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ACTA NÚM. 9 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 29 DE SETEMBRE DE 2016 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2016000010 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 de setembre 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) (quan s’indica), Josep Guix Feixas (PSC), 
Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià 
(CUP), Lluís Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier 
García Zabal (OeC).  
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
Intervé l’Alcalde. La primera cosa que volia dir, i espero que tots hi estiguem d’acord, 
és felicitar i agrair a totes aquelles persones que han fet possible que les Festes del 
Tura hagin anat tan bé. Realment aquest any, des del punt de vista d’incidències, en 
comparació al que han estat altres anys han anat molt bé i això és gràcies a 
moltíssima gent: començant per la Comissió de Festes, que continua fent una feina 
magnífica; la Taula de Música, totes les persones que hi col·laboren; les persones que 
des de l’Institut de Cultura s’hi ha incorporat; els pabordes del santuari del Tura; els 
balladors de la faràndula; Creu Roja; l’Hospital d’Olot; el servei d’ambulàncies; la 
Brigada Municipal; la Policia Municipal; els Mossos d’Esquadra; les empreses de 
neteja; els voluntaris de protecció civil que ja ens hem anat acostumant que formin part 
de qualsevol celebració... Per tant, si els hi sembla, en nom de tota la Corporació, 
agrairem a totes aquestes persones la feina que han estat fent, perquè tots ho haguem 
pogut passar bé per les Festes del Tura.  
 
I també voldria fer una menció especial que aquest cap de setmana passat hi ha hagut 
la Festa del barri de Sant Miquel, que han passat per algun moment complicat, però jo 
he assistit al pregó, al Ball Pla, que crec que va ser molt lluït. Per tant també, felicitar i 
agrair a totes aquelles persones que han fet possible que aquesta festa del Barri de 
Sant Miquel es mantingui, que el Ball Pla torni a sortir, i que hagi anat tan bé i tan 
participat; el Ball Pla no el vaig veure sortir, el vaig veure a la meitat i hi havia una 
bona quantitat d’olotins d’altres barris que eren allà per veure una festa que ens 
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considerem ben nostra. Les festes de barri durant tot l’estiu crec que han anat molt bé, 
però ens semblava que valia la pena, ja que parlàvem de festes i de les Festes del 
Tura, fer també aquest agraïment especial a aquesta gent que ens ha ajudat a 
mantenir la Festa del barri de Sant Miquel.  
Per la resta de despatx oficial, com que ja n’anem donant compte a les juntes de 
govern, és molt de feines habituals.  
Només destacar la presència de la Consellera Neus Munté, que ens va voler 
acompanyar a l’inici de la Festa Major, i la presència de la Consellera d’Agricultura de 
la Generalitat, la Sra. Meritxell Serret, que va estar aquí col·laborant també en 
l’esdeveniment de les viles florides, que es va celebrar a la nostra ciutat i que va ser 
també un gran èxit, en què vàrem tenir felicitacions i agraïments per part de tothom, i 
crec que també dóna una imatge ciutat molt positiva. Per tant també el nostre 
reconeixement a la gent que treballa perquè la ciutat tingui l’aspecte que té i a la gent 
de Viles Florides perquè ha vingut a casa nostra, i a l’espai emblemàtic del Parc Nou, 
a fer aquesta entrega de distincions amb la Consellera presidint-ho, que crec que va 
ser molt important. 
I com els deia, la resta són temes molt de dia a dia, que ja he anat explicant a les 
Juntes de Govern Local.    
Seguidament, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 1 de setembre:  

- de particulars :  22 
- d’entitats : 35 

 
Tot seguit, l’Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut durant el 
mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració:  
 
- el dia 7 de setembre, dia d’inici de les Festes, va rebre la visita de l’Hble. Sra. Neus 
Munté, Consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, que va venir per 
assistir a l ‘Ofrena floral i al Pregó de festes.  
 
- el dia 16 de setembre va rebre la visita de la Consellera d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, Sra. Meritxell Serret, per assistir a l’acte de reconeixement 
de les Viles Florides, que va tenir lloc al Parc Nou.  
 
A continuació l’Alcalde dóna compte de les REUNIONS  i ASSISTÈNCIA A ACTES 
que ha mantingut l’Alcalde accidental, el Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga,  durant 
les seves vacances:   
 
- el dia 2 de setembre, va assistir a la Junta del Sigma i al vespre, a la inauguració de 
l’exposició homenatge a l’escultor Joan Farrés, que va tenir lloc  a la seu de l’entitat 
“Àmbit Sant Lluc”.  
 
- el dia 3 de setembre, va fer una visita als pisos del c/ Abat Racimir, en el marc de les 
portes obertes que s’hi feia, i seguidament, va assistir a la inauguració de les 
exposicions de Festes, ubicades al Museu Comarcal.  
 
- el dia 5 de setembre, va assistir a la Comissió Permanent d’Innovacc..  
 
- el dia 6 de setembre, va ser present a l’acte d’entrega de banderes als alcaldes de la 
Garrotxa, que va tenir lloc a la sala de plens del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 7 de setembre, dia d’inici de les Festes, va presenciar la Cercavila de la 
faràndula, va assistir a l’Ofrena floral i al Pregó que enguany va anar a càrrec del 
col·lectiu de Tures de la ciutat.  
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- el dia 8 de setembre, va assistir a l’Ofici solemne al Santuari del Tura, va presenciar 
el Ball dels Gegants, Nans i Cavallets, va participar del brindis de Festa major de la 
Residència del Tura i va anar al Festival de Patinatge Artístic que va tenir lloc al 
pavelló municipal.  
 
- el dia 9 de setembre, es va desplaçar a Sabadell, per assistir a l’Executiva de l’AMI 
(Associació de Municipis per a la Independència).  
 
- el dia 10 de setembre, va presenciar la Batalla de les flors que va tenir lloc a la Plaça 
Clarà.   
 
- el dia 11 de setembre, al matí, va presidir l’acte organitzat per Òmnium, 
commemoratiu de la Diada, que va tenir lloc al Firalet, davant de l’Ajuntament, i 
seguidament va anar a veure el ball dels Gegants, Nans i Cavallets a la Plaça major. I 
a la tarda, es va desplaçar a Salt, per assistir a la manifestació reivindicativa de la 
Diada, i després a Olot, va assistir als actes de l’acabament de les Festes del Tura: 
Sardana “Adéu, vila d’Olot” a l’espectacle pirotècnic, i ball dels gegants amb espelmes.    
 
 - el dia 13 de setembre, es va desplaçar a Barcelona, per assistir a la reunió del 
Comitè Executiu de l’ACM (Associació Catalana de Municipis). 
 
- el dia 15 de setembre, va assistir a la inauguració de l’exposició titulada “L’art a 
l’aula” que va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
- el dia 16 de setembre, va anar a donar la benvinguda a la jornada que es va celebrar 
a la sala Torín en el marc dels actes de les Viles Florides. I a la tarda, va assistir a 
l’acte de reconeixement a les Viles Florides que es va celebrar al Parc nou.  
Seguidament, va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició de fotos de carros antics 
que va tenir lloc a la capella de Sant Ferriol. 
 
- el dia 17 de setembre, va assistir a la conferència que va pronunciar el 129è 
President de la Generalitat, Artur Mas, a la sala Torín, organitzada per l’entitat 
Estelada 2014.  
 
- el dia 19 de setembre, es va reunir amb el Tribunal Qualificador de la plaça de gerent 
de l’Hospital, del qual també forma part, al mateix Hospital i al vespre va donar la 
benvinguda als assistents a la reunió de la Taula d’Entitats que va tenir lloc a la sala 
Gussinyé.  
 
- el dia 20 de setembre, va assistir als diferents Patronats de l’Hospital, que varen tenir 
lloc al mateix Hospital. 
 
- el dia 21 de setembre, va assistir, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, a l’acte 
de presentació del finançament i modificació del projecte del CNO, i a la tarda, va ser 
present a la Junta General del Sigma. 
 
- el dia 23 de setembre, va presenciar el Pregó de Sant Miquel.  
 
- el dia 24 de setembre, va anar a veure el tradicional Ball Pla, també al Barri de Sant 
Miquel, en el marc de la seva festa.  
 
- el dia 26 de setembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del 
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, que va tenir lloc a la seu del 
departament.  
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- i finament, el dia 27 de setembre, va assistir a la reunió de la Junta Directiva del 
clúster carni Innovacc.  

 
3.- DECRETS  

 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2016LDEC002281 al 2016LDEC002448. 
 

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 : X2016021292     
Núm. expedient: SG052016000011 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
a.- Donar compte de la Sentència núm. 193/16, de 6 de setembre de 2016, del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 3 de Girona, per la qual es desestima sense 
imposició de costes, el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Joaquim Coch 
Plana contra l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 2 d’abril 
de 2015, de desestimació de recurs de reposició de l’aprovació definitiva del Projecte 
de reparcel·lació del polígon d’actuació 01.19 Plaça Campdenmàs, i requerint 
l’execució de la sentència. 
 
b.- Donar compte de la Sentència núm. 624/16, de 20 de juliol de 2016, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, 
per la qual s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per Girones de 
Desarrollos Urbanos SL contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, de 22 de desembre de 2011, d’aprovació definitiva de la Modificació del POUM 
d’Olot en el sector de millora urbana de Can Vera, declarant nul·la de ple dret aquesta 
modificació del POUM d’Olot, amb una imposició de costes màxima de 500 € i 
requerint l’execució de la sentència.  
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Són dues sentències, una de favorable en relació a un 
recurs que se’ns havia presentat pel projecte de reparcel·lació de la plaça 
Campdenmàs, que hi va haver una al·legació, el Jutjat Contenciós Administratiu ens 
ha donat la raó i desestima aquesta reclamació d’uns ciutadans. 
I l’altra sentència no ens és favorable, és també d’un contenciós administratiu en 
relació al Pla de Millora Urbana de Can Vera, aquí vàrem tenir una al·legació i 
nosaltres continuem pensant que s’havia tramitat bé, però ens demanen un estudi 
d’impacte ambiental que no era habitual tampoc posar-ho en aquest tipus de projectes 
de millora urbana. Havia anat a la Comissió Territorial d’Urbanisme, que també ho 
havia beneït, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ens dóna la raó i 
ens condemna a unes costes màximes de 500 euros, a repartir entre nosaltres i la 
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Generalitat. Probablement si Can Vera es torna a reactivar, haurem de tornar a fer una 
modificació específica del POUM. Jo crec que apliquem els mateixos criteris que 
vàrem aplicar en aquell moment, i que era una fórmula que ja venia del govern anterior 
i que crec que està bé per veure com reconvertim aquests espais d’empreses que 
estaven al centre de la ciutat i que s’han d’anar convertint en espais, probablement 
d’habitatges, i com tractem tot el tema de les cessions que s’han de fer a l’Ajuntament. 
Hi havia una fórmula, jo crec que molt ben feta, que és la que haurem de tornar a 
aplicar. I si a més ara volen que fem aquest estudi d’impacte ambiental, no hi haurà 
cap problema i també el farem i no canviarà gaire res del que ja havíem decidit.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LES 
SESSIONS DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS DIRIGIDES DE PILATES, 

MANTENIMENT I FCB DEL CURS 2016/2017 
 
Núm. de referència : X2016021344     
Núm. expedient: CPG62016000017 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure d’Olot en data 20 de setembre de 2016, corresponents als 
preus de les sessions del programa d’activitats dirigides de pilates, manteniment i FCB 
(Full Body Conditioning) del curs 2016/2017. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Són uns preus de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure 
d’Olot; són activitats dirigides de Pilates i manteniment. D’aquests se’n dóna compte, 
després hi ha un altre punt d’aprovació de preus públics, perquè n’hi ha que 
necessiten una aportació dinerària de l’Ajuntament.  
  
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI 
DINÀMIG I NOMENAMENT DELS REPRESENTATS DE L'AJUNTAMENT 

 
Núm. de referència : X2016021140     
Núm. expedient: SG112016000010 
 
Atès que segons l’article 10 dels Estatuts de DINÀMIG per a la Promoció Econòmica 
de la Garrotxa, la Junta General estarà constituïda per: 
 

a) La Presidència de DinàmiG. 
b) La Vicepresidència de DinàmiG. 
c) Sis representants del Consell Comarcal de la Garrotxa 
d) Set representants de l’Ajuntament d’Olot. 
e) La gerència de DinàmiG, que hi assistirà amb veu però sense vot. 
f) El/la Secretari/ària i l’Interventor/a de DinàmiG, que hi assistiran amb veu però 

sense vot. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Nomenar, com a representants de l’Ajuntament: 
 

President: Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas. 
 
Vocals:  
- Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
- Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
- Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
- Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
- Sr. Lluís Juncà i Pujol (ERC)  
- Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
- Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Com saben els estatuts de DINÀMIG, la nova 
agència  per a la Promoció Econòmica de la Garrotxa, preveu una Junta General 
estarà constituïda per: 

- La Presidència de DinàmiG. 
- La Vicepresidència de DinàmiG. 
- Sis representants del Consell Comarcal de la Garrotxa 
- Set representants de l’Ajuntament d’Olot. 
- La gerència de DinàmiG, que hi assistirà amb veu però sense vot. 
- El/la Secretari/ària i l’Interventor/a de DinàmiG, que hi assistiran amb veu però 

sense vot. 
Per tant, ens toca, seguint els passos previstos, nomenar els representants de 
l’Ajuntament d’Olot que serien  

President: Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas. 
Vocals:  
-    Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
-    Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
-    Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
-    Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
-  Sr. Lluís Juncà i Pujol (ERC)  
-   Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
-    Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

Amb aquesta proposta tenim representació de les àrees de l’Ajuntament que tenen 
responsabilitat en les principals temàtiques de Dinàmig i a la vegada garantim la 
presència de tots els grups polítics amb representació al consistori.  
 
Intervé el Sr. Lluís Rubió, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres, com 
saben, aquest és un model que no compartim, però hi assistirà una companya nostra 
per tal de fer un seguiment i posar, com ja es coneix en el nostre ADN, llums i 
taquígrafs a tot el que vagi passant.  
 
Respon l’Alcalde. Nosaltres sí que creiem en aquest model, i per tant farem que 
funcioni i que funcioni amb tota la transparència que sigui necessària.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 4 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Lluís Juncà.  
 

7.1. - APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2015 
 
Núm. de referència : X2016021309     
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Núm. expedient: CPG52016000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes, el “Compte General de 2015”, compte 
que inclou: els estats comptables, així com els comprovants que han generat aquests 
estats, els detalls de tresoreria, les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament d’Olot, 
dels seus organismes autònoms administratius i de l’empresa municipal “GUOSA” i la 
documentació complementària que fixa la legislació vigent. 
 
Atès que l’esmentat Compte General, ha estat exposat al públic mitjançant els 
corresponents edictes, sense que s’hi hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o 
suggeriments. 
 
Atès que el Compte General ha estat informat i revisat pels serveis econòmics de la 
Corporació i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Olot es 
proposa: 
 
1.- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost 2015, de l’Ajuntament 
d’Olot, dels seus organismes autònoms, Institut Municipal de Promoció d’Olot, Institut 
Municipal de Cultura d’Olot, Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot i Institut 
Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, així com el de l’empresa municipal “Gestora 
Urbanística Olotina SA” (GUOSA). 
 
2.- Portar a terme totes les gestions escaients fins a la definitiva justificació d’aquest 
compte davant els òrgans que correspongui i especialment davant la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, abans del dia 15 d’octubre d’enguany amb el que disposa la 
legislació vigent. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Desprès de la reunió de la comissió especial de 
comptes a la qual vostès varen assistir i després dels 23 dies d'exposició pública que 
va tenir lloc entre els mesos de maig i juny, proposem aprovar el compte general de 
l'exercici 2015. 
Com saben es un document molt ampli on es manifesta tota la comptabilitat 
pressupostària de l’any anterior, 2015; la comptabilitat financera (la comptabilitat igual 
que qualsevol empresa); tota la situació patrimonial (el que tens i el que deus) i tot el 
passiu  ( el que deus als bancs). 
Seguint les instruccions de comptabilitat aprovades per llei i complint la normativa que 
diu que s’ha d’aprovar abans de l’1 d'octubre i enviar a la Sindicatura de Comptes 
abans del 15 d'octubre, proposem la seva aprovació. 
Si volen consultar algun detall poden dirigir-se al departament de Comptabilitat i 
Pressupostos. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres en principi entenem 
que el tractament més polític del tema de pressupostos es fa en dos moments 
anteriors, un és l’aprovació i l’altre és el tancament, que normalment es fa el mes de 
març, i veiem aquest pas com una cosa més administrativa que no pas política.  
De totes maneres nosaltres ens abstindrem, en principi perquè estem parlant dels 
pressupostos de 2015, que es van aprovar el 2014, que nosaltres no érem presents en 
aquest Ajuntament. Per tant en funció d’aquests dos criteris ens abstindrem. 
I faríem un prec, entenc que segurament serà molt difícil, que és que en els municipis 
de més de 50.000 habitants, entre la documentació que s’acompanya, hi ha una 
memòria demostrativa del grau en què s’hagi acomplert els objectius programats, 
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modificació del previst i de l’aconseguit i del seu cost. Jo entenc que aquesta és una 
informació que ajudaria bastant a conèixer i veure com s’han desenvolupat els 
pressupostos, i en tot cas, si és possible que s’acompanyi aquesta informació en 
propers anys, nosaltres ho agrairem.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Com bé saben, el 
nostre grup no va participar en els pressupostos del 2015 ja que encara no teníem 
representació en aquest Ajuntament, per tant, per ser coherents mantindrem el vot 
realitzat en anteriors ocasions. Recordar que el que havíem de dir sobre aquests 
pressupostos ja ho vàrem fer el passat més de març.   
 
Intervé la Sra. Torras. He entès que diu que són els municipis de més de 50.000 
habitants, o sigui que en principi nosaltres no hauríem de fer-ho, però en prenem nota 
perquè s’hi puguin acompanyar. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo volia insistir en això: jo crec que estem treballant bastant en 
millorar la Comptabilitat i poder arribar a aquesta idea que dels pressupostos i els 
complements dels pressupostos tothom ho tingui molt clar; hi estem dedicant molts 
esforços i espero que això al llarg d’aquest mandat s’hagi clarificat bastant.  
A pesar que com hem anat dient, això de l’aprovació del compte general és un punt 
tècnic, purament de dir que el pressupost que vàrem presentar i que després vàrem 
tancar, totes les despeses que hi ha hagut i els ajustos que hi ha hagut, estan 
justificats amb uns documents que ho demostren i que posem a la disposició de la 
Sindicatura de Comptes des de la intervenció. És purament una qüestió tècnica. Però 
treballem amb la voluntat que els pressupostos siguin els més transparents possibles i 
entenedors per part de tothom.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC) i 4 
abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 
8.1. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LA UTILITZACIÓ DE 
PISTES I/O ESPAIS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS CURS 

2016/2017 
 
Núm. de referència : X2016021333     
Núm. expedient: CPG62016000016 
 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona determinades instal·lacions 
municipals. 
 
