ACTA NÚM. 6
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 16 DE JUNY DE 2016
1a. CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2016000006

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 de juny 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.
Intervé l’Alcalde. Puntualitat absoluta perquè hi ha altres actes a la ciutat, on des de
l’equip de govern necessitem assistir-hi, més tard, a dos quarts de nou, excusarem al
Sr. Mir que marxarà, i més tard el Sr. Guix també, per participar en un acte de final de
curs d’un institut.
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 començar per un tema trist, que és, com tots
sabeu, el traspàs en circumstàncies tràgiques, de la Rosa Morell, havia estat Directora
de l’IME, havia estat una important treballadora dintre el món de l’educació. Per
desgràcia va caure malalta i crec que és una notícia que d’alguna manera ens ha colpit
i ens ha entristit a tots. Tal com vàrem dir en el Consell Escolar Municipal, si us sembla
farem arribar –més enllà de la família, que evidentment també, i són els principals a
qui ho hem de fer arribar– a tota la comunitat educativa i especialment a la gent de
l’IMEJO el nostre condol. I tal com vàrem dir també al Consell Escolar Municipal, el
reconeixement a l’excel·lent tasca que havia fet mentre ella va estar en bones
condicions i va treballar. No només la tristesa per haver-la perdut sinó també el
reconeixement a l’excel·lent tasca que va fer.
Altra cosa, anant a temes més agradables: dues botigues, dos comerços olotins han
rebut reconeixements per part de la Generalitat: la joieria i rellotgeria Puigferrer pels
cent anys, i Can Tenas pels cent cinquanta anys. Crec que estaria bé que com a Ple
també enviéssim una felicitació i reconeixement a la seva tasca. Per tant, si els sembla
bé, el faríem arribar.
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I l’altre tema, tornem a la banda trista de la història, una mica encara colpits de la mort
de la diputada laborista britànica tirotejada en un acte de campanya, al Regne Unit, a
Anglaterra, i encara una mica a la memòria l’atemptat d’Orlando; les morts de París; la
violència aquesta que tenim a la nostra societat i que es fa present cada dia. Jo crec
que també la condemna a la violència, vingui d’on vingui, el desig que aquests
atemptats i aquesta violència desapareguin d’una vegada, crec que val la pena que
també com a Ple de l’Ajuntament ens manifestem en contra de la violència i en contra
de qualsevol acció que no permeti el diàleg entre postures oposades; entre gent que
pot pensar molt diferent, que pot tenir models de societat molt diferents, i que això mai
es pot resoldre amb accions d’aquesta gravetat, com les que han passat.
Com sempre, de la meva activitat en vaig donant compte a la Junta de Govern. Només
ressaltar alguna cosa.
El dia 31 van ser aquí a Olot el Sr. David Elvira, Director del Servei Català de la Salut, i
el Sr. Miquel Carreras que és el Director dels Serveis Territorials. Varen assistir a una
trobada del Patronat, crec que va anar bé, i per tant també donar-ne compte al Ple.
O que el dia 2 de juny vàrem anar a Barcelona a visitar el Sr. Xavier Flores, Director
General de Carreteres de la Generalitat, juntament amb els alcaldes de Les Preses i
de la Vall d’en Bas, que anem avançant en aquesta idea d’anar definint el que ha de
ser la variant de Les Preses.
El dia 3 vàrem tenir a Olot el Molt Honorable President, Sr. Carles Puigdemont, que va
venir a l’Ajuntament, que va signar al Llibre d’Honor; crec que val la pena que ho
destaquem aquí al Ple.
Hi ha moltes altres activitats de la ciutat, que si algú vol algun aclariment o alguna
explicació, els hi donaria. Si no, donaríem per tancat el despatx oficial.
A continuació, el Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que
ha rebut des de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 19 de maig :
de particulars : 29
d’entitats : 52
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut durant
el mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració :
- el dia 31 de maig, va tenir una trobada amb el Sr. DAVID ELVIRA, Director de
Catsalut i amb el Sr.MIQUEL CARRERAS, Director dels Serveis Territorials de Salut.
- el dia 2 de juny es va desplaçar a Barcelona, per assistir a una reunió amb el SR.
XAVIER FLORES, Director General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, i els
alcaldes de les Preses i de la Vall d’en Bas, pel tractar el tema de la Variant.
- el dia 3 de juny, va rebre la visita institucional a l’Ajuntament, del M. Hble. CARLES
PUIGDEMONT, President de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 6 de juny, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. ANDREU
SUBIES, president de la Federació Catalana de Futbol.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS
ACTES que ha mantingut durant el mateix període :

i ASSISTÈNCIA A

- el dia 21 de maig va assistir a la celebració de l’Acte Mundial de la Fibromialgia que
va tenir lloc al Casal Marià, a la jornada de Mifas sobre la supressió de barreres
arquitectòniques que va tenir lloc a la Plaça Major i a la Missa a l’església de Sta.
Maria de Batet en el marc de la seva festa.
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- el dia 23 de maig va assistir a la reunió del Consell de Direcció de Catsalut que va
tenir lloc a la seva seu de Barcelona.
- el dia 24 de maig va ser present a l’acte de lliurament dels premis als establiments
centenaris que va tenir lloc al Palau de la Generalitat, entre els quals hi havia la
Merceria Tenas i la Rellotgeria Puigferrer de la nostra ciutat.
- el dia 25 de maig, va presenciar el debat públic de Ràdio Olot, sobre la Consulta dels
correbous, que va tenir lloc a la plaça del Torín.
- el dia 26 de maig, va assistir a la reunió dels membres del Patronat del Museu dels
Sants que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 27 de maig, es va desplaçar a la població de Roses per assistir a la Comissió
Executiva de l’AMI, que va tenir lloc a l’Ajuntament.
- el dia 28 de maig, va presenciar la cercavila de la faràndula que com és habitual de
cada any, surt la vigília de la festivitat de Corpus pels carrers de la ciutat.
- el dia 29 de maig, va encapçalar la tradicional Sardana de Corpus a la Plaça Major,
que aquest any va comptar amb una quarantena de parelles.
- el dia 30 de maig, va assistir a una reunió de la Fundació Kreas, que es va celebrar a
l’Ajuntament de Vic.
- el dia 31 de maig, va assistir a una reunió extraordinària del Patronat de l’Hospital
d’Olot i Comarcal.
- el 2 de juny, es va desplaçar a Barcelona per participar en una taula rodona,
organitzada pel Consorci de Salut i Social de Catalunya i a la tarda, va efectuar una
visita a la depuradora de la Canya, acompanyat d’alguns tècnics i regidors i va assistir
a la inauguració de l’establiment de la Cooperativa Abaccus, ubicat a les dependències
de l’antic Hospital.
- el dia 3 de juny, va tenir una trobada amb els exregidors (de les que té habitualment
cada semestre), va anar a saludar els membres de l’ACUGA en la celebració de la
cloenda de curs de les aules culturals que feien al Casal Marià, i seguidament va
assistir a la Festa del Garrotxí de l’any, que anualment organitza el CIT en un
restaurant de la ciutat.
- el dia 4 de juny, va assistir a l’acte de reconeixement als alumnes que s’han distingit
tant pel seu expedient acadèmic com per la seva implicació social que va tenir lloc al
Saló de Sessions, en el qual se’ls va fer entrega dels Premis “Joves i més 2016”, i a
continuació, va presenciar la segona sessió del Festival de Patinatge Artístic que va
tenir lloc al Pavelló.
- el dia 5 de juny, va ser present a la celebració dels 900 anys de la consagració del
temple que hi havia aleshores a la parròquia. Va constar d’una conferència històrica a
càrrec del Sr.Josep Murlà i d’una missa solemne, presidida pel Sr. Bisbe.
- el dia 6 de juny, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va
tenir lloc a la sala Gussinyé.
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- el dia 7 de juny, darrer dia de la Consulta dels Correbous i Variant, va ser present al
recompte final de la votació i atenció als mitjans que va tenir lloc al Saló de Sessions
d’aquest Ajuntament.
- el dia 8 de juny, va assistir a una reunió extraordinària del Consorci de Salut i Social
de Catalunya que va tenir lloc a la seva seu social a Barcelona i a la tarda, als
Patronats de l’Hospital, que varen tenir lloc al nou Hospital.
- el dia 10 de juny, va presenciar l’acte de reconeixement a les persones que porten 25
anys treballant a l’Hospital i a les persones que es jubilen aquest any, que va tenir lloc
al mateix Hospital; va assistir a la inauguració de l’exposició col.lectiva organitzada pèr
l’Associació Àmbit Sant Lluc que va tenir lloc a la seva nova seu a la Plaça Rector
Ferrer; a l’Assemblea de Veïns del barri de Sant Miquel que es va celebrar al seu local
social i finalment al sopar de l’Open Santi Silvas que va tenir lloc en un restaurant de la
ciutat.
- el dia 11 de juny va assistir a l’Assemblea de Veïns de Sant Roc que va tenir lloc al
seu local social i seguidament va ser present al lliurament dels Premis Ciutat d’Olot,
que varen tenir lloc al Museu dels Sants.
- el dia 14 de juny, va presidir el plenari del Consell Escolar Municipal que es va
celebrar al Saló de Sessions.
- el dia 15 de juny juntament amb el regidor d’Ensenyament, Jaume Mir, va fer una
visita a l’Institut Montsacopa, per veure com es desenvolupava el segon dia de
selectivitat.
- i finalment avui ha assistit al Patronat de la FES que ha tingut lloc a can Monsà i ha
efectuat una visita a l’exposició d’obres de dibuix, pintura i ceràmica de gent gran que
han seguit cursos a l’Escola Municipal d’Expressió.
3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2016LDEC001275 al 2016LDEC001575.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària. A partir de gener de 2016 deixen de publicar-se els extractes de les actes de
Junta de Govern Local, atès que en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen
les actes íntegrament a la web de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb els paràmetres
establerts en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
5.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES
Núm. de referència : X2016013727
Núm. expedient: SG052016000009

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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-

Donar compte de la Sentència núm. 87/2016, de 17 de maig, del Jutjat
Contenciós 2 de Girona, pel que s’estima sense imposició de costes el recurs
contenciós administratiu interposat per la Sra. Núria Juanola Bassols en
reclamació de responsabilitat patrimonial reconeixent-li el dret a ser
indemnitzada en la quantitat de 1.135,69 euros.

Presenta la proposta l’Alcalde. Aquí és donar compte de les sentències, que ho hem
incorporat en el dia a dia del Ple, a la normalitat del Ple. Avui hem de donar compte
d’una sentència contra una reclamació per danys a un vehicle, que nosaltres havíem
desestimat; ens varen presentar un recurs contenciós administratiu i el Jutjat els hi
estima aquesta reclamació, sense imposició de costes, puja a 1.135 euros. Donar
compte al Ple que tenim aquesta sentència, que evidentment la complirem.
El Ple es dóna per assabentat
6.1. - APROVAR EL PRONUNCIAMENT SOBRE L'AVALUACIÓ FINAL I EL
POSICIONAMENT DE L'AJUNTAMENT
Núm. de referència : X2016009409
Núm. expedient: SG122016000001

L’Ajuntament d’Olot va convocar mitjançant decret d’Alcaldia de data 27 d’abril de
2016, publicat en el DOGC nº 7110 de 29 d’abril, un procés de participació ciutadana
mitjançant consulta popular de caràcter no referendari sobre dues qüestions:
a) Olot ha de deixar d’organitzar correbous?
b) La variant d’Olot es considera una obra urgent i prioritària?
La votació es podia efectuar electrònicament durant els dies de l’1 al 7 de juny de
2016, les 24 hores del dia, iniciant-se a les 8 del matí del dia 1 fins a les 20 hores del
dia 7 de juny.
La Mesa Electoral electrònica el dia 7 de juny un cop finalitzada la votació, va aixecar
acta dels resultats.
Vist l’article 12 de les normes específiques d’aquesta consulta referent a la difusió dels
resultats que disposa que:
Difusió dels resultats. En sessió plenària, l’Alcalde farà un pronunciament públic
respecte a l’avaluació final i el posicionament, tenint en compte que no és jurídicament
vinculant.
Per tot el que s’ha exposat l’Alcalde proposa:
Primer.- Fer el pronunciament públic del resultat de la consulta popular:
- Nombre de votacions: 5.320 vots
- Percentatge de participació: 18,30 %
•

A la pregunta de “Olot ha de deixar d’organitzar correbous”?
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SI
NO
EN BLANC
•

Nombre de vots

Percentatge

3.183
1.838
279

60,06 %
34,68 %
5,26 %

A la pregunta de “Consideres la variant d’Olot una obra urgent i prioritària”?

SI
NO
EN BLANC

Nombre de vots

Percentatge

4.307
665
314

81,48 %
12,58 %
5,94 %

Segon.- Avaluar positivament el procés i determinar que el posicionament de
l’Ajuntament és:
a) Referent a la consulta sobre els correbous:
DEIXAR d’organitzar correbous.
b) Referent a la consulta sobra la Variant d’Olot:
DECLARAR la Variant d’Olot obra urgent i prioritària i comunicar aquest resultat
al Ministerio de Fomento – Unitat de carreteres de l’Estat a Girona, a la Generalitat
de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat i als diferents Ajuntaments
afectats per aquesta obra.
Tercer.- Publicar els resultats de la Consulta al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en el termini de trenta dies des del recompte definitiu.
Intervé l’Alcalde. La consulta que vàrem celebrar fa pocs dies, l’hem fet seguint tots els
passos que la Llei de consultes aprovada pel Parlament de Catalunya ens marca, i
avui fem l’últim pas d’aquesta consulta que és donar compte al Ple dels resultats i
prendre unes decisions derivades d’aquests resultats, en la que sí que necessitarem la
votació i el suport de la resta de grups polítics.
L’article 12 ens diu que en sessió plenària l’Alcalde farà un pronunciament públic del
que són la participació i els resultats.
A continuació l’Alcalde llegeix el punt primer de la proposta.
Continua l’Alcalde. Per tant el que proposem en el Ple i esperem que entre tots,
seguint la línia del que ens han marcat els nostres conciutadans, proposem, respecte a
la primera pregunta, deixar d’organitzar correbous; respecte a la segona pregunta,
declarar la variant d’Olot una obra urgent i prioritària.
Volia també fer-vos esment a algunes incidències que hi ha hagut durant la consulta,
per donar les explicacions que després, si les hem d’ampliar ho farem. Jo crec que la
consulta en global va anar bé, hi va haver tres punts en concret que sí que varen tenir
una petita incidència; vaig pels menors i després aniré al que ha tingut més
repercussió ciutadana:
- Hi havia un error per poder votar a través de l’Ipad, això quan un ciutadà ens
ho va comunicar, immediatament es va solucionar i no hi va haver més
problema, i també durant unes hores va caure un servidor d’aquí a l’ordinador, i
fins que no es va tornar a posar en un funcionament, hi va haver unes hores en
què no es podia votar. Però són, jo crec, incidències menors, però sí que les
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volia dir.
La incidència que deia jo, que ha tingut més repercussió, ha estat que alguns
ciutadans no varen rebre directament el codi a casa seva. Ho hem estat
acabant de valorar i estem intentant veure quin percentatge té això; és difícil
poder acabar d’aclarir quin és, però sí que els hi vull donar algunes dades, i
també fer esment a una qüestió: qui no va rebre el sobre tenia una via
alternativa per votar, que era venir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, on se li
generava immediatament un altre codi. La discussió està en dir, a quanta gent
va afectar això; no tenim la sensació que hagi estat una cosa molt majoritària, i
ja hem parlat amb l’empresa i ens diuen que quan es fa un enviament de
29.000 sobres sempre n’hi pot haver que no arribin, perquè no hi ha un patró
de dir que no han arribat a barris o a carrers concrets, sinó que no després
d’haver-ho estudiat i de continuar-ho estudiant, no hi trobem un patró.
Ens sembla que això no pot haver afectat a moltíssima gent, no trobem com
acabar-ho d’aclarir i ho estem treballant i ho anirem treballant, però no creiem
que hagi afectat a moltíssima gent. Sí que són importants aquestes dades: a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà s’hi van dirigir 375 persones, de les quals n’hi
havia que només demanaven com s’havia de fer per votar, i sí que n’hi van
haver 139, d’aquestes 375, que parlaven d’incidències relacionades amb la
distribució de les cartes.
Tot això a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i als altres centres, està tot documentat.
Sí que hi havia una part important d’aquestes persones que van venir aquí a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que en rebre-ho varen llençar la carta pensant
que era propaganda; van llençar directament la carta, llavors van venir aquí.
Però penso que també en aquesta sensació que hi ha algunes persones que
no han rebut la carta, és que hi ha hagut gent que l’ha llençat sense acabar de
mirar exactament què era, com una propaganda.
375 persones que varen venir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, 139 incidències
relacionades amb la distribució de les cartes, registrades perquè els ciutadans
ens ho han especificat directament; a tots se’ls hi va donar un codi i varen
poder votar. A la resta d’espais, aquells altres cinc espais on també es podia
anar, vàrem atendre 174 persones: 5 al Consorci d’Acció Social; 7 a l’Institut
Municipal d’Educació; 120 a la Biblioteca; 15 a l’Institut Municipal de Promoció
d’Olot i 27 a l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa.
En total 549 persones es van dirigir als sis punts habilitats per a la consulta. No
hi ha un perfil de persona que hagi necessitat específicament això, tot i que en
general eren persones més aviat d’edat avançada, però no és aquest el perfil;
el perfil era molt variat, van ser molts els ciutadans, i de seguida se’ls va poder
solucionar el problema.
Les coses immediates –després de mirar-nos tot el que ha passat, i amb la idea que
ho continuarem treballant–, les coses que ens sembla que són clares i que ja són
propòsits de millora que ja ens hem fet com a equip de govern:
- Una és canviar el format de la carta, i que sigui molt més recognoscible. A
pesar que ho deia, algú ens va dir que no ho deia enlloc i no, hi havia una foto
molt maca, amb tot un titular que explicava el que era; però bé, canviar el
format de la carta per fer-la molt més visible.
- Canviar l’empresa de distribució de les cartes; és a dir, el problema no està en
l’empresa que ens ha ajudat a organitzar la consulta, el problema és que això
va anant de subcontractació en subcontractació fins que va a una empresa que
ho ha de fer aquí, que pensem que ha estat aquí on hi ha hagut el problema,
que probablement ens n’hem d’anar a Correus, perquè és qui té la
infraestructura més gran. I això ho podem fer i ens ho hem plantejat, perquè
com sabeu, volem fer una altra consulta d’aquí a poc temps, a la tardor, en
relació al Firal, i per tant són les dues coses en les que ens sembla que haurem
-

