ACTA NÚM. 11
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 17 DE NOVEMBRE DE 2016
1a. CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2016000012

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 17 de novembre de 2016, a dos quarts de vuit del
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS
(CiU), amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria
que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (CiU), Núria Zambrano i
Costejà (CiU), Estanis Vayreda i Puigvert (CiU), Núria Fité i Grabalosa (CiU),
Maria del Mar Roca i Reixach (CiU), Montserrat Torras i Surroca (CiU), Josep
Gelis i Guix (CiU), Jordi Alcalde i Gurt (CiU), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna
Barnadas i López (ERC), Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana
i Caralt (ERC), Lluís Juncà i Pujol (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir
Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís
Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal
(OeC).
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2.- DESPATX OFICIAL
Intervé l’Alcalde. Hi ha diverses activitats de les que ja he anat donant compte a la
Junta de Govern Local, però sí que volia aprofitar per parlar de diversos temes. El
primer –i estic convençut que tots hi estaran d’acord– felicitar a la gent de Lluèrnia
per la gran festa que ens varen organitzar aquest cap de setmana, per la capacitat
d’atractiu que han tingut amb tantíssima gent. Olot, com diuen molts ciutadans,
semblava les Festes del Tura, amb un ambient familiar, que ens va agradar. Crec
que la qualitat artística de les presentacions i dels diferents escenaris va ser
altíssima. Per tant, si els sembla bé, faríem arribar la felicitació de la Corporació als
organitzadors de Lluèrnia, tant a la gent de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, però
especialment a l’associació que cada anys ens ajuda i que es va consolidant amb la
voluntat que això vagi anant endavant. A tothom qui ha participat en l’acte li farem
arribar la nostra felicitació.
La segona cosa de la que també volia donar compte, a pesar que segur que també
els hi ha arribat informació a través dels mitjans o informació directa, és que vàrem
tenir aquí a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, en una visita que va ser
molt productiva. Li vàrem explicar tot el que s’estava fent des del Mas les Mates, des
de l’Àrea d’ocupació; la veritat és que va tenir paraules molt elogioses, vàrem estar al
Consorci d’Acció Social, o també li vàrem explicar què fèiem des del Consorci en
temes d’acció social, altra vegada paraules molt elogioses, que lligaven amb què
pocs dies abans hi havia hagut la Comissió directiva, l’òrgan directiu del PIAIS a la
comarca, el Pla que lliga els temes socials amb els temes sanitaris; amb el Secretari
general del Departament de Salut, que també ens va dir el mateix, que estem
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marcant tendència, creant un model, que després ens servirà per a tot Catalunya.
Per tant, paraules molt elogioses que com a Alcalde jo em vaig sentir-me’n molt
orgullós, i així els ho vaig expressar. Després també vàrem anar a veure la
Residència de l’antic Hospital Sant Jaume, que necessita de totes totes una
remodelació, i el que ja havíem anat explicant, perquè ja fa temps que teòricament
ens ho havien anat dient; la Consellera ho va fer públic, i per tant, jo vull expressar-li
públicament el meu agraïment que ens ajudin a refer la residència i que a més la
puguem transformar en un centre específic, molt centrat en la persona, en el model
que s’està definint, que hi ha poques o cap altra residència en aquest moment la
tinguin aquí a Catalunya. Estem pendents de tenir el projecte definitiu, en pocs dies
convocarem el Patronat de l’Hospital Sant Jaume i crec que començarem a tirar
endavant ja aquesta reforma, amb una primera ajuda que ja tenim pactada amb el
Departament i amb l’Obra social de La Caixa, i amb el compromís que l’any que ve
continuarem aquesta política de col·laboració. Per tant molt bona notícia per a la
ciutat, i també en volia donar compte aquí al Ple. I a més, llavors ens va explicar que
per diversos motius havien hagut de fer una convocatòria urgent de places
col·laboradores, que seran places amb finançament públic, vint-i-una places per a la
ciutat d’Olot. Això no és que hi hagi diferències entre un lloc i un altre, sinó que es va
preguntar quantes places que en aquest moment són privades estan lliures, i tothom
va respondre, i a partir d’aquí ells van repartint aquestes places. Hem tingut la sort
que vint-i-una són per a la ciutat d’Olot. Crec que anirà molt bé, que places privades
n’hi ha, i en aquests moments hi ha poca llista d’espera que hi vulguin accedir, però
de places públiques amb finançament públic sí que tenim problemes i en necessitem.