D’acord amb l’article 47 del TRLRHL l’Ajuntament d’Olot ha d’aprovar els següents 
preus públics ja que no cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
matrícula per utilització de les pistes i/o espais esportius de les Instal·lacions 
Esportives Municipals i activitats de l’IMELO. 
 
Concepte Preu 
Matrícula 20,00 € 
 
La matrícula s’haurà de tramitar per totes les noves altes d’usuari o per aquells que no 
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hagin tramitat o renovat cap servei de l’IMELO fins el 31 de desembre de l’any següent 
d’haver-la fet efectiva. El seu pagament atorga condició d’abonar actiu de l’IMELO a la 
persona que la tramita. 
 
Segon.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
utilització de les pistes i/o espais de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
 
Modalitat Preu 
Centres d'ensenyament, en horari escolar, per realitzar activitats 
esportives gratuït 
Entitats federades locals en competició regular (equip/hora)*       2,10 €  
Partits/competicions entitats federades locals en competició regular gratuït 
Usuaris pavellons de lleure abonats IMELLO (equip/hora)* 
Usuaris camp F7 estadi de lleure abonats IMELO (equip/hora)* 
Usuaris entitats federades locals gimnàs estadi abonats IMELO 
(equip/hora)* 
Activitats esportives extraordinàries entitats federades locals pavellons ( 
exhibicions presentacions, etc.)   21,20 €  
Resta de situacions no estipulades en la fila anterior (equip/hora)     34,00 €  
Usuaris camp F11 estadi de lleure abonats IMELO (equip/hora)* 
Activitats esportives extraordinàries entitats federades locals estadi 
(exhibicions, presentacions, etc.)     34,00 €  
Resta de situacions no estipulades a la fila anterior (equip/hora)     55,00 €  
Activitats amb entrada de pagament pavellons i estadi, increment del 
100% dels preus estipulats en files anteriors   
Personal suport consergeria, manteniment i/o neteja, en cas que l’activitat 
es desenvolupi fora de l'horari normal de funcionament de la IEM 
(persona/hora)     26,50 €  
Pista bàdminton abonats IMELO (pista/hora)*       7,10 €  
Pista bàdminton (pista/hora)     11,50 €  
Fiança per activitats no esportives que ho requereixin (activitat)   550,00 €  
*obligatori ser abonat actiu de l'IMELO   
 
Tercer.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
cessió de carpes de protecció plegables: 
 
Modalitat Preu 
Departaments municipals gratuït 
Entitats locals (carpa/dia)* 24,00 € 
Administracions o entitats comarcals (carpa/dia)* 34,00 € 
 *Obligatori dipòsit de fiança de 100,00€/carpa  
 
Quart.- Aquests preus estaran en vigor a partir de l’endemà de la data d’aprovació i 
afectaran a la temporada/curs 2016/2017 i tindran validesa fins l’aprovació d’uns nous 
preus públics. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Són uns preus corresponents a la matrícula per 
utilització de les pistes i/o espais esportius de les Instal·lacions Esportives Municipals i 
activitats de l’IMELO. Tenen tot el detall en el quadre adjunt a la proposta. 
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Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Els aprovem perquè 
ens semblen força justos, també esperem que a partir de l’any vinent, en tots aquells 
preus públics que siguin individuals, com el carnet d’instal·lacions, s’apliqui la tarifació 
social.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 
9.1. - DONAR COMPTE ACTUACIONS REALITZADES EDIFICIS SITUATS A BARRI 

VELL 
 
Núm. de referència : X2016014841     
Núm. expedient: URG12016000021 
 
En relació a l’expedient URG12016000021, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE de les actuacions realitzades al Barri Vell consistents en la diagnosi 
de l’estat dels edificis pel que fa a les afectacions de la seguretat en la via pública, així 
com el resum de les deficiències detectades i actuacions portades a terme. 
 

Presenta la proposta el Sr. Gelis. Bé, avui volem donar compte sobre la diagnosi i 
l’estat exterior dels habitatges del nucli antic  i  la possible afectació a la via pública. 
L’objecte de l’actuació és disposar d’un estudi mitjançant una revisió ocular dels 
edificis del Nucli Antic, per  detectar possibles deficiències que puguin afectar a la via 
pública i notificar-les als propietaris per tal que realitzin les actuacions necessàries a fi i 
efecte d’evitar riscos a la via pública. 
Pel que fa a l’àmbit geogràfic de l’actuació, s’ha inspeccionat l’àrea  que coneixem com 
Nucli Antic o Barri Vell i que ve delimitada en el Oest per la plaça Rector Ferrer, en el 
Est per la plaça Palau, el carrer Sant Bernat pel Nord i el carrer Bisbe Lorenzana pel 
Sud. 
En quant als mitjans utilitzats, s’ha fet la contractació d’un tècnic extern el mes d’abril 
d’aquest any per tal de fer les inspeccions corresponents i s’ha fet un protocol intern de 
notificacions, control i inspeccions per fer el seguiment de tots els expedients. En data 
27 de setembre hem rebut l’informe extern de la situació dels immobles inspeccionats. 
Resultats obtinguts: dintre el àmbit del Nucli Antic s’han inspeccionat un total de 369 
edificis dels quals 146 (39,57%) estan en bones condicions i sense necessitat de fer-hi 
actuacions; 156 (42,28%) amb deficiències lleus, de poca importància; 32 (8,67%) amb 
alguna deficiència i manca de manteniment, 22 (5,96%) amb deficiències més 
acusades i 13 (3,52%) amb deficiències que requereixen una actuació a  curt termini. 
Dintre del sector es troben dues zones amb una major deixadesa de manteniment: la 
delimitada pel carrer dels Sastres, i carrer Major, entre el carrer Sant Antoni i carrer 
Verge del Portal, i la zona del carrer Baix del Tura i carrer Proa. 
Amb aquestes dades podem deduir que tenim 302 de 369 edificis, o sigui, el 81,84%  
d’aquest àmbit geogràfic amb bones condicions, encara que molts d’ells des del punt 
de vista estètic podríem entendre el contrari, el 8,67% (32 edificis) amb deficiències de 
poca importància, però que necessiten actuacions més decidides de manteniment i el 
9,49% (35 edificis) restant necessiten d’una major atenció i una actuació a curt termini. 
Dels 35 edificis que conformen aquest 9,49% ni ha 13 que mereixen especial atenció. 
L’opinió dels tècnics que han estat treballant sobre el terreny és que els principals 
problemes són: un, els habitatges que no tenen ocupació; dos, que els propietaris no 
inverteixen en millorar l’habitabilitat; i tres, la manca de el manteniment ordinari. Molts 
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dels edificis deshabitats, els propietaris els tapien per evitar ocupacions, i una vegada 
tancats tots els accessos, es molt difícil que es faci el manteniment correcte. 
S’han fet un total de 434 requeriments a propietaris, que corresponen a un total de 223 
finques.  Des de l’iniciï de les inspeccions i l’enviament de requeriments s’han efectuat 
reparacions en la seva totalitat a 26 finques, s’han efectuat treballs parcials ò s’estan 
efectuant a 4 finques i s’han demanat pròrrogues ò s’ha informat de que començarien 
les reparacions amb retard un total de 32 finques. Per tant a dia d’avui tenim 62 
finques (el 27,80%) o bé reparades o bé en previsió immediata de fer-ho.   
Val a dir que no s’han pogut localitzar 16 propietaris i per tant se’ns han retornat els 
certificats i 2 no han volgut rebre la comunicació. S’estan fent les accions necessàries 
per l’entrega de les comunicacions. 
De forma immediata (de fet ja s’ha començat fa uns quans dies), contactarem amb els 
propietaris dels 13 edificis que mereixen especial atenció, per tal de trobar una  solució 
ràpida a les deficiències que poden comportar riscos per la seguretat de la via pública. 
Seguidament, contactarem amb els propietaris dels altres edificis que  requereixen un 
manteniment en les properes setmanes, per tal de accelerar la solució als problemes 
d’aquests immobles, tot això sempre que no s’hagin fet ja, les reparacions 
corresponents. En cas de no arribar a cap acord satisfactori de  solució, prendrem les 
mesures necessàries per evitar riscos a la via pública.  
Pel que fa a la resta d’immobles, que no sembla que representin un risc immediat, 
donarem una mica més de temps i durant la última setmana d’octubre i la primera de 
novembre, realitzarem les inspeccions corresponents per comprovar si s’han 
solucionat les deficiències requerides. En cas negatiu instarem a realitzar-les de forma 
immediata amb advertiment de sanció en cas d’incompliment. La primera multa 
coercitiva es de 300 € i si son necessàries més sancions, cadascuna duplica el import 
de l’anterior. Amb aquestes accions, esperem arribar a finals d’any amb una gran part 
de deficiències resoltes i en cas de que quedi una bossa d’immobles (esperem que 
molt petita) pendent de solució, prendrem les mesures necessàries per tal de donar 
resposta i fer front a la situació. 
Vull remarcar que estem absolutament oberts a negociar amb tots els propietaris que 
puguin tenir alguna dificultat per afrontar les reparacions i segur que trobarem una 
solució satisfactòria per les parts. L’objectiu no es obligar i sancionar sense més, si no 
que l’important es solucionar el problema. 
També m’agradaria que entenguessin que aquesta es una actuació de gran abast, 
administrativament molt complexa i lenta, i que requereix de molts recursos humans, 
tant administratius com d’inspecció, i que tampoc tots els propietaris poden anar al 
mateix ritme. És per això que hem allargat una mica el temps entre els terminis 
inicialment donats i les següents inspeccions.   
Les actuacions que hem fetes o hem proposat per part de l’equip de govern per 
millorar el barri, crec que tots estarem d’acord que cal portar activitat i vida al barri, i 
que per tant cal realitzar actuacions i polítiques que ens condueixin cap a aquest 
objectiu.  
És en aquest sentit que des de l’equip de govern hem impulsat una sèrie d’accions, 
pressupostàriament possibles i que pensem que poden ajudar, i que són les següents: 
convocatòria d’ajuts pel lloguer de pisos a estudiants, convocatòria d’ajuts a través de 
l’Oficina d’habitatge per la millora de les façanes, demanar a la iniciativa privada que 
s’impliqui en la rehabilitació;  pla de neteja específic pel barri vell –que després els hi 
explicarà el Sr. Guix–; compra d’immobles afectats pel POUM –com el que hem 
aprovat avui definitivament i que permetrà millorar la zona al voltant de l’església del  
Tura–; l’enderroc de la casa del procurador del Abat a l’avinguda Onze de Setembre i 
posterior ampliació de la plaça, projecte d’iluminació i nous suports de cablejat a la 
plaça Major, que incrementarà la seguretat; i donar facilitats a la rehabilitació, etc. 
De ben segur que tot això no es suficient i necessitem de l’ajuda, les idees i la 
implicació de tots els que creiem que cal millorar el Nucli Antic, propietaris, 
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emprenedors, veïns, associacions de veïns, comerciants, promotors, agències 
immobiliàries i totes les persones que pensin que cal revitalitzar aquesta zona de la 
ciutat, i evidentment de tots els regidors que composen aquest consistori. 
Un cop finalitzada aquesta primera fase de diagnosi i arranjament dels immobles, a 
partir de la segona quinzena de Gener del proper any, farem un estudi de les diferents 
finques afectades per el POUM, intentant  arribar a acords amb la propietat per tal de 
poder adquirir-les mitjançant expropiacions acordades, tal com hem vingut fent fins 
ara, sempre que pressupostàriament sigui possible. La idea es començar per les que 
ens puguin ajudar a millorar zones concretes del barri (places, carrers, etc.). 
Millorarem el carrer Proa mitjançant l’enderroc del immoble que acabem d’adquirir i 
farem una zona d’esbarjo en la part restant de la parcel·la.  
Continuarem fent accions proactives amb els propietaris, per tal que posin en 
condicions d’habitabilitat els seus immobles i els ofereixin per lloguer. 
Insistirem al departament corresponent de la Generalitat perquè exigeixi les 
inspeccions tècniques d’edificis als que correspongui per llei. 
Hem començat, però hem de dedicar més temps i mitjans humans a revisar les 
accions del Pla de barris i del Contracte de barri, per tal de fer una diagnosi 
actualitzada dels Plans i a partir d’aquí, planificar les accions a dur a terme a partir de 
que estigui acabat l’estudi. L’objectiu seria tenir-lo abans de l’estiu del 2017 sempre 
que tinguem la disponibilitat de recursos humans per fer-ho. 
I evidentment, estem oberts a totes les propostes que ajudin a la millora del Nucli 
Antic, sempre que tècnicament i pressupostàriament siguin factibles. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas la intervenció d’aquesta regidoria de Medi ambient i 
encarregats de la neteja dels espais públics de la ciutat, és l’especial incidència que 
fem des de l’Ajuntament per tal que el barri vell estigui en més bones condicions. És 
evident que un espai net i agradable millora la convivència dels ciutadans i també tenir 
aquests espais més nets i més ben conservats. Per tant, nosaltres des de l’Ajuntament 
el que fem és un esforç important per mantenir el barri vell en condicions netes i 
agradables. 
Quins actius hi posem, en aquest sentit? Doncs bé, bàsicament hi ha cinc persones 
que es dediquen a l’empresa Igfa Urbaser, que és l’empresa concessionària de les 
deixalles de la ciutat, a netejar el barri vell: tres persones que van a peu, una persona 
amb una màquina d’escombrar i una altra persona que va amb un vehicle lleuger. 
Aquest servei es presta cada dia, diàriament, inclús els diumenges al matí; perquè 
pensem que també el dissabte al vespre hi ha activitat, sobretot en bars i restaurants, i 
de vegades hi ha uns espais que s’ha de tenir especial cura i atenció de netejar-los el 
matí del diumenge.  
També el que hem fet és posar especial èmfasi en reforçar, en alguns espais o 
activitats, que l’empresa de recollida de deixalles de la ciutat no hi arribava. I en aquest 
punt hi hem incidit amb els plans d’ocupació, que alguns són del SOC, del Servei 
Català d’Ocupació, i alguns altres que venen de la Diputació. En total, en aquests 
plans, hi treballen sis persones gairebé tot l’any, en reforçar els espais del barri vell. 
Amb quin reforç? Bàsicament el que fem és netejar embornals, netejar pintades, 
pràcticament en aquest moment podem dir que tenim un barri vell i una ciutat 
pràcticament sense pintades; d’acord que hi ha alguns grafistes que són reincidents i 
que per tant van fent, però intentem tenir la ciutat gairebé sense pintades. 
També el que fan és netejar els espais públics: tot el que són els equipaments que 
tenen els nens per jugar, les cabines telefòniques, les parades d’autobus, els tòtems 
on s’hi penja la publicitat. També aquestes brigades, són les encarregades de netejar 
les herbes i diferents material vegetal que pugui haver-hi als carrers. També tenen una 
motxilla que desinfecten les orinades dels gossos que hi ha per les cantonades dels 
carrers, etc. Per tant són unes tasques complementàries de l’empresa de neteja que 
pensem que són molt importants per mantenir el barri vell amb dignitat i cura.  
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A part d’això, lògicament, hi ha els serveis de recollida de deixalles que fan la neteja a 
la ciutat amb la freqüència que ve marcada en el contracte i que també fan el barri vell. 
Però sí que vull incidir en aquest sentit en això: en aquest especial esforç que fem al 
barri vell per tenir-lo net, perquè pensem que un barri vell net, convida a la convivència 
i també a l’educació de les persones.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquesta informació que ens 
acaba de donar el Sr. Gelis no era a l’expedient, per tant, ens permetran que païm 
després del Ple, els propers dies, tota aquesta informació i la seva sol·licitud de poder 
fer propostes en base també a aquesta informació que per a nosaltres era 
desconeguda. 
De totes maneres hi ha un parell de coses:  

- Una, que coincideix, si no ho he agafat malament, així ràpid de les seves dades, 
és que dels requeriments a 223 finques, només 62 han respost a aquests 
requeriments, i de fet en l’expedient, una de les dades que sí que hi havia de les 
actuacions fetes fins al mes de juny i quina resposta hi havia hagut per part dels 
propietaris, la veritat és que entre els que no s’havia trobat el seu domicili, més els 
que no havien donat cap resposta, eren la immensa majoria. Per tant, la pregunta 
que li volia fer era què pensava fer l’Ajuntament en aquest sentit, que d’alguna 
manera ja ha respost.  

- L’altra cosa seria que m’ha sorprès, que en la relació hi ha tres propietats també 
de l’Ajuntament, per cert que les deficiències que s’observen són lleugeres, però 
és clar, m’ha sorprès desagradablement en aquest sentit. Semblaria que 
l’Ajuntament ha de ser la primera en donar exemple als veïns, i estaria bé que això 
no s’hagués produït. 