Mod ACTS_DP06

7

d’actuar.
Per la resta, jo crec que una participació com la que hem tingut, és una bona
participació i més si ens comparem amb altres participacions que han tingut altres
ciutats amb consultes semblants –n’hi ha que n’han tingut més, altres menys– el
18,30% dels 29.000; no és el cens electoral que són 22.000 persones, perquè agafem
els empadronats de més de 16 anys. Jo crec que és una bona participació.
Els resultats són clars, hi havia la possibilitat que quedessin les coses molt igualades i
hi hagués poca diferència de vots; i per tant us demanem el suport de deixar
d’organitzar correbous i de declarar la variant d’Olot una obra urgent i prioritària i
comunicar-ho, i a partir de demà fer tots els tràmits per fer difusió d’aquests resultats i
tancar el procés d’aquesta primera consulta.
Crec que aquesta és tota la informació que us havia de donar, si podem aclarir més
coses; obrim un torn de paraules.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En quant el que és el procés
de la consulta, sóc crític perquè en aquesta consulta hi havia dos temes que es
demanaven: un el correbous i l’altre, el tema de la variant.
Nosaltres considerem que en el tema dels correbous sí que hi ha hagut un bon debat
previ, per tant la gent trobo que ha pogut pronunciar-se amb molt coneixement de
causa.
No ha estat el mateix, al nostre entendre, en el tema de la variant. L’Ajuntament en
aquest sentit, no ha fet absolutament res; van ser els tres partits de l’oposició que
vàrem haver de muntar un acte perquè vinguessin diferents persones i amb diferents
posicions per explicar pros i contres, bàsicament dels dos carrils o dels quatre carrils.
Jo personalment vaig fer també una invitació a l’Alcalde, extensiva a l’equip de govern,
perquè si volia participar i explicar la seva posició ho fes; no ho va acceptar, no ho va
voler delegar tampoc en ningú; i insisteixo que em sembla que en aquest tema de la
variant, no s’ha donat aquest bon debat previ.
I dit això, li voldria demanar, perquè és facultat seva, de poder fer una votació
separada: és a dir, la consulta és una, però és sobre dos temes diferents, llavors votar
sí a deixar de fer correbous, vol dir també votar que és un tema urgent el de la variant,
cosa que no comparteixo, i llavors li agrairia que poguéssim fer aquesta votació
separada.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Demanaríem el mateix,
també si poden ser dues votacions a part.
Aquesta és la primera consulta però, precisament per això, pensem que cal prendre
nota dels errors comesos. També dir que, en certa manera, es va reaccionar obrint
més hores l’OAC per atendre a totes les persones que no havien rebut el codi i també
hi va haver problemes tècnics en el sistema, però no va ser suficient, i tampoc es va
contemplar l’opció de no poder votar ni presencialment ni online.
La participació en una consulta es clau, però cal que sigui una consulta real, no pas
voler legitimar un posicionament preestablert. Això vol dir que primer s’ha de donar
informació a partir de la qual debatre i poder tenir diferents posicionaments per a fer la
consulta. Com més informació- més participació. I aquesta, hagués estat més alta,
per tant més significativa si s’hagués fet bé.
Amb això no estem dient que el resultat d’aquesta primera vegada sigui
menyspreable, perquè si comptem els vots que té cada partit representat avui aquí,
veurem que cap arriba a tenir més de 5.000 suports. És per això que nosaltres creiem
en el municipalisme de base, on les decisions són preses amb el consens de la
població, perquè el poble és sobirà i és on recau el veritable sentit de la democràcia.
Els partits, al cap i a la fi, representem models d’entendre la societat, de gestionar els
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recursos, d’aplicar polítiques, però cal traspassar aquesta línia i treballar per a
retornar el poder al poble.
Per tant, nosaltres tenim un posicionament diferent en funció de la pregunta:
- Correbous: votarem a favor
- Variant: com ja hem dit més d’una vegada, i no ens cansarem de repetir-ho, la
pregunta era tramposa i enganyosa, i per tant, no podem estar contents. Per
això ens abstindrem, perquè acceptem el resultat però no pas la pregunta.
Per tant, seguirem dient: consultes sí, però ben fetes.
Intervé el Sr. Juncà en representació del grup municipal ERC. Nosaltres estem
contents pels resultats de la consulta, ens sembla que, sobretot en la consulta referent
als correbous és un motiu d’orgull i satisfacció per part del nostre grup, i tots els que
defensàvem que Olot havia de deixar de fer correbous, i per tant estem molt contents,
malgrat havíem reivindicat moltes vegades que no ens semblava la manera més
correcta d’arribar a aquest resultat; amb satisfacció constatem que hi hem arribat, però
ens semblava que hi havia maneres potser més fàcils i amb menys riscos d’arribar
aquí mateix. Però en qualsevol cas ens n’alegrem.
També constatem que la participació és significativa, sobretot comparant-ho amb
altres consultes que s’han fet a Catalunya, podem estar contents de la participació.
I malgrat tot, vull reiterar les tres crítiques bàsiques que hem fet nosaltres sempre a la
consulta que es va fer, perquè més enllà d’aquestes problemàtiques més tècniques
–que també us emplacem a intentar identificar i corregir– em sembla que n’hi ha tres
que no són tècniques, sinó que són de model de la consulta, de pensar-ho una mica
millor, que són les següents:
- Primer, procurem no tornar a barrejar consultes, això és una premissa força
consensuada entre tots els que entenen de com s’han de fer les consultes. Entenc
que la del Firal no la barrejarem amb res més, i ens n’alegrem.
- La segona cosa que caldria millorar és que les preguntes han de ser més clares;
quan explicava això a companys que no són d’Olot, que no podien votar, sobre les
preguntes que fèiem, a alguns se’ls hi escapava el riure, amb perdó però és així.
Encara que semblava que ens beneficiava a alguns que defensàvem el sí als
correbous, però en tot cas la pregunta ha de ser més clara i no pot ser que la gent
estigui feta un embolic quan està interpretant la resposta.
- I llavors, també lligant amb el que deien la Sra. Treserras i el Sr. García, la
consulta moltes vegades, o gairebé sempre, hauria de ser com l’última solució, si
és que no s’ha trobat abans una manera d’arribar a una solució política a un
determinat problema. I si s’arriba a la decisió que no hi ha més remei que
consultar, s’ha de fer després d’un debat previ, el màxim de públic possible, amb el
màxim d’informació, i em sembla que en aquest cas, potser com que l’interès en
els correbous era molt gran i tothom s’hi va bolcar, el debat hi va ser; però en
l’altre, la gent ben bé no sabia sobre què votava –em sembla a mi– i per tant en
properes consultes també demanarem que el debat sigui molt més llarg del que ha
estat en aquesta ocasió, i que es pugui fer sobre temes més tangibles que no pas
la simple priorització o urgència d’un determinat equipament.
Intervé l’Alcalde. Intentaré respondre a totes les preguntes o observacions que ens
han fet. De totes maneres, la Secretària em diu que no hi ha cap problema en fer la
votació separada, i per tant farem la votació separada.
El tema de la variant, ho vàrem explicar per activa i per passiva; una cosa és que no
els agradi, però no poden dir que no vàrem explicar, més que clarament, que hi havia
la variant posada aquí, entre altres coses per afavorir la participació, perquè era bo
que el tema dels correbous no el decissin només la gent que visceralemtn estaven
situats en una banda o una altra –els qui parlaven dels drets dels animals i els qui
parlaven de Festes del Tura, i només volien sentir parlar d’això– i que el tema de la
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variant era un tema transversal de tota la ciutat, que per tant interessava a tothom, i
que això ens podia ajudar a afavorir que la participació fos més alta.
Segona cosa: dir que no hi ha hagut debat sobre la variant, fa quinze anys que anem
debatent permanentment sobre la variant, i jo crec, Sr. García, que li vaig explicar
clarament. El tema de la variant, i ho vaig explicar molt en els mitjans de comunicació–
només estem parlant de “variant”, paraula que ja tothom té entesa, que és una manera
ràpida de saltar-se Olot i Les Preses quan anem en trànsit d’un lloc a un altre. Això és
el que preguntàvem aquí, no quin model de variant volíem, no quants carrils ha de
tenir. Això és un debat que jo a partir d’ara estic disposat a fer-lo, però a la consulta no
preguntàvem això, perquè si no hauríem hagut de fer moltes altres elucubracions.
Volen portar el debat aquí i jo li vaig dir: a mi no m’hi portaran, aquí.
L’única cosa que fem de la variant, és per afavorir una participació més alta, des d’un
punt de vista d’un tema que és transversal, i només parlem de si és necessària una via
ràpida per travessar Olot i Les Preses, que jo crec que és un problema que
pràcticament ningú se’n deu adonar.
Vostè em diu no, és que jo ho interpretaré d’una altra manera. Bé, doncs ho sento. No
era això. El debat de la variant el podem fer. Li recordo que deu fer potser quinze anys
que estem debatent sobre la variant, que hi ha pronunciaments unànimes del Ple de
l’Ajuntament d’Olot sobre el model de la variant, que hi ha projectes fets, que hi ha
molta argumentació, que jo estic disposat en el moment que vulguin a parlar-ne. Però
això no era el tema de la consulta; potser haurem de fer una altra consulta per a
decidir-ho, però no era el tema de la consulta, el tema de la consulta era correbous i
un tema transversal de la ciutat per afavorir la participació de la gent en una qüestió
que jo crec que era molt important, que era obtenir una participació alta. Jo això ho
vaig explicar per activa, per passiva, ho vaig dir a tots els nivells. El que diuen ho
entenc, però no ho comparteixo, i no era motiu de consulta. No puc dir més coses que
això.
Em penso que ha dit errors i no, van ser incidències, incidències menors. Si pensa que
enviar 29.000 cartes a casa, arriben les 29.000, per desgràcia això no és així, i això
passa amb les trameses censals i passa amb tot. Farem un format perquè cridi
l’atenció, però que hi haurà gent que només de veure-la pensarà que és propaganda,
l’estriparà i la llençarà a les escombraries, això continuarà passant. Que hi haurà
errors humans que una carta s’enganxarà amb una altra o la posaran en una bústia
equivocada; això continuarà passant. Després de veure i de parlar amb l’empresa, i de
les garanties que dóna l’empresa, jo crec que són més incidències degudes a errors
humans, que no pas algú que ha agafat i ha dit, ara boicotejarà la consulta i no
repartiré les cartes; jo crec que no és això, que l’empresa és una empresa
responsable, i que és veritat, hi ha hagut aquesta incidència. Que crec que en part és
insolucionable, perquè enviar 29.000 cartes a casa de la gent, just la setmana abans
de la consulta, perquè si ho envies gaire abans tampoc té l’efecte que voldries, té un
petit percentatge, que li posin la xifra que vulguin, un 5% que són mil cartes que no
han arribat? Doncs podria ser. Pot ser que això sigui atribuïble a la qüestió humana de
portar les cartes. Tots hem fet bustiades d’aquestes generals a la ciutat, i hi havia gent
que ho rebia i gent que no ho rebia. Jo crec que són incidències menors, que s’han
intentat pal·liar.
Quan parlem de la participació, i per afavorir la participació, a les eleccions normals,
els ciutadans s’han de desplaçar; s’han de desplaçar sempre. No és l’excepció que
s’hagin de desplaçar, sinó que sempre han d’anar a un col·legi electoral, en unes
hores determinades, amb el carnet d’identitat. Aquí ho podies fer a casa, a qualsevol
hora del dia o de la nit; i que la gent que no tenia clar això s’havia de desplaçar per
demanar ajuda, tenia set dies, vàrem ampliar l’horari de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà,
vàrem posar totes les facilitats perquè la gent pogués participar, i jo sincerament,
n’estic content de com ha participat la gent en una consulta d’aquestes, que no té tota
la parafernàlia –per dir-ho així– de l’Estat, que ens estan ara martiritzant amb les
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eleccions espanyoles. No, no tenim això, i per tant, la participació forçosament ha de
ser més difícil. Però jo crec que està molt bé la participació que hem aconseguit.
Només un tema: Suïssa, que estan més acostumats a això, en fan diversos, i això no
crec que distorsioni els temes; i de vegades, de coses absolutament diverses. Jo ho he
explicat, i ho vaig explicar abans perquè havíem posat la pregunta de la variant, ara
avui he tornat a explicar-ho, crec que és una decisió que es pot entendre, que un pot
estar-hi d’acord o no, però que es pot entendre el que diem.
Preguntes clares; sobretot els que han perdut, ara diuen que la pregunta havia d’haver
anat al revés. La pregunta dels correbous era: en quina situació estava la ciutat d’Olot?
Organitzàvem correbous, la pregunta era si havíem de deixar d’organitzar-los o no, jo
crec que pretendre que algú no entén això, en fi, la paraula “insultar” la trobo massa
greu, però és menystenir la capacitat de comprensió lectora dels ciutadans. De veritat,
és tractava que tranquil·lament a casa seva llegissin, i pensessin si Olot havia de
deixar d’organitzar correbous, i a partir d’aquí contestar sí, no o en blanc. Jo crec que
això no és una pregunta per a premis Nobel, és una pregunta que tothom qui se la
llegeix tranquil·lament, la pot contestar.
Ah, però es pot debatre de tot, es pot dir, no, encara que pregunti de la variant jo vull
parlar dels carrils; podem debatre de tot, però jo crec que la pregunta era clara, que
tothom qui va voler la va entendre perfectament.
No estic d’acord en què la consulta ha de ser una decisió final, i això és una cosa que
volem anar fent; volem anar preguntant sobre diversos temes, especialment temes que
potser no portaven al programa electoral, temes que poden tenir una incidència
directa. Ens agradaria ser capaços, que una part del pressupost, com per exemple ja
estan fent a Girona –i ja ens hem mogut i ho hem anat a veure– que una part del
pressupost, especialment en obres per barris, es pogués posar també a votació.
Veurem si ens en sortim aquest any o si haurem de fer-ho l’any que ve. Hi treballarem,
però no com a solució final, sinó com a obligació que qui governa, li pregunti als seus
conciutadans què pensen. I crec que això, aquesta és la nostra voluntat i això és el
que volem anar fent.
Per tant, sincerament, tal com vaig dir, moltíssimes gràcies als olotins per com han
participat, crec que els resultats són bons en quant a participació –tant de bo hagués
estat més alta però són bons–, en quant a claredat del que ens han dit els ciutadans, i
per tant la nostra valoració és molt positiva, i esperem millorar –perquè en tot es pot
millorar– a les properes consultes que anirem fent, que tenim la voluntat, durant aquest
mandat en què tenim la responsabilitat de govern, de continuar preguntant a la gent
sobre temes diversos.
Intervé el Sr. García. Dues coses breus. Una, ha dit que el tema de la variant era per
afavorir la participació, i jo, perdoni que insisteixi, però crec que si hi hagués hagut un
bon debat, si aquest era el motiu, hi hauria hagut més participació.
I la segona cosa és que si el que es buscava era més participació, i ens ho haguessin
dit, segurament li haguéssim suggerit que posés en la consulta –no venia ja d’una
més–, si es volia o no una piscina coberta a Olot. Hi ha 2.000 signatures, que se li han
portat a l’Ajuntament, estic segur que s’hauria incrementat significativament la
participació.
Intervé la Sra. Tresserras. Nosaltres insistim que en aquesta voluntat de millorar i de
continuar amb les consultes, ens hi trobareu perquè és el que creiem. Nosaltres
creiem que les consultes no són la última instància, també pensem que no; el que deia
el Sr. Juncà, nosaltres pensem en el municipalisme, creiem en el municipalisme de
base, en les decisions preses pel consens de la població, que el poble és sobirà i pot
decidir, que nosaltres aquí no som ni més ni menys que uns representants, i que per
tant, ens agradaria a la llarga que la manera de fer política fos diferent, i fos la política
del poble i fos de baix a dalt.
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Com també ens agradaria que el dia dels resultats, el poble hagués pogut entrar. És a
dir, se li consulta al poble dos temes i el dia de veure els resultats se li diu no, espera
fora, que ara aquí ens ho farem entre nosaltres. Lleig. És a dir, volem el poble? El
volem de debò? Doncs esser-hi en tot, des del començament fins al final.
La pregunta de la variant, si és perquè la participació fos més alta, és fer un mal ús de
la paraula “consulta”, no ens agradaria que es desgastés la paraula, perquè ja dic: ens
hi trobaran. Nosaltres aquest dissabte fem una formació explícita sobre participació a
la qual us convidem, si voleu venir, a l’Arxiu. Per tant ens hi trobaran sempre, però no
malgastem la paraula “consulta” perquè justament estem començant a treballar
d’aquesta manera, i per tant fem-la de debò. Fem les preguntes clares en el sentit de
dir: voleu la variant?, fa quinze anys que en parlem, d’acord, però quin model? És a
dir: digues sí o sí i després jo ja m’espavilaré, no. Preguntem, ens interessava tenir
això per poder fer més pressió a l’Estat? Potser sí, però en tot cas diguem-ho clar,
diem que és per a això. La gent no és pas tonta, no som pas tontos per entendre les
preguntes. Però darrera de tota pregunta, justament perquè no som tontos, hi veiem
una intenció. Per tant, voleu la variant? Com? Doncs expliqueu, aquest model o aquest
altre?
Només insistir en això i en que endavant amb les consultes ben fetes.
Intervé el Sr. Juncà. Abans no ho he dit, nosaltres votarem a favor dels dos punts, per
separat. Però volia fer constar que votarem a favor en el sentit de validar el resultat,
nosaltres no fem més que constatar que els olotins han decidit una cosa i que donem
fe d’això i que n’estem contents, i que no som ningú ara per sortir a dir que no, perquè
l’únic que fem és validar el que ha sortit.
I només per aclarir això que deia l’Alcalde de l’últim recurs, que potser sona malament,
però la idea de fons és que hem d’intentar buscar solucions als conflictes amb el
màxim de consens i amb el màxim de majoria social possible. I en una ciutat com Olot,
que encara és relativament petita, la majoria de coses jo crec que es poden solucionar
pactant, parlant, sondejant i de vegades això vol temps –ja ho sé– però la consulta,
que sobre el paper pot semblar molt democràtica, segons com pot ser que estiguis
passant una decisió en contra del 45% de la gent, per exemple. I això jo crec que no
és un escenari gaire bo, prendre decisions en funció d’una consulta, que podria haver
estat d’aquesta manera, que els resultats haguessin estat molt més frec a frec. Això no
crec que sigui un resultat òptim; prendre les decisions així, per això li insistia. I ja
admeto que potser sona malament, però que la consulta, en general, hauria de ser, no
sé si el darrer, però dels darrers mecanismes que tenim per prendre decisions.
I com diu la Sra. Tresserras, visca les consultes ben fetes. Nosaltres estem súper a
favor de fer consultes, però fer-les tan bé com sigui possible, i em sembla que l’ànim
dels tres grups que hem parlat fins ara sobre això, va amb la intenció de fer que les
consultes siguin una eina de prestigi, i que es facin servir quan toca, i que els resultats
no percebin que els enredem amb consultes que no siguin gaire profitoses, o que no
entenen ben bé per a què serveixen, i ja està. Per fer-les millor, ens hi trobaran.
Intervé l’Alcalde. Jo no m’he trobat cap ciutadà que m’hagi dit que l’hem volgut enredar
amb aquesta consulta, només he trobat partits polítics.
A mi m’ha fet gràcia això, si haguéssim preguntat sobre la piscina, ho hagués vist bé,
però si preguntem sobre la variant, és igual que jo hagi explicat mil vegades que
només parlàvem de la variant com a via ràpida. No, és que vostè volia que parléssim
de la variant d’una altra cosa. Però no, és que no era això, qui defineix les preguntes
és l’equip de govern, qui va explicar això va ser l’equip de govern, no en facin una altra
interpretació, perquè no hi és l’altra interpretació. L’altra interpretació només són
vostès que van dient això. Poden anar-ho dient, els ciutadans, jo crec que ens van
donar una lliçó en quant a participació amb els mitjans que hi havia, que els resultats
són molt bons.
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Ho vàrem expressar clarament, que hi va haver incidències que estem treballant per
millorar, i continuarem fent consultes perquè hi creiem, i el tema de la variant ja en
parlarem. Però li torno a repetir Sr. García, el dia que vulgui en podem parlar, però hi
ha un pronunciament unànime de l’Ajuntament d’Olot sobre un determinat traçat i unes
determinades característiques, que es poden canviar, i tant. I no és d’ara, em penso
que és de l’any 2009, n’hem anat parlant i hi ha un projecte fet, vull dir que ja n’hem
anat parlant de tot això.
Diria moltes més coses, però crec que ja ho hem deixat prou clar, farem la votació per
separat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova el punt a) amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC,
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC), i el punt b) amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC), 3 vots
en contra (CUP), 1 abstenció (OeC).
7.1. - APROVACIÓ DEL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I DEL
QUADRE DE DISPOSICIÓ I D'ACCÉS DE LA DOCUMENTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2016013528
Núm. expedient: AX072016000001