Per tant, una excel·lent notícia per a la ciutat, seguida de la notícia que també ens
explica la consellera Bassa, que amb la voluntat que l’any que ve crearem unes
places públiques. Crec que és una gran notícia i que per tant, com a ciutat, però
també com a país, ens hem de felicitar que això vagi tirant endavant.
Vàrem tenir també el Conseller Baiget, també parlant de temes especialment de
formació, els hi vàrem explicar Dinàmig i també altra vegada es va dir que aquest és
el model que s’ha de tirar endavant, el model de col·laboració. Tenim la sort que la
nostra comarca és molt especial quant a distribució geogràfica, amb una capitalitat
que ningú discuteix, amb tots els municipis gairebé a l’entorn, amb poques distàncies
i això afavoreix que puguem tirar endavant iniciatives com aquesta. El Conseller
Baiget també va estar content que li expliquéssim Dinàmig, els temes d’ocupació i de
formació, i també ens va felicitar per la idea d’anar implantant la formació
professional a nivell dual, va dir que ell s’hi comprometia a veure si d’alguna manera
o altra, amb la seva vessant també de Conseller d’Universitats, podem tirar endavant
aquesta formació professional de grau superior, obrir algun altre àmbit com hem fet
amb Kreas, que ha estat un èxit en quant a la participació perquè ja hem acabat el
primer cicle de dos, i ja comencem el segon, amb un alt índex d’inserció. La directora
de Kreas, Sra. Mònica Fortet, va donar dades i xifres, des de la Universitat de Vic
també varen explicar com ho valoren. Per tant, les visites dels dos Consellers van ser
molt positives i em semblava que valia la pena que també ho fessin públic.
L’última cosa que també he d’explicar, és que dilluns vaig ser a Barcelona, en una
reunió de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, en relació al tema de les oficines liquidadores del registre. Aquest és un
tema que es va movent, que anem veient; jo he parlat amb gent del Govern que ens
garanteix que el servei es mantindrà, però hi ha una certa intranquil·litat a nivell de
municipis, a veure què passarà amb aquestes oficines liquidadores. Dilluns vaig estar
en aquesta reunió, és possible que la setmana vinent hi hagi alguna mena de nota o
alguna mena de reunió per triar endavant això, i ho anirem seguint atentament,
perquè sincerament, la qualitat que donen la gent de l’Oficina Liquidadora en quant a
assessoria a les persones que tenen una herència, que han de saber quins tràmits
han de fer, quant han de pagar; és una atenció molt personalitzada. Fan una gran
feina a l’Oficina Liquidadora, jo hi he estat en contacte i espero i estic convençut que
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arribarem i trobarem el marc d’acord.
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 : 14
- d’entitats : 38
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut
durant el mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració :
- el dia 28 d’octubre, va rebre la visita de l’Hble. Sr. JORDI BAIGET, Conseller
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb el qual va tenir una
reunió de treball a la seu de la FES, per informar-lo del funcionament de Kreas i de la
recent creació del Consorci Dinamig. I d’altra banda, explica que va dinar en un
restaurant de la ciutat, acompanyat d’una trentena d’empresaris d’Olot i comarca.
- el dia 8 de novembre es va desplaçar a Barcelona, per assistir a una reunió d’una
representació de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) amb l’Hble. Sr. ANTONI
COMIN, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 11 de novembre, va rebre la visita a Olot, de l’Hble Sra. DOLORS BASSA,
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb ella, va anar a inaugurar les
Jornades d’Artteràpia que se celebraven al Casal Marià, va tenir una reunió a la FES
per informar-la del tema d’Ocupació, va fer una visita a la residència Sant Jaume i va
visitar el CASG.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS i ASSISTÈNCIA A
ACTES que ha mantingut durant el mateix període :
- el dia 28 d’octubre va assistir a l’acte de presentació del llibre titulat “Estranyament
lliure” de Joan Mercader, que va tenir lloc