I estem parlant d’una inspecció i d’uns resultats que són sobre les façanes. Jo els hi 
voldria preguntar, perquè potser realment tampoc es pot fer, que segurament, no sé si 
es poden fer inspeccions més d’estructures dels edificis, perquè moltes vegades els 
defectes importants no són de façana –alguns poden ser importants, però la majoria 
són lleus i de fàcil solució– però el greu de vegades són aquestes més estructurals. 
Llavors la pregunta també seria si es pot fer alguna actuació per part de l’Ajuntament 
en aquest sentit, perquè estaria bé que poguéssim garantir als veïns del barri i als 
vianants que no passarà alguna desgràcia, com la que ens havíem trobat. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres pensem que tot 
el que es parla al ple ha d’estar documentat, per tant, no entenem com no ha estat fins 
avui a última hora donar-nos la informació. Si ens equivoquem, agrairíem a la 
Secretària que ens confirmi si hi ha de ser o no.  
Entenem que aquesta actuació de diagnosi dels edificis del barri vell que presenten 
algun perill per a la via pública i, arran de la caiguda de la coberta de la vivenda del 
carrer Lliberada Ferrarons, el passat mes d’abril d’aquest any, ja que el 2 de maig 
encarreguen aquest estudi en caràcter urgent. 
Vam estar observant la documentació. En una carta tramesa pel regidor, els dóna 15 
dies als propietaris per a començar a preparar l’obra, per tant les pròrrogues són 
bastant normals.  En tot cas el Sr. Gelis davant la pregunta que vam formular-li de  què 
passava si deien que no volien o no podien, va comentar-nos per escrit que: un cop 
transcorregut el termini, normativament, hem de fer una altre notificació amb 
advertiment de sanció si no es fan les obres immediatament, la primera multa és 
coercitiva de 300€ i passa a ser el doble per cada nova notificació.  
Considerem que les multes poden obligar als propietaris a arreglar la façana tot i que 
300 € ens sembla poc, tenint en compte que la ordenança de convivència i via pública 
estableix  300 euros per consumir begudes alcohòliques a la via pública o escopir.  
Creiem que les  conseqüències de no arreglar una cornisa, façana o balcó per a la 
salut de la ciutadania és molt més greu que pas que una persona beure una cervesa 
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que perjudica a la salut de la persona però no a la salut pública. 
En tot cas però les sancions són eines importants per tal de fer reaccionar.  
El que ens genera més dubtes és que els bancs, un total de 5 que també tenen pisos 
en mal estat, a part de tenir-los buits, també han de rebre la mateixa sanció 
administrativa de 300 €. N’hi ha 8 que tenen societats empresarials –societats 
anònimes, societats limitades o immobiliàries–.  Entenem que per ser el mateix cas a 
multar que la resta de particulars, legalment has de posar la mateixa sanció, però per 
això tenim una altre eina, que podem multar-lo per tenir el pis buit, i a sobre en mal 
estat, aquí la sanció pot pujar –segons la llei– a màxim 900.000 euros. Segurament 
amb aquests diners podríem arreglar tots aquests immobles en mal estat i perillosos 
per a la salubritat dels olotins i olotines. 
Amb tot plegat permeteu-nos una reflexió: déu n’hi do el número d’edificis en perill. 
Estem si més no parlant d’uns números que no són menors.  
Des de la veu que tenim en l’oposició els hi demanem i  hi proposem que no només 
facin actuacions i millores puntuals sense saber cap on anem sinó que primer de tot 
s’asseguin amb tots els agents , partits, persones, entitats, per pensar quin model de 
ciutat volem , i per tant, com n’ha de ser el  cor.  
El pla de barris, en el seu moment,  va ser una injecció de capital per començar 
aquesta tasca, però cal seguir-la , cosa que el seu equip de govern no ha fet, no ha 
continuat ni ha proposat una alternativa.  Cal d’una vegada per totes un  pla integral de 
rehabilitació concret pel cor de la ciutat, pel barri vell. També els hi han dit moltes 
vegades des d’ERC, i d’altres entitats... Cal un esforç i per tant, cal prioritzar i dedicar-
hi partides pressupostàries.  
Creiem que el barri vell fa massa temps que espera, i per davant van passant altres 
prioritats. Si és un tema de gran envergadura com diu el regidor, que es vegi reflectit 
als pressupostos del 2017. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer agrair al Sr. 
Gelis les seves explicacions sobre aquestes accions, que ens semblen molt bé. Des 
d’ERC ens sembla que aquest és un dels temes clau de ciutat,  i això ho demostra que 
en la meva curta vida de regidor i el que portem de legislatura, hem parlat directa o 
indirectament del barri vell o del nucli antic moltes vegades.  
Això vol dir que a tots ens preocupa. I en això jo seré poc original, i diré el que portem 
dient des que som aquí. El primer és que valorem molt positivament, que l’Ajuntament 
–l’equip de govern– tant ara com la legislatura anterior ha demostrat la seva voluntat 
de fer accions sobre els diferents temes que tenen relació amb el barri vell; des dels 
pisos, el comerç, el Firal, els volcans, i en molts altres temes que l’Ajuntament treballa, 
fa coses,  i ens sembla que això no ho podem negar ni podem dir el contrari. La 
majoria de coses les trobem bé, altres les faríem diferent, però nosaltres això ho 
valorem positivament.  
Sí que l’altra cosa, que ja hem dit moltes vegades –i que la regidora Sra. Tresserras ha 
comentat– que a nosaltres ens sembla que per a importància del tema, el fet que ens 
estimem tota la ciutat, però el nucli antic és l’espai comú de tothom, i ens sembla que 
potser caldria una visió més global. Nosaltres hem demanat més d’una vegada un gran 
Pla estratègic del barri antic, que pugui abordar tots aquests temes que ens preocupen 
a tots –i això està clar– i que els puguem abordar a partir de l’anàlisi i de prendre 
mesures estratègiques a llarg termini. Ens preocupen els comerços buits, els pisos, 
que aquesta setmana també n’hem parlat; és veritat que són coses que tampoc no se 
solucionen amb un dia, i això ho entenem. Però ens sembla que potser caldria una 
visió encara més global, una aplicació  més general, perquè llavors no ens trobem amb 
casos –per posar un exemple del que vull dir– com la Casa del Procurador, que 
s’hauria d’haver fet l’exploració que s’ha fet, potser fa molts anys. I potser si un altre 
equip de govern hi hagués començat a fer actuacions, ens hauríem d’haver plantejat si 
era interessant o no tirar-la a terra.  
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Repetir això: que a nosaltres ens sembla que és un dels temes clau, que ens hi 
hauríem de posar, que des del grup d’ERC tota la voluntat de valorar, que valorem 
totes les accions que fa l’equip de govern, i que ens agradaria però, que tingués un full 
de ruta potser més global i a llarg termini, per poder incidir en un espai que ens 
estimem tots.  
 
Intervé el Sr. Gelis. En primer lloc agrair a tots els regidors i portaveus que han parlat, 
la seva actitud positiva respecte a aquest tema, és molt important perquè puguem anar 
avançant en el barri vell; és important que donem un missatge positiu del barri vell.  
De fet, aquesta ja sé que és una inspecció ocular, ja sé que no és una inspecció 
estructural dels edificis, però sí que ens dóna una idea molt més clara de la realitat 
d’aquest barri, d’aquestes 369 finques revisades, i que n’hi ha una part important, un 
85%, que a part de la qüestió estètica, podem tenir una certa tranquil·litat que no posa 
en perill la via pública. Jo crec que això és important i que està bé que ho haguem 
pogut veure. A partir d’aquí podrem emprendre altres accions.  
En tot cas, per concretar una mica més, les diferents qüestions que s’han plantejat, 
respecte a la informació: això és un assabentat, no és un punt que haguem de votar, i 
per tant en general, com tots els assabentats que passen pel Ple, donem compte de 
les accions fetes durant el dia a dia, dels diferents departaments, i que a partir 
d’aquest moment vostès disposen de tota la informació i poden valorar-la. També és 
veritat que degut a període vacacional, pensàvem que potser obtindríem al final tota la 
informació una mica més aviat del que l’hem obtingut; això és cert. Però no deixa que 
tota la que tenim la donem, i queda a disposició a partir d’ara del que necessitin, 
quedarà reflectit en acta en aquest sentit. 
Respecte a les deficiències i a la qüestió estructural que deia el Sr. García i també la 
Sra. Tresserras, és veritat que no hem fet això, però sí que l’aspecte exterior dels 
edificis, segons els tècnics, pot donar una certa idea del que pot passar a l’interior, 
sobretot si hi ha algunes tipologies externes que poden donar indicacions, i per això 
hem detectat algun edifici que necessita una intervenció una mica més ràpida que els 
altres, i són aquests 13 a què em referia al principi, que ja hem començat per poder 
actuar ràpid i evitar problemes posteriors si és possible. 
I per altra banda, en quant a aquestes infraccions estructurals, correspon per llei als 
edificis a partir de determinada edat, de determinat any d’edificació, passar una 
inspecció tècnica d’edificis, una ITE, similar al que passa amb els vehicles. I això 
correspon a la Generalitat, el fer el seguiment i exigir això.  
Nosaltres el que hem fet és demanar un estat d’aquestes ITEs a la Generalitat, que 
se’ns va enviar, i ara això se’ns va enviar mitjans any, just abans de vacances, a finals 
d’any tornarem a insistir a través de l’Oficina d’Habitatge que ens tornin a enviar quina 
és la situació per anar fent un seguiment, però això és una responsabilitat que 
correspon més a la Generalitat i no als municipis; el tenir la cura d’aquestes 
inspeccions tècniques. 
Pel que deia la Sra. Tresserras, i m’ha insistit dues o tres vegades en quant a projecte 
de gran abast. Jo em referia a “gran abast” en dos sentits: un des del punt de vista de 
control administratiu, de tota la feina interna de l’Ajuntament que representa l’haver 
d’obrir un expedient i fer el seguiment de tots aquests 223 immobles, perquè els que ja  
no tenen deficiències evidentment no hi farem més coses de moment. Tot això 
representa molta feina, molt de control, molt d’atendre moltes visites. Sí que hem notat 
un augment de visites important, aquesta setmana especialment, demanant informació 
respecte a les notificacions que es van rebent. Tampoc Correus les pot entregar totes 
de cop, de vegades tenen dificultats en l’entrega. No és fàcil tot això, per això parlava 
de gran abast; evidentment després, quan tinguem tots els estudis acabats, farem que 
sigui abans de l’estiu de l’any vinent, tornarem a veure aquest gran abast des d’un 
punt de vista pràctic quin és, però aquí lògicament els propietaris hi tindran molt a dir; 
l’Ajuntament també, però els propietaris hi tindran molt a dir. 
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I respecte als bancs, sí, hi ha algun banc que té propietats en el nucli antic, és cert, ni 
molt menys és majoritària la propietat dels bancs en el nucli antic, alguns d’ells inclús 
ja han fet alguna transacció d’immobles que hi tenien, i d’altres ja estan en contacte 
amb nosaltres per buscar solucions.  
I en quant a la qüestió de les multes, que vostè feia referència a la quantitat, això ho 
marca la normativa: hem de començar per aquesta quantitat, i llavors si s’han d’anar 
fent requeriments, es va duplicant l’import d’aquesta sanció. Nosaltres el que voldríem 
seria no haver de sancionar res, sinó que tothom pogués reparar els seus edificis i no 
haver d’arribar a posar cap sanció, ni cap multa coercitiva ni res; la idea és solucionar 
els perills a la via pública si és que n’hi ha; no posar sancions, ni coses d’aquest tipus. 
Perquè a més a més tot això requereix de molt més esforç de treball administratiu i 
d’aquest tipus, per tant l’important és que se solucioni la problemàtica. 
I en quant al que ha fet referència del Pla de barris, insisteixo en el que li he dit: farem 
aquesta revisió de la situació com va quedar amb com està ara, i a partir d’aquí es 
podran prendre decisions. 
 
Intervé el Sr. García. M’ha sorgit també el dubte perquè al final s’acabava parlant de la 
zona del barri vell des d’un punt de vista més global i atenent a molts aspectes que 
van més enllà de purament els edificis que estàvem parlant. I a mi ja em sembla bé, 
però és que el que em suggereix és que potser necessitem que amb una certa 
periodicitat per part de l’equip de govern, primer se’ns vagi donant informació de com 
evoluciona tota aquesta informació que ens han dit; i em sembla que com a mínim hi 
ha el barri vell i el barri de Sant Miquel, amb unes necessitats segurament molt més 
importants que la resta d’Olot. D’entrada com a mínim, aquesta necessitat d’aquesta 
reivindicació per part dels veïns; i no sols per la seva reivindicació, perquè em sembla 
que respon, més o menys objectivament, a una realitat i a unes necessitats que tenen 
aquests barris. Per tant no sé  si és que en algun moment es necessita algun Ple 
extraordinari o que amb una certa periodicitat es faci un seguiment i un tractament 
especial a les necessitats que amb aquests barris s’expressen.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Agrair les paraules del regidor. I només vull fer una 
observació. Entenc que és un assabentat, i que evidentment no es vota, però també 
entenc que si va a Ple és perquè la resta de regidors puguem debatre i tenir la 
documentació prèviament  i que  segons la normativa, si no ho tinc mal entès, és 48 
hores abans.  
És un tema que ens afecta a tots i per no desmerèixer la importància del tema. La 
legalitat està molt bé, però quan al dia a dia apareixen problemes i el que volem 
garantir justament és la seguretat dels nostres ciutadans i ciutadanes, com a 
Ajuntament tenim la responsabilitat de posar-nos les piles i apretar els de dalt. Quan 
comenta la normativa i les multes, no sé  a quina normativa es refereix Sr. Gelis, si me 
la pot aclarir, gràcies. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Vostè ens ha demanat informació, tota la que hem tingut i a 
mesura que l’hem tingut, l’hi hem fet arribar, i aquí no es tracta d’amagar res, hi ha la 
màxima transparència; hem explicat tot exactament tal com ha sortit. És més, quan ja 
hàgim acabat aquest primer procés, allà a finals o mitjans de desembre, tornarem a 
donar compte de com està la situació després d’aquests dos mesos o dos mesos i mig 
que ens donem nosaltres com a termini perquè la gent vagi responent.  
Quant als ITEs li he dit, Sra. Tresserras, hem demanat un primer informe i demanarem 
un segon informe a finals d’any per veure com ha anat evolucionant aquesta situació. 
Això tarden uns dies a donar-ho; es fa una sol·licitud i al cap d’un mes o un mes i mig 
rebem aquesta informació. 
I respecte a la quantitat de la multa, no li sé dir ara exacte el que em demana, ho 
demanaré al lletrat d’Urbanisme, i li farem arribar aquesta informació, via correu 
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electrònic, si li sembla.  
 