En la Junta de Govern Local de 5 de maig de 2016, es va aprovar el Full de Ruta
2016-2019 d’implantació de l’Administració Electrònica a l’Ajuntament d’Olot, per tal
d’avançar en el compliment dels requisits legals sobre transparència, accés a la
informació pública i bon govern. En l’àmbit de la gestió documental, el Full de Ruta
proposa, entre d’altres actuacions, l’aprovació del Quadre de Classificació i del Quadre
de Disposició i d’Accés de la documentació de l’Ajuntament d’Olot.
En aquest marc, l’Arxiu Municipal d’Olot, en tant que responsable de la gestió eficaç i
eficient dels processos de creació, recepció, gestió, accés, recerca i conservació dels
documents generats o rebuts per l’Ajuntament d’Olot en l’exercici de les funcions que li
són pròpies, presenta aquestes dues eines del sistema de gestió documental,
estratègiques per identificar i controlar els documents i expedients i alhora per dotarlos de la informació sobre com i quan eliminar-los i conservar-los, així com sobre les
condicions establertes per al seu accés públic.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Quadre de Classificació Funcional i el Quadre de Disposició i
d’Accés de la documentació de l’Ajuntament d’Olot, annexos a aquest acord.
Segon.- Aplicar el Quadre de Classificació i el Quadre de Disposició i d’Accés a totes
les àrees, departaments i organismes autònoms de l’Ajuntament d’Olot que generen i
reben documents en l’exercici de les seves funcions.
Tercer.- Establir que les incorporacions i modificacions de sèries documentals o canvis
en les polítiques d’accés i disposició es faran a través de l’Arxiu Municipal i en el marc
de la Comissió d’e-Administració, a través de les disposicions del Grup de Treball
d’Impuls de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament d’Olot.
Presenta la proposta la Sra. Fité. L’aprovació del quadre de classificació funcional i els
quadres de disposició i accés a la documentació de l’ajuntament d’Olot, és una de les
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actuacions en l’àmbit de la gestió documental recollides en el full de ruta 2016-2019
per a la implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament.
Ambdós quadres són elements indispensables per a la implantació de l’Administració
electrònica.
El Quadre de classificació funcional, perquè permet identificar i controlar els
documents i els expedients.
El Quadre de disposició i d’accés a la documentació, perquè ens permet gestionar els
documents en relació a la seva conservació i/o eliminació i les condicions pel seu
accés públic.
Per aconseguir una gestió eficaç i eficient de tots els documents, aquests quadres
s’implantaran a totes les unitats administratives de l’ajuntament, àrees, departaments i
OOAA. I tots els canvis i modificacions es realitzaran des de l’Arxiu Municipal, en el
marc de la Comissió d’Administració Electrònica i del Grup de treball d’Impuls de
l’administració electrònica.
Encara que aquest pugui semblar un punt de tràmit, vull fer èmfasi en la rellevància de
totes les actuacions en relació a l’administració electrònica, perquè totes i cadascuna
d’elles són imprescindibles per complir els requisits de la transparència, l’accés a la
informació pública i al bon govern.
I són elements estratègics per dotar la nostra administració de totes aquelles eines i
recursos que ens permetran ser més eficients com administració i més eficaços alhora
de donar resposta a les necessitats futures de la ciutadania i la societat.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Ens ha agradat molt
l’explicació de la regidora, podria ser el nostre discurs perfectament. Només li volem
matisar que tots aquests passos que s’estan fent, tan vàlids i tan necessaris,
necessiten un suport, i tenim una web municipal que no ho aguanta. Pensem que
s’hauria de treballar perquè tot el que fa referència a l’administració electrònica, el
ciutadà ho pogués trobar de manera àgil i fàcil en una web més intuïtiva i potser més
nova. S’hauria de canviar, perquè pensem que s’ha de quedat una mica endarrere.
Però hi votarem a favor.
Intervé la Sra. Fité. Només comentar que totes les actuacions, ja siguin de definició de
concepte, com de recursos o eines necessaris per al desplegament de tota
l’administració electrònica, evidentment estan incloses en el full de ruta; és evident que
hi ha aspectes que se solucionen només amb un equip de treball i posant conceptes
sobre un paper. Però és veritat que tot aquest desplegament va acompanyat d’una
inversió econòmica important; no només la modificació de la pàgina web, sinó en dotar
a l’administració –en tot cas a l’Ajuntament i totes les seves àrees– de totes les eines
informàtiques necessàries, això és una despesa econòmica important, i també està
recollida en aquest full de ruta, i s’anirà desplegant de la manera que està recollit en el
full.
S’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC)
8.1. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DELS ESPECTACLES QUE ES DURAN A
TERME EN MOTIU DE L'ITINERARI IDENTITATS IMPOSSIBLES 2016.
Núm. de referència : X2016012655
Núm. expedient: CPG62016000012

L’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats que es duran a terme en
motiu de l’Itinerari Identitats Impossibles 2016.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
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legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als
espectacles següents:
DATA

COMPANYIA

22/09/2016 DIMITRI IALTA
06/10/2016 LES IMPUIXIBLES
19/11/2016 THE CHANCLETTES

ESPECTACLE
LA CORONACIÓ
DE BARBARELLA
LIMBO
DE PUTUCOOOL

PREU EST/JUB/ATUR/TRESC COOLTURA
10,00
10,00
12,00

9,00
9,00
NO

5,00
5,00
NO

JO FAIG

APROPA

5,00
5,00
NO

8 X 3€
8 X 3€
NO

Segon.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents al paquet
Itinerari Identitats Impossibles 2016, que inclou els espectacles “La coronació de
Barbarella”, “Limbo”, “De Putocoool”:
Itinerari Identitats Impossibles 2016:

26 €

Tercer.- L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal
de Cultura d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3
CUP) i 1 abstenció (OeC).
8.2. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DELS ESPECTACLES DE TEATRE QUE
ES DURAN A TERME EN MOTIU DE LES FESTES DEL TURA 2016
Núm. de referència : X2016012741
Núm. expedient: CPG62016000013

L’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les actuacions de teatre que es
portaran a terme en motiu de les Festes del Tura 2016.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
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Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als
espectacles següents:
Data
09/09/2016
10/09/2016

Companyia
FOCUS, SA
SADE, SL

Espectacle
L’AVAR
EL FLORIDO PENSIL

Preus
25 / 22 / 15 / 8
25 / 22 / 15 / 8

Segon.- l’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal
de Cultura d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Proposem aprovar preus públics de l’Institut
Municipal de Cultura, per els espectacles que es duran a terme en motiu de l’Ittinerari
Identitats Impossibles 2016. Hi haurà preus per espectacles individuals i preus per un
paquet que inclou els tres espectacles.
Proposem aprovar també els preus públics dels espectacles de teatre que es duran a
terme en motiu de les Festes del Tura 2016, un del dia 9 i un altre del dia 10.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, l’Ajuntament assumeix a través
del pressupost de l’IMCO el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Intervé el Sr. García, en representació del grup municipal OeC. Nosaltres com ja hem
fet altres vegades, i hem manifestat, ens abstindrem en aquesta votació, perquè com
bé saben, estem perquè als serveis que presta l’Ajuntament s’hi apliqui una tarifació
social, i per tant que la gent pugui pagar en funció de la seva renda.
Com que veig que això s’allargarà els quatre anys, vull ser una mica més propositiu, i
em comprometo, en en el proper Ple, a presentar una moció sobre tarifació social, ja
que quan es va parlar sobre Ordenances Fiscals no varen estar d’acord amb el que
proposaven; i veure si el tema de tarifació social, si més no en el que resta d’aquest
mandat municipal, podem iniciar aquest camí que a mi em sembla molt necessari
perquè tots som conscients que la crisi econòmica ha estat afectant a moltes persones
–hi ha informes de Càritas, també hem escoltat moltes vegades del nivell de pobresa
de la nostra ciutat, els nostres ciutadans– i per tant pensem que els temps han canviat
–en aquest cas, en moltes coses a pitjor– i també cal canviar la forma de funcionar de
l’Ajuntament, i al meu entendre, el de tarifació social n’ha de ser un d’ells.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Aprovarem els preus
públics, però volem fer una proposta que ja ha sortit altres vegades, plantejar-nos a
establir en tots els preus públics la tarifació social: és a dir, que els preus es fixin en
funció de la renda.
Actualment ens trobem que moltes persones que treballen poden arribar a cobrar
menys que una persona en situació d’atur. El que ja s’anomena pobresa salarial,
provocada pels contractes precaris. I aquests no tenen accés a cap tipus de
bonificació.
La cultura és, com hem dit en altres ocasions, un dret i per tant n’hem de garantir el
seu accés, sigui com sigui, si per tarifació social, per aplicar el programa “Apropa
cultura” a totes les edats o bé assumint els costos, més del que ja ho fem, perquè el
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que avui són costos, són inversions de futur, i del tot necessària a nivell educatiu i de
desenvolupament humà.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres volíem
aprofitar aquest punt, perquè no hem pogut parlar abans en aquest Ple, per felicitar a
l’equip de govern per aquesta iniciativa de fer tot aquest cicle i itinerari d’Identitats
impossibles, ens sembla que tractar aquests temes de gènere i la identitat, avui en dia,
amb naturalitat, està molt bé i em sembla que ens agrada que a Olot en això siguem,
no sé si dels pioners, però som dels que comencem a fer aquestes coses. I nosaltres
volíem felicitar en aquest cas, tota aquesta programació que s’ha fet, que se’ns ha fet
arribar.
Intervé l’Alcalde. Ens sembla bé, Sr. García, que presenti una moció i segur que també
hi haurà incorporades propostes específiques, i per tant la debatrem en el moment en
què vostès ens ho proposin.
L’única cosa que li volia dir o explicar, és que aquest matí han presentat l’Observatori
econòmic, social i mediambiental de la Garrotxa, on es parla de les activitats culturals i
de les entitats culturals que hi ha a la nostra ciutat, molt per sobre de la mitjana del
nostre país i de la nostra capital, en quant a entitats i en quant a activitats. I també,
que una gran majoria d’aquestes activitats són gratuïtes, i això és clarament
comprovable.
Una altra cosa és que, com tot, hi ha coses que s’han de finançar i en això estem, però
no hi ha cap problema que ho discutim en propostes concretes del que proposen.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3
CUP) i 1 abstenció (OeC).
9.1. - ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS DE
UBICACIÓ/INSTAL·LACIÓ DELS CLUBS SOCIALS CONSUMIDORS DE
CANNABIS.- Proposant aprovar inicialment.
Núm. de referència : X2016013736
Núm. expedient: URG42016000009

Els Clubs Socials de Cànnabis es constitueixen com a associacions sense ànim de
lucre que s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis –
consumidors terapèutics i/o lúdics-, tots ells majors d’edat i en un àmbit Privat, reduint
danys associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.
Aquesta nova realitat és objecte d’atenció i debat des de diferents àmbits de la societat
civil, dels professionals i per part dels poders públics.
Des d’una perspectiva de salut pública, la regulació de les bones pràctiques sobre el
consum, és una eina que:
Permet conèixer millor la realitat del fenomen (nombre de consumidors, de clubs,
maneres de consum, pràctiques de risc) per intervenir-hi amb més eficàcia.
Permet accedir a la població usuària de drogues per establir mètodes de detecció
precoç, prevenció de riscos i reducció de danys vinculats al seu consum.
Evita el contacte del consumidor amb el mercat negre i altres drogues il·lícites.
Involucra els usuaris i generadors de la “cultura del cànnabis” en l’elaboració de
propostes factibles de reducció de riscos i de danys.
Possibilita l’establiment d’un model adequat de clubs amb l’establiment de les mesures
següents:
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- Determinant l’edat mínima d’accés per accedir-hi.
- Definint horaris i condicions de salubritat dels locals.
- Limitant activitats de promoció.
- Intervenint amb pràctiques preventives de reducció de riscos i de danys, establint una
coordinació entre l’administració i les associacions d’usuaris/àries/clubs socials de
cànnabis en allò relatiu a la prevenció de riscos associats al consum.
La no regulació pot comportar:
L’augment del nombre de clubs i socis.
La progressió al model de clubs “comercials”.
Dificultats d’incorporació de missatges preventius de reducció de riscos i danys a la
població consumidora.
El desconeixement de les pràctiques de risc dels consumidors.
En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya es va crear una comissió (liderada per la
Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya i integrada per la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Dret
i Entitats Jurídiques, la Direcció General d’Administració Local (actualment Secretaria)
i la Fiscalia Superior de Catalunya, amb l’objectiu d’estudiar una solució regulada de
les activitats d’aquests clubs.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va publicar en el diari Oficial
de la Generalitat número 6799 del dia 29 de gener de 2015, la resolució SLT/32/2015
de 15 de gener, per la qual s’aprovaren criteris en matèria de salut pública per orientar
les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions d’exercici de la
seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.
S’ha de tenir present el fet que aquestes associacions s’inscriuen legalment en el
Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat.
Es considera que la present regulació per la ciutat d’Olot és convenient i oportuna per
diferents motius:
-Es vol garantir que l’obertura d’aquest establiments es realitzi per part d’associacions
d’usuaris degudament inscrites en els registres públics i amb unes normes de
funcionament clares i conegudes.
- Es considera necessari fixar unes distàncies mínimes entre aquestes activitats i els
centres educatius, centres de salut i centres de pràctica esportiva (on hi puguin assistir
menors d’edat), per motius de salut pública, per evitar, ni que sigui de manera
indirecta, la promoció al consum d’una substància que pot tenir especials efectes
nocius en poblacions de risc: grups vulnerables com ara menors o persones
diagnosticades amb patologies mentals.
- Es considera oportú regular la instal·lació d’aquests tipus d’establiments a través de
la fixació d’un règim de distàncies entre ells mateixos, per motius de salut pública, per
poder evitar possibles efectes negatius i/o perjudicials i, per tant, les molèsties als
veïns.
- Finalment perquè és necessari establir unes condicions de seguretat, salubritat i
higiene per l’exercici d’aquesta activitat, amb l’objectiu de protegir a les persones
usuàries i als veïns i veïnes.
La llei 7/195 de bases del règim local fixa com a competències municipals la potestat
de planificació i de programació. En aquest concepte genèric de planificació i per tal de
procurar el bé de la salut i bona convivència social entre els ciutadans que resideixen
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en el municipi, s’hi contempla la potestat de regular, mitjançant ordenança municipal la
distància per a la implantació d’aquest tipus de locals. I tant és així, que ni
l’administració estatal ni la autonòmica coneixen la realitat social i ciutadana dels
municipis, que són les administracions més pròximes als ciutadans.
Vist el que disposen els articles 3 i següents en relació al 63 i concordants del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals:
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança Municipal reguladora de la ubicació de
Clubs Socials de Cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a la Ciutat
d’Olot
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de
publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació
(amb càrrec a la partida EDICTE DIARIS OFICIALS), pel termini mínim de trenta dies,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Operaci
ó
200240

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despeses

16130 920 226030

25

EDICTES DIARIS OFICIALS

CC
1
140

CC
2
099

CC
3
999

CC
4
099

CC
5
999

CC
6
999

Presenta la proposta el Sr. Guix. És evident que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, del
Parlament de Catalunya, estableix que els ajuntaments podem establir ordenances
que regulin la ubicació de clubs socials de cànnabis i de condicions d’exercici de la
seva activitat a les ciutats.
A Olot no teníem encara aquest tipus d’ordenança, no se’ns havia plantejat, fins al
moment que farà un any, van començar a venir algunes peticions. En veure això, el
que vàrem fer en un acord de la Junta de Govern Local, va ser establir una moratòria
d’un any per poder nosaltres, des d’aquest Ple municipal, una ordenança que regulés
una sèrie d’objectius, que ara esmentaré; que regulés aquest tipus d’entitats.
L’objectiu d’aquesta Ordenança –que ara s’aprovarà inicialment i té un mes d’exposició
pública, perquè qualsevol persona, entitat o col·lectiu, pugui presentar les al·legacions
que estimi oportú– són els següents: regular l’obertura de clubs socials de cànnabis,
establir un règim de distàncies entre ells, establir també un règim de distància respecte
dels centres educatius, de salut i els de la pràctica esportiva on hi accedeixin menors
d’edat; garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels clubs
socials de cànnabis, reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar qualsevol
tipus de molèstia als veïns i veïnes; i garantir que reuneixin unes condicions mínimes
de seguretat, salubritat i higiene per a les persones que en facin ús. I garantir que
l’activitat es dugui terme per associacions d’usuaris degudament inscrites en els
registres públics. Això bàsicament serien els objectius que té aquesta Ordenança.
Potser els punts més importants, els articles més importants els puc resumir, com a
interès de la ciutat, serien: el punt que fixa les distàncies mínimes que han de tenir
aquests clubs; l’article 4, criteris d’emplaçament, el 4.1 diu que es fixa una distància
mínima entre locals destinats a clubs socials de cànnabis de cinc-cents metres entre
ells; es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a menys de tres-cents metres
de centres educatius, centres de salut i centres de pràctica esportiva on puguin assistir
menors d’edat. El punt tres: no es permet l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a
plantes primeres o superiors d’edificis residencials, per tant han d’estar ubicats en
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plantes baixes de fàcil accés per als usuaris. Així mateix, es prohibeix l’obertura d’una
activitat d’aquest tipus en qualsevol dels llocs en els quals hi estigui prohibit fumar:
centres i galeries comercials, instal·lacions esportives, etc.
Una altra cosa que queda molt regulada és l’horari: queda prohibit realitzar qualsevol
tipus d’activitat, excepte les de manteniment i neteja dels locals, fora de l’horari màxim
d’obertura, que es fixa, com a màxim de les 22 h. –és a dir que com a màxim hauran
de tancar a les deu del vespre els dies laborables de la setmana– i divendres i
dissabte es deixa obert fins a les dotze. I amb una limitació horària màxima de
funcionament de vuit hores. També es prohibeix l’accés de menors de divuit anys, etc.,
una sèrie de condicions que estan establertes aquí, a l’articulat, que es poden veure i
estudiar.
També l’Ordenança fixa en l’article 7 les inspeccions, inspeccions per l’autoritat
municipal –això és important– i també un règim sancionador que també està establert
en aquesta Ordenança.
Per tant, avui s’aprovaria inicialment aquesta Ordenança en el Ple municipal, hi hauria
trenta dies d’exposició pública, i després ja quedaria aprovada definitivament en un
altre Ple.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Fer alguna observació. Una
seria en l’article 4.2, que diu “es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a
menys de 300 m. de centres educatius, centres de salut i centres de pràctica esportiva,
on puguin assistir-hi menors d’edat”, a nosaltres ens sembla que s’haurien d’afegir
també els equipaments culturals; penso en la biblioteca, i no sé si n’hi ha algun altre a
la ciutat.
El punt 3, està formulat d’una manera que em sembla que podria anar més bé i seria
més clar d’una altra manera; tal com està formulat, diu: “No es permetrà l’obertura
d’una activitat d’aquest tipus a plantes primera o superiors d’edificis residencials”, de
vegades alguns edificis tenen entresòls, no sé si això tècnicament pot suposar que
alguna vegada pugui haver-hi algun equívoc, i per tant nosaltres en aquest sentit,
faríem la proposta de dir que “tots els locals han de disposar d’accés des de la via
pública, per tant s’han d’ubicar en planta baixa”, amb la qual cosa queda absolutament
clar.
I en aspectes tècnics, exigir que els locals hagin de disposar de doble porta d’accés a
l’interior del local, o un vestíbul de separació entre la porta d’entrada i la sala principal,
pel tema d’olors i de fums que hi poguessin haver. I l’altre, com que són locals de
fumadors d’ús continuat que generen fums contaminants, la seva emissió a l’exterior,
exigir que es faci per xemeneia.
Intervé l’Alcalde. Només recordar que és una aprovació inicial i que per tant es poden
fer totes les al·legacions que calgui.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Estem d’acord en
què fa falta una ordenança, però si realment algú vol obrir un club social del cànnabis
a Olot, on el podrà ubicar? Perquè, comptant que no pot estar ubicat a menys de 300
metres d’un centre educatiu, sanitari o esportiu, ens costa pensar una possible
ubicació. Ens poden donar alguns exemples concrets de possibles zones?
Respon el Sr. Guix. En tot cas agrair aquestes aportacions, jo penso que són molt
lògiques les que feia OeC, per tant intentarem ja poder-les incloure, en tot cas en
parlarem amb els tècnics municipals, que són els que han redactat, junt amb nosaltres,
aquesta Ordenança.
I el mapa, sí que està bàsicament establert, el regidor de Via Pública el té a la seva
carpeta. Sí que queden molt limitats, lògicament, els espais, però n’hi ha.
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Intervé la Sra. Descals. No ho he dit però nosaltres ens abstindrem, perquè crèiem que
era molt restrictiu i no vèiem gaire clar que es pogués ubicar enlloc.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1
OeC) i 3 abstencions (CUP).
En aquest moment abandona la sessió el regidor Sr. Jaume Mir Bagó.
10.1. - SANT MIQUEL.- Proposant adquisició del terreny situat al carrer Rei Martí
l'Humà, 20
Núm. de referència : X2016010844
Núm. expedient: URG42016000007