Intervé l’Alcalde. Jo sí que volia fer algunes reflexions perquè hi ha diverses coses. És 
a dir: la informació l’hem transmès en el moment que l’hem tingut, entenent que en el 
proper Ple que és el de pressupostos no era procedent posar-ho, i que anar al 
novembre era molt enllà, com tal que tinguessin la informació. De la informació 
nosaltres no en disposàvem, hem anat demanant i ens ha anat arribant, de fet l’equip 
de govern ha sentit, pràcticament, moltes d’aquestes dades aquest mateix matí; i no 
ha sigut una discriminació, ha estat per portar-ho al Ple, que això a la Junta de 
Portaveus ja els vaig manifestar, que no teníem cap obligació, però tenim ganes de 
fer-ho i per això l’hem portat al Ple, i per això hem volgut donar-ne compte.   
També volia fer algunes consideracions globals de l’operació de gran abast que deia el 
regidor Sr. Gelis, i que té a veure amb tot el centre de la ciutat, no només amb el barri 
vell. Perquè tornem a insistir que els problemes se situen en una part del centre de la 
nostra ciutat, però el centre de la ciutat és molt més ampli i hi hem fet moltíssimes 
coses.  
El Pla de barris va ser un gran Pla, i quan es va acabar va venir el Contracte de barris, 
però el vàrem executar en el mandat passat. Per tant no és veritat que no hi haguem 
fet res, sinó que sí que hi hem estat treballant i sí que hem estat executant projectes 
que estaven lligats al Contracte de barris. Som de les úniques ciutats de Catalunya 
que vàrem acceptar el Contracte de barris, i són d’aquelles ajudes que et donen una 
part dels diners però l’altra part els hi ha de posar l’Ajuntament, i amb el Contracte de 
barris hem fet diverses actuacions del Pla de barris en el mandat passat, i per tant sí 
que hi hem estat actuant, precisament seguint aquest Pla director, que és Pla de 
barris. 
Jo també voldria recordar, i crec que és de justícia que ho recordi, que en un moment 
determinat ens va semblar que la prioritat era Sant Miquel, i per això vàrem fer el PIAM 
de Sant Miquel i vàrem intentar llistar tot un seguit d’actuacions, i després segons les 
disponibilitats pressupostàries, anem executant. Però no hi haurà cap mena de 
problema, en seguir-ho i parlar-ho i veure què hi hem dedicat i què no, perquè hi ha 
moltes accions que també es van fent i que van passant desapercebudes, accions 
moltes d’elles pactades amb els veïns, i amb explicacions o amb reunions sovint amb 
els veïns. Però vàrem fer el PIAM de Sant Miquel i aquí hem destinat esforços, i el 
pressupost és limitat i té els seus condicionants. 
Jo voldria que consideressin tota l’operació que vàrem fer a l’entorn de l’antic hospital i 
la Plaça Mercat com una actuació en el centre de la ciutat, i per tant, també en el nucli 
antic o al barri vell. Marxava l’Hospital i la gran preocupació que hi havia, i era 
generalitzada en aquells moments i crec que tots hi estàvem d’acord, és que trèiem 
moltes persones que diàriament anaven a visitar-se, i després sortien i compraven una 
camisa, o anaven a la carnisseria... Totes aquestes persones marxaven i això era un 
gravíssim problema, i per tant, la gran prioritat en el moment que nosaltres vàrem 
entrar aquí i que hi havia, era: poder obrir l’hospital i què faríem en aquesta zona. Jo 
crec que ens n’hem sortit amb nota, que hi ha la Plaça Mercat, que és un gran pol 
d’atracció, que hi ha moltíssima gent que va i que ve, i que sortint de la Plaça Mercat, 
igual com feien quan anaven a l’Hospital, pugen per la plaça del Mig i se’n van al 
centre, i al que és ja purament nucli antic. I a l’hospital hi hem posat comerços, que 
ens han ajudat també a continuar mantenint una determinada activitat. Ara ens sembla 
que ja no és tan urgent continuar pensant què farem per dinamitzar aquesta zona que 
afecta directament al nucli antic, tot i que no sigui en  l’àmbit geogràfic del barri nucli 
antic. És veritat, l’àmbit geogràfic del barri nucli antic és una cosa, però el centre de la 
ciutat que envolta el nucli antic, és molt més ampli i la gent no és que actuant just al 
centre ja n’hi ha prou; sinó que els entorns del centre s’han de considerar nucli antic, o 
centre de la ciutat o barri vell. 
I aquí hi he de tornar a afegir el Firal: la voluntat de fer el Firal és per dinamitzar una 
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zona que crec que és àmpliament compartit per tots els olotins, que ens ha quedat 
molt defallida, molt desfasada, que a més a la que ens hi hem començat a posar, les 
infraestructures estan molt malament, entre cometes, és a dir, no estan a les mateixes 
condicions que en molts barris. Necessitem millorar les seves infraestructures, i per 
tant serà una altra operació que haurem de fer un gran esforç des del punt de vista 
econòmic, per tirar-ho endavant. Però si al final torna a viure, el nucli antic, i d’aquí hi 
ha molts carrers; quan el Firal era viu, molts carrers del nucli antic que ens han quedat 
endarrere tenien moltíssima activitat. I per tant, ho hem de considerar, jo crec, dintre 
d’aquesta operació de gran abast que és per revitalitzar el centre de la ciutat.  
I recordar-los-hi: estem a l’espera, si mai més Madrid torna a tenir govern i influeix 
sobre Catalunya, estem a l’espera d’una ajuda molt important que vàrem demanar, 
precisament per rehabilitar el Firal i per fer tot el nucli antic; el projecte és un EDUSI, 
són fons Feder, estem molt esperançats que això ens donarà un cop de mà. Per tant, 
no esperin ara directament en el pressupost a veure què diu, hi ha altres fonts de 
finançament que esperem que acabin sortint. Sortiran o no sortiran, no ho sé, tenim 
vàries canyes tirades i esperem que vagin picant els peixos, i estem animats perquè 
era un gran projecte en el que ens varen ajudar moltíssim la gent que havia fet el PIAM 
de Sant Miquel, que crec que està molt ben raonat, que és com tot una unitat que 
seguint des de Sant Miquel arriba fins el Firal. I que també esperem que si hi ha fons 
europeus que ens ajudin en això, també serà possible anar-hi fent actuacions. 
Per tant, sempre tenim present el centre de la ciutat, sempre tenim present el barri vell; 
sempre intentem fer-hi coses. És veritat, ens queda la plaça del Carme, jo crec que 
això ja ho he dit repetidament: ens queda la zona de la plaça del Carme, amb l’Escola 
d’Art que ha de ser també un gran revulsiu per actuar-hi. Però hi hem anat donant la 
volta, i crec que totes aquestes actuacions a l’entorn d’aquesta zona és el que ens ha 
de permetre portar-hi vida a dintre. Sense la Plaça Mercat i amb l’hospital 
absolutament tancat, poden estar segurs que la situació al centre de la ciutat seria molt 
pitjor. El fet que moltíssima gent vingui i surti, hi hagi comerç i hi hagi vida, això ajuda 
moltíssim a mantenir tota aquesta estructura. No està posat dins l’àmbit geogràfic del 
barri, d’acord, però afecta moltíssim el barri. Quan tinguem el Firal fet i sigui un lloc de 
trobada i sigui un lloc d’activitat, i sigui un lloc de cridar moltíssima gent, això afectarà 
directament a l’activitat que hi haurà al barri. I no pararem aquí, sinó que a més, també 
tindrem un projecte que sabrem presentar al lligam entre el barri de Sant Miquel i el 
centre de la ciutat: tota aquesta zona de l’entorn de la plaça del Carme i del passeig de 
la Muralla ja s’hi van fer actuacions, perquè a la zona del passeig de la Muralla, crec 
que va ser una de les actuacions importants que s’hi van fer amb el Pla de barris. Però 
necessitem fer alguna altra mena d’actuació que serveixi per portar-hi vida, i nosaltres 
hem pensat i hem projectat amb la Plaça Mercat i els baixos de l’Hospital, tal com 
nosaltres hem pensat i entenem que és el Firal. Per tant, sí que crec que és una 
operació de gran abast, més enllà dels temes arquitectònics i la conservació dels 
edificis, en els que també ens hi posarem més, però que sàpiguen que això en gran 
mesura afecta a la iniciativa privada –alguna ens afecta a nosaltres, i ens hem de 
sentir també culpables d’això– i és veritat que estem posant fil a l’agulla per solucionar-
ho, un cop hem fet això.  
Però més enllà dels problemes urbanístics, la solució del centre de la ciutat passa 
perquè li donem vida, perquè li donem qualitat de vida, perquè hi ha gent que vol venir 
a viure al centre i no hi ha pisos de lloguer en aquests moments.  
Necessitem tot això, però jo crec que també s’ha de valorar tota la resta, perquè hem 
fet moltíssimes actuacions, tant en el mandat passat com en el que portem d’aquest, 
que s’aniran concretant en els propers mesos i arribarem fins on puguem arribar, 
perquè a més hem hagut de gestionar una situació complicada des del punt de vista 
econòmic, per la situació global i per la situació específica de l’Ajuntament. I no és una 
justificació, però crec que tots estarem d’acord que la situació de crisi global ha fet que 
ni els ingressos de l’Ajuntament creixessin com creixien, que molts d’aquests edificis 
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que estan abandonats eren d’inversors privats que tenien la idea que comprant aquest 
edifici el rehabilitarien, i guanyarien uns diners, i aquesta gent, la majoria han 
desaparegut; són immobiliàries o inversors privats que han desaparegut. I per això han 
anat a parar a bancs, i hi ha en aquests moments bancs que se’ls volen treure de 
sobre, que no tenen intenció d’invertir-hi, però que no hi ha ningú que els hi vulgui 
comprar, i ens sembla que l’única possibilitat que tenim és aquesta actitud que hem 
tingut sempre de negociació, d’ajudar, d’intentar fer-los reflexionar que sí que pot tenir 
una rendibilitat, però que s’hi ha d’invertir uns diners.  
Això són les reflexions que jo volia fer en relació a aquest punt, i per posar-ho en 
context. No són només les qüestions urbanístiques, que ha explicat el Sr. Gelis, i les 
coses que hem fet, que continuarem fent i que continuarem treballant; és portar-hi 
vida, i portar-hi vida passa per actuacions com totes aquestes que jo he volgut 
explicar.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.1. - PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'INSPECCIONS I 
CONTROLS EN ACTIVITATS, EQUIPAMENTS I ESPAIS COL·LECTIUS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016021436     
Núm. expedient: SIPR2016000001 
 
Una de les conseqüències més importants de la transposició de la Directiva de serveis 
a l’ordenament intern, tant estatal com autonòmic, és que, actualment, la gran majoria 
d’activitats i establiments estan subjectes al règim de comunicació prèvia o de 
declaració responsable sense que aquest fet, no obstant, impliqui que l’administració 
local es desentengui del seu correcte funcionament. 
 
En aquest sentit, són diverses les normes que fan referència a la facultat i, fins i tot, al 
deure de l’Administració de comprovar (verificant i inspeccionant) que les activitats i els 
establiments s’ajusten a les dades comunicades, que compleixen amb la normativa 
sectorial que els sigui aplicable i fins i tot la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia 
sostenible, va modificar el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals amb la 
finalitat que els ajuntaments poguessin establir una taxa per a la realització d’aquestes 
comprovacions. 
 
A banda del control ex post de les activitats comunicades a què ens obliga la Llei 
16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa, amb el Pla 
d’inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius s’ha volgut anar 
més enllà i incloure també tots aquells vectors ambientals o de salut pública que cal 
inspeccionar per part de l’administració local. S’ha redactat, doncs, pensant en què 
sempre que sigui possible es “compactaran” en una mateixa visita a l’activitat les 
inspeccions que determinen la normativa d’aplicació com d’altres programes sectorials. 
És el cas dels abocaments a xarxa de sanejament, les piscines d’ús públic, la 
seguretat alimentària o d’altres vectors que sens perjudici d’altres periodicitats o 
criteris de controls específics que tinguin, almenys un, haurà de coincidir amb el 
control periòdic (control assimilable a les ITV dels cotxes) de l’activitat. 
 
L’objectiu final d’aquest Pla és, per tant, garantir que els equipaments, espais 
col·lectius, activitats de nova obertura subjectes a règim de comunicació i també les 
que ja es troben en funcionament en el nostre municipi, compleixen amb els requisits 
de seguretat, protecció al medi ambient, salubritat i tranquil·litat que els són exigibles, 
per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans i alhora facilitar l’activitat econòmica. 

El període de vigència del Pla de verificació és de 10 anys, s’aprovarà complint el que 
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estableix l’article 178 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya per a 
l’aprovació de reglaments i ordenances i s’executarà i es mantindrà actualitzat 
mitjançant el desenvolupament dels Programes de verificació anuals que s’aprovaran 
pel President de la corporació o en l’òrgan a qui delegui. 
 
La proposta de Pla d’inspecció i controls entenent-la com a eina global de protecció 
dels òrgans i càrrecs electes municipals competents haurà d’acompanyar-se, anual i 
necessàriament, dels corresponents Programes municipals per a la seva correcta 
execució. 
 
En data 14 de juliol de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el Pla 
d’inspeccions comarcal el qual, un cop transcorregut el període d’informació pública 
sense que s’hagin presentat al·legacions, en aquests moments ja ha esdevingut 
definitiu. 
 
De conformitat amb l’Article 6 del a Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de 
l’activitat administrativa; l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC); 
l’article 4.1.a) i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local; i d’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre i els 
articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis. 
 
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 el Pla d’inspeccions i controls en activitats, establiments i 
espais col·lectius de la comarca pel que fa a l’àmbit d’aplicació relatiu al terme 
municipal d’Olot. 
 
Segon.- Exposar al públic, durant el termini de trenta dies hàbils, aquest acord al 
tauler d'edictes/web de la Corporació, i publicar el corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en un mitjà 
de comunicació escrita diària de la comarca. Durant aquest termini els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients. 
 
Tercer.- Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni 
reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu. En 
aquest supòsit, es publicaran els acords elevats a definitius i el text íntegre del Pla 
d’inspeccions i controls en activitats, establiments i espais col·lectius d’Olot al Butlletí 
Oficial de la Província i s’anunciarà al DOGC, i es traslladarà una còpia íntegra i 
fefaent a l'Administració de l' Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes de la 
seva entrada en vigor d’acord amb l’article 70.2 de la Llei de Bases del Règim Local.” 
 
Quart.- Facultar a la Junta de Govern Local per aprovar el Programa de verificació 
específic que, d’acord amb els criteris inclosos en el Pla d’Inspeccions, definirà 
anualment les activitats, equipaments i/o espais col·lectius que s’inspeccionaran. 
 
Presenta la proposta el Sr. Guix, en nom de l’equip de govern. Avui portem a 
aprovació inicial el Pla d’inspeccions i controls 2017-2026 amb les seves 
característiques i queda en potestat de la Junta de Govern Local el programa 
d’inspeccions que caldrà fer anualment. 
L’objectiu del Pla  és tenir una eina de treball que ens ajudi a organitzar tot el servei 
d’inspeccions que estem obligats a prestar per llei. 
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La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa, estableix el règim de 
comunicació, és a dir un usuari pot iniciar una activitat econòmica en el municipi, 
únicament comunicant que compleix tots els requisits que marca la llei i els 
reglaments, lògicament amb la signatura del responsable de l’activitat i del tècnic 
competent que hagi realitzat la documentació tècnica. 
En aquests supòsits la llei estableix que l’administració competent, en aquest cas la 
local, haurà d’inspeccionar si el que es diu en la documentació és real i l’establiment 
compleix la llei, malgrat l’activitat econòmica ja estigui oberta al públic. 
De totes maneres com que la llei obliga en determinades activitats econòmiques de 
realitzar diferents inspeccions en un mateix establiment, com per exemple: risc 
d’incendis, abocaments d’aigües residuals, deixalles, seguretat alimentària; el que 
estableix el Pla és que es faran totes al mateix temps de tal manera que l’usuari tindrà 
en principi una inspecció cada deu anys, excepte que la norma no digui explícitament 
que cal passar-la cada any o cada tres, per exemple les piscines d’ús públic, els 
menjadors escolars, alguns establiments d’alimentació, etc. 
El sistema d’inspeccions cada deu anys és un símil del que hem de passar amb la ITV 
dels vehicles. 
Hem de tenir clar que un servei d’inspeccions ben fet és una garantia pels ciutadans, 
però també és un servei pel responsable de l’activitat econòmica que té la certesa i la 
seguretat que el seu negoci compleix les normes establertes. 
És amb aquestes argumentacions que portem avui a l’aprovació inicial el Pla.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Si no he entès malament el 
regidor, aquest programa anual ha d’estar aprovat per la Junta de Govern, diu, i no sé 
si hauria de ser pel Ple de l’Ajuntament. En tot cas, si  només ha de ser la Junta de 
Govern, sí que ens agradaria, ja participem amb veu i sense vot, poder tenir aquesta 
informació amb temps suficient a la Junta de Govern on s’hagi d’aprovar, i que a més 
el Pla, la primera vegada sí que serà per actuació, però successivament serà 
l’avaluació, i per tant una mica, poder fer un cert seguiment d’aquestes actuacions que 
s’han fet, quin resultat han donat. 
Votarem a favor d’aquesta proposta, i si poden recollir el que estem proposant, 
doblement satisfets. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres també 
aprovarem el Pla d’inspeccions, i després també hem vist que hi havia una memòria 
anual, per tant també estarem al cas d’aquesta memòria anual, per poder anar veient 
les valoracions que es fan.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas agrair aquestes aportacions positives i suposo que si 
tècnicament és possible, com ja deia vostè, que vostès estan a la Junta de Govern, 
sense vot però sí amb veu, i per tant tenen la documentació de la Junta de Govern, 
intentarem –si volen– poder-los-hi passar una mica abans. Però en tot cas, és un 
programa que s’ha d’elaborar cada any, que hi ha uns criteris que estan recollits en el 
Pla, com s’elabora aquest programa.  
I lògicament si hi ha algunes alertes concretes, també es tindran en compte a l’hora de 
programar les inspeccions.  
 
Intervé l’Alcalde. Mentre anaven discutint, m’ha semblat que potser valia la pena 
també fer un aclariment, dient, les inspeccions a part de venir marcades per la llei, pel 
que serveixen és per garantir la qualitat del servei que s’està prestant a tothom. De 
vegades hi ha gent que diu: si venen a fer una inspecció i això pot preocupar algú, 
l’obligació de fer això està clarament per garantir la qualitat dels serveis que es presten 
a la resta de la ciutadania, i l’Ajuntament ha de ser garant d’això. Per tant més enllà 
que sigui obligatori, també hi ha la voluntat de fer-ho.  
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Intervé el Sr. García. M’he oblidat de preguntar-li també una cosa: entenem que són 
unes propostes bastant ambicioses en el que planteja, i el dubte és si pel que respecta 
a l’ajuntament, la feina aquesta, si tenim els recursos personals per poder-ho fer, o és 
alguna altra entitat la que haurà de dur a terme aquestes tasques. 
 
Respon el Sr. Guix. En principi les tasques està previst que les facin tècnics del 
Consorci SIGMA, que alguns són de l’Ajuntament, i en tot cas sí que la llei estableix 
que hi ha unes taxes que s’han de pagar, però són unes taxes que s’han de 
consensuar també amb tota la comarca, i que en tot cas s’han d’aprovar en el proper 
Ple si aprovem les Ordenances Fiscals.  Avui no aprovem això, només aprovem el Pla.  
 
Intervé l’Alcalde. A part que és una aprovació inicial i que si algú vol fer alguna 
aportació, pot fer-ho. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

11.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA RELACIÓ BÉNS I DRETS AFECTATS 
EXPROPIACIÓ FINCA CARRER VALLS NOUS, 1 

 
Núm. de referència : X2016016423     
Núm. expedient: URG42016000010 
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 
2016, va acordar, entre d’altres, en relació a l’expedient d’expropiació forçosa de la 
finca situada al carrer Calls Nous, 1, l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a 
expropiar. 
  
Vist que obert el període d’informació pública per un termini de 15 dies mitjançant la 
publicació del corresponent edicte, publicat al BOP núm. 155 de 16 d’agost de 2016 i 
al Tauler d’anuncis de la Corporació, no s’han presentat al·legacions. 
 
Vist el conveni expropiatori de data 26 de setembre de 2016, d’acord al qual les 
senyores Anna Maria Sau Miràngels i Carme Sau Miràngels, ofereixen a l'Ajuntament 
d’Olot la finca descrita a l’expositiu primer del referit conveni per tal que sigui destinada 
als usos previstos en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, valorant-se 
l’esmentada finca en CENT QUINZE MIL EUROS (115.000 €), inclòs el premi 
d’afecció, fent-se efectiu el pagament del valor de la finca en QUATRE TERMINIS, 
d’acord amb la següent previsió: 
 

31/12/2016 15.000,00 € 
31/06/2017 34.000,00 € 
31/06/2018 33.000,00 € 
31/06/2019 33.000,00 € 
  

Vist l’establert a l’article 212 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’establert als articles 20, 21, 24 i 25, ss i cc de la 
Llei d’expropiació forçosa. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el regidor delegat 
de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i 
ocupació de la via pública, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats de la finca situada 
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al carrer Valls Nous, 1, que es relaciona a continuació: 
 

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA OBJECTE D’EXPROPIACIÓ: 

 
Titular/s: ANNA MARIA SAU MIRÀNGELS I CARME SAU MIRÀNGELS 
 
URBANA: Casa senyalada de número 1 del carrer Valls Nous d’aquesta ciutat, 
composta de planta baixa i tres pisos. Amida una superfície de cent quaranta-
un metres amb setanta-cinc decímetres quadrats, equivalents a tres mil set-
cents cinquanta pams, setanta dècimes de pam quadrats. Limita: al front, Oest, 
en una línea de deu metres, seixanta centímetres amb el carrer Valls Nous; per 
la dreta entrant, Sud, Raimon Francès; per l’esquerra, Nord, en línea de quinze 
metres, amb el carrer de la Proa; i per l’esquena, Est, amb el carrer Cendrada. 

 
La finca està inscrita al Registre de la Propietat d’Olot, al tom 1161, llibre 421 d´Olot, 
foli 4, finca 3266, inscripció 6ª, on hi figura lliure de càrregues i de gravàmens. 
 
Te la referència cadastral 8102401DG5780S0001JT 
 
SEGON.- APROVAR el conveni expropiatori adjunt, d’acord al qual les senyores Anna 
Maria Sau Miràngels i Carme Sau Miràngels, ofereixen a l'Ajuntament d’Olot la finca 
situada al carrer Valls Nous, 1. 
 