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR
En data 26 de maig de 2016 es va publicar en el Butlletí oficial de la Província la
relació de béns i drets afectats com a zona verda i vial al carrer del Rei Martí l’Humà.
Ates que durant el termini d’exposició al públic s’ha presentat una proposta de conveni
per a l’adquisició per mutu acord de la finca afectada, havent-se informat
favorablement la valoració per part dels serveis tècnics municipals.
Ates l’informe emès pel lletrat d’urbanisme i la documentació complementària sobre
identificació i titularitat de la finca, el regidor delegat de l’Àrea de Territori i Medi
Ambient, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar per a l'execució
del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la
Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003, segons el
següent detall:
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA:
La finca en qüestió és:
“URBANA: Pieza de tierra destinada a edificación permanente, situada en el termino
de esta ciudad de Olot, denominada Camp de la Pedra Plana, calle Rei Martí l’Humà,
número veinte, de mil sesenta y cinco metros, noventa y nueve decímetros cuadrados
de cabida superficial, después de varias segregaciones, según el Registro, si bien su
cabida real, por haberse destinado algunas porciones a vial, es de mil cinco metros,
setenta y dos decímetros cuadrados. Linda: Norte y Oriente, fincas números setenta y
tres y setenta y cinco de la avenida Jaume II y parcela 72 del polígono 19; Mediodía, la
avenida Jaume I; y Poniente, un pasaje perpendicular a la referida avenida Jaume I y
finca número seis de la calle Jaume I El Conqueridor.”
Inscrita al tom 1.885, llibre 835, foli 83, número 28, on hi figura lliure de càrregues,
gravàmens i ocupants.
Referència cadastral: La finca té com a referència cadastral la número
8410816DG5781S.
TITOL:
Pertany als senyors propietaris en les següents proporcions i títols:
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Al senyor JORDI SERRA PADROSA, el 50,00000% del ple domini amb caràcter
privatiu, per títol d’herència segons consta en escriptura pública de herència de divuit
d’octubre de dos mil dotze atorgada davant el notari d’Olot Angel Arregui Laborda,
número 1.943 de protocol.
Al mateix senyor JORDI SERRA PADROSA, el 16,666667% del ple domini amb
caràcter privatiu, per títol d’herència segons consta en escriptura pública de herència
de divuit d’octubre de dos mil dotze atorgada davant el notari d’Olot Angel Arregui
Laborda, número 1.942 de protocol.
Al senyor JOSEP SERRA MACIAS, el 16,666667% del ple domini amb caràcter
privatiu, per títol d’herència segons consta en escriptura pública de herència de divuit
d’octubre de dos mil dotze atorgada davant el notari d’Olot Angel Arregui Laborda,
número 1.942 de protocol.
A la senyora MARIA DOLORS COROMINA SERRA, el 8,333333% del ple domini amb
caràcter privatiu, per títol d’herència segons consta en escriptura pública de herència
de divuit d’octubre de dos mil dotze atorgada davant el notari d’Olot Angel Arregui
Laborda, número 1.942 de protocol.
I al senyor FRANCESC COROMINA SERRA, el 8,333333% del ple domini amb
caràcter privatiu, per títol d’herència segons consta en escriptura pública de herència
de divuit d’octubre de dos mil dotze atorgada davant el notari d’Olot Angel Arregui
Laborda, número 1.942 de protocol.
AFECTACIÓ URBANÍSTICA:
Es troba afectada com a zona verda i vial pel vigent Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona el dia 18 de juny del 2003 i publicada aquesta aprovació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4.061 del dia 2 de febrer del 2004.
Segon.- Resoldre per avinença, aprovant el document adjunt, l’expropiació de la finca
descrita en els antecedents, que s’ha de segregar de la registral número 2.532, inscrita
al tom 1.885, llibre 835, foli 83, número 28 del Registre de la Propietat d’Olot, fixant
com a justpreuament l’import de 60.000 euros, incloent-se el premi d’afecció, en el
següents terminis:
Un primer import de 20.000 euros, per tot el 31 de juny de 2016. I un segon import, de
40.000 euros, per tot el 31 de juny de 2017.
Expropiació Rei Martí
l'Humà
Beneficiari
JORDI SERRA PADROSA
JOSEP SERRA MACIAS
MARIA DOLORS COROMINA
SERRA
FRANCESC COROMINA
SERRA
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Pagament abans de 30 de
juny de 2016
DNI

%

Import

40.257.786N 66,66667 13.333,33 €
40.225.329P 16,66667 3.333,33 €
38.804.791L

8,333333

1.666,67 €

38.804.792C 8,333333 1.666,67 €
100,00 20.000,00 €
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Pagament abans de 30 de
juny de 2017
JORDI SERRA PADROSA
JOSEP SERRA MACIAS
MARIA DOLORS COROMINA
SERRA
FRANCESC COROMINA
SERRA

40.257.786N 66,66667 26.666,67 €
40.225.329P 16,66667 6.666,67 €
38.804.791L

8,333333

3.333,33 €

38.804.792C 8,333333 3.333,33 €
100,00 € 40.000,00 €

Tercer.- Satisfer l’import de 20.000 euros amb càrrec a la partida 16 140 1510 60903
COMPRA DE PATRIMONI i assumir el compromís de plurianualitat per al proper
exercici 2017 del pagament de la resta de justpreuament per import de 40.000 euros.
Operaci
ó
200240

Referènci
a

200240

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despeses

16140 1510 60903

20000

Despeses

16130 920 226030
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COMPRA DE PATRIMONI
(PRESTEC: 12,5)
EDICTES DIARIS OFICIALS

CC
1
140

CC
2
099

CC
3
999

CC
4
060

CC
5
999

CC
6
999

140

099

999

099

999

999

Quart.- Donar per definitivament acabat l'expedient expropiatori a que s'ha fet
referència, procedint a l'ocupació de la finca esmentada.
Cinquè.- Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris
per a la formalització dels precedents acords, i en particular el conveni presentat com a
justpreuament de mutu acord i l’acta d’ocupació i de pagament corresponents.
Sisè.- Notificar els presents acords als propietaris afectats.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Això fa referència al que vàrem aprovar ja en el Ple
del mes passat. Aquesta parcel·la del carrer Rei Martí l’Humà amb Jaume II, per
destinar-la a aparcament per al barri de Sant Miquel.
Durant aquest període d’exposició pública no hi ha hagut cap al·legació particular, s’ha
fet un conveni acordat amb els propietaris.
El valor d’aquesta parcel·la, és d’un total de 60.000 €, dels quals pagarem 20.000 € a
30 de juny d’aquest any 2016, i els restants 40.000 € a 30 de juny de l’any 2017. És un
valor acordat, els propietaris hi estan d’acord.
Per tant simplement aquí el que demanem és acordar la conveniència d’aquesta
expropiació i facultar l’Alcalde per fer tots els documents necessaris i signar-los, per a
la resolució de la mateixa.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres sense
dubte estem totalment d’acord amb aquesta expropiació, tot i que trobem que és una
parcel·la certament no gaire gran –és petit 1.000 m2–. El que voldríem és animar a
l’equip de govern a trobar altres parcel·les dins el barri de Sant Miquel, que es pogués
fer una gestió semblant i poder esponjar més el barri; sigui amb altres aparcaments o
bé amb zones verdes, o altres que ja estan previstes en el PIAM.
Estem d’acord amb això i animem a què se’n facin d’altres.
Intervé el Sr. Gelis. Hi estem treballant amb els veïns de Sant Miquel, ells també ens
ho han demanat; el dia que hi hagi alguna notícia al respecte els hi farem saber, però
de moment no hi ha cap novetat respecte a altres parcel·les.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 2 PSC, 3
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CUP, 1 OeC).
11.1. - MPOUM.- Proposant aprovar provisionalment la modificació puntual de
POUM sector 4 sud Batet - La Vila. Zona d'infraestructures dels serveis
urbanístics. 5.1 Nou dipòsit municipal d'aigua.
Núm. de referència : X2015022302
Núm. expedient: UPL12015000006

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 17 de març de 2016 va adoptar, entre d’altres,
l’acord inicialment l’expedient de Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal en el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per crear la
zona d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit municipal
d’aigua.
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 65 de
6 d’abril de 2016, al Diari de Girona, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de
l’Ajuntament.
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat escrits
d’al·legacions.
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe al Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en data 26 de març de 2016, a l’Agència
Catalana de l’Aigua en data 31 de març de 2016, a l’Oficina Territorial d’Avaluació
Ambiental de la Generalitat de Catalunya en data 31 de març de 2016.
Per part de l’Agència Catalana de l’Aigua no s’ha contestat la sol·licitud d’informe
efectuada; per part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa l’informe és
favorable i l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha
emès informe favorable constatant que l’expedient no ha d’esser objecte d’avaluació
ambiental estratègica, senyalant unes condicions que s’incorporaran a l’expedient.
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22
de febrer; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal en el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de
Batet-La Vila, per crear la zona d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau
5.1 Nou dipòsit municipal d’aigua.
SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva
aprovació definitiva, si procedeix.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Efectivament, com diu l’enunciat, havia passat ja pel
Ple l’aprovació inicial; s’ha fet la corresponent exposició pública de tota aquesta
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documentació, tampoc s’ha presentat cap escrit d’al·legacions, hi ha els informes
favorables del Parc Natural de la Zona Volcànica i de l’Oficina Territorial d’Avaluació
Ambiental de la Generalitat. S’havia enviat aquest informe també a l’Agència Catalana
de l’Aigua, no n’hem rebut cap resposta; per tant entenem, perquè ha passat el temps
disponible, que estan d’acord amb això.
Per tant aquí faríem l’aprovació provisional per part d’aquest Ajuntament, enviaríem
aquesta documentació als Serveis Territorials de Girona perquè fessin l’aprovació
definitiva.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. El nostre vot serà
favorable, però si que ens agradaria tornar a demanar que la Comissió de seguiment
de la concessió d’aigües faci les actes de les pròpies reunions.
Respon l’Alcalde que pren nota d’aquesta petició.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 2 PSC, 3
CUP, 1 OeC).
12.1. - CARRER MACARNAU.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
Núm. de referència : X2016013734
Núm. expedient: URG42016000008

El Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la
Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003, qualifica
la finca que és objecte del present expedient com a vial, havent-se d’expropiar.
Atès que l'aprovació dels plans porta implícita la declaració d'utilitat pública dels
terrenys a efectes de la seva expropiació forçosa, d’acord a l’establert a l’article 109 de
la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010)
Atès que l’article 15 de la llei d’expropiació forçosa obliga a acordar la necessitat
concreta d’ocupació i de formular la relació de béns i drets afectats,
Vist el que disposen els articles 13-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954 i 109 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).
Vist el que disposa l'article 15 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar necessària l’ocupació de la finca situada al carrer Macarnau, per
l'aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament
per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003:
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA:
La finca en qüestió és:
URBANA. Heretat anomenada Era de Figuerola, al terme d’aquesta ciutat; es compon
d’una casa i dos pisos, assenyalada amb el número dos, amb la seva era i paller i una
peça de conreu amb algun erm, d’una cabuda de dues hectàrees setanta-cinc àrees
seixanta-tres centiàrees. En conjunt limita: a l’Est, camí de les Estires i, en part,
finques de Pedro Pons Boix i hereus de Luis Llongarriu; al Sud, carrer Esgleiers; Oest,
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carrer Macarnau; i al Nord al camí del cementiri. Després de diverses segregacions, la
superfície actual de la finca és d’UNA HECTÀREA, QUATRE ÀREES, NORANTACINC CENTIÀREES I SEIXANTA-DOS DECÍMETRES QUADRATS i no consten els
límits actuals.
La finca està inscrita al Registre de la Propietat d’Olot, al tom 297, llibre 52 d´Olot, foli
88, finca 276, inscripció 16ª.
Forma part de la parcel·la amb referència cadastral 7805813DG5770N0001FH
TITOL:
Pertany a la CONGREGACIÓ RELIGIOSA MISSIONERES COR DE MARIA, entitat
domiciliada a Barcelona, carrer Marina núm. 166, entresol, fiscalment identificada amb
el núm. R0800178F; i, a efectes de notificacions amb domicili al carrer Esgleiers núm.
1 bis d’Olot;
AFECTACIÓ URBANÍSTICA:
Es troba afectada com a vial pel vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 18 de
juny del 2003 i publicada aquesta aprovació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 4.061 del dia 2 de febrer del 2004, i pell Projecte de Conservació i
millora d’urbanització i ferms a les vies públiques Any 2016 en el que es contempla
ampliació de la vorera, amb l´enderroc de l´actual mur que separa el carrer de la finca,
afectant la superfície de 97’18 metres quadrats, tal com es grafia en el plànol annex al
present i que forma part del projecte citat.
Segon.- Formular i aprovar la relació de béns i drets afectats per l'execució del Pla
d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la Comissió
territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003.
Tercer.- Exposar al públic l’expedient pel termini de quinze dies a comptar de la
publicació del corresponent edicte en el BOP i aprovar la despesa de 25€ amb càrrec
a la partida EDICTES DIARIS OFICIALS.
Operaci
ó
200250

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

16130 920 226030
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EDICTES DIARIS OFICIALS

CC
1
140

CC
2
099

CC
3
999

CC
4
099

CC
5
999

CC
6
999

Quart.- Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris
per a la formalització dels precedents acords.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. En el carrer Macarnau, com ja hem explicat en vàries
ocasions, i també en la Junta de Govern Local en l’aprovació del projecte
corresponent, s’hi fan unes obres d’ampliació de la vorera i també de modificació de
les canonades de recollida d’aigües. Una part de la parcel·la que queda afectada és
propietat de la congregació religiosa de les Missioneres Cor de Maria. Com que això
en el seu moment quedava afectat per vialitat, el que hem de declarar aquí és la
relació de béns afectats per poder-ne disposar. La congregació ha estat generosa amb
l’Ajuntament i no posa cap valor a la parcel·la o al tros de terreny que necessitem per
ampliar la vorera del carrer Macarnau; el que sí hem de fer és des de l’Ajuntament fer
la tanca corresponent, o moure-la fins al punt d’ampliació, i per tant aquí el que
demanem és declarar l’afectació d’aquests béns i donar capacitat a l’Alcalde perquè
pugui fer signar els documents corresponents.
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Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Hi votem a favor, però,
aprofitant el benentès, ja que sembla que tenen una bona relació amb la congregació
del Cor de Maria, estaria bé començar a treballar d’alguna manera entre les dues parts
per aconseguir que la zona verda de que disposa aquesta congregació fos oberta, ni
que fos una part, per a l’ús de tota la ciutat.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. A nosaltres
també ens sembla perfecta aquesta actuació, i és una feina, jo diria, una mica singular,
però que ens sembla molt oportuna: eixamplar les voreres i recuperar espai per al
vianant ens sembla important.
Sí que ens agradaria que en el Pla de Mobilitat –no hem sabut trobar-ho–, que hi
hagués una temporització de totes les actuacions que es poguessin fer en les voreres
de tota la ciutat, sobretot en voreres, per dir algun exemple, com la que hi ha darrera
l’Escola Malagrida, vora el riu, que també és molt petita i també seria bo que
s’eixamplés, o d’altres, a Sant Roc, que ja se n’ha parlat alguna vegada. Però que això
estigués temporitzat i estigués identificat en el Pla de Mobilitat les prioritats d’unes i
altres.
Intervé el Sr. Gelis. Respecte al que deia el Sr. Rubió en prenem nota, en tot cas sí
que és veritat que en aquesta zona hi tenen un oratori la congregació. Bé, ho podem
parlar però ho veig una mica complicat, perquè elles són una mica geloses dels seus
espais i ens han posat també unes condicions de deixar-ho adequadament i que elles
puguin fer la seva convivència en aquesta zona. Ho podem parlar, però no sé si a
pesar de la bona sintonia que hi pugui haver, ens en sortirem amb aquesta qüestió. De
totes formes ho farem i seguirem el seu suggeriment.
Respecte al que diu la Sra. Casanovas de les voreres, efectivament, tenim un Pla de
Mobilitat aprovat en el Ple del mes anterior, si no recordo malament. Allà h ha tota una
sèrie d’accions a fer, amb un import molt elevat; una bona part fa referència a voreres i
a plataformes úniques de carrers, això haurem de temporitzar-ho. Aquest Pla ens ha
de servir, com vàrem comentar en la Comissió que vàrem iniciar el dimarts d’aquesta
setmana passada amb diferents membres de la Comissió; haurem de temporitzar-ho
en la mesura que les disponibilitats pressupostàries ens ho permetin. És evident que
tot aquest Pla amb els recursos propis de l’Ajuntament no es podrà portar a terme en
la seva totalitat, però sí que ens permet tenir aquest Pla aprovat el poder accedir a
subvencions que puguin sortir de les diferents administracions; ja sigui de la Diputació
o de la Generalitat, en el moment en que sigui possible, o a l’Estat, que això ja és molt
més complicat. Però sí que dintre el treball de la Comissió –i així ho vàrem aprovar els
membres– farem una reunió els propers mesos, per veure com podem ja anar
planificant alguna acció, tant pel que fa referència al PAES com al Ple de Mobilitat.
Intervé l’Alcalde. Jo només volia insistir en això que acaba d’explicar el Sr. Gelis, és a
dir, la temporització dependrà fins i tot dels pressupostos que hi pugui haver, no
només de l’Ajuntament, sinó que dependrà de moltes altres administracions.
El que sí que marca el Pla de Mobilitat urbana sostenible és que si hem de fer
actuacions, les farem d’acord amb aquest Pla, i després podrem anar més o menys
ràpid depenent dels diners. No ens podem comprometre a predir quines seran les
finances que tindrà el nostre país en els propers anys, quina serà la quantitat que
podrà venir; portem anys sense Pla d’Obres i Serveis, esperem que aviat n’hi pugui
haver, i a partir d’aquí, llavors serà molt més fàcil que puguem anar decidint aquestes
actuacions. Però crec que això s’ha d’entendre així, la temporització.
Intervé el Sr. Rubió. Només que en la seva manera de gestionar política s’entèn la
justificació que ha fet, però també pensem que els diners hi són per allò que es vol,
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depenent de les prioritats de cada equip de govern. Llavors no fem servir l’excusa que
no hi ha diners, quan n’hi ha per unes coses i per altres no.
Respon l’Alcalde. Per això ens presentem a unes eleccions amb uns programes,
expliquem quines són les nostres prioritats, i els ciutadans decideixen quin programa
els hi agrada més. Llavors, a partir d’aquí decideix l’equip de govern i es prenen les
decisions que s’han de prendre.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 2 PSC, 3
CUP, 1 OeC).
13.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CiU DE SUPORT A LA FACULTAT DE
MEDICINA DE LA UVIC-UCC
Núm. de referència : X2016010653
Núm. expedient: SG022016000017