TERCER- Satisfer l’import de CENT QUINZE MIL EUROS (115.000 €) a les senyores 
Anna Maria Sau Miràngels amb NIF 77885471L i Carme Sau Miràngels amb NIF 
77885542K (per iguals meitats), amb càrrec a la partida 16.140.1510.60903 (compra 
de patrimoni), fent-se efectiu el pagament del valor de la finca en QUATRE TERMINIS, 
d’acord amb la següent previsió: 
 

31/12/2016 15.000,00 € 
31/06/2017 34.000,00 € 
31/06/2018 33.000,00 € 
31/06/2019 33.000,00 € 
  

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200400 1603331 Despeses 16140  1510 60903 15000 COMPRA DE PATRIMONI 
(PRESTEC: 12,5) 

140 099 999 060 999 999 

 

QUART- Donar per definitivament acabat l'expedient expropiatori a que s'ha fet 
referència, procedint a l'ocupació de la finca esmentada. 
 
CINQUÈ.- Notificar l'acord individualment als interessats afectats.  
 
SISÈ .- Facultar l'alcalde per tal que pugui subscriure tots els documents, públics o 
privats, que siguin necessaris per al desenvolupament dels presents acords. 
 
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

12.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-OLOT EN SUPORT A "ANEM A 
MIL", LA INICIATIVA CIUTADANA PER UN SALARI DIGNE  
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Núm. de referència : X2016021312     
Núm. expedient: SG022016000028 
 
La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara 
no passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de 
risc de pobresa (més de 637.000 catalans i catalanes, segons les darreres estimacions 
oficials). 
 
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent és considerat injust per les institucions 
europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell 
de vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix 
l’article 4.1 de la Carta Social Europea. 
 
Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% 
més elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral 
més just, per reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa. 
 
“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari 
digne per a totes les persones que treballen al nostre país, i que proposa que el salari 
mínim real a Catalunya esdevingui de mil euros bruts mensuals a 14 pagues. 
 
La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre 
país, sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de 
l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les 
negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el 
procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i 
polítics, cap a una nova Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat. 
 
Atès que l’actual Salari Mínim Interprofessional, fixat pel govern espanyol en 655,20 €, 
és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona 
per poder viure a les ciutats catalanes. 
 
Atès que amb un salari mínim de 1.000 € mensuals bruts es contribuirà a la millora de 
les condicions de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, 
reduint així la pobresa i la desigualtat. Caldrà generar incentius per a la formació i per 
la millora de la productivitat. Amb un SM més alt, augmentarà la capacitat de consum i 
de l’activitat econòmica, i s’assolirà, així, una distribució de la renda més justa i una 
societat més cohesionada. 
 
El Grup Municipal de ERC, proposa l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’adhesió de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a mil”. 
 
2.- Assegurar que les retribucions del personal de l’administració local que depenen de 
l'Ajuntament d'Olot no siguin inferiors als 1.000 € mensuals bruts. Aquesta mesura 
s’adoptarà en un màxim de 24 mesos. 
 
3.- Estudiar i portar a terme les accions possibles legalment per què en les 
contractacions ja existents amb les empreses de prestació de serveis o 
subministraments a l’Ajuntament d'Olot es comprometin a garantir una remuneració 
estable mínima de 1.000 € mensuals bruts als seus treballadors i treballadores. 
 
4. Promoure i treballar amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin 
a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i 
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treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 € bruts mensuals. En 
aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les 
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 
1.000 € bruts mensuals entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible 
amb altres mesures socials. 
 
5. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Presenta la moció el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer 
volíem demanar disculpes, perquè nosaltres de vegades som els primers en rondinar 
si algú envia la documentació a darrera hora, i és veritat que fins aquest matí no hem 
tingut el redactat final. És veritat que és un tema que intervenen normatives i coses 
que tenen a veure amb la contractació pública, que pensem que s’ha de ser molt 
curós. I més que res, primer volíem fer aquest aclariment. 
I segon això, ERC presenta una moció en suport a la campanya “Anem a Mil”, que és 
una iniciativa ciutadana per un salari digne. La remuneració de qualsevol lloc de treball 
ha de permetre viure dignament a la persona que el fa, i això ara mateix al nostre país, 
malauradament, no succeeix moltes vegades. El salari mínim interprofessional vigent, 
que és de 655 €, és considerat injust per les institucions europees. 
“Anem a Mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari 
digne perquè totes les persones que treballen al nostre país puguin viure, i per això 
proposa que a Catalunya hi hagi un salari mínim de mil euros bruts mensuals amb 14 
pagues. 
Aquesta campanya, aquesta proposició, té dues vessants: una és de posar un tema 
que ens sembla que és molt important sobre la taula, no sé si de conscienciació, però 
sí de parlar que a part de la gent que no té feina i té problemes, hi ha gent que té feina 
i que fa les seves hores i a més a més té problemes encara per subsistir, i això té a 
veure que vivim en un estat que a part d’estar en crisi, provoca aquest tipus de 
desigualtats. I ens sembla que és un tema suficientment important. 
L’altra part de la moció té a veure amb que parlem moltes vegades que la república 
que volem construir ha de ser més justa, però sí que hi ha coses que des de les 
institucions públiques, en aquest cas de l’Ajuntament, podem començar a donar una 
mica d’exemple. La segona part de la moció va en aquest sentit, que l’Ajuntament, 
sabem que ja ho fa, ho faci i ho pugui fer una mica més.  
Llegiré els acords que proposem, i després faré un aclariment del punt quatre, que és 
el que hem estat discutint més i que em sembla que mereix un petit aclariment.  
Tot seguit el Sr. Quintana llegeix els acords que es proposen a la moció.  
Continua el Sr. Quintana. M’agradaria fer esplaiar-me més en el punt número 4, que 
em sembla que és on hem hagut de parlar més, que he intentat que tant la Secretària 
com la responsable de Contractació van donar el seu parer sobre el primer redactat, 
que demanava que l’Ajuntament, tant com a requisit, com un mèrit o una puntuació 
sobre els contractes i licitacions pogués posar una clàusula en aquest sentit, i és 
veritat que la normativa actual, tant estatal com europea, no és clara en això, o potser 
aquests són temes que no hi podien entrar. Entenem, òbviament, que tant la 
Secretària com la responsable de Contractació vetllen perquè l’Ajuntament a l’hora 
d’incloure aquestes clàusules no pugui tenir repercussions posteriors, i a partir d’aquí, 
en converses vàrem fer aquest redactat, que és més ampli i que permet que si hi ha la 
possibilitat, o si en el futur es pot tendir cap aquí, l’Ajuntament ha mostrat –l’equip de 
govern– la seva voluntat de fer-ho i llavors a nosaltres ens semblava que el fet de 
poder-nos sumar a aquesta iniciativa, que l’Ajuntament asseguri que els seus 
treballadors estan dintre aquesta campanya de salari digne i poder treballar cap aquí, 
ens semblava que era interessant poder aprovar aquesta moció. 
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Sí que volem dir, però, que hi ha altres ajuntaments de Catalunya, que sí que ja 
apliquen aquesta mesura, tant en el fet que això sigui un requisit per a les 
contractacions públiques, o que sigui un mèrit –ajuntament com Molins de Rei, Sant 
Vicenç dels Horts o Barcelona– i llavors entenem que la normativa és la que és, però 
també de vegades hi ha la voluntat política d’obrir camí; que pot tenir conseqüències, i 
entenem que l’equip de govern en aquest sentit vulgui ser responsable i anar pas a 
pas. Nosaltres potser arriscaríem una mica més, però bé, el cas és que aquest tema 
estigui sobre la taula i que puguem avançar. I res més.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com ha dit el regidor d’ERC, el 
salari mínim interprofessional de 655 €, em sembla que a qualsevol persona li queda 
absolutament clar que si el salari mínim és en el seu sentit això, mínim, per poder tenir 
una vida digna, tots podem veure fàcilment que això no s’aconsegueix amb aquest 
salari. De fet, només cal repassar una mica els salaris mínims que hi ha en diferents 
països del nostre entorn i així ens podem trobar que és de 862 € a Grècia, 1.340 a 
França, 1.460 € a Irlanda, 1.202 € al Regne Unit; és a dir, es pot veure clarament que 
en el nostre entorn ens superen amb escreix i que aquesta és una quantitat insuficient 
per viure dignament. 
Per tant, totes les iniciatives com la que ara avui ens presenta ERC, ens semblen 
positives. És cert que el fruit real més immediat és que l’obligació és cap a 
l’Ajuntament d’Olot i el seu personal directament, per tant ja és un primer pas. I 
després també el fet que d’alguna manera, parlar del salari mínim interprofessional, de 
la seva injustícia en la seva situació actual, per tant tot el que sigui fer passos en 
aquest sentit, ho valorem positivament.  
Tant en aquest com en altres mocions o propostes que han fet diversos grups d’aquest 
Ajuntament, ens referim a les licitacions i clàusules socials, d’alguna manera, podríem 
donar-li aquesta denominació, en moltes d’elles. A mi em sembla que ja és hora, en 
algun moment ha sorgit o s’ha parlat que estaria bé que el nostre Ajuntament tingués 
en aquest sentit, tot un bloc de clàusules socials i seguint, d’alguna manera, exemples 
d’algun altre ajuntament, que ja té tot un paquet de mesures en aquest sentit, i per 
tant, en lloc de fer propostes d’una manera individual i parcials, potser val la pena en 
aquest sentit, tenir-ne unes. Nosaltres en tot cas, properament us farem alguna 
proposta als diferents grups, per veure si ens podem posar d’acord i presentar-ne un 
paquet. 
Coincidim absolutament –tant perquè és necessari com es diu–, de fet els Comuns i 
Unidos Podemos el mes d’abril va presentar al Congrés espanyol una proposta de llei 
en aquest sentit, amb algun petit matís perquè ho feia en dues tandes, en dos blocs i 
en un temps també d’aplicació, però pensem que va en la mateixa línia. Ens sembla 
positiu, ens sembla no només positiu, és que és de justícia que avancem en aquest 
sentit. Per tant votarem favorablement. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Un salari mínim de 
1000 € per 40 hores setmanals és un salari molt baix. Només cal mirar enrere uns 
anys i recordar que abans de la crisi, es considerava precari ser “mileurista”. I ara ho 
considerem just? Els preus i el cost de la vida no ha fet més que pujar durant aquests 
anys. I encara és més baix si pensem en les quantitats absurdes i desorbitades de 
diners que es reparteixen els grans empresaris i banquers; que guarden les fortunes 
en SICAVs i Panamàs on no han ni de tributar, mentre exploten les treballadores 
d’aquí i dels països del tercer mon. Hi ha un problema gravíssim a aquest país de 
repartiment del treball i la riquesa. 
I això ens recorda que mentre hi hagi explotadors i explotats, treballadores i 
propietaris, patrons i obreres, res evitarà que hi hagi desigualtats; i les polítiques 
socials que actualment s’apliquen no son més que maquillatge, assistencialisme i 
invisibilització d’un conflicte generat pel control dels mitjans de producció per part 
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d’uns pocs. 
Fixar un salari de 1000€ és un mínim de mínims, però cal anar més enllà i, per 
exemple, cal lluitar pels drets laborals, per la fi de la precarietat en molts sectors, per 
una jornada laboral menor, de com a màxim 35 hores per una millor conciliació laboral 
i familiar i gaudir del dret a l’oci, el descans i la implicació social. 
Però sobretot perquè fent difusió d’un salari que considerem baix, el que es fa és 
normalitzar-lo, promoure’l, i justificar que “no és necessari un salari major, ja que 
aquest és just i suficient”. Com a mínim, que les empreses s’acullin als convenis 
col·lectius i jornades que permetin la conciliació. 
Una vegada dit això entrem en detall en analitzar els acords d’aquesta moció: 
Tota l’estona parlem de 1000 euros, però nets o bruts? perquè els voldria recordar que 
la moció inicial presentada parlàvem de 1000 euros nets, mentre que la que aprovem 
avui aquests 1000 euros són bruts.  
Vostès són conscients de la diferencia quantitativa que això suposa? Sou conscients 
quin sou real és 1000 euros bruts una vegada has tret el 6.45% de la Seguretat Social 
i un mínim d’un 2% d’IRPF? Doncs si no ho saben, facin números, i veuran com 
aquesta moció deixa de tenir sentit, i enlloc “Anem a mil” millor posem “anem a nou-
cents”,  perquè 1000 euros bruts equival aproximadament a uns 900 euros nets (que 
poden ser menys si incrementem el % IRPF), per tant, estem parlant de 1200 euros a 
l’any que hem perdut de la moció inicial aquesta que tenim avui el ple.  
Parlen també ara d’un màxim de 24 mesos enlloc dels 6 inicials per implementar 
aquests acords, 2 anys per exigir un salari brut de 1000 euros pel personal de 
l’ajuntament o el contractat de forma indirecte_. 2 anys! 
Canviem també un “assegurar que les contractacions” per un “estudiar”, un “adoptar 
mesures per condicionar a les empreses subcontractades” per “promoure i treballar” o 
“realitzar un pla de treball amb les empreses de municipi i arribar establert SM de 
1000” per “enviar la moció els promotors i grups del parlament”. Masses canvis que 
deixen en paper mullat la moció inicial i la moció de la Plataforma “Anem a Mil”. 
Ja només per acabar, només donar com a dada que si agafem un dels salaris més 
baixos que hi ha actualment a l’ajuntament, el d’un treballador subcontractat del servei 
de la neteja, aquest, actualment per conveni, ja té un sou de més de 1000 euros bruts, 
concretament 1002.63~€ en 14 pagues. Per tant, seria interessant veure a quanta 
gent, amb quant personal de l’ajuntament afectaria de forma directe i favorable 
aquesta moció.   
Per tot això, com a Candidatura d’Unitat Popular, tot i que votarem a favor, creiem que 
cal anar molt en compte amb afirmacions aparentment boniques com les d’aquesta 
moció.  
 
Intervé el Sr. Vayreda en nom de l’equip de govern. Nosaltres votarem a favor 
d’aquesta moció. Des del primer dia que vam assumir responsabilitats de govern vam 
dir que la nostra prioritat era crear noves oportunitats a la ciutat, especialment en 
l’àmbit de l’ocupació. I és una realitat que Olot i la Garrotxa en els darrers anys han 
aconseguit reduir notablement el nombre d’aturats.  
Ara bé, igualment com podem estar satisfets per aquestes dades, hem de dir amb la 
mateixa rotunditat que durant aquests anys és evident que la crisi ha reduït la qualitat 
de l’ocupació. I que molts convenis laborals es mantenen congelats i en canvi el cost 
del dia a dia dels ciutadans s’ha incrementat.  
No fa massa, de fet el 2005, que parlàvem dels “mileuristes” com a joves formats i 
preparats que “només” cobraven 1000 euros. 15 anys després ens trobem aquí amb la 
necessitat de demanar i promoure que sector públic i sector privat siguin conscients 
que cal recuperar qualitat en els llocs de treball, i això vol dir salaris més justos i més 
estabilitat. Amb això aconseguirem que la gent visqui millor, que la gent cotitzi més i 
que la gent consumeixi més. I per tant, tots hi guanyarem. I ens evitem una 
problemàtica futura, que recorda sovint el Sr. Xavier Garcia, que és la situació de 
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precarietat que en què viuran a la jubilació les persones que actualment tenen sous 
baixos. La precarietat d’avui és sinònim de més recursos socials en un futur.  
En resum, el compromís d’aquest equip de govern per treballar en aquest camí i 
esperem que poc a poc aquesta consciència es vagi estenent.  
Només per acabar, agrair la bona disponibilitat del grup municipal d’ERC, i del seu 
regidor, el Sr. Quintana, perquè hem pogut matisar alguns punts i adaptar-los a les 
normatives legals, i així garantir que allò que aprovem es podrà complir.  
 
Intervé el Sr. Quintana. Primer de tot agrair als grups municipals el seu suport a 
aquesta moció.  
Fer l’aclariment que la regidora Descals ha preguntat sobre el tema dels 1.000 euros 
nets o bruts, els 1.000 euros nets era un error més de concepte. Els 1.000 euros bruts 
estan comptats perquè les institucions europees recomanen que el sou mínim 
interprofessional sigui un 60% del sou mig brut, que serien 1.028 euros. Jo ho dic 
perquè està bé que les campanyes arrodoneixen a mil, i és el motiu que sigui aquest 
import.  
He fet un concurs accelerat de contractació, m’he imbuït de sentències i és veritat que 
la normativa de requisits socials que hi ha actualment, que cita molts de casos, aquest 
no hi és contemplat, tot i que hi ha ajuntaments que ho fan, estarem al cas, i jo entenc 
que la voluntat de l’equip de govern –a més aprova aquesta moció– és que si en algun 
moment l’Ajuntament pot posar això dins un contracte, el concepte beneficia el 
treballador, es posarà. Esperem que durant aquesta legislatura això es mogui i que ho 
puguem fer. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

13.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP DE SUPORT A L'AJUNTAMENT DE 
SANT JAUME DE LLIERCA CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CENTRE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016021374     
Núm. expedient: SG022016000029 
 
En data 31 de març de 2016 l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va aprovar per 
unanimitat del seu plenari, una Moció de suport al conveni de col·laboració per la 
gestió dels residus de les comarques de la Garrotxa i el Pla de l’Estany i de ratificació 
del recurs contenciós administratiu número 191/2014 interposat per l’esmentat 
Ajuntament contra l’acord d’aprovació del Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió 
de Residus de la Garrotxa. L’esmentada moció insta a les parts a treballar 
conjuntament per cercar consens i integrar tot el model de gestió de residus de les 
dues comarques, en especial allò que fa referència a les polítiques d’inversió en noves 
infraestructures i gestió d’aquestes. 
 
Vist que aquesta moció ha estat tramesa a tots els municipis de la comarca de la 
Garrotxa i del Pla de l’Estany, l’Ajuntament d'Olot es solidaritza i recolza la voluntat de 
l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca expressada en el seu plenari en els termes 
indicats a la moció  
 
Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords: 
 
1. Donar suport a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca en relació a la seva voluntat 
d’oposar-se a l’execució del Pla Especial Urbanístic per la instal·lació del Centre de 
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Residus de la Garrotxa 
 
2. Adherir-nos als termes de la Moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume 
de Llierca en data 31.03.2016 relativa a la seva oposició al Pla Especial Urbanístic del 
Centre de Residus de la Garrotxa. 
 
3. Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, al Consell 
Comarcal de la Garrotxa, a l’Agència Catalana de residus i a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Intervé l’Alcalde. És una moció en relació al centre de gestió de residus.  
 
Presenta la moció el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Corregeixo, 
no és en relació al centre de gestió de residus, sinó és en relació a donar suport a 
l’ajuntament de Sant Jaume, en una moció que va aprovar en un Ple del març d’aquest 
any. 
Si s’han llegit bé la moció, veuran que en les informacions que han sortit últimament, 
no resta en absolut a les qüestions que es comenten, que és que hi ha un principi 
d’acord per a una nova ubicació. De moment aquest acord no és tangible, ningú l’ha 
vist i segons sembla, tot va molt ben encaminat però no hi ha un document que ho 
especifica. Per tant nosaltres sí que hem cregut oportú mantenir aquesta moció perquè 
l’Ajuntament d’Olot doni o expressi el seu suport a l’Ajuntament de Sant Jaume, 
entenent que els ens locals hem de treballar de manera conjunta i per mirar d’arribar a 
consensos, com han fet en altres temes; com per exemple en la variant quan vàrem 
parlar amb els alcaldes de Les Preses i de la Vall d’en Bas.  
I el sentit de la moció bàsicament és això, és que l’Ajuntament d’Olot doni suport a 
l’Ajuntament de Sant Jaume en relació a la voluntat d’oposar-se a l’execució del Pla 
especial urbanístic per a la instal·lació del centre de residus de la Garrotxa i adherir-
nos als termes de la moció aprovada en el Ple del març de 2016. que els termes que 
s’expressen eren més o menys els que recullen en el punt u, dels acords. Tot seguit el 
Sr. Rubió llegeix el primer punt dels acords. 
I que alhora aquest conveni no podia servir per justificar la necessitat de desenvolupar 
el Pla especial aprovat per la Generalitat en el març de 2014, en els terrenys que 
estaven plantejats.  
Tot seguit el Sr. Rubió llegeix el segon punt dels acords; és una cosa que s’ha anat 
fent i sembla que va arribant a port, però encara no hi som.  
Llegeix el tercer punt. Pel que sabem i pel que hem vist i escoltat en els mitjans, 
tampoc el treuen, l’Alcalde de Sant Jaume ja ha exposat que el posarà en pausa.  
Per tant, analitzant tot això, nosaltres hem cregut que la moció era totalment viable i 
que no resta, i que al contrari, suma, amb la voluntat que es puguin parlar les coses i 
sobretot també que es visualitzi que hi ha una part que se l’han tingut en compte 
relativament però que pensem que per a, o per b, podia haver tingut una mica més 
d’incidència, que són els veïns. Sabem que és dificultós, que hi ha postures 
ideològiques segurament molt allunyades, però que és una cosa que s’ha de posar en 
valor i s’ha d’escoltar sempre la veu dels veïns.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres, abans d’iniciar el 
Ple, hem tingut ocasió de preguntar als companys de la CUP el sentit de la moció, 
perquè del redactat no acabàvem ben bé d’entendre del tot, i votarem a favor, però 
m’agradaria que quedés clar perquè no hi hagués cap malentès en aquest sentit. 
Si s’acaba de desestimar el projecte urbanístic de la planta de triatge, en el sector de 
Can Comadebaix i es fa al polígon, sigui el de Politger, o si es considera en algun 
moment algun altre, en això nosaltres hi estaríem d’acord, perquè entenem que aquest 
tipus d’activitats han d’anar als polígons industrials, pràcticament és com si fos una 
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activitat industrial com qualsevol altra. I també pensem que aquest tipus d’instal·lació, 
si són dels nostres residus, hem de mirar de resoldre-ho nosaltres en el nostre territori, 
en aquest cas a la comarca i no tirar-ho cap enfora.  
Per tant, si això que estic expressant queda recollit d’alguna manera en la moció o no 
hi entra en conflicte, votarem a favor de la moció. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Des d’ERC, des de 
la sectorial de política territorial i medi ambient, tenim molt clar que la gestió de residus 
i la planificació d’equipaments en relació a aquesta gestió, no ha de ser la moneda de 
canvi, no ha de ser mai una pilota a cap teulada, ni pot ser tampoc una imposició, sinó 
que s’ha de generar sempre consens i demanar la màxima corresponsabilitat de tots 
els actors implicats en cadascuna de les accions o decisions que han de prendre els 
gestors.  
És evident que cal un canvi de model de gestió de residus, que avanci cap a una 
màxima sostenibilitat, optimitzar les instal·lacions –tant de tractament com 
d’emmagatzematge i d’abocament d’aquests residus–. Sempre juguem amb el fet que 
el residu genera una visió negativa per part de la població, i que de vegades ni 
nosaltres mateixos som conscients que el residu el generem nosaltres. Per tant 
implicar a tots els veïns en la corresponsabilitat d’aquesta mínima generació de 
residus, i la optimització de les recollides, els tractaments i dels abocaments, en 
aquest país encara està lluny de ser òptim; i de fet hi ha molts països propers 
d’Europa, que ja –per dir-ho d’una manera planera– ens han passat la mà per la cara i 
estan molt més avançats que nosaltres.  
Però si ho aterrem a la comarca i som realistes, i si ens situem aquí i ara, doncs 
evidentment en aquests moments la comarca necessita aquestes plantes, i aquestes 
plantes, en aquest cas, de triatge. Els companys d’ERC de Sant Jaume de Llierca s’ha 
oposat des del mandat anterior a aquest pla especial, i per tant fa molts anys que hi 
estan treballant. De fet, nosaltres entenem que la moció parla de donar suport a 
l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca contra aquest pla especial que s’ha redactat a 
Can Comadebaix.  
Des del grup municipal d’ERC, evidentment, com no podria ser d’una altra manera, 
estem a favor sempre del diàleg, sobretot estem a favor de l’autonomia local i de 
negociar els acords. I pensem que aquesta autonomia local, d’alguna manera l’estem 
vulnerant un xic perquè estem debatent situacions que ara mateix no ens pertocarien 
massa, i m’explicaré: l amoció la trobem una mica extemporània. Evidentment que 
quan va succeir, al mes de març, la situació era una altra, i per tant sí que en aquell 
moment calia potser aquesta acció, però nosaltres el que valorem actualment és que 
just avui, no tenim massa clara si la posició de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca 
seria la mateixa que aquell 30 de març. Entenem que pel tema del pla especial de Can 
Comadebaix sí, que evidentment seria la mateixa, i per això nosaltres el que farem 
serà votar a favor d’aquesta moció. 
Però de fet també, el que volíem dir, és que aquests temes generen molta sensibilitat 
social, i que de fet pensem que en aquest moment, com que hi ha negociacions en 
marxa, on hi hem treballat tots durant els mesos d’estiu, perquè ens hem trobat a 
diferents reunions, i que de fet, s’està a punt d’arribar a aquest, més o menys, consens 
de quina seria, potser no la millor de les opcions, però sí una opció que les parts hi 
podrien estar d’acord, doncs potser no seria el millor moment per treure ara a debat 
aquest tema, i potser tampoc des d’Olot. Per tant, hem estat una mica entre que potser 
ens hauríem d’abstenir, però evidentment, perquè no es generi cap dubte, el nostre 
compromís amb que els municipis triïn, escullin, valorin, consensuïn, debatin i facin 
realment cada municipi el que ells creuen que han de fer amb el seu territori, i pel fet 
que no es posi en dubte que pensem que calen eines i que calen tots els recursos 
possibles perquè el tema de la gestió de residus a nivell de comarca funcioni, doncs 
nosaltres hi votarem a favor. 
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Desitgem doncs, que les parts en aquest cas, negociïn, continuïn parlant, s’arribi a un 
acord; que s’expliqui molt bé l’acord a què s’arribarà i perdem una mica la por a 
determinades infraestructures, i que tots els municipis actuem amb corresponsabilitat 
davant d’aquestes infraestructures, que de vegades no ens agrada gaire que ens les 
col·loquin. I per tant, tots mica en mica –Olot, Riudaura, Castellfollit, Sant Jaume, qui 
sigui–, les hem d’anar assumint, sempre i quan els seus habitants hi estiguin d’acord, 
totes aquelles infraestructures que calguin per millorar en aquest cas, la situació del 
tema dels residus. 
 
Intervé el Sr. Guix en nom de l’equip de govern. Sr. Rubió i membres de la CUP que 
presenten aquesta moció, estic realment sorprès: vostès ens porten a aprovació a 
l’Ajuntament d’Olot una moció perquè votem en contra d’una Pla Especial que vàrem 
votar a favor al Consell Comarcal tant CiU com nosaltres, PSC. 
I ara que volen que es pronunciem en contra d’un Pla Especial que ens ha costat 
esforços, temps i diners per aprovar-lo; ara vostès volen que hi votem en contra? Estic 
perplex. Ja n’he vist de salts mortals en la política, però això que vostès pretenen és 
un salt al buit.  
No senyors, no. Nosaltres ens vàrem mostrar favorables al Pla Especial Urbanístic per 
a la instal·lació de la Planta de triatge de la Garrotxa al terme municipal de Sant Jaume 
de Llierca, i ara lògicament votarem en contra de la moció que vostès presenten. A 
més, no entenc el seu interès a frenar aquesta infraestructura tan necessària a la 
nostra ciutat i comarca. 
Vostès que en teoria defensen tant el medi ambient, amb aquestes actituds de posar 
pals a les rodes, el que fan és endarrerir un projecte de triatge de deixalles que és 
summament important per a la nostra comarca. 
Sr. Rubió, saben els quilos de deixalles que aboquem cada dia al Clot de les Mules de 
Beuda i que es podrien reciclar? 
Saben els diners que això ens costa de més als olotins, ja que ens cal pagar la taxa 
d’entrada a l’abocador, que es fa per tones, a la Generalitat? 
Saben el que ens costa netejar els lixiviats que generen les deixalles del Clot de les 
Mules per tal que no contamini el medi ambient? 
Saben el que costen els camions que van cada dia a descarregar a Beuda i les 
màquines que distribueixen les deixalles per l’abocador? 
Molts diners i aquest increment de costos pot repercutir en la taxa d’escombraries, 
cosa que aquesta regidoria no vol que passi; i sobretot molts costos ambientals. Per 
això és urgent de construir la planta de triatge per reciclar els residus i utilitzar 
l’abocador el mínim possible, tal com fan la majoria de ciutats modernes. 
I vostès ens demanen això quan el propi Govern de la Generalitat a través de la Junta 
de Residus –Govern al que vostès donen suport a través del Parlament de Catalunya– 
ha signat un conveni amb el Consell Comarcal per a la construcció de la nova planta 
de triatge? 
 
Intervé el Sr. Rubió. Agraeixo totes les paraules, començaré pel Sr. Guix. Primer de 
tot, ens agrada aquesta bel·ligèrancia contra la CUP, perquè almenys es visualitza que 
tenim un grup que es diu PSC en aquest Ajuntament, i no queda diluït dins de l’equip 
de govern.  
Amb tot l’argumentari que ha fet, demostra que no s’ha llegit la moció, perquè aquesta 
moció en cap moment posa a debat cap qüestió referent a la planta de triatge, 
simplement es posiciona a favor de donar suport a l’Ajuntament de Sant Jaume, que el 
govern el forma CiU, curiosament, els seus socis de govern en aquest ajuntament. 
Vostè diu que és urgent que es faci la planta de triatge, que ja fa una colla d’anys que 
és urgent; i per què mai s’han atrevit a canviar de model? Mai s’han plantejat fer un 
model diferent al de les macroinfraestructures? El porta a porta és un model totalment 
viable que ningú s’ha atrevit a posar en joc. Per tant, potser el que és urgent és el 
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tema del reciclatge, si ho fem amb el porta a porta o ho fem amb plantes de triatge, 
són models diferents. És per matisar les seves consideracions. 
Pel que fa al que han aportat els companys d’ERC, que la moció és atemporal; hem 
consultat amb els vostres companys d’ERC de Sant Jaume i ens han dit totalment el 
contrari, o sigui que sembla que no es comuniquen correctament, o si més no ens 
diuen una cosa a nosaltres, i a vosaltres una altra, que també pot ser. I també recordo 
que estem demanant que aquest Ajuntament doni suport a un altre ajuntament, amb la 
voluntat que els locals col·laborin i que com ha acabat el regidor Sr. Guix, és aquesta 
voluntat que es treballi localment els problemes que van sorgint en el territori. 
I no sé si ja he respost en les altres coses que he dit. No està clar aquest pacte que ha 
anat sortint en els mitjans, no hem vist cap document, no està clar que se’n vagi 
realment al terreny on diuen, perquè a més a més hi ha una sèrie d’altres problemes 
en el nou terreny. O sigui, el president del Consell Comarcal va comentar que falten 
serrells, el Sr. Cargol també va comentar que hi ha temes d’accessos; és un tema que 
avança però que no està clar. Per això hem mantingut aquesta moció. 
Senzillament no hem volgut posar a debat el tema dels residus perquè sabem que 
genera moltes discrepàncies i és un tema molt ampli, l’únic que hem fet és recollir una 
moció que l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha presentat a tots els ajuntaments, 
o sigui, no l’hem redactat ni nosaltres, és una moció de CiU, i l’hem presentat en 
aquest ajuntament, que potser no ho han rebut, i l’únic que hem fet és posar-hi el logo 
de la CUP perquè la presentem nosaltres, però redactada ho està per CiU, o sigui que 
la CUP presenti una moció de CiU, crec que ens haurien d’aplaudir.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas, jo entenc que el punt dos que vostès presenten aquí, si 
és que jo sé llegir, diu: “2. Adherir-nos als termes de la Moció aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca en data 31.03.2016 relativa a la seva oposició 
al Pla Especial Urbanístic del Centre de Residus de la Garrotxa.” vostès ens ho porten 
aquí a votar... 
 
Replica el Sr. Rubió, que a la moció hi diu pla especial, no hi diu res de la planta. 
 
Respon el Sr. Guix que el pla especial és per construir la planta. Si agafa la memòria, 
el pla especial, diu, primera cosa, fem un pla especial per construir una planta de 
triatge; el Pla especial es fa per això, per construir la planta. 
Segona cosa: el porta a porta, vostè sempre defensa el porta a porta, vagi a Celrà, que 
és un municipi que vostès governen, i veurà que l’Ajuntament de Girona està molt 
content amb el porta a porta de Celrà, perquè la majoria de deixalles de Celrà les 
deixen els ciutadans de Celrà en els primers contenidors que troben al terme municipal 
de Girona. Per tant, és el seu model; el meu com a regidor de Medi Ambient, el nostre 
com a equip de govern, no és aquest, és la planta de triatge i per tant volem que es 
faci amb urgència aquesta planta.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 12 vots en contra 
(9 CiU, 3 PSC) i 9 vots a favor (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 

 
14.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC EN SUPORT DELS ACORDS DE PAU 

A COLÒMBIA 
 
Núm. de referència : X2016021377     
Núm. expedient: SG022016000030 
 
El passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces 
Armades Revolucionàries de Colòmbia ( FARC ) van anunciar que havien arribat a un 
acord definitiu de pau per posar fi a més de 50 anys de conflicte intern. Aquest 
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compromís, subscrit després de les negociacions que han tingut lloc des de 2012 entre 
el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi a una situació de violència que ha causat 
un nombre de víctimes dolorosament elevat. En aquest sentit, cal destacar l’anunci de 
Nacions Unides per a la validació dels termes pactats, posant en relleu la incorporació 
als acords la necessària visió de gènere, seguint la Resolució 1325 de l’ONU sobre el 
rol fonamental de les dones com a constructores de pau, així com la inclusió de 
l'agenda ètnica, a proposta de les comunitats indígenes i afrodescendent. 
 
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el 
convenciment que tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot 
trobar vies dialogades per assolir la pau i per garantir la seguretat. En aquest sentit, cal 
valorar l’avenç dels valors universals del diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment 
de les vies democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet que dona esperances 
als pobles del món que pateixen violència. 
  
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva 
residència a Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o 
indefinida, per motius polítics, econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, però tots i 
totes han hagut de sortir d’un país colpit pel conflicte armat i la violència en les seves 
múltiples formes. Aquesta onada migratòria ha estat un element més d’una intensa 
relació que va tenir un episodi important durant l’acollida de centenars d’exiliats i 
exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en el temps en 
forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià. 
 
Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un 
país prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des 
del Govern de la Generalitat de Catalunya. El municipalisme català a través del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament i el conjunt d’actors de la cooperació 
catalana han mantingut una intensa implicació amb els esforços dels colombians i les 
colombianes per a la construcció de pau, amb la promoció dels drets humans, amb la 
sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el conflicte, i també amb el suport a 
accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest compromís ha estat el 
treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la Taula Catalana per la Pau 
i els Drets Humans a Colòmbia. 
  
Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a Colòmbia davant 
dels reptes que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou període de 
postconflicte. 
 
Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen la consecució 
d’una pau immediata justa i duradora, però estem convençuts i convençudes que és 
un enorme pas endavant en la construcció d’una societat en pau, democràtica i 
respectuosa amb a vida i els drets humans. 
 
Per tot això, des de OLOT EN COMÚ es proposa l'adopció dels següents acords: 

1. Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els 
representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), 
esperant que aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i duradora a 
Colòmbia. 

 
2. Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han 

acompanyat aquest procés. 
 

3. Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del 
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conflicte armat i continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELN- 
Exèrcit d’Alliberament Nacional. 

 
4. Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a 

través de les organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones 
d’origen immigrant colombià per tal que la població pugui conèixer els 
continguts dels acords de pau i pugui fer seguiment i auditoria al compliment 
dels mateixos. 

 
5. Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora 

d’implementar els acords de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests 
acords caldrà que es facin efectius. 

 
6. Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de 

Colòmbia i al seu consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament 
a l’aprofundiment i a la consolidació dels camins de la pau, la veritat, la justícia i 
la reparació a les víctimes. 

 
7. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a 

la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de 
Colòmbia.     