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, de naturalesa i vocació
pública i de gestió privada, desplega la seva activitat en els àmbits de la docència, la
recerca i la transferència de coneixement. És el motor d’una gran força emergent que
és la de l’educació i del coneixement i treballa per convertir-se en un projecte
estratègic del territori. Sense perdre les arrels que en defineixen la personalitat,
desplega tot el potencial per ser una universitat global, fortament internacionalitzada i
capaç d’atreure talent al centre de Catalunya.
Nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, la UVic-UCC dóna continuïtat a una
tradició universitària que es remunta a l’Edat Mitjana amb l'escola catedralícia. El 1599
es crea la Universitat Literària de Vic amb la concessió del privilegi del rei Felip III
perquè l’Estudi General de Vic pugui graduar els estudiants en Arts i Filosofia. El 1717,
com a represàlia per la Guerra de Successió, Felip V va imposar el Decret de Nova
Planta que suprimia totes les universitats catalanes, entre elles la de Vic. El 1977 es
crea l’Escola Universitària de Mestres d'Osona a la qual s'incorporen progressivament
les escoles universitàries d'Infermeria, d'Empresarials i la Politècnica. El 1997, amb
l’aprovació per unanimitat del Parlament de Catalunya, de la Llei de Reconeixement de
la Universitat de Vic aquesta institució fa un important salt convertint-se en una
universitat més del sistema català. A partir d’aquí, la institució ha anat arrelant en el
territori i ha sabut conrear noves relacions i aliances com és l'acord de federació amb
la Fundació Universitària del Bages, el 2013, pel qual es crea el Campus UManresa i
la universitat federada passa a denominar-se Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC). Finalment, aquest any 2016 es crea la seu UGranollers per a
la impartició de graus i cicles formatius de grau superior a la capital de Vallès Oriental.
És a través d’aquests campus i seus que la Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya ofereix estudis de salut i biociències a les facultats de Ciències de la Salut i
el Benestar i de Ciències i Tecnologia de la UVic, i a la Facultat de Ciències de la Salut
d’UManresa. Compta amb 10 càtedres, la major part d’elles especialitzades en l’àmbit
sanitari i social liderades per reconeguts investigadors.
Atès que el projecte de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC es nodrirà de tot
aquest coneixement de la institució i, a més, permetrà que la Universitat adquireixi un
major prestigi i rellevància en el sistema universitari català i esdevingui una eina
indispensable per construir una estructura d’estat,
Atès que la UVic-UCC compta amb una xarxa assistencial molt completa on
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desenvolupar part de la formació i docència com són els centres de salut i hospitalaris
de Vic, Manresa, Granollers o Barcelona.
Atès que els estudis de Medicina de la UVic-UCC incorporen elements diferencials i
innovadors respecte a altres estudis de Medicina i, a més, donaran resposta a la
demanda d’alumnes que no poden cursar el grau a Catalunya ja que la demanda
interna és molt superior a l’oferta de places,
Atès que, segons l’informe demogràfic elaborat pel Col·legi de Metges, la població de
metges està envellint i en menys de 10 anys es jubilaran més de 6.000 professionals
dels 33.000 metges que exerceixen a Barcelona i a partir del 2021, se’n jubilaran
gairebé 1.000 metges l’any,
Atès que una Facultat de Medicina aportarà un impacte econòmic i social molt
important a la ciutat i a les comarques pròximes. Segons els càlculs estimats, la
implantació d’aquesta Facultat comporta un augment del PIB d’Osona i el Bages d’un
0,26% (correspon a 8.500 M) i es crearien 243 nous llocs de treball tant directes com
indirectes,
Atès que hi ha un clar desequilibri territorial a l’Estat espanyol ja que només una de les
8 universitats privades que s’han autoritzat és a Catalunya (90 places) mentre que
altres comunitats com Madrid o València disposen de 565 o 200 places
respectivament,
Atès que es tracta d’un projecte que ha de permetre la vertebració de la Catalunya
central a través d’una Facultat sense ànim de lucre i amb vocació plenament
municipalista,
Atès que la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya vol impartir el grau el
pròxim curs 2017/2018 i el Govern de la Generalitat ha de posicionar-se en breu sobre
aquesta nova Facultat,
Per tot això, s’acorda:
1. Donar suport explícit al projecte de Facultat de Medicina com a projecte
estratègic, innovador, municipalista, i de gran valor afegit per a la ciutat i les
comarques de la Catalunya central.
2. Col·laborar amb l’equip de govern en totes les accions que es considerin
necessàries per tal de poder impartir els estudis de Medicina a la UVic-UCC .
3. Traslladar a la resta de municipis que conformen el Patronat de la Fundació
Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC, la moció de suport al projecte de
Facultat de Medicina per tal que puguin sumar-s’hi.
4. Traslladar al govern de la Generalitat la voluntat d’aquest consistori de comptar
amb una Facultat que imparteixi el Grau de Medicina, que compensi el
desequilibri territorial que pateix Catalunya, fruit de les decisions
d’autoritzacions de places per part del govern de l’Estat espanyol, i aporti un
actiu més en el sistema universitari català.
Intervé l’Alcalde. Els hi demano disculpes perquè en el primer moment a l’ordre del dia
va sortir que era una moció conjunta entre el grup de CiU i el PSC; no és conjunta amb
el grup del PSC, i per tant la moció és de la gent que ens vàrem presentar sota les
sigles de CiU.
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La moció és donar suport a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic i la
Universitat Central de Catalunya. Jo crec que els arguments són bastant senzills:
vàrem passar fa uns anys un greu problema de falta de professionals a la medicina, un
gravíssim problema que s’ha hagut de solucionar portant metges d’altres països. Ens
dirigim altra vegada al mateix problema –tots els estudis demogràfics ho demostren–,
és a dir, d’aquí a deu anys tornaran a faltar professionals, tornaran a faltar metges per
mantenir un sistema sanitari que crec que és un orgull, tenir un sistema sanitari com
aquest, que funciona molt bé. Per tant, jo crec que és l’obligació del país formar els
seus propis professionals i no dependre d’altres països.
De propostes per fer facultats de medicina o per ampliar les places per part de les
universitats públiques n’hi ha hagut repetidament, això no sembla possible, tornem a
aquella famosa restricció econòmica que pateixen les universitats, i que el que
necessiten és consolidar precisament; el que pateixen és per consolidar la seva oferta
de formació. I aquí jo crec que amb plena valentia, des de la Universitat de Vic i la
Universitat Central de Catalunya, se’ns fa una proposta, jo crec que molt seriosa, de
crear una nova Facultat de Medicina, que ens ajudaria a resoldre aquest problema que
tenim a tocar, i que afectarà clarament a la salut dels nostres conciutadans.
Com sabeu, la Universitat de Vic té la definició de universitat privada, però l’acord de
creació d’aquesta universitat va ser per unanimitat de tots els grups presents en el
Parlament de Catalunya. La pròpia Generalitat de Catalunya té pràcticament un 20%
aproximadament del que seria el seu capital fundacional, forma part dels òrgans de
govern i a més hi ha persones com l’Alcalde de Manresa, l’Alcaldessa de Vic i diversos
dels seus regidors, l’Alcalde de Manlleu, l’Alcaldessa de Berga, l’Alcalde de Prats del
Lluçanès, l’Alcalde de Sant Hilari Sacalm, l’Alcaldessa de Figueres, l’Alcalde d’Olot,
l’Alcalde de Ripoll, l’Alcalde de Puigcerdà, l’Alcalde de Granollers. Segur que podria
trobar-ne encara algun altre càrrec institucional, des del punt de vista municipal. Tot i
que la definició sigui de universitat privada, crec que està clar que en l’òrgan de govern
màxim, en el patronat de la Fundació Universitària Balmes, que és qui gestiona la
universitat, la presència del sector públic i sobretot del sector municipal, crec que és
molt i molt important i fins i tot molt majoritària. Després hi ha tota una altra sèrie de
patrons que ho són en representació dels mateixos treballadors de la Universitat.
Per tant, jo crec que a pesar que la definició sigui de universitat privada, en té poc de
universitat privada, i el que en té és d’un sistema que és molt del nostre país, que és
aprofitar tots els recursos que hi puguin haver, i que no tot s’ha de fer des de l’àmbit
públic, sinó que s’aprofiten altres recursos per poder acabar prestant aquest servei que
necessiten els nostres conciutadans, especialment si l’administració no hi pot arribar.
Jo crec que tenim l’exemple d’una facultat ben propera, com és la Facultat de Medicina
de la Universitat de Girona, una facultat jove, que amb un programa absolutament
innovador en quant a la formació, aconsegueix que en aquests moments hi hagi molts
estudiants que s’hi vulguin inscriure per poder estudiar, aconsegueix que una de les
millors notes en el moment de triar la formació via MIR, siguin de gent de la Universitat
de Girona. Persones relacionades amb la creació d’aquesta facultat i la implantació
d’aquest model de formació, ara col·laboren amb la Universitat de Vic i la Universitat
central de Catalunya per fer un pla d’estudis potent, modern, adaptat a les necessitats
del nostre país. Crec que està predefinit que la llengua vehicular serà l’anglès, que hi
haurà plena col·laboració amb altres universitats i amb hospitals de fora del nostre
país.
Jo crec que és una molt bona proposta i per tant jo demanaria el recolzament a
aquesta iniciativa, més tenint en compte que la universitat de Vic, Central de
Catalunya, ja té en aquests moments una important presència en graus de ciències de
la salut, en relació a Fisioteràpia, Infermeria –quantes infermeres s’han format a traves
de la Universitat de Vic– Psicologia, Nutrició Humana, Biologia, Biotecnologia,
Enginyeria Biomèdica... Hi ha molts àmbits, molt relacionats amb temes de salut o
d’investigació.
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Crec que serà molt bo per a tots plegats que existeixi aquesta nova facultat, serà fins i
tot un estímul per determinats professionals de continuar treballant en els nostres
centres, si a més poden fer de professors universitaris: la Universitat de Girona també
ha ofert això i són diversos els professionals que s’han sumat, més enllà d’estar
treballant en un servei o de ser caps de servei, també a dedicar un petit temps del seu
horari laboral a fer de professors, això aporta criteris d’investigació, de preparar-te,
aporta moltíssimes coses positives.
Jo només hi veig coses positives però evidentment ho posarem a la seva consideració.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Olot en Comú votarem a favor
d’aquesta moció, pensem que existeix realment aquesta necessitat de metges. També
ens satisfà el fet que sigui una entitat sense ànim de lucre, que sigui majoritàriament
participada per entitats municipalistes, ens tranquil·litza, i estem convençuts que si
aquesta universitat acaba essent una realitat, espero que sigui realment de qualitat
com ho és també la de Girona i que l’efecte de proximitat per als nostres estudiants
tindrà uns beneficis obvis. Per tant hi votarem a favor.
Intervé la Sra. Descals en representació del grup municipal CUP. D'entrada llegint
l'escrit de la moció, el primer que em pensat és que evidentment sempre és enriquidor
i una bona notícia que s'inverteixi en formació, educació i recerca.
Efectivament, sabem que es preveuen un gran nombre de jubilacions en els propers
anys, tenint en compte que actualment 1 de cada 4 metges és major de 60 anys i que
la mitjana d'edat actual està al voltant dels 50,4 anys.
Ara bé, dit això, no sabem si la millor solució està en la creació d'una nova Facultat, i
més tenint en compte que la UVIC és una universitat concertada.
Els darrers anys ja s'han augmentat en les universitats actuals de medicina
(UB,UAB,URV,UdL, UdG) les places al voltant del 30%, mentre que el nombre de
places MIR s'ha mantingut estable, cosa incoherent, ja que després queden una bossa
metges que no poden accedir a l'especialització, la qual és obligatòria per poder
exercir. Des de fa molts anys hi ha la demanda des de Catalunya de poder gestionar
les places MIR ofertes als hospitals catalans segons les necessitat de Catalunya . No
té sentit que la gestió de la salut pública estigui transferida a les comunitats i encara
sigui el ministeri de Madrid que decideixi quines i quantes places s’ofereixen a les
diferents comunitats.
Per altre banda ens hauríem de plantejar que abans de fer una altra Facultat de
Medicina, quina sortida tindran aquests professionals: hem de tenir en compte que la
formació d'un metge comprèn un període de 11-12anys de mitjana, entre els anys de
carrera i el MIR. En total la formació d'un metge ens costa a la societat uns 160 mil
euros.
Actualment a Catalunya hi ha una ràtio de 5,25 metges / 1.000 habitants. De seguir el
ritme d’increment de candidats que s’ha donat en anys recents podríem reeditar les
tristes circumstàncies de l’atur mèdic i la precarietat laboral que ja experimentem fa un
parell de dècades i que fa uns anys ha tornat a repuntar.
En els últims anys i sobretot degut a les retallades pressupostàries en salut, aquestes
han afectat en una gran part a les condicions laborals i econòmiques dels metges
(contractes precaris, amortitzacions de places en les jubilacions, retallades en els
sous...).
Recordar que els metges catalans tenen un dels sous més baixos d'Europa, això ha fet
o ha contribuït que en els darrers anys hi hagi una fuga de talent cap a l’estranger,
marxant més de 500 metges a buscar feina en d'altres països d'Europa i del Món,
buscant una seguretat laboral més estable, unes millors remuneracions i un millor
reconeixement professional.
Amb tot això el que volem dir, és que si hem de fer una facultat nova, per formar
metges amb tot el que suposa, per després no oferir-los hi una bona sortida laboral i
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deixant marxar tots aquests professionals que han suposat un cost important a la
societat, llavors potser cal que ens ho pensem bé, i valorem el malbaratament de
recursos que això suposa.
Per tant, des del nostre punt de vista, està bé que apostem per crear més places de
medicina a les facultats que ja existeixen, però sobretot MÉS places MIR, evidentment
sempre prioritzar la pública, però això no es pot fer si abans no s'arreglen les
condicions laborals dels metges, oferint-los contractes competitius com els europeus,
evitant així que molts metges hagin d'optar en marxar.
Per tant nosaltres votarem en contra.
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres d’entrada volem
subratllar que estem molt satisfets de la feina que està fent la Universitat de Vic, la
Universitat Central de Catalunya, i que ens consta que hi ha molts olotins que
gaudeixen dels serveis de la Universitat i que majoritàriament estan plenament
satisfets; Vic està a un pas d’Olot, i a molts estudiants superiors els va molt bé
l’existència de la Universitat de Vic, que és una universitat privada amb vocació
pública, però no deixa de ser una universitat privada, i que molts olotins fan ús dels
seus serveis i amb molt de convenciment i molt contents la majoria.
Evidentment des d’ERC no estem en contra, per definició, de la gestió privada, però en
el cas de les universitats pensem que aquesta gestió privada –com fa la Universitat de
Vic–, ha d’estar inserida dintre del marc comú del sistema públic universitari.
Llavors pel que fa a la possible Facultat de Medicina que sembla ser que se’n parla ja
des de fa dos o tres anys a Vic, la veritat és que ens ha costat trobar informació, però
el que hem anat trobant, hem anat subratllant algunes mancances, alguns dubtes o
alguns peròs, que d’entrada nosaltres teníem respecte d’aquests estudis. És a dir, un
primer pas que crec que es va fer a començament d’any, va ser la creació d’una
fundació nova, exclusiva per a gestionar els estudis superiors de salut. Per tant ja és
una qüestió que ens sorprèn, perquè si la Universitat de Vic ja té un patronat amb una
fundació, i la Universitat de Manresa té la Fundació Universitària del Bagès, la creació
d’un nou patronat amb una nova fundació, amb uns estatuts que no hem sabut trobar,
sí que al mes de gener es van inscriure sis patrons, però la resta fins a vint, no hem
sabut trobar qui eren i no sabem encara si està constituïda o no.
Per tant, no deixa de ser un “però”, segurament si cal gestionar-ho a partir d’una nova
fundació, els seus motius tindran, però no hem acabat d’entendre perquè. El que sí
que en el seu moment, quan es va començar a treballar sobre aquest tema, sí que se
subratllava des dels mitjans de comunicació que era una fundació que tenia com a
objectiu crear una Facultat de medicina privada, i llavors es subratllava la privatització
de la facultat. I sobretot el que nosaltres estem molt en contra, és que estigui aquesta
universitat privada fora del sistema públic d’accés a la universitat; cosa que en canvi la
Universitat de Vic i la Fundació Universitària Balmes no. És a dir, quan els alumnes
volen accedir a la Universitat de Vic passen pel sistema de matriculació de les altres
universitats públiques catalanes, i en canvi aquesta facultat sembla ser –insisteixo que
més aviat són intuïcions perquè no ho hem sabut trobar– que el seu sistema d’accès
serà un sistema fora del sistema d’adjudicació pública, per tant no sabem si s’haurà de
passar per la selectivitat o no, per tant no sabem si aquell filtre que posen la resta
d’universitats, en la Facultat de Medicina de Vic, no hi serà.
En canvi sí que sembla ser que hi haurà un filtre molt important que és l’econòmic; és
a dir, així com les diverses facultats de la Universitat de Vic estan subvencionades i
tenen un preu més elevat que el de la resta de facultats públiques, però assequible,
sembla ser que en aquest cas la inversió privada no arribarà fins a tenir un preu que
sigui relativament assequible, i per tant que segurament el filtre que tindrà la nova
facultat, si s’acaba fent privada, serà un filtre econòmic. Un filtre econòmic que a més
a més suposa a l’accés de molts estudiants estrangers, i per tant segurament aquella
mancança que nosaltres podríem entendre que és que hi ha molts dels nostres
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estudiants de secundària que volen accedir a estudis de medicina i que no hi arriben,
perquè no hi ha prou places, doncs segurament potser també es veuran frenats, o per
motius econòmics o perquè estudiants estrangers els hi ocuparan les places amb més
capacitat econòmica.
Com deia el Sr. Rubió abans, és una qüestió de prioritats. L’Alcalde s’ha referit,
segurament els pressupostos, segurament els pressupostos actuals de la Generalitat o
del Govern espanyol no contemplen l’ampliació d’estudis de medicina amb facultats
públiques; doncs potser s’ha de treballar perquè s’ampliïn les places públiques, i no
tant dir que com que no arriben els pressupostos de la Generalitat, ho haurem de crear
privat. Sí, però llavors no posem un fre econòmic a l’accés dels nostres estudiants o si
no obrim aquestes facultats a la presència d’estudiants estrangers, que empitjorarà
–com deia abans– l’accés dels nostres estudiants que no tenen plaça a la Facultat de
Medicina.
D’altra banda també, segons expliquen els experts –aquí només ho deixem anar–, la
diversificació de facultats sembla que no va en benefici de la qualitat de l’ensenyament
de medicina. És a dir, segurament els experts dirien que és millor la concentració en
poques facultats de medicina, que no anar creant facultats de medicina allà on
convingui.
D’altra banda també, el servei que poden oferir els hospitals universitaris, és evident
que si són hospitals universitaris especialistes, segurament donaran un servei de molta
més qualitat.
Bé, entenem també per això, que dintre de tot el funcionament de la Universitat de Vic,
tot això està treballat i estudiat, i que donat que segurament, tal com dic a la moció,
representa un benefici econòmic molt important, per a una comarca veïna i estimada
com és Osona –i el Bagès, encara que ens queda una mica més enllà– i encara que
la moció no parli de la Garrotxa explícitament i segurament alguns estudiants de la
Garrotxa es poden arribar a beneficiar de l’obertura d’aquesta facultat, nosaltres ens
abstindrem; tot i que per tot el que he dit abans, segurament la nostra posició
ideològica estaria més en contra que no pas a favor.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres formem part de l’equip
de govern, però en el pacte que tenim de govern, en qüestions que no afectin
directament a la ciutat d’Olot, podem votar diferent; en aquest cas és l’ànim d’aquesta
votació. Nosaltres en principi, el PSC defensa la universitat pública, per tant entenem
que malgrat la Universitat de Vic té un Patronat que és representat per diferents
estaments públics, és una universitat privada pel seu funcionament i també pel
finançament, per tant nosaltres com a Universitat no la defensem en aquest sentit,
perquè no és pública i per tant defensem la universitat pública.
No ens agrada aquest model universitari de “café para todos”, o com deia el Sr.
Gómez, de dispersar les facultats; nosaltres creiem en un model potent d’universitat
concentrada, és a dir, sobretot en les facultats de medicina, sobretot que hi hagi
facultats públiques, perquè entenem que una facultat o una universitat, no únicament
inverteix en docència, també el que fa és tenir centres de recerca, transmissió de
coneixement, etc. Per tant hem de buscar sinèrgies que agrupin al màxim aquest
objectiu, i per tant això es dóna en les grans universitats: a Catalunya tenim la central
que està amb l’Hospital Clínic, i l’Autònoma amb el Sant Pau; també hi ha facultats a
Lleida i a Girona, de Medicina. Però entenem que la dispersió no és bona per a la
qualitat de l’ensenyament, i que en tot cas ens agrada més la concentració en
aquestes facultats importants.
Per tant nosaltres trobem legítim que la Universitat de Vic defensi aquesta proposta,
però no la veiem clara, i per tant en aquest cas ens abstindrem en la votació.
Intervé l’Alcalde. Saludar al Sr. Joan Turró i al Sr. Josep Terradellas, Director General
de la Universitat de Vic i Secretari General del Patronat de la Fundació Balmes; si
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volen fer algun aclariment.
Intervé el Sr. Joan Turró, Director General de la Universitat de Vic. Primer agrair-los la
reflexió i les opinions que han expressat, positives en relació a la Universitat, jo entenc
que tots els projectes són debatibles i analitzats.
Aprofitant l’ocasió els garanteixo que la nostra Universitat i el nostre Patronat fa anys,
com a mínim cinc anys, que estem treballant molt a fons aquest projecte i hem
analitzat totes les variables que hi incideixen.
Si fos possible escollir el model de finançament públic, evidentment amb la vocació
pública que té la Universitat, optaríem per una facultat pública, igual que ho faríem per
la resta de les titulacions que nosaltres tenim; és una demanda que constantment
estem plantejant a la Generalitat de Catalunya, la possibilitat de ser subvencionats al
100%. En aquests moments la Generalitat subvenciona entre un 18% i un 20% les
titulacions normals de la Universitat de Vic, però en canvi ha plantejat amb tota
claredat, des de fa molt temps, que en cap cas es pot plantejar una subvenció –ni
parcial– a un projecte nou de Facultat de Medicina o una ampliació de la Facultat de
Medicina, perquè no entre en les prioritats del govern. Això és el que ens va portar,
perquè no hi hagi cap mena de possibilitat d’interpretar que diners públics actuals que
venen a parar a la Universitat de Vic, puguin ser desviats cap a un nou projecte, que
d’entrada no té subvenció, per això el Patronat va decidir que posava en marxa una
nova fundació, específica, en la que això permetrà poder tenir clarament el balanç i el
compte d’explotació diferenciats.
En qualsevol cas, serà una fundació liderada pels mateixos òrgans de govern de les
dues fundacions: la del Bagès i la Balmes. Té raó, només vàrem posar en marxa els
estatuts per poder fer la sol·licitud però no s’ha composat encara tot l’òrgan de govern,
i per tant la primera mesura quan se’ns autoritzi, serà posar en marxa la pròpia
Fundació, nomenant els càrrecs, que seran càrrecs de les dues fundacions, amb una
representació similar a les que tenen ara les dues fundacions.
La qüestió respecte perquè d’entrada no es planteja el sistema d’accés normalitzat,
això evidentment estem en el mateix: si se’ns autoritza aquest mateix sistema d’accés
que a la resta, la Universitat de Vic no hi té cap inconvenient, tot el contrari. És veritat
però que el sistema d’accés a la universitat pública és un sistema que ens podem
sentir tremendament orgullosos, perquè ha funcionat molt bé i funciona molt bé, i
garanteix que qualsevol ciutadà té el mateix tractament –amb independència de la
seva renda, només compta la nota, i jo amb vint anys o més que estic en el sistema
universitari català, no tinc ni un cas de dubte sobre el funcionament d’aquest sistema
d’assignació de places. Però també és veritat que en el cas de Medicina aquest
sistema ens ha portat a l’absurd, i l’absurd és que per poder avui estudiar Medicina, els
estudiants que ho pretenen, han d’arribar a tenir un nivell d’excel·lència tan alt a nivell
de notes –l’última nota l’any passat va ser un 12,2 sobre 14–, això vol dir que un noi o
una noia, cinc anys abans, ha de començar a tenir gairebé excel·lent en totes les
matèries, des de la lingüística fins la física i la química. I això és molt difícil, i acaba
essent un sistema que prejutja massa la tipologia de les persones que poden estudiar
Medicina. Això la classe mèdica ho està discutint també, i el Col·legi de Metges ho ha
analitzat, i veiem que hi ha possibilitats d’incorporar algun correctiu en aquest sistema,
de forma que la nota no sigui el 100%, sinó que pugui incorporar una variable, com la
vocació o alguns dots addicionals, que no quedi només expressat en la nota. Està clar,
però amb un sistema absolutament transparent, la Universitat de Vic no ho pot fer
amb un altre sistema que no sigui transparent, objectiu, valorat per comissions neutres
absolutes, en la que també demanaríem a l’Oficina de Preinscripció Universitària que
donés la garantia de bon funcionament, per tant en aquest sentit, no hi ha dubte.
I en relació si un projecte d’aquest tipus pot incidir o no en un territori, i si és millor o
pitjor tenir les universitats desplegades en el territori, evidentment aquí la Universitat
de Vic ha fet una aposta clara, és la única universitat del país que ha fet l’aposta per
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enganxar-se –diem nosaltres– en el territori. Entenem que l’experiència de Vic no ens
la inventem pas nosaltres, està demostrada a nivell internacional; a Itàlia, Anglaterra,
etc., una universitat d’aquesta mida, d’aquesta dimensió, ja acaba tenint un impacte
molt important en un territori, que d’altra manera, si no hi hagués hagut l’existència
d’aquesta entitat, probablement aquells territoris haurien quedat molt despenjats; ja no
cal dir Cambridge, que pràcticament es defineix, bàsicament, per existència de la
universitat, però ho dic per exemple en el cas d’Itàlia, Pavia, per dir un altre cas similar,
d’uns 50.000 habitants que la universitat la defineix.
La gent de Vic –jo no sóc de Vic–, però la gent de Vic comencen a dir que és un abans
i un després d’haver creat aquesta universitat; realment la Universitat de Vic ha
generat un revulsiu econòmic, social i cultural, realment molt important. S’aposta
clarament perquè la Universitat generi aquest impacte en el territori, per exemple
col·locant els edificis en el centre de la pròpia ciutat.
Intervé l’Alcalde. Només un aclariment: jo li havia demanat al Sr. Turró que vingués i
presentés ell la moció com sempre fem, però ell em va argumentar i per a mi crec que
és un honor, que com a patró la presentés jo, i per això he presentat jo la moció. Però
és evident que tècnicament ell hi entén molt més que jo, i per això li he donat la
paraula i si li voleu formular qualsevol pregunta, estic segur que el Sr. Turró podrà
contestar-la.
Jo, entrant una mica més en les al·legacions del que ens heu estat dient: estic
absolutament d’acord en què necessitem més places de MIR, absolutament d’acord, i
hem de demanar-les; però tornem a aquesta desgràcia de situació econòmica en la
que estem, i hi ha les places de MIR que hi ha. I les retribucions dels metges han patit
una forta depreciació a conseqüència de la situació econòmica, és veritat, i tan de bo
això en un moment determinat es pugui revertir; però això no té res a veure amb què
tinguem una Facultat de Medicina i que el país acabi formant els metges que
necessita.
I probablement quan aquesta facultat acabi traient la seva primera promoció, espero i
desitjo, la situació econòmica sigui molt millor i ja puguin haver-hi tantes places de MIR
com el país necessita per continuar prestant el servei sanitari que en aquests moments
rep la població.
Dir que perquè no hi ha places de MIR no hem de crear la facultat de medicina, torna a
ser allò de dir que anirem a buscar professionals a fora –que molts dels meus amics
són professionals de fora– però si nosaltres podem garantir i podem formar nosaltres
mateixos els nostres professionals, jo crec que això ens garanteix més el control
d’aqueta formació. I per això és necessària una facultat de medicina, i tan de bo la
gent que se’n va fora, no se n’hagi d’anar i es quedi aquí; tan de bo sigui així. Però
això no té res a veure amb que fem la nostra pròpia Facultat de Medicina i que
intentem formar els nostres propis professionals. Només abundar, perquè també ho
havia comentat aquí, en el que diu el Sr. Turró: em penso que la xifra és que només 1
de cada 5 dels que demanen entrar a Medicina acaben podent entrar. Crec que això
no és bo, que hauria de ser possible que qui té realment una vocació per fer de metge,
que realment és una feina que necessita vocació, hauria de tenir opcions, i que això de
jugar-s’ho amb les notes de batxillerat encara, però després una selectivitat que ves a
saber si la pregunta d’economia o la pregunta de grec... Totes aquestes coses no em
sembla just, i per tant una bona oferta de formació crec que és molt important.
No ho ha dit el Sr. Turró, però la Universitat de Vic destina una quantitat important de
diners a beques –no de Medicina–, ho estava mirant aquí, en global en beques i ajuts
són 3.794.000 euros. Hi destinen una part important del seu pressupost, més enllà de
les beques públiques, a becar aquells estudiants que pel motiu que sigui no poden
estudiar.
Per tant, la Universitat de Vic –ara és com a patró– crec que té una claríssima vocació
de servei públic, d’estar atent a què necessita el país, una claríssima aposta pel
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territori, no només de Vic sinó que la gent de Manresa que ja s’hi ha incorporat s’hi
sent plenament incorporada, i els estudis de nivell universitari que es feien a Manresa,
estan clarament ja treballant conjuntament. I tots els alcaldes que estem allà, crec que
ens en sortim orgullosos: de la Universitat de Vic ha sortit KREAS, hi ha diversos
projectes de col·laboració.
Que les facultats han de ser només a les universitats grans, això aniria en contra de
Girona: Girona no és una Facultat de Medicina gran, i és una excel·lent Facultat de
Medicina d’on surten excel·lents professionals, que a més van a fer l’examen MIR i
treuen excel·lents notes.
Quan jo vaig estudiar Medicina, va ser l’únic any que no hi havia prova d’accés i érem
300 a classe, jo crec que això no beneficia en res a la formació, per més que després
he estat molt feliç fent de metge.
Crec que si és necessària més informació, no pateixin perquè el dia que sigui ho
organitzem i donem la informació. De moment només es tracta de donar-los suport
perquè vagin tirant endavant en tots aquests tràmits llargs i feixucs, de crear una nova
Facultat de Medicina, que a més, explícitament s’ha fet pública la voluntat que sigui
una Facultat de Medicina innovadora, jove que realment doni resposta a la formació de
metges que necessita aquest país.
Intervé el Sr. Rubió. Nosaltres, amb tots els respectes cap al Sr. Turró, ens mostrem
sorpresos que es doni veu a una universitat privada per defensar els propis interessos.
Bàsicament volem que consti en acta això, perquè qualsevol dia podem presentar
nosaltres una moció –recordem que la moció l’ha presentat el grup de CiU– i que la
presenti qualsevol persona. Senzillament això, que ens mostrem sorpresos, i repetim
el respecte cap al Sr. Turró.
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres agraïm la presència del Sr. Turró i els seus
aclariments, el que passa és que no ens ho ha aclarit; és a dir, els dos grans dubtes
que teníem, que eren el sistema d’accés i la presència d’estudiants estrangers, no ens
l’ha aclarida.
I a més a més després l’Alcalde amb molt bona intenció ha fet una paròdia del sistema
d’accés actual i jo com a humanista, ja ens agradaria que els futurs estudiants de
Medicina fessin un examen de grec, perquè segurament vostè que és metge, sap
perfectament que el grec els hi aniria molt bé als futurs estudiants de Medicina; però
no els hi pregunten grec. És a dir, a les PAU, sí que és veritat que la nota d’accés a
Medicina en els últims anys ha estat molt alta, però perquè hi ha una demanda molt
gran. Hi ha molta vocació per la Medicina, i hi ha molts alumnes que volen fer estudis
de Medicina. Però fora de les assignatures comunes, que bàsicament són català,
castellà i anglès, més han de triar entre filosofia i història, i llavors fan matemàtiques,
química, física, i para de comptar; i m’apunten que biologia també. És a dir, el que
se’ls hi demana a les PAU és ben bé allò que necessitaran en els seus estudis
posteriors. Una altra cosa és que el sistema pugui ser perfeccionable, efectivament,
però sistemes alternatius; el Sr. Turró ho deia, estava molt satisfet, portem més de vint
anys resseguint-ho, i que efectivament funcionava. Que s’arribava a la paradoxa que
a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona potser s’entra amb un 12,8
sobre 14 i és una nota altíssima i dificilíssim d’accedir-hi, però és una qüestió d’oferta i
demanda. Vostès que els agrada tant el tema de la privatització, si oferim tantes
places i hi ha tanta demanda, qui entren? Els que tenen més bona nota, evidentment.
Un sistema d’accés alternatiu? Que la Facultat de Medicina de Vic es munti la seva
manera d’accedir-hi? I com discriminarà els estudiants estrangers que tenen tant
d’interès a assolir? Econòmicament ja entenem que hi hagi una voluntat
d’internacionalitzar els estudis i de tenir molts estudiants estrangers, segurament
perquè se’ls hi pot demanar una quota més elevada, o perquè hi haurà més estudiants
que tinguin aquesta capacitat de pagar aquestes quotes més elevades, o perquè hi
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hagi beques o més possibilitats. Però hi ha sobretot aquests dos temes, que no ens ha
acabat d’aclarir el Sr. Turró, i que esperem que les noves informacions que vagin
arribant, ens ho aclareixin.
Però una de les qüestions que vàrem ser capaços d’accedir, aquests dies, perquè hem
tingut una setmaneta per treballar-ho, és per exemple el conveni entre la Universitat de
Vic i el Consorci Hospitalari de Vic i l’Institut Català de la Salut, per a les pràctiques, i
sense venir a tomb, taxativament deien –això, curiosament, és de quan el Govern de la
Generalitat estava en funcions, és del 6 d’octubre del 2015, just després de les
eleccions també, però bé, segurament no ho podien haver fet abans–, i diu,
taxativament “es plantegen en una clara intenció internacional, basada en la captació i
presència majoritària d’estudiants internacionals, i la utilització de l’idioma anglès en la
impartició de la docència”. Clar, llavors ens diuen: és que els nostres estudiants... Que
ens ho aclareixin, però això a mi no m’ha convençut.
Intervé l’Alcalde. Quan he fet la referència del grec i això era d’això que ha sortit als
diaris, d’aquestes proves d’accés a la universitat d’aquests dies, que no sé si era el
grec o quin, que s’havia filtrat l’examen i l’han hagut de retirar, i que l’economia diuen
que el problema era molt difícil, a pesar que els nostres professors d’Olot em varen dir
que no és pas veritat això. Jo només feia referència a això, no parlava específicament
de Medicina, ni de quines són les condicions d’accés que ha de fixar la universitat.
Dos, la voluntat que jo he sentit sempre en el Patronat de la Universitat de Vic, no és
crear una Facultat de Medicina per a estrangers, no és aquesta la voluntat. Una altra
cosa és que puguis permetre, que si algun estranger vol venir; però en principi, els
europeus que vulguin venir cap aquí o els sudamericans que vulguin venir cap aquí,
has de guanyar-te un prestigi, has de fer-ho bé, la gent n’ha de tenir ganes. Quan
parlen d’internacionalització, era més des del punt de vista que l’anglès serà la llengua
vehicular i que els nostres estudiants, que la gent d’aquí, podrà fer stage en diversos
hospitals amb els quals s’han signat convenis.
Però en fi, ho aclarirem, crec que això no és la base. La base és que fem una Facultat
de Medicina perquè necessitem metges, i això és el que jo he sentit sempre en el
Patronat de la Fundació Universitària Balmes, perquè el nostre país necessita metges,
perquè no pot ser que ens tornem a trobar amb un problema d’aquí a deu anys, amb
un problema de falta de professionals i haver d’anar a buscar professionals als que no
tenim un control estricte de quina ha estat la seva formació. O que potser el sistema
formatiu a determinats països no és el mateix d’aquí. En fi, hi hauria moltes coses a
parlar aquí.
Però de cap de les maneres es pretén crear una Facultat de Medicina per a
estrangers, no és això, i menys per a estrangers rics, no és això.
Sr. Rubió, és veritat, en l’enunciat de la moció hem tingut problemes, ja els ho he dit.
Presentem la moció a proposta de la Universitat de Vic. Jo intento que sigui la
Universitat de Vic qui vingui aquí i la presenti; ells em diuen: tu ets patró i per tant
estaria bé que ho fessis tu. Però nosaltres hem estat els grans valedors ja en el
mandat passat, que en el Ple pugui intervenir-hi tothom qui vingui aquí a presentar una
moció. Una altra cosa és que les mocions d’un determinat partit les hagi de presentar
específicament algú. Si hi haguéssim posat Universitat de Vic –hem tingut un problema
en l’enunciat– si haguéssim posat “Moció de la Universitat de Vic”, que són els que ens
varen fer arribar la moció presentant això, hauria parlat d’entrada com fem sempre. Em
prengui a mi en aquest moment, com a patró de la Universitat i per això l’he presentat
jo, però si l’aportació d’alguna persona en algun moment la considerem rellevant, no
pateixi que jo, la meva voluntat és donar la paraula a qui faci falta.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (9 CiU, 1 OeC), 3 vots en
contra (CUP) i 7 abstencions (5 ERC, 2 PSC).
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En aquest moment abandona la sessió el regidor Sr. Josep Guix Feixas.
14.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA PROMOCIÓ DE
PRODUCCIÓ I CONSUM D’ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA SOBIRANIA
ENERGÈTICA LOCAL
Intervé el Sr. Gómez. Se’ns ha demanat que els equips tècnics poguessin fer un
informe sobre els estatuts de la Cooperativa Som energia, per poder valorar si l’equip
de govern pot votar afirmativament la moció, i entenem que en benefici d’aconseguir
que es pugui aprovar el mes proper, deixaríem la moció per presentar-la el mes de
juliol.
La moció queda sobre la taula, a petició del grup proposant.
15.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PER SIGNAR LA DECLARACIÓ
BASCA PER A L'IMPULS DE MESURES LOCALS I SOSTENIBLES
Núm. de referència : X2016013876
Núm. expedient: SG022016000022

Preàmbul
El nostre origen
Fa més de 20 anys, durant la 1ª Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles,
els líders de les ciutats i pobles europeus van aprovar la pionera Carta d'Aalborg, que
va donar començament a la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles.
Inspirada en els resultats obtinguts en la Conferència sobre Medi Ambient i
Desenvolupament de l'ONU celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992, i els resultats del
Grup d'Experts en Medi Ambient Urbà de la UE, i amb el suport de les principals
Xarxes Europees de Governs locals, la Campanya va evolucionar per convertir-se en
el primer moviment de governs locals a gran escala basat en compromisos clars i amb
una poderosa estructura de suport, incloent el suport de la Comissió Europea. A partir
de llavors, un gran nombre de processos d'Agenda Local 21 es vàren desenvolupar a
tot Europa, establint perspectives i accions a emprendre a favor d'un futur sostenible
per a les ciutats europees. En algunes zones d'Europa, els governs regionals i
nacionals han donat suport al moviment Agenda Local 21, tant des d'una perspectiva
estructural com financera. Durant la seva primera dècada d'existència aquest
moviment es va centrar en gran mesura en una planificació participativa i en qüestions
ambientals.
10 anys després, el 2004, després de la Cimera Rio + 10 de l'ONU que es va celebrar
a Johannesburg, la necessitat d'un marc de referència clar que inclogués una definició
d'objectius i una mesura del progrés va quedar reflectida en els Compromisos
d'Aalborg. Un gran nombre de ciutats començaven a desenvolupar els seus
compromisos i a debatre sobre els indicadors i sistemes de gestió per a la seva
implementació i supervisió. En aquell moment, l'enfocament es centrava en els
mecanismes d'implementació, l'eficàcia dels recursos i els processos que apliquessin
aquests recursos en benefici dels serveis i el benestar de la societat.
El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, i l'Agenda Urbana Europea
Amb el llançament del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local
el 2008, va néixer un nou model de governança a Europa, connectant de forma directa
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els nivells polítics locals amb la Unió Europea. Avui, aquesta iniciativa uneix els camins
de milers d'autoritats locals i regionals que voluntàriament es comprometen a
implementar els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea en els seus
territoris. Si aquest reeixit model de governança pot ser replicat en altres àrees
temàtiques segueix sent objecte de debat.
En 2016 es presenta la nova Agenda Urbana Europea, amb l'objectiu d'integrar millor
les polítiques urbanes a la Unió Europea, i establir noves formes de cooperació entre
els governs locals, la UE i la Comissió Europea. Aquest marc es veurà recolzat pel
Pacte d'Amsterdam, que es llançarà a finals de maig de 2016.
El nou marc de les Nacions Unides
El setembre de 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar els 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), entre els quals es troba l'objectiu
11, que fa referència a ciutats i àrees urbanes. Els ODS segueixen la lògica i l'esperit
dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), i els traslladen a la nova
Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
Aquests objectius són d'aplicació per a tots els estats membres de l'ONU i assumeixen
una perspectiva integradora sobre desenvolupament internacional i suport de la vida
humana al nostre planeta. Els ODS inclouen noves temàtiques i un enfocament que
presenta el medi ambient, l'economia i la societat com a sistemes integrats en lloc de
pilars separats i en competència, com ara el Consum i la Producció Sostenible.
El mes de desembre de 2015 i amb motiu de la 21a Conferència de les Parts (COP 21)
de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (CMNUCC) a París, es
va assolir un acord global sobre el clima per limitar l'escalfament global a un increment
de la temperatura entre 1,5 ° i 2 ° C. Juntament amb altres acords de referència
internacionals, l'Acord sobre el Clima de París dóna forma al marc internacional per
a les accions sobre el clima a tots els nivells de govern.
Durant la Cimera sobre el Clima de les Nacions Unides de setembre de 2014, el
Secretari General de les Nacions Unides i el seu enviat especial per les Ciutats i el
Canvi Climàtic va llançar el Global Compact of Mayors (Pacte Global d'Alcaldes i
Alcaldesses contra el canvi climàtic). Amb el suport de les principals xarxes de ciutats,
el Pacte estableix una plataforma comuna per canalitzar l'impacte de les accions
col·lectives de les ciutats a través de inventaris estandarditzats d'emissions i riscos
climàtics i d'avaluacions públiques consistents sobre els esforços d'aquestes ciutats.
Centenars de ciutats de tot el món s'han sumat al Compact of Mayors des de llavors.
Potser d'una manera més explícita que anteriorment, aquests acords tenen en comú la
noció de límits globals que s'han de respectar per protegir la qualitat de vida de les
persones que poblen ciutats, països i continents, en definitiva, que habiten el nostre
planeta. No obstant això, adquireix una major rellevància reconèixer que els canvis
necessaris per aconseguir els objectius esbossats globalment passen per una
transformació integral de la societat, i cal fer front a desafiaments socials, culturals,
econòmics i tecnològics que afectaran profundament a les societats urbanes.
Ciutats i pobles d’Europa
Es sol·licita als líders de les ciutats i pobles, responsables de la presa de decisions,
agents urbans i ciutadania que dissenyin i donin forma a aquesta transformació atès
que Europa encara no ha aconseguit recuperar-se de la crisi financera i econòmica, i
els nostres països s'enfronten a la desocupació i a una bretxa cada vegada més gran
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entre rics i pobres. A més, les nostres societats s'han d'enfrontar a conflictes regionals
en regions confrontants, a la bretxa econòmica i social, que és una de les seves
causes, així com a la migració cada vegada més gran cap a Europa, que és una de les
seves conseqüències.
Avui en dia, per poder fer front a aquests reptes, hem de pensar creativament i trobar
una manera innovadora de comprometre'ns econòmica i socialment amb les nostres
societats civils, especialment a nivell local. Haurem de trobar solucions sostenibles que
incrementin el valor econòmic que s'obté en ciutats i regions en benefici de la població
local. Necessitem inspiració, una major consciència i una millor educació, noves idees,
innovació tecnològica i social, i el nostre compromís actiu com a responsables polítics,
agents emprenedors i ciutadania responsable per protegir conjuntament el nostre futur.
Hem de definir una nova fulla de ruta cap al futur!
Nosaltres, alcaldes i alcaldesses de ciutats i pobles europeus
Volem assumir la nostra responsabilitat en el benestar de la nostra ciutadania i la del
futur, i en la dimensió global del nostre desenvolupament local, estil de vida i consum
de recursos
Reconeixem la necessitat d’una transformació tecnològica, socioeconòmica i
sociocultural de les nostres societats amb l’ànim d’assegurar una qualitat de vida digna
per a la nostra població alhora que es respectin els límits dels nostres ecosistemes
locals i globals, i els recursos naturals disponibles.
Entenem la necessitat de transformació amb la finalitat de:
1.descarbonitzar els nostres sistemes energètics i reduir el consum total d'aquest
recurs,
2.crear patrons de mobilitat urbana i accessibilitat sostenibles
3.protegir i millorar la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes,
4.reduir l'ús de terreny no urbanitzat i els espais naturals,
5.protegir els recursos hídrics, la qualitat de l'aigua i la de l'aire,
6.adaptar-se al canvi climàtic i reduir el risc de catàstrofes,
7.millorar els espais públics per crear entorns de convivència, segurs i dinàmics,
8.aconseguir habitatges suficients i adients per a tota la ciutadania,
9.garantir la inclusió i la integració social de tots els estaments de la societat,
10.enfortir les nostres economies locals i les oportunitats d'ocupació local.
Per a recolzar i accelerarc
... La transformació sociocultural:
Desenvoluparem una "cultura de la sostenibilitat" basada en l'accés equitatiu als
serveis municipals per a tota la ciutadania sense distinció per causa d'edat, religió,
raça o gènere, i la reflectirem en els nostres pressupostos i sistemes d'educació;
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Implicarem activament a la nostra ciutadania, i passarem d'una planificació
participativa a una implementació participativa, donant suport i utilitzant nous
enfocaments com la producció, la innovació, i el disseny col·laboratius;
Redefinirem els límits entre serveis, activitats i tasques públiques i privades, i
intentarem fomentar el compromís privat i cívic a nivell local;
Propiciarem la innovació social, les empreses socials i el compromís cívic en suport a
la educació, la formació i la inclusió social de grups marginats i immigrants;
Donarem suport a una "economia compartida", una "economia de col·laboració" o
una "economia cívica" i altres enfocaments que combinin les idees d'esperit
emprenedor, el compromís cívic i la transformació de la societat.
... La transformació socioeconòmica:
Convertirem els reptes que se'ns plantegen en oportunitats per a les nostres
economies locals en àrees clau com la producció descentralitzada d'energies
renovables, producció d'aliments locals, conceptes innovadors de transport, nous
enfocaments als serveis socials i moltes altres innovacions;
Crearem i tancarem les cadenes de valor local, facilitarem la cooperació innovadora
d'empreses per captar valor local i regional, crear oportunitats d'inversió local a petita
escala i llocs de treball, i augmentar els ingressos públics;
Aplicarem idees innovadores de finançament, com el crowdfunding, el finançament
cooperatiu, la combinació de fons públics i municipals o les monedes
complementàries;
Adquirirem productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, i tindrem en
compte els impactes socials i econòmics d'una decisió de compra;
Fomentarem el desenvolupament cap a una economia circular que redueixi la
necessitat de consumir recursos naturals i generar residus.
... La transformació tecnològica:
Seleccionarem i aplicarem amb seny noves tecnologies intel·ligents que donin suport
a les transformacions socioculturals i socioeconòmiques necessàries, i vetllin per
l'interès de la ciutadania i el bé públic;
Utilitzarem la compra pública com un instrument per accelerar la introducció en el
mercat de tecnologies innovadores i sostenibles, i assegurarem que la seva aplicació
segueixi els dictàmens de la demanda i permeti l'aplicació de solucions locals
descentralitzades als reptes als quals ens enfrontem;
Plantarem cara a la bretxa digital en les nostres societats locals i facilitarem la
infraestructura i el suport necessaris perquè tots els grups tinguin igual accés als
serveis d'informació i digitals;
Donarem suport als estàndards de dades de lliure accés i ens ocuparem de que les
dades públiques recollides no siguin controlats per actors privats, i segueixin estant
disponibles per als nostres governs locals per tal de millorar les polítiques i serveis per
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a la ciutadania;
Prepararem les nostres polítiques, els nostres sistemes de gestió pública i governança
així com les nostres societats urbanes per als canvis socioculturals que desencadenen
les tecnologies innovadores i intel·ligents per tal de maximitzar els efectes positius.
Per convertir-nos en agents actius que facin realitat aquesta transformació ...
... Apel·lem als governs nacionals i regionals, i a la Unió Europea:
Per incrementar substancialment la integració horitzontal (entre departaments i
ministeris) i vertical (entre tots els nivells de governança) de les polítiques relacionades
amb el desenvolupament urbà;
Per oferir marcs reglamentaris comuns, incentius i impostos per tal de crear
condicions de mercat que potenciïn la transformació necessària i generin escenaris
transparents i condicions de competència equitatives per a tots els actors privats i
públics implicats, revocant marcs, incentius i impostos que impedeixin aquesta
transició;
Per fomentar i donar suport a iniciatives liderades per la comunitat i enfocaments
descentralitzats basats en marcs reglamentaris comuns i condicions de mercat per tal
de donar suport a les cadenes de valor locals i la captació de valor;
Per alinear els objectius i finalitats polítiques amb els programes financers i plans de
suport disponibles per al desenvolupament urbà i la infraestructura;
Per assessorar institucions financeres públiques i bancs en el suport a inversions a
petita escala per sota dels llindars actuals, i oferir programes de seguretat i fons de
garantia per a inversions basades en la comunitat.
... Declarem la nostra disposició:
A donar suport als governs nacionals i regionals i la Unió Europea a l'hora
d'implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU i l'Acord sobre
el Clima de París, i d'alinear l'Agenda urbana de la UE amb els seus objectius;
A iniciar i implementar les accions de transformació localment al llarg de les 15 pautes
del nou full de ruta;
A monitoritzar i documentar accions de transformació i fer que estiguin disponibles
per a ser replicades a través de la Plataforma Europea de Ciutats Sostenibles
Per aquests motius, el Grup Municipal d'Olot en Comú proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
1.- Signar la Declaració Basca per a l’impuls de mesures locals i sostenibles i
comunicar-ho a l’organització de les ciutats signats.
2.- Anar introduint en la política municipal d’Olot els principis i les orientacions
recollides en la Declaració Basca.
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Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. No llegiré tot el text
de la moció, cosa que segur que m’agrairan, i faré en tot cas algun petit comentari.
Aquesta declaració basca per a l’impuls de mesures locals i sostenibles, ha estat
presentada el 27 d’abril a Bilbao, d’aquí el nom de basca, i ha estat en el marc d’unes
trobades que han comptat amb més de 800 entitats, i aquestes tenen el seu origen ja
fa més de 20 anys, que es va iniciar amb la 1a Conferència Europea de Ciutats i
Pobles Sostenibles, que va tenir lloc i va aprovar la Carta d’Alborg. Després d’aquest
inici, han vingut nombroses iniciatives, entre les quals trobem les agendes locals 21,
el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a una energia sostenible local –en la qual
s’encabia perfectament, em sembla, la moció que presentaven els companys d’ERC–
i l’Agenda urbana europea amb l’objectiu d’establir noves formes de cooperació entre
els governs locals i la Unió Europea.
Donat que encara no hem sortit de la crisi, hem de pensar creativament i trobar
solucions sostenibles, crear una major consciència i una millor educació, fomentar la
innovació tecnològica i social, i un compromís actiu per assegurar-nos una qualitat de
vida digna, alhora que respectar els límits dels nostres sistemes locals i els recursos
naturals disponibles.
A continuació el Sr. García llegeix la part de la moció referent a la finalitat de la
necessitat de transformació i els deu punts que conté.
De les diferents línies de treball que es recullen en la Declaració, sols n’anomenaré
algunes a tall d’exemple:
- Aquí esmenten que s’ha de propiciar la innovació social, les empreses socials i el
compromís cívic amb suport a l’educació, la formació i la inclusió social dels grups
de marginats i immigrants
- Convertir els reptes que se’ns plantegen en oportunitats per a les nostres
economies locals en àrees claus com la producció descentralitzada d’energies
renovables
- Producció d’aliments locals, conceptes innovadors de transport.
- Nous enfocaments als serveis socials i moltes altres innovacions
- Adquirir productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, i tindrem en
compte els impactes socials i econòmics en les decisions de compra –com per
exemple sortirà en la moció que presenten els companys de la CUP–, fomentar el
desenvolupament cap a una economia circular, que redueixi la necessitat de
consumir recursos naturals i generar residus
- Plantar cara a l’escletxa digital en les nostres societats locals, i facilitar la
infraestructura i els suports necessaris perquè tots els grups tinguin igual accés
als serveis d’informació i digitals.
Aquesta declaració vindria a ser com una mena de full de ruta per crear municipis
productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i que sigui també
inclusiva.
Per tot això, el grup municipal d’OeC, proposem l’adopció dels següents acords (a
continuació el Sr. García llegeix els acords que es proposen adoptar).
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Aquesta declaració,
l’entenem com una espècie de full de ruta en matèria de sostenibilitat. És una bona
declaració, encara que, des del nostre punt de vista, han de canviar MOLTES coses
perquè realment puguem generar un canvi de model que propiciï totes aquestes
qüestions.
Des del nostre punt de vista, i deixant clar que són qüestions mínimes, Olot disposa
del PAES que, després de la primera reunió de la comissió de seguiment, demostra
que tenim molta feina per anar concretant coses i que, potser és hora que ens deixem
de declaracions d’intencions i ens hi posem, i, com vàrem dir, tots els partits ens hi
posarem.
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També comentar que fa dos mesos es va celebrar un dels plens més importants que
s’hagin celebrat a l’Ajuntament, el ple del consell dels infants, i que aquest recollia
una sèrie de propostes i demandes que concreten aquestes passes per anar canviant
el model energètic local. Per tant, i agafant el segon acord d’aquesta moció, pensem
que per començar a aplicar aquesta declaració tenim les propostes com, el taller de
plaques solars, potenciar-ne el seu ús mitjançant la seva instal·lació o apostar per
aerogeneradors.
No s’hi val a dir que no tenim diners, perquè tenim diners per allò que les polítiques
dels que governen creuen prioritari, per tant, nosaltres pensem que aquests temes
han de ser prioritaris, perquè no són patrimoni ni dels ecologistes, ni de les esquerres
ni dels anticapitalistes, són polítiques de present per anar canviant el futur, per tant,
patrimoni de totes i tots.
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres volíem
agrair la presentació de la moció a OeC, perquè de fet el que pensem és que en una
trobada de ciutats europees sostenibles, nosaltres hi hauríem d’haver estat; liderar
aquest tipus de ciutats hauria de ser un repte per a la ciutat d’Olot. De fet, tenim tots
els ingredients per a poder ser una ciutat líder en sostenibilitat, en energies
renovables, i evidentment, a nivell social també. I per tant esperem que potser en
properes trobades hi puguem ser.
De fet el Sr. Rubió m’ha agafat una mica l’argumentació, i en això suposo que és que
estem bastant d’acord, perquè tots els punts que ha desenvolupa aquest pacte basc,
tenim els instruments, tenim les eines; per tant tenim el PAES –tornem-ho a dir–, tenim
el PALS, tenim el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible; a nivell social jo penso que tenim
una regidoria d’Acció social i Drets civils que funciona, i per tant fer realitat tots els
punts que exposa OeC, és només una qüestió de voluntat política, de planificació, de
governança i per tant no hi hauria d’haver cap impediment per poder-ho dur a terme.
Per altra banda també, nosaltres no podem deixar de pensar, i així ho expressarem
cada vegada que puguem, que en una Catalunya independent, el fet de crear taxes,
impositiu, de legislar; de tot el que suposa portar a bon terme tot aquest tipus de
polítiques, pensem que seria molt més senzill. Perquè de fet, Catalunya està molt més
avançada en tots aquests temes que segurament la resta de l’Estat, i per tant això ens
asseguraria que seria molt més senzill, i no ens tombarien a nivell de Constitucional
coses com el decret de pobresa energètica, i tota una sèrie de traves; que nosaltres
avancem un pas i ens en tomben un, avancem un altre pas i ens tornen a tombar.
Per tant, evidentment estem a favor de la moció, no podria ser d’una altra manera, la
ciutat té les eines, tenim també els recursos, pensem nosaltres que el tema dels
recursos per portar a terme aquests plans continuen essent un tema de voluntat
política, i per tant pensem que s’hauria de portar endavant, i tal com hem dit, votarem
a favor.
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. Nosaltres serem molt breus, també
hi votarem a favor, bàsicament perquè compartim aquesta preocupació pels efectes
del canvi climàtic i perquè compartim la majoria d’orientacions que es recullen en
aquesta moció. Per tant, no hi ha res més a afegir, hi votarem a favor.
Intervé el Sr. García. Només dir-li al Sr. Rubió i a la Sra. Barnadas, que encara que
estiguéssim ara en aquests moments ja, en un país independent, hauria presentat la
mateixa moció de signar aquesta declaració basca i que el nostre Ajuntament treballés
en aquestes línies.
I després també reconèixer que l’equip de govern i el nostre ajuntament ja estan fent
coses. Amb aquesta moció, tampoc estic dient que no es faci res, vull dir, tenim –ara
diré de memòria– el tema de la illa energètica, el que són inversions que s’han aprovat
en tema d’estalvi i enllumenat, i altres iniciatives; vull dir que realment a l’Ajuntament
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d’Olot, s’ha de reconèixer a l’equip de govern, està fent moltes coses en aquest camp.
De totes maneres, això, per mi –l’entenc, com he dit al final de presentar la moció– és
primer que d’alguna manera és un document que engloba totes les àrees d’un
Ajuntament, perquè aquí hi entren des de temes socials, d’econòmica, però també
culturals. És a dir, és una mica com un marc on tots aquests àmbits que l’Ajuntament
treballa, estan reflectits, per tant una mica aquesta voluntat em sembla que és positiva,
que també té aquest document.
I res més, agrair el suport a la moció.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 1 PSC, 3
CUP, 1 OeC)
16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER A LA CONTRACTACIÓ
RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS
Núm. de referència : X2016013532
Núm. expedient: SG022016000021