 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquesta setmana s’ha signat 
l’acord de pau a Colòmbia, acord que s’ha de ratificar en un referèndum aquest 
diumenge i que tot sembla i fa pensar que serà aprovat.  
Aquest acord és una bona notícia en un món de males notícies. El so de les armes a 
Colòmbia, sembla que s’apagarà. Aquest és un conflicte amb 52 anys d’història, que 
ha provocat més de 260.000 morts, més de set milions de persones desplaçades, 
ferits incomptables, el patiment que ha provocat en moltíssimes persones sembla que 
en certa manera ens el podem imaginar, perquè tot i que és un conflicte de moltíssima 
més baixa intensitat, però l’hem estat patint al nostre país durant molts anys i per tant 
podem fer-nos una idea del patiment que això genera. I com sol passar en gairebé tots 
els conflictes militars, la immensa majoria de víctimes són civils, i a més a més les 
persones normalment més desvalgudes.  
En García Márquez va comentar en un escrit, dos articles d’un periodista colombià,  
Germán Santamaría, que m’agradaria llegir-los-hi: Los distraídos habitantes de las 
ciudades hemos comprendido que el infierno no está más allá de la muerte –como nos 
lo enseñaron en el catecismo–, sino a sólo cuatro horas por carretera de Bogotá. Está 
en el corazón de Colombia, en un vasto atardecer que conocemos como el Magdalena 
Medio, donde las tierras son feraces y las aguas generosas, y donde las injusticias son 
inmensas y seculares. Santamaría ha dicho en sus artículos que por el río Magdalena 
bajan los cadáveres podridos cómo con los gallinazos encima –els gallinazos són els 
voltors– y que las autoridades de la de la ribera han decidido no recogerlos por su 
abundancia y su mal estado. Ha contado que en la aldea de Santo Domingo fueron 
exterminados todos los hombres, y que sus viudas, con los niños, pasan las noches en 
los montes vecinos desveladas por el terror. Ha contado que en la vereda de los 
mangos mataron a 13 campesinos sólo porque habían asistido al velatorio de dos 
compañeros suyos asesinados. Desde entonces, nadie se atreve a reclamar sus 
muertos, y los que tienen suerte son enterrados sin identidad en fosas comunes. Los 
otros son arrojados al río, para que se los coman los gaItinazos mientras les quede 
algo que comer y para que sus despojos terminen por calcinarse al sol en algún playón 
olvidado. Hace poco, un campesino que logró escapar de una matanza empezó su 
relato con una frase que barrió de un solo trazo a muchos años de literatura tremenda: 
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"Los muertos fuimos cinco". 
Si aquest diumenge guanya el sí, serà l’inici d’un camí de procés de pau, un camí que 
ha d’esborrar aquest mig segle de conflicte i de ferides provocades, amb l’objectiu 
d’aconseguir una societat en pau, democràtica i respectuosa amb la vida amb els drets 
humans. Sigui per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o definitiva, per 
motius polítics, econòmics, laborals, etc., milers de colombians i colombianes han 
establert la serva residència a Catalunya, 111 a la nostra ciutat i molts altres a la 
comarca. Aquesta onada migratòria ha estat un element més d’una relació que va tenir 
un episodi important en la recollida de centenars d’exiliats i d’exiliades catalanes 
després de la Guerra Civil i que s’ha consolidat en el temps en forma de solidaritat del 
poble català cap al poble colombià.  
Dels punts d’acords només en llegiré dos, el 4 i el 5. A continuació el Sr. García llegeix 
els acords esmentats.  
 
Intervé la Sra. Mireia Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Aquesta és una 
molt bona notícia. Els processos de pau, després de guerres civils llargues, a 
Colòmbia o a l’Estat Espanyol, només poden resoldre’s si de les diferents bandes hi ha 
una voluntat de curar ferides, de perdonar-se mútuament i d’acabar de tancar ferides 
obertes. 
Un exemple com Colòmbia ens hauria de servir a casa nostra per arribar a una pau 
establerta un cop recuperada aquella memòria històrica que fa tants anys tanta gent i 
associacions venen reclamant. 
Però tornem a Colòmbia. Amigues de Colòmbia, activistes i formades en polítiques, 
cultura, dret i gestió, a més de docents, ens envien aquests escrits per compartir-los. 
Elles han viscut i han patit la guerra a Colòmbia i ningú com elles, dels d’aquí estant 
podem explicar el que suposa aquest acord de pau, de les reflexions més optimistes a 
les més realistes:  

- Començo per la  Maria Camila artista plàstica olotina-colombiana que va fer un 
post al Facebook i li vaig demanar de poder-lo compartir:  “Hoy a las 5 de la 
mañana sonó un boom, Mane y yo nos despertamos asustados, que fue eso, lo 
primero que se me vino a la cabeza, fue una bomba, era un camión que 
pasaba.... Me quedé desvelada recordando atrocidades de esta guerra, la 
bomba del nogal, la pipeta de Bojaya. Y no pude evitar sentir pavor por 
segundos y después una admiración enorme por las victimas de este conflicto 
que apoyan la paz, para mi es fácil yo creo en esta paz por todas las razones 
intelectuales que existen, pero para ellos es perdonar un dolor de barriga, 
perdonar desde las vísceras y eso es heroico.” 

- Diu la Pili Mejía, arquitecta: “Primero, el más grande desafío es el de que 
votemos SI, pues muchos de nuestros compatriotas aún tienen muchas dudas 
sobre el acuerdo y no saben que votar NO, no nos permitirá avanzar hacia 
esos desafíos. Pero lo más triste de esta etapa es que la campaña por le Si y 
por el NO, ha convertido lo que debiera ser algo esperanzador en un escenario 
de guerra verbal entre colombianos.  
Segundo, el desafío que se viene es el de construir un país más igualitario. 
Muchos colombianos desconocen la otra Colombia. Los de la ciudad 
desconocen los del campo. Los del campo no siempre conocen la ciudad y 
muchos la conocen desde su perspectiva de desplazados. Los ricos 
desconocen los pobres..... somos un país tan diverso en biodiversidad, como 
diverso en población, en situación, en las oportunidades que tenemos y eso 
tiene que cambiar. “ 

- L’Ana Maria, politòloga: “Estamos felices, si, pero preocupados también. 
Estamos ante un riesgo inminente de que gane el NO (en el referéndum 
popular) y las consecuencias de tamaña torpeza no son fáciles ni de prever. 
Aunque es un escenario absurdo, Colombia es un país paradójico. La cosa 
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esta dura no solo porque haya que ganarle al NO, sino también porque hay un 
umbral mínimo de votos, en un país cuya apatía es absoluta. No se explica uno 
como con 8 millones de victimas, pueda haber apatía...pero es así”. 

- Maristela Madero, politòloga: “La etapa de implementación del posconflicto es 
la oportunidad para pensar detenida y de manera amplia y concertada en la 
construcción de la estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el 
crimen organizado, en especial en las regiones, aspecto clave del punto sobre 
el narcotráfico en los Acuerdos firmados hace pocos días precisamente en la 
desigual Cartagena. 
Hoy que muchos colombianos estamos esperanzados con la firma del Acuerdo 
para la Terminación del Conflicto  corresponde a los hacedores de políticas 
públicas profundizar sobre el impacto de la guerra en las ciudades, tal vez 
indirecto pero profundo, de forma que se puedan plantear políticas 
estructurales que permitan disminuir la violencia urbana. Aún más en las 
ciudades con enormes deudas sociales como Cartagena.” 

La pau es construeix, el tractat no és el final d’un procés sinó el principi d’un de nou.    
 
Intervé la Sra. Casanovas en representació del grup municipal ERC. Per a nosaltres el 
que diu la moció, que diu: “tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga 
durada, pot trobar vies dialogades per assolir la pau i per garantir la seguretat”, per a 
nosaltres això és una evidència i una realitat possible. La moció continua: “cal valorar 
l’avenç dels valors universals del diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment de les 
vies democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet que dona esperances als 
pobles del món que pateixen violència.” i nosaltres diem: evidentment que cal. I també 
reflexionem i pensem: i també els pobles que pateixen o han patit violència a l’estat 
espanyol.  
En el primer acord, continuem reflexionant: a Colòmbia han pogut asseure’s armats i 
no armats, i dialogar, i dialogar fins que han pogut signar un bon acord; a l’estat 
espanyol fa dècades que hi ha qui demana que es dialogui per buscar la pau duradera 
al País Basc. Dialogar vol dir parlar i escoltar, i escoltar i parlar, intentant entendre el 
que l’altre ens vol dir, però per això cal que ens hi posem tots amb aquesta voluntat 
que han tingut els colombians, i no defallir davant dels moments baixos i aprofitar 
qualsevol ocasió per brindar la possibilitat d’acords, i si d’algun va passar fa deu anys, 
aconsegueix entrevistar-se amb els armats, no desprestigiar-lo ni tirar-se-li al coll qui 
ho aconseguit. Aconseguir dialogar és el millor. 
En aquestes eleccions que acabem de passar al País Basc, ho hem vist amb el cas 
Otegui: inhabiliten a qui pot dialogar i convèncer els no convençuts, i els partits 
estatals es queden tan amples dient que és el que calia. Podem reacciona 
contràriament a la inhabilitació, però sense voler involucrar-se gens ni mica, només 
provoquen titulars.  
Evidentment nosaltres aprovarem aquesta moció, només faltaria. Però lamentem que 
siguem capaços de fer mocions per terres llunyanes, i no siguem capaços de fer cap 
moció per reivindicar una veritable negociació per aconseguir la normalitat entre la 
ciutadania al País Basc.  
 
Intervé la Sra. Traveria en representació de l’equip de govern. Que bé que aniria si 
molt sovint, en un Ple, tinguéssim una moció en suport d’acord de pau al món !! 
El passat 25 d’agost des de La Habana, es va anunciar la gran noticia : que el govern 
de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (les 
FARC) havien arribat a un acord definitiu de pau , per acabar amb 52 anys de conflicte 
intern. Per posar fi a una situació de violència que ha causat un elevat nombre de 
víctimes, de les quals el 81% eren civils. 
Amb aquest acord s’obra una nova etapa per a Colòmbia,  i es reforça el convenciment 
que tot conflicte pot trobar vies de diàleg per assolir la pau i garantir la seguretat. Un 
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fet que dona esperances als pobles del mon que pateixen violència. 
El dilluns 26 de setembre el municipalisme català va ratificar que donarà suport a 
Colòmbia davant dels reptes que comporta la culminació  d‘aquest procés de pau, i en 
nou període de després del conflicte. 
I aquest mateix dia el President de l’Equador, Rafael Correa, va dir: la firma d’aquest 
acord és la millor noticia de les últimes dècades a Llatinoamèrica. Hi estem d’acord i 
per això, avui en aquest ple, l’equip de govern dona el seu vot favorable a aquest 
moció. 
 
Intervé el Sr. García. Agrair les seves paraules i en tot cas dir que aquesta és una 
moció que tot i que de facto l’hem presentat com a Olot en Comú, ve del món del 
municipalisme, la Federació de Municipis, l’Associació de Municipis ja havia aprovat 
aquesta mateixa moció. Per tant, que no és una cosa d’Olot en Comú, sinó és total i 
àmpliament compartida per tots els grups polítics; com a mínim els aquí presents.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

15.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. García.   
 
SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA.- Del 16 al 22 de setembre, 
s’ha celebrat a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que promou 
hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a 
peu, amb bicicleta, amb transport públic o amb vehicle elèctric; així com visualitzar els 
canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire o la reducció de la 
contaminació, i sota el  lema europeu “Mobilitat intel·ligent, economia potent”. La 
setmana del 2016, a  més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també 
reforça el potencial de la mobilitat intel·ligent a l’hora de contribuir al desenvolupament 
econòmic.  
Els objectius principals d’aquesta setmana han estat: estimular el comportament 
ciutadà en relació amb l’ús del vehicle compatible amb el desenvolupament urbà 
sostenible, sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport, 
impulsar l’ús de mitjans de transport sostenibles, potenciar un retrobament de la 
ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, reflexionar sobre com 
afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport.  
I la pregunta és evident: si ens poden explicar perquè el nostre Ajuntament, amb 
problemes molt greus de mobilitat, precisament, a diferència de molts altres, no ha fet 
res ni que sigui alguna acció modesta, com alguna xerrada als instituts o escoles de la 
ciutat, com per exemple es podia haver explicat el Pla de Mobilitat urbana de la ciutat, 
alguna cosa tan simple i senzilla com aquesta.  
 
Respon el Sr. Guix. Té raó Sr. García, té raó. Efectivament. El que passa és que sí és 
veritat que a Olot fem campanyes en favor de la mobilitat des de l’IMEJO, es fan 
campanyes i es fan xerrades a les escoles i instituts, etc., perquè són dintre d’un Pla 
global que es fan a les escoles i instituts, per tant, es parla molt de mobilitat. També és 
veritat que aquest Ajuntament destina molts diners al transport públic de la ciutat, 
diners que destinem, ben empleats, però que són diners de l’Ajuntament, del 
pressupost municipal que van per afavorir el transport públic de la ciutat.  
Sí que és veritat que aquest any n’havíem parlat amb el regidor d’Educació de fer 
algunes activitats, però entre la Festa Major i que això coincideix molt amb l’inici de 
curs, per fer una cosa improvisada vàrem considerar que era millor no fer res, però en 
tot cas sí que en prenem nota i de cares a l’any que ve, a veure si podem enfocar-ho 
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amb més temps i tirar-ho endavant.  
 
Intervé el Sr. García.  
 
PLA D’IGUALTAT INTERN.- Avui hem aprovat l’acta anterior del Ple, i un dels temes 
que vàrem aprovar i vàrem tenir una certa discussió, va ser el tema del Pla d’igualtat. 
L’Alcalde, ho recull l’acta literalment, quan jo vaig retreure el fet de no tenir un Pla 
d’igualtat, diu el següent: “No ho hem comprovat, però jo crec que sí que hi havia un 
Pla d’igualtat, em comentava el regidor que el va fer Idesga quan estava al govern el 
partit socialista. El que passa és que ens va semblar que havíem de fer un  Pla 
d’igualtat modern i en tant que les coses havien canviat bastant. Almenys, deixi’m que 
posi en dubte, perquè algú el va redactar, el que no sé és si es va aprovar al Ple, i que 
era al 2008 amb un govern del partit socialista.” 
Li he de dir el següent: sí que hi havia un Pla d’igualtat, però el que estàvem discutint, i 
ara l’explicaré, en el Ple anterior era el Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament d’Olot; el 
que es va aprovar en el seu dia era un Pla d’igualtat de la ciutat d’Olot, on hi havia 
quatre o cinc punts, un i molt petit, sí que recollia alguna mesura concreta que 
afectava el personal o l’activitat de l’Ajuntament d’Olot, i que al final tot va quedar en 
alguna acció formativa per al personal de la casa i una guia en quant a les expressions 
de gènere. 
Són dues coses, tot i que tenen algun tipus de relació, absolutament diferents. Per 
tant, com està absolutament clar que no hi havia un Pla, que és el que nosaltres 
d’alguna manera veníem a dir, la pregunta és òbvia: si es manté que sí que 
l’Ajuntament d’Olot hi havia hagut un Pla d’igualtat intern, que vostè afirma que sí que 
hi havia en el seu moment, és el que diu aquí.  
I la pregunta no va tant, que també, per dir una cosa que no es correspon amb la 
realitat, sinó perquè el mateix que va passar amb l’antic Pla d’igualtat que va quedar 
en no gaire res, i de fet era que, els hi sona la música però no ha quedat gairebé res 
de tot això, la meva preocupació ara és que no passi el mateix amb aquest Pla 
d’igualtat intern. És a dir que, com que s’ha hagut de fer per justificar davant d’Europa 
la presentació d’un projecte, si realment no s’ho acaba de creure l’equip de govern, no 
anirà enlloc. 
Per tant, per aquestes dues raons la pregunta és aquesta: si manté aquesta seva 
afirmació. 
 
Respon l’Alcalde. Li hauria de demanar que tornés a llegir el que ha llegit, és a dir, jo li 
vaig dir tinc dubtes de si és possible això, no vaig dir que segur que hi havia un pla, 
sinó que vaig dir que tenia dubtes i que ho miraria. És veritat, té raó vostè, no hi havia 
el pla específic d’igualtat de l’Ajuntament, sinó que era el pla específic de la ciutat. 
Però jo ho vaig deixar clar, jo no vaig afirmar que hi havia això; ho ha llegit. No ho vaig 
afirmar, i per tant, és clar que em mantinc en aquelles paraules: tinc dubtes, no hi 
havia, l’hem fet.  
No és just que ens diguin que l’hem fet per presentar una subvenció; això és una 
informació que jo els hi vaig donar, és veritat, però no és just això. Això només feia 
referència a la sistemàtica emprada, però no a la voluntat de tenir aquest, i la prova és 
que ho vàrem posar al Pla de Govern, i quan vàrem fer el Pla de Govern no sabíem 
encara si demanaríem aquesta subvenció i no sabíem si ens el demanarien. Per tant, 
la nostra voluntat estava allà expressada. Que després vàrem lligar una cosa amb 
l’altra, jo ho explicava sobretot perquè ens hauria agradat la participació de tothom en 
aquest Pla, la dinàmica va ser aprovar-lo inicialment, on es podia després també 
presentar al·legacions, però la voluntat de fer un Pla d’igualtat i d’aplicar-lo, la vàrem 
deixar clara: a l’inici del mandat, en el Pla de Govern, per tant jo crec que no és just 
que ens diguin que el vàrem fer per una subvenció, no és veritat.  
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Respon la Sra. Fité. Li voldria fer un aclariment en el sentit de la por que manifesta en 
el sentit que aquest Pla sigui una intenció que quedi en res. En el Ple anterior, a part 
d’aprovar el Pla també vàrem aprovar dues comissions de treball, una de tècnica i una 
de política, i evidentment aquest mes d’octubre no serà possible perquè estem 
centrats bàsicament i exclusivament en el pressupost, però sí que al mes de novembre 
rebran una proposta de pla de treball per estudiar o valorar abans de la reunió que 
convocarem per avançar en posar punts i comes i tot el que calgui, amb la idea de fer 
aquest treball intensiu que hem de fer a la casa per aprovar un Pla que s’ajusti a les 
nostres necessitats.  
 
Intervé el Sr. García. 
 
PLAÇA BALMES.- A la plaça Balmes, que tenim aquí  molt a prop, és una plaça petita, 
rodona, i que al mig té una escultura en planxa metàl·lica de l’artista olotí Leonci 
Quera. Hi tenim en aquests moments, tres senyals, dues de circulació que informen 
els conductors que la rodona és una rotonda,  que cal girar, sobretot perquè no es pot 
fer cap altra cosa; i una altra de sensibilització ciutadana: els gossos no han de cagar 
a la gespa.  
Trobo lamentable que en un espai tan petit i que acull una escultura ja de per sí petita, 
que els responsables tinguin tan poca sensibilitat com per emplaçar dos senyals 
absolutament innecessaris i menystenir gratuïtament l’obra de l’artista. Els senyals de 
circulació són recents, i al nostre parer absurds; no adverteixen ni prevenen de res que 
un conductor amb permís de conduir no sàpiga des que surt de l’autoescola, que ha de 
circular per la dreta. Demanaria que se’ns donés les dades de tots els senyals que 
estan instal·lats a la ciutat, per poder fer per part del nostre grup una valoració 
objectiva de les necessitats o d’anar instal·lant senyals allà on hi ha un pam de gespa 
lliure. 
I ja que parlem de gespa, també demanaríem una major cura en aquesta plaça, en 
tenir-la cuidada, ja que presenta més espai sec i sense cap tipus de gespa. Tenir 
entrades i sortides de la ciutat cuidades és important, però també ho és tenir els espais 
verds de dintre de la ciutat i dels nostres barris.  
 
Respon el Sr. Guix. Pel que fa a la gespa de la plaça Balmes, en prenem nota, en tot 
cas ha estat un estiu molt calorós, la idea que tenim de jardineria a la ciutat és de 
sostenibilitat i per tant regar el menys possible. Intentarem ara ja posar fil a l’agulla per 
poder-ho reposar, si és que fa falta.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Sr. García, no tenim cap interès en posar més senyals dels que 
toquen, mirarem aquests que diu vostè de la plaça Balmes, però estic segur que si hi 
són és perquè ens hi obliga el codi de circulació, no hi veig altra explicació. 
 
Intervé la Sra. Descals.  

 
CAMPANYA INFORMATIVA DEL ROM.- Moltes vegades ha sortit en aquest ple la 
importància de la participació ciutadana. En aquest mandat han creat una regidoria 
específica per treballar aquests temes. Malgrat tot, pensem que manca molta feina al 
respecte de la transparència, la participació i el que en diuen, govern obert.  
Recordem que els ajuntaments disposen del Reglament Orgànic Municipal, que és un 
reglament que regula, entre altres coses, la participació ciutadana en la vida política. 
També recordar que a l’any 2012, Alternativa per la Garrotxa va presentar una 
proposta de modificació del ROM amb moltes propostes que, evidentment, l’equip de 
govern va destriar i va incorporar les que va voler. Ha partit doncs del document, des 
del nostre punt de vista de mínims que va quedar.   
Des de la CUP els demanem si tenen pensat fer algun tipus de campanya informativa 
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per tal que tot el que fa referència a la participació ciutadana arribi a la població de la 
millor manera possible i poder així facilitar la implicació de la gent d’Olot a les 
decisions, o a la vida política de la ciutat.  
 
Respon la Sra. Fité. Ja saben que hem iniciat en tot el tema de la reforma del Firal, i hi 
estem encara treballant amb participació i seguint tot el procés amb els terminis i amb 
els plantejaments que havíem fet inicialment; això ens ha portat molta feina. I el que 
tenim ara sobre la taula que també portàvem amb els nostres objectius del Pla de 
govern, és fer el que seria com un marc de participació ciutadana a la ciutat d’Olot, on 
s’han de recollir, no només tot el munt d’activitats que ja s’estan fent en l’àmbit de la 
participació ciutadana, i això ens permetrà tenir un punt de partida del que estem fent, 
de detectar tots aquells àmbits on podem millorar en participació ciutadana, i a partir 
d’aquí poder fer noves propostes com aquesta que comentava vostè vinculada al 
ROM, i que podem avaluar i podem intentar discutir dintre d’aquest marc. Això ho hem 
començat a fer, i en els propers mesos un cop tanquem aquest mes d’octubre tan 
frenètic en el tema del pressupost, començarem a abordar aquest tema.  
 
Intervé el Sr. Rubió.   
 
AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESSUPOSTOS.- Seguim amb la participació, la 
transparència, el govern obert, i el valor que donem als nostres ciutadans i els 
voldríem fer un prec perquè, abans de la presentació al ple del pressupost municipal, 
facin una audiència pública per tal d’explicar els pressupostos (els detalls, els motius i 
les decisions) a totes les persones que vulguin. 
Recordar que ja li vam demanar l’any passat, a l’alcalde, va semblar que era just 
preparar-ho, però no ens va dir que no. Per tant li tornem a demanar aquest any.  
 
Respon l’Alcalde. És una assignatura pendent el fet de fer audiències públiques, que 
ve una mica marcada pel mandat passat, quan vàrem fer audiències públiques i no va 
venir ningú. I per tant la nostra motivació per fer audiències públiques va decrèixer, a 
pesar que sí que les havíem posat i que les vàrem convocar. Ningú és massa 
exagerat, va venir un senyor que va dir: no m’ho puc creure, com és possible que 
només sigui jo el que està present a la sala.  
Doncs ens ho tornarem a plantejar, no pels pressupostos, els pressupostos torna a ser 
un altre problema com aquest de la informació que hem estat parlant. Els 
pressupostos estic convençut que els tancarem poques hores abans que siguin 
públics, i no som capaços de fer-ho amb audiència pública.  
Recollim la petició i no serà en els pressupostos, però tornarem a provar de fer una 
audiència pública en altres temes. En vàrem fer dues, en una hi havia tot de persones 
de la CUP i no hi havia ningú més, per tant son testimonis que no van venir, a pesar 
d’anunciar-ho a Ràdio Olot i La Comarca i ser tots els regidors de l’equip de govern 
asseguts en aquesta mateixa sala amb la voluntat de contestar el que ens volguessin 
preguntar els ciutadans, però no va venir ningú.  
En convocarem una altra, però si convoquem una audiència pública la Sala de plens 
ha d’estar plena, o hi ha d’haver gent que tingui ganes de preguntar-nos sobre temes 
diversos. Jo crec que expliquem moltíssimes coses, i intentem explicar-les, si hi ha 
alguna cosa que els ciutadans pensin que no hem explicat prou bé, ens ho poden 
demanar. Farem una audiència pública i a veure si entre tots som capaços de 
dinamitzar-ho. I si realment hi ha interès, cap problema en anar-ho fent.  
En la modificació del ROM on es va posar a audiència pública, vàrem ser nosaltres 
com  a equip de govern que l’hi vàrem afegir, i les intervencions en el Ple.  
 
Intervé el Sr. Rubió.   
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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE EL RECICLATGE.- Actualment un 30% 
de la població de la Garrotxa recicla. A Olot només es recicla un  34% de les deixalles, 
quines mesures i actuacions tenen previstes per tal de sensibilitzar a la ciutadania 
sobre la necessitat de reduir la producció de deixalles i de reciclar de forma correcte, 
comptant que l’abocador està quasi ple i que el 2020 el preu de la tona entrada dins 
l’abocador es doblarà?  
Actualment, l’any 2007, és de 25 euros la tona. Al 2020 aquesta es doblarà, a 50 
euros. 
 
Respon el Sr. Guix. Sí, efectivament Sr. Rubió, tal com li he explicat, cada ciutadà a 
Olot genera cada dia 1.100 grams de deixalles, dels quals 400 es reciclen; poden ser 
400 de vidre, cartró, plàstic, envasos, o matèria orgànica, que també és important. El 
que fem millor és reciclar matèria orgànica, això sí que ho fem bé; podríem fer-ho millor 
però és de les coses que fem ben fetes els olotins. Però en tot cas ens queden 700 
grams que van cada dia a l’abocador de Beuda, i per tant això, com li deia abans, 
primer és un cost de transport, després és un cost de la taxa que ens cobra la 
Generalitat, és un cost de la màquina que està allà repartint les deixalles a l’abocador 
perquè quedin ben repartides i després enterrar-les, i és un cost també de neteja.  
Hem fet algunes campanyes importants. Una, que  jo n’estic molt content perquè va 
ser fruit de la col·laboració amb les associacions de veïns: hem editat uns papers en 
color, on expliquem què s’ha de reciclar, i hi posàvem justament aquestes dades. I el 
que passa és que en el díptic que vàrem editar, per cada barri hi havia l’anagrama 
també de l’associació de veïns perquè ho fèiem conjuntament amb ells, i són ells que 
ho han passat per les cases dels seu barris. Per tant, a les associacions de veïns estan 
molt interessades les juntes i també les assemblees que ho han anat explicant, en 
millorar aquest reciclatge, perquè ja veuen que si no, s’hauran d’apujar les deixalles, 
cosa que no ens agradaria. 
I ara justament estem a punt, ja vàrem contractar-ho a la Junta de Govern de fa dues 
setmanes, un encàrrec a una empresa d’Olot que es dedicarà a posar dues persones, 
dos agents cívics, a informar directament en el contenidor, a les persones que vagin a 
llençar les deixalles, de dir-los això va aquí, això va allà, s’ha de fer millor, etc.  
A més a més de moltes cartes que s’envien quinzenalment a diferents barris de la 
ciutat, si detectem que hi ha un contenidor que periòdicament s’hi fan malament les 
aportacions de deixalles.  
També alguna vegada, obrint contenidors, hi ha un cartó amb una adreça concreta 
d’un ciutadà, i per tant vol dir que aquella caixa de cartó l’ha tirat al rebuig, i li enviem 
una carta dient-li que ho ha fet malament. Tot això són coses que es van fent en el dia 
a dia, pensem que és anar fent pedagogia, per intentar conscienciar els ciutadans de 
millors maneres en aquest sentit.  
 
Intervé la Sra. Tresserras.  
 
HABITATGE.- Finalment, els fem una pregunta i un prec lligat als pisos del centre 
d’Olot.  
Ràdio Olot es feia notícia que hi havia problemes per trobar pisos de lloguer a la ciutat i 
l’alcalde responia que és cert.   
Sabem, com tothom també sap, que el Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment 
els articles de la Llei 24/2015 que obliguen als bancs a la cessió forçosa de pisos buits. 
Però també sabem que l’administració manté les seves obligacions intactes per que fa 
a la mateixa llei 24/2015. 
El prec que els fem és que l’administració aprofiti totes les eines legals que té per 
aplicar i treballar en la línia dels objectius marcats a la llei 24/2015.  Per tant si els 
bancs no estan obligats automàticament a donar-nos els pisos buits, ara els fem la 
pregunta: per què l’administració no aplica la Llei 18/2017 que regula la capacitat de 
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multar als bancs; acció que la PAH porta demanant que es faci, des de l’any 2014. 
 
Respon el Sr. Berga. Jo he entès que la pregunta anava per què no multes, és una 
cosa que jo em penso que l’he explicat moltíssimes vegades: nosaltres tenim una 
jurista a l’Àrea d’Habitatge i tenim l’experiència d’altres ajuntaments que han emprès 
aquest camí d’intentar multar els bancs a partir de la llei del 2007, que és l’única 
possibilitat de multa que es permet. I ha passat un any, ha passat un any i mig, i tot 
segueix igual, no hi ha cap resultat.  
Ho he dit moltíssimes vegades, però em fan repetir el que ja he respost a cada 
intervenció: el dia que es demostri com una mesura efectiva, l’aplicarem. És a dir, ens 
posarem en contacte amb aquells ajuntaments que ho han fet, per saber de quina 
manera ho han fet i ho aplicarem; destinar els nostres recursos de l’Àrea d’Habitatge, 
que són pocs, com a mínim en el sentit del jurista, aportar un tema en el que no hi 
creu, perquè en aquest moment estem ja en una altra pantalla completament diferent, 
estem molt lluny d’això, doncs no ho farem. No ho farem, ja li he dit moltíssimes 
vegades, perquè no hi creiem, no creiem que sigui efectiu i la veritat és que no s’ha 
demostrat efectiu a cap lloc de Catalunya.  
Però sí que m’ha agradat que comencés la seva intervenció, dient, ja sabem que la 
cessió temporal dels pisos a l’article de la Llei 24/2015 està derogat. Me n’alegro que 
per fi ho digui en veu alta, me n’alegro que per fi ho reconegui, perquè quan jo li vaig 
explicar això en el Ple del mes de maig, el fet que aquests 270 pisos que estaven al 
Registre d’habitatges buits no en podíem aconseguir la cessió temporal perquè aquest 
article estava derogat gràcies a un recurs que el govern del Partit Popular va presentar 
al Tribunal Constitucional i que va derogar aquest article, vostès la setmana següent 
van fer una campanya dient “CiU i PSC reaccioneu, és urgent” –la porto sempre a 
sobre– “270 pisos acreditats en exposició, té l’obligació de posar-los a la banda de 
lloguer social, sí que es pot però no volen”. D’això en van fer cartells per tot Olot, en 
van fer una gran bustiada, li vaig repetir que això no era d’aquesta manera, vostès han 
continuat, fins i tot la setmana passada va tornar a editar la CUP un vídeo repetint 
exactament, i ho sento molt, però una mentida encara que sigui repetida cent vegades, 
continua essent una mentida. És a dir, això no es pot fer, ho he dit moltíssimes 
vegades, no ho pot fer Olot, no ho pot fer cap altra ciutat de Catalunya. Miri, avui que 
hem parlat d’ajuntaments ara em ve al cap Celrà: sap quants en té Celrà d’habitatges 
buits, d’aquests que sí que es pot però no volen? En té 54. Els de Celrà tampoc volen, 
com la resta d’ajuntaments de Catalunya. I això no han anat mantenint durant quatre 
mesos. I això ho sento molt, però és enganyar la gent, enganyar la ciutadania, i això sí 
que en aquest cas concret em costarà de perdonar-los-hi, perquè crec que ho feien 
amb tota la intenció i el tot el coneixement de saber que aquest article estava derogat. 
En tot cas, aquests articles derogats, com saben, en el moment que es va conèixer el 
resultat del recurs que havia presentat el Partit Popular, que el Tribunal Constitucional 
va derogar tres articles –ara no m’allargaré altra vegada a explicar quins tres articles 
eren–, es va fer una cimera al Parlament de Catalunya, convocada pel President 
Puigdemont, i es va encarregar a una comissió de juristes que busquessin a partir de 
les lleis que tenim en aquest moment a disposició, formules imaginatives per 
aconseguir el mateix resultat d’una manera diferent. En aquest moment hi ha un 
avantprojecte, es canvia la cessió temporal d’habitatges per l’expropiació forçosa de 
l’ús de l’habitatge, aquesta és la mesura que en principi és un mínim de quatre anys i 
un màxim de deu, això ha d’entrar a tramitar-se al Parlament, en aquest moment 
l’avantprojecte ja el tenen al Parlament. I pensem que aquesta pot ser la solució per 
arribar a aquests 270 habitatges. No tingui cap dubte, que en el moment que aquest 
instrument legal estigui a la nostra disposició i hi hagi famílies que necessitin aquests 
habitatges, com sempre li he explicat, en farem ús. Però no continuïn amb el “sí que es 
pot però no volen”, perquè és que és una falsedat i a mi em sap greu que vagin 
insistint, fins i tot la setmana passada altra vegada amb un vídeo, repetint exactament 
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el mateix. És que no podem, no podem ni nosaltres ni ningú.  
El tema de les multes, el dia que es demostrin efectives no tingui cap dubte, nosaltres 
per molt que insisteixin a fer creure que estem al costat dels bancs i no de la gent, 
nosaltres el que estem és al costat de la gent i el dia que això es demostri efectiu, ho 
aplicarem.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ FORTÍ SANT FRANCESC.- Dies enrere uns companys i 
amics van tenir el goig d’anar a passejar a dalt a sant Francesc, i em van comentar –
desgraciadament jo no hi vaig poder pujar i ells m’ho van explicar– que el fortí estava 
obert, que estava molt deixat a dintre i que a més a més els lavabos també estaven 
molt bruts i estava tot molt deixat. És un lloc que segurament hi deu haver hagut 
treballadors dies enrere, o el que sigui, però a veure si tenim previst tancar el fortí i 
deixar els lavabos nets o a veure si hi ha alguna cosa prevista per mantenir l’espai 
acurat i endreçat. 
 
Respon el Sr. Vayreda. És possible, no dic que no, que en alguns moments concrets 
l’espai no tingui la netedat que requereix, de fet tenim un acord amb el masover, que 
és qui ho ha d’anar mantenint; ha de mantenir nets els lavabos, la neteja, ens ha 
d’avisar si hi ha alguna bretolada. Hi hem d’insistir, perquè aquest noi treballa i està 
preparant ja una altra casa per marxar, i per tant ens costa una mica. Hi insistirem, 
però en tot cas el que és important és que aviat començarem les obres de millora. Li 
he de dir que empitjorarà segurament l’espai, perquè hi haurà camions, sorra, brutícia, 
però demanem paciència perquè esperem que per la Setmana Santa de l’any vinent 
ho tinguem arreglat i hi hagi algú que s’ocupi realment de tenir uns lavabos dignes, 
normals i que tothom qui pugui o que arribi a dalt a Sant Francesc, tingui uns espais 
realment com es mereix. Perquè és veritat que de vegades, tot i els esforços que fem, 
si algú hi va i ho embruta, no hi podem anar cada dia i és una mica difícil. Però estem 
en camí de resoldre-ho, jo crec que en pocs mesos estarà tot resolt. 
 
Intervé el Sr. Gómez. 
 
ENDERROC CASA DELS PEIXOS PARC NOU.- Nosaltres també volem preguntar els 
motius pels quals s’ha decidit que s’havia d’enderrocar la Casa dels peixos del Parc 
Nou. 
 
Respon el Sr. Gelis. Hi ha al·luminosi en les bigues del teulat, a més a més hi ha 
problemes també d’inundacions en la casa, que no drena bé. Es va mirar que era el 
menys costós, reparar-ho o enderrocar-ho, com que no té una utilitat concreta, ni cap 
qualificació concreta ni res. Vàrem decidir enderrocar-ho i preservar les bombes que hi 
ha, farem una petita obra per preservar les bombes de l’aigua, però l’enderrocarem per 
evitar perills, perquè de vegades hi podia entrar mainada o gent que utilitzava; a 
l’Associació Sardanista aquest any ja no els hi vàrem deixar entrar per guardar-hi 
material, per evitar qualsevol accident.  
Llavors hem esperat que s’hagi acabat la temporada d’estiu per no molestar molta gent 
que van al parc, però ara que ha passat l’estiu sí que contractarem l’enderroc de la 
Casa dels peixos.  
  
Intervé la Sra. Barnadas. 
 
SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE.- El Sr. García ja ho ha preguntat, 
nosaltres bàsicament el que volíem, no podíem afirmar que no s’hagués fet res per la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible, el que sí que teníem constància és que no ens 
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havia arribat res, si és que s’havia fet alguna cosa, per tant també el nostre interrogant 
en aquest sentit.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. 
 
SOMENERGIA.- A veure si ja som socis de Somenergia, o com tenim el tema.  
 
Respon el Sr. Gelis. No som encara socis. Està en tràmits i es farà tal com vàrem 
acordar en el Ple.  
 
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 constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