Atès que la contractació pública socialment responsable es defineix com aquella
contractació administrativa basada en la selecció de productes i serveis que, a més de
cobrir les necessitats de l’Administració, incorpora components ètics, ambientals i
socials per a la protecció del medi i el foment la justícia i la solidaritat en la societat;
Atès que el 2011 es va crear l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació
Pública (OSACP), que posava de manifest la necessitat de fomentar la contractació
responsable entre els òrgans de contractació pública de Catalunya;
Atès que es va aprovar la instrucció 1/2014 de 9 de gener, per a l’increment de la
transparència i l’optimització d’aspectes dels procediments de contractació pública, en
què es dedica un apartat a la integració d’aspectes socials en la contractació pública;
Atès que la despesa de les administracions en contractes per a l’adquisició de
productes, serveis i infraestructures representa el 17% del PIB de la UE i gairebé un
20% del PIB a Catalunya, les dota d’una gran capacitat d’influència sobre el mercat, i
com a conseqüència unes bones polítiques de contractació responsable poden produir
un efecte de sensibilització sobre els hàbits de consum de les empreses i els ciutadans
i contribuir d’aquesta manera a un canvi de model social en clau d’ètica i consum
responsable;
Atès que els beneficis assolits indirectament a través de la contractació pública
socialment responsable poden generar una reducció del pressupost públic destinat a
prestacions socials i millores en la qualitat de vida de determinades persones incloses
en col·lectius de difícil inserció o amb dificultats per treballar, la qual cosa repercuteix
en darrer terme en una major cohesió social;
Atès que a Catalunya hi ha experiències com ara la Xarxa d'Economia Social i
Solidària, que agrupa experiències d’ajuntaments que han aplicat aquestes clàusules i
comparteix eines excel·lents per a fomentar una base social potent que pot col·laborar
a superar la crisi amb garanties d'equitat, igualtat i respecte al medi natural;
Atès que els poders públics estan mostrant cada cop més una major sensibilitat envers
la protecció del medi, i un dels instruments amb més capacitat d'incidència és la
contractació i les consideracions ambientals en les diverses fases dels procediments;
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Atès que l'impacte econòmic de la contractació del sector públic suposa
aproximadament el 16% del PIB de la UE , la qual cosa indica que la inclusió
d’aspectes ambientals i socials podrà influir de forma notable en la protecció del medi i
en el foment de la justícia i la cohesió social;
Atès que l'Estratègia de la UE per a un Desenvolupament Sostenible de l'any 2006 ens
indicava que un dels objectius era assolir un nivell de contractació responsable que se
situï en la mitjana dels estats de la UE que més destaquen, com són Finlàndia,
Dinamarca, Alemanya, Anglaterra o Àustria;
Atesa l’existència d’experiències com la del País Basc, que en la Ley Foral 6/2006 de
Contratos Públicos estableix múltiples referències relatives a la incorporació de criteris
de caràcter mediambiental en la contractació pública i fins a un 20% de la compra
pública està orientada a la compra verda i responsable; i de municipis com el de
Getxo, també al País Basc, que està impulsant la contractació social i responsable a
través de convenis amb xarxes d’entitats del tercer sector com ara la REAS;
Atès que a la Garrotxa i el Collsacabra des de l’any 2005 algunes empreses disposen
del Codi de Gestió Sostenible i, per tant, treballen amb criteris de sostenibilitat
ambiental, social i econòmica i que l’indicador d’avaluació, el GRI, és un indicador
internacionalment homologat i vàlid com a estàndard de referència, així com
l’existència a la comarca de cooperatives d’economia social i solidària;
Atès que l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat recentment una instrucció municipal
per fer obligatori el compliment de les clàusules socials i ambientals en tots
els contractes municipals, que suposarà la incorporació sistemàtica de criteris
responsables en totes les licitacions que es realitzin tant des del consistori com des de
les empreses municipals, i que Terrassa el 2001 ja va aprovar l’aplicació de criteris
socials en la contractació seguint la metodologia de l’aprovació de la instrucció, la
comissió de seguiment i la guia d’aplicació;
Atès que la CUP Olot ja va presentar en aquest consistori un prec en el ple del mes de
novembre i es va concretar amb un document base entrat per registre el passat 17 de
desembre sobre contractació responsable amb criteris socials i ambientals.
Per tot això, el grup municipal de la CUP Olot proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Apostar per la contractació pública responsable des del punt de vista social i
ambiental, com a forma de fomentar el consum ètic i racional, i promoure la protecció
del medi natural, la justícia i la solidaritat.
Segon.- Iniciar un procés de participació i diàleg que culmini, abans de finalitzar l’any
2017, amb l’aprovació d’una instrucció municipal per a la contractació responsable
amb criteris socials i ambientals a l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Incloure a l’ordre del dia de la sessió plenària corresponent al mes d’octubre
d’enguany una proposta de pla de treball i calendari per a la realització d’aquest
procés, que inclogui la creació d’una comissió mixta de contractació responsable
formada, entre d’altres, per l’equip de govern, tècnics i grups municipals, així com els
diferents agents socials, entitats ambientalistes i del tercer sector.
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Quart.- Elaborar per part de la comissió de contractació responsable una guia
metodològica en clàusules socials que permeti disposar d’un menú o catàleg d’opcions
possibles sobre clàusules socials a encabir al plec, per tal de facilitar l’aplicació de les
clàusules socials i ambientals en el procés de contractació pública d’obres, serveis i
subministraments a l’Ajuntament.
Cinquè.- Plantejar la necessitat d’una reserva social, entesa com la contractació de
determinades prestacions amb empreses que siguin qualificades d’inserció
sociolaboral (d’acord amb la llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures
legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral).
Sisè.- Realitzar per part de la comissió de contractació responsable un estudi de
simulació durant l’any 2017, agafant quatre indicadors del Codi de Gestió Sostenible i
aplicar-los a tots els contractes menors per tal de quantificar l’impacte real d’aquests
indicadors.
Presenta la moció la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP, que
llegeix el text de la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem a favor de la vostra
moció, no faré cap més comentari perquè quan me la mirava, tampoc no se m’acudia
cap més coses per poder afegir. Per tant, com que la comparteixo al 100%, votarem a
favor.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Per a nosaltres els
comportaments ètics, ambientals i socials i la protecció del medi ambient i el foment de
la justícia social, formen part de l’ADN d’ERC, a Catalunya i a Olot, i també dels
nostres programes electorals, i nosaltres veiem molt bé la proposta que ha explicat la
Sra. Descals, que s’insereixin criteris de valoració ambiental i social a la contractació
pública a la ciutat d’Olot. També ens agrada que en els acords que s’han presentat, hi
hagi una planificació i una concreció en les dates, cosa que ens agrada, i per això hi
votarem a favor.
Intervé la Sra. Fité, en representació de l’equip de govern. Malgrat que valoro molt
positivament el seu interès en aquest tema, trobo que la seva moció és innecessària.
El compromís d’aquest equip de govern és inqüestionable sobre aquesta qüestió,
donat que la contractació responsable està recollida en el nostre Pla de Govern i és un
dels objectius per a aquest 2016.
Fins ara hem estat treballant en aquest tema, evidentment de forma interna, recollint
diferent informació i visitant també algunes iniciatives que ja s’estan realitzant en
l’àmbit municipal. I no tingui cap dubte que al llarg d’aquest any iniciarem el treball que
planteja la seva moció, evidentment necessari, per a disposar d’un protocol per a la
contractació responsable en aquest Ajuntament.
De totes maneres, hi votarem, com no podria ser d’altra manera, a favor, però tenint en
compte que potser algunes de les qüestions que hi ha en algun d’aquests punts
d’acord, segurament quedaran a la decisió d’aquesta Comissió, per acabar de decidir
en funció de tota la documentació i tots els criteris tècnics que s’aportin al treball que
es vagi fent.
Intervé la Sra. Descals. Felicitem a tot el Ple perquè aquesta moció sigui aprovada per
tots, evidentment estem d’acord amb el que ha dit la regidora, el que passa, com que
nosaltres fins ara no havíem tingut resposta de la proposta i vàrem pensar que estaria
bé fer una moció, i plantejar ja un calendari i un pla de treball.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 1 PSC, 3
CUP, 1 OeC).
17.1 PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. García.
BARRI DE SANT MIQUEL.- Hem tingut coneixement de la dimissió de l’Associació de
Veïns del barri de Sant Miquel, al nostre entendre el barri de Sant Miquel ha estat en
els darrers temps, en les darreres prioritats dels diferents governs que ha tingut
aquesta ciutat, tant per CiU com pel PSC.
En aquests moments, i penso que fruit del malestar que s’ha anat expressant al barri,
ja han començat a canviar algunes coses: aquest any s’ha aprovat l’Escola bressol,
amb menys alumnes que no pas l’any passat; avui hem aprovat l’expropiació del
terreny del carrer Rei Martí l’Humà; també tenim un PIAM –un Pla d’Integració
d’Accions de Millores– que s’està implementant, per cert, de manera molt tímida, i
malgrat les dificultats econòmiques, el govern de la ciutat aprova la despesa per tenir
un camp de futbol amb un cost de prop de 2 milions d’euros. Aquí torna a sortir una
mica el tema de les prioritats que l’equip de govern té.
És cert que els hi han donat als ciutadans la majoria per a governar i per tant ho poden
fer, però l’oposició em penso que també podem assenyalar que nosaltres tenim altres
prioritats, i assenyalar que ens sembla injust que algunes coses, com inversions del
PIAM, vagin quedant enrere, en front d’altres que no considerem tan prioritàries.
Alguns, en el tema aquest de la dimissió de l’Associació de Veïns, parlen o
introdueixen el tema com si fos un tema de racisme, i sense negar que hi pot haver
persones o alguns comportaments que poden tenir aquest component, jo estic segur
que a Sant Miquel no n’hi ha ni més ni menys que el pot haver-hi en qualsevol altre
barri. Penso que ens equivocaríem si féssim aquesta lectura, perquè si fem un mal
diagnòstic no tindrà, evidentment, una bona solució.
Al meu entendre, com a equip de govern –de moment almenys, si no es crea una altra
Associació– us heu quedat sense interlocutors al barri, potser alguns estaran contents,
però penso que clarament s’equivoquen.
Refer ponts, un exercici intens de contacte i relació, molta informació i participació dels
veïns i sobretot una forta inversió en el barri que recuperi els anys de no fer-ho. I
penso que el PIAM és un bon instrument, però que com he dit abans, de manera molt
tímida s’està actuant aquí.
I les preguntes serien: què pensen vostès sobre la dimissió de l’Associació de Veïns
de Sant Miquel, què pensen fer per tenir relacions amb aquest barri, i si pensen
complir amb la planificació temporal del PIAM, que la té i que no s’està complint.
Respon el Sr. Vayreda. Com deia el Sr. García, què ens sembla la dimissió, dir-li que
com a equip de govern ens ha sabut molt de greu, sobretot els termes amb què han
plantejat aquesta dimissió, ens ha sabut greu no només als regidors sinó també als
tècnics, que durant molts anys han estat treballant i han treballat per a Sant Miquel.
I ens ha sabut molt de greu especialment, a la regidora Sra. Traveria i a mi
personalment, que he estat quatre anys regidor, i haver de llegir que no han estat
escoltats, doncs bé, et fa pensar moltes vegades les hores i hores que hi hem dedicat
tots plegats a Sant Miquel. Perquè si alguna cosa hem fet durant aquests quatre anys,
ha estat prioritzar en el que hem pogut Sant Miquel. Podem estar d’acord amb els
projectes, amb els temps, en si agraden o no decisions que aquest equip de govern ha
de prendre, moltes vegades per temes de legalitat, però dir que Sant Miquel no ha
estat prioritari, que no han estat escoltats, que no hem tingut en compte l’Associació
de Veïns, la veritat és que el sentiment és de saber-nos molt de greu.
Sant Miquel ha estat quatre anys, i potser encara és aquest any, el barri on més

Mod ACTS_DP06

48

actuacions de la ciutat dels Detalls s’hi estan fent, amb molta diferència; és l’únic barri
on es va ampliar la neteja i la vigilància; és l’únic barri que té un PIAM aprovat, l’únic
barri, quan tenim altres barris que ho necessitarien; és l’únic barri on hem fet avui
compra d’espais; vàrem renovar il·luminació de carrers de les Tries, de l’avinguda
Girona; hem comprat uns habitatges... És evident que té moltes necessitats, i per això
ho vàrem fer, perquè és un barri que no volíem que quedés enrere, però és que hi ha
–i l’alcalde ho diu moltes vegades– altres barris que ens demanen de vegades
aquestes actuacions.
Per tant, que després d’aquesta feina ingent –agradarà més o menys–, ens hàgim de
sentir el que ens hem sentit, ens ha sabut molt de greu.
A Sant Miquel passa una mica com al volcà Montsacopa, tothom vol fer coses a Sant
Miquel, però jo també els hi vull recordar que aquí, de cinc grups municipals, excepte
la CUP, tots han passat pel govern de l’Ajuntament –inclús el seu, va tenir
representants d’Iniciativa que van governar en aquesta ciutat; ERC, PSC– i l’únic equip
de govern que ha posat el tema de Sant Miquel sobre la taula hem estat nosaltres,
amb un PIAM, amb inversió cada any. I que quan siguem l’únic equip de govern que
ha fet una aposta de veritat, encara l’Associació de Veïns, que jo no l’he sentit altres
anys, que suposo que els problemes de Sant Miquel hi devien ser, els problemes de
Sant Miquel no són de fa quatre anys; encara ens hàgim de sentir això... La veritat és
que jo espero que surti una Junta amb ganes d’ajudar, de ser crítica perquè és el que
ha de ser, però reconeixent també que aquí s’hi estan destinant molts d’esforços, i que
cada any ens costa molt trobar pressupostos.
Jo ja entenc que els ritmes podrien ser més. Miri, ara farem temes del riu, que també
es començarà per Sant Miquel, per tant, dir que no se’ls escolta, que no ho tenim al
cap, la veritat, a mi m’ha sabut personalment molt de greu, perquè he estat quatre
anys un dilluns cada mes, dues hores anant a Sant Miquel, a escoltar precisament
l’Associació de Veïns. I que al final pensis això, la sensació que has deixat a una
Associació és que no ens importa massa el barri, la veritat és que espero que canviï i
que les coses vagin millor, i que entre tots puguem continuar treballant per al barri com
hem fet fins ara.
Intervé la Sra. Tresserras fent les següents preguntes:
VOLCÀ MONTSACOPA.- Els voldríem demanar sobre la situació de l’espai de serveis,
si ja hi ha la concessió feta i com està la licitació de les obres.
Respon el Sr. Vayreda. Aquesta setmana em sembla, si no m’equivoco, des
d’Urbanisme s’ha enviat tota la informació del projecte a la Comissió d’Urbanisme,
perquè ho pugui aprovar, i la Comissió d’Urbanisme ho aprovarà condicionat a
l’informe que faci la Comissió de Cultura –em sembla que és a primers de juliol– i
després un cop fet aquest projecte, es va fer ja l’obertura de les pliques per trobar el
concessionari, que també està pendent de veure quines modificacions ens implica la
Comissió de Cultura; si ens fa fer algun canvi respecte al projecte que teníem
inicialment, i això també farà replantejar o no, el concessionari, continuar, i si no
hauríem de buscar un altre concessionari.
Però ara el procés està pendent d’aquestes dues comissions: la d’Urbanisme i la de
Cultura, que a primers de juliol es reuneix. I amb això, si tot va bé, adjudicaríem les
obres abans de l’estiu, per començar les obres de seguida.
Pregunta la Sra. Tresserras per:
ACCIONS FORMACIÓ DRETS CIVILS.- Dissabte passat vàrem assistir a les jornades
“Va de drets”, per cert felicitats, encara que potser hi vam trobar a faltar alguna
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experiència local, per tant, en properes ocasions, esperem poder veure-hi experiències
locals i potser aprofitar per a fer debats enfocats a la nostra realitat.
Se’ns va explicar que una de les actuacions previstes per aquest any és explicar la llei
Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,...
Per això voldríem preguntar quines accions de formació a banda de l’anterior està
previst fer?
Respon el Sr. Berga. Celebro que els agradés, de fet era un tret de sortida, el que
preteníem amb aquesta Jornada era només visualitzar que el tema dels drets civils
passa a ser important en aquesta ciutat, i que el volem tractar, a partir d’ara i en el
futur amb diverses accions i a més a més fer-ho d’aquesta manera, que no sigui un
tema inserit en una àrea determinada de l’Ajuntament, sinó que se’n pugui parlar des
de Benestar Social, però també des de cultura, des d’Educació, de totes aquestes
àrees –sobretot de serveis a les persones– que considerem que s’hi ha de fer una
feina de sensibilització important.
La gent que l’altre dia va participar en la jornada, els espectadors, probablement eren
gent ja molt sensibilitzada amb aquest tema; si parlem d’homofòbia segurament al que
hem d’arribar és als entrenadors i entrenadores dels clubs esportius, arribar a sectors
on no arribem habitualment amb una jornada com aquesta. Serà dissabte que
inaugurem aquesta exposició, la que s’ha referit abans el regidor d’ERC, probablement
tenen a la seva disposició, ja des de la part de Cultura, totes les activitats que hi ha
organitzades en aquest sentit.
El que sí que no els hi puc dir encara ara en aquests moments perquè no ho tenim
tancat, és la part de formacions que pretenem fer el proper semestre, sobretot a la
tardor, que tenen a veure amb aquests col·lectius determinats que prioritzarem, on
hem de fer arribar aquesta feina formativa i de sensibilització. A la que tinguem
novetats, ja els hi aniré comunicant.
Intervé la Sra. Descals.
PREGUNTA ÚS PISCINA PRIVADA.- En el ple del mes de gener vam presentar una
proposta: Arribar a un acord amb el CNO , mentre no hi hagi piscina coberta, per tal
que les persones que ho necessitin per ús terapèutic i rehabilitació pugui accedir en
preus públics a la piscina. Com està el procés?
Respon el Sr. Berga. No està tancat, aquest va ser un encàrrec que després del seu
prec es va fer a la Directora del Consorci d’Acció Social, sé que hi ha tingut trobades
tant amb el Club Natació Olot, que aquí no hi hauria la principal dificultat, sinó que la
principal dificultat la tenim en la part mèdica; és a dir, l’Hospital i els ambulatoris, per
acabar determinant aquelles patologies que realment requereixen, d’una manera
unànime, haver de fer natació d’una manera subvencionada, ajudada per l’Ajuntament,
i que no admeti discussió. Aquest és un problema que ja hem apuntat algunes altres
vegades, això ja s’havia fet en el passat, i el que acaba passant és que si en un
ambulatori el metge de capçalera, directament una persona li diu: em sembla que
m’aniria bé nedar, de seguida es troba. El que volíem era recollir d’una manera més
professional el fet de dir quines són exactament aquelles patologies que haurien de
realment admetre aquest tractament.
I aquí estem, és la part que està encallada, que estem pendents d’aquesta
determinació mèdica. En tot cas demà mateix en faré un seguiment, a veure si els hi
poden recordar que s’ha tornat a demanar en el Ple i a veure si ens poden donar una
resposta més concreta, i els hi puc donar en poc temps.
Intervé la Sra. Casanovas.
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MORTS MEDITERRANI.- No faré cap pregunta, però sí que em voldria afegir al
preàmbul que ha fet l’Alcalde al principi, demostrar el nostre rebuig i el nostre sofriment
amb totes les morts que hi ha hagut al Mediterrani i que dia rere dia hi van havent al
Mediterrani, fruit de tota aquesta terrible situació.
Intervé l’Alcalde. Només voldria solidaritzar-me en el tema del rebuig de les morts a la
Mediterrània, que realment és un tema colpidor, la situació de tots els refugiats, i per
tant ho farem constar en acta.
Intervé la Sra. Casanovas.
MEDALLA D’OR.- Celebrar la Medalla d’or en els Campionats de salt de longitud, que
ha aconseguit el Sr. Xevi Porras, i felicitar-lo, i sobretot animar-lo perquè tingui uns
bons resultats en els Paralímipics que ben aviat tindran lloc.
Respon l’Alcalde que hi havia diverses felicitacions esportives, gràcies a Déu la ciutat
té bona salut esportiva i m’ha semblat no dir-ho. Però evidentment ens hi afegim
absolutament.
Intervé la Sra. Barnadas.
JORNADES OPCIONS DE FINANÇAMENT EN ENERGIES SOSTENIBLES.- Demà
se celebren a Girona, en el marc de la Setmana de les Energies Renovables, unes
Jornades d’opcions de finançament en energies sostenibles; la pregunta és si hi haurà
tècnics de la casa que hi estan inscrits i hi assistiran.
Respon el Sr. Gelis. La veritat és que ho desconec en aquest moment, no ho sé, de
l’Ajuntament pròpiament no, no sé si del SIGMA hi assisteix ningú o no; si hi hagués el
Sr. Guix ens ho podria dir, però jo no li puc dir perquè no ho sé.
Intervé la Sra. Barnadas.
SUBVENCIONS FINANÇAMENT ACCIONS PAES.- Aquesta és una pregunta que la
tenim ja d’un parell de plens enrere, però donada l’extensió dels plens, vàrem pensar
de no fer-la, i potser els hi semblarà una mica fora de lloc, però a nosaltres ens
interessaria saber, de les subvencions del Pla a l’Acció per finançar les accions del
PAES, quines s’han demanat i de quina quantitat.
Respon el Sr. Gelis. Potser sap que aquestes subvencions tenen un límit econòmic per
a l’Ajuntament d’Olot, són fins a 7.000 euros. Nosaltres hi hem presentat dos projectes,
o dues accions: una era la compra del vehicle elèctric, i l’altra un canvi de llums en el
Pavelló Firal. Justament, és casualitat, però avui ens han dit que a una o a l’altra hi
hem de renunciar, perquè passem dels 7.000 euros de subvenció. Demà haurem de
decidir a quina renunciem perquè puguem optar a l’altra.
Això ens passa cada any, si en presentem més d’una per un import de més de 7.000
euros, hem de renunciar a una o altra.
Intervé la Sra. Barnadas.
VALORACIÓ SORTIDA CILMA.- Voldríem saber la valoració de l’equip de govern de la
sortida del CILMA del Consell Comarcal de la Garrotxa, nosaltres diríem de la
sorprenent sortida del CILMA, i saber quina és la valoració donat que l’equip de govern
del Consell Comarcal és deu seu grup, de CiU.
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Respon el Sr. Berga. Tot i que estrictament no em toca a mi, jo he estat representant
de la Garrotxa al CILMA durant vuit anys, i he tingut l’oportunitat, en aquell moment era
el Conseller de medi Ambient, perquè el CILMA no correspon a aquest Ajuntament; de
fet l’Ajuntament continua essent membres del CILMA de ple dret.
Però en el cas del Consell Comarcal, que passa per una situació econòmica
complicada, fa tres anys es va plantejar a la Diputació de Girona que tenia poc sentit,
quan és la Diputació qui més aviat acaba aportant diners als Consells Comarcals
perquè se’n puguin sortir i acabin funcionant, tenia poc sentit que aquesta estructura
que havien creat, que era l’única que ens obligava a aportar una quota econòmica des
dels consells comarcals cap a la Diputació de Girona. Se’ls hi va demanar, de dir que
no volíem deixar de formar part del CILMA, però sí que volíem que resolguessin el
tema de les quotes dels consells comarcals. Això no ha estat una cosa que hagi
passat únicament a la Garrotxa, i nosaltres no hem deixat de formar part del CILMA,
però sí que els hi vàrem demanar de quedar exempts de pagar aquesta quota –ara no
em demani la quantitat que és exactament–.
Va continuar arribant que s’havia de fer el pagament, perquè consideraven que si això
no era un acord fet pel Ple, no tenia validesa i que no n’hi havia prou amb una
comunicació escrita, així vàrem seguir dos anys i el que es va fer ara, crec que va ser
en el darrer Ple del Consell Comarcal, va ser oficialitzar aquesta renúncia a continuar
formant part d’aquest organisme, si comporta l’aportació d’una quota per part del
Consell Comarcal. I aquí ha quedat la cosa. Però cap voluntat de deixar de participar
en les coses que organitzen.
També he de dir sobre el CILMA, que és un organisme que el que intenta és donar
solucions ambientals, generals, a les comarques de Girona, als 222 municipis, que va
ser molt important durant les obres del TGV, va ser molt important durant les obres de
la MAT, va ser molt important en el desdoblament, però cap d’aquestes obres,
sortosament, ens va afectar directament com a comarca. És a dir, molts dels municipis
–en puc donar fe perquè jo participava en aquestes reunions– realment quedaves
sorprès de la importància que va tenir per a aquestes petits municipis de l’Alt Empordà
o de La Selva, que els hi passava el tren d’alta velocitat per allà i els hi afectava
directament el territori, es va fer una feina molt important. La veritat és que nosaltres
com a comarca, en vàrem rebre perquè ens sentim solidaris amb aquests municipis
que els tenim tan i tan a prop, però directament no ens tocava.
La cosa ha anat d’aquesta manera, vull dir que la sortida, ha estat única i
exclusivament per un tema econòmic, i que ens sembla fins i tot de concepte, que té
poc sentit que els consells que estan força més malament que la Diputació, hagin de
sostenir un organisme com aquest a través del pagament d’una quota.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les deu del vespre, i per a constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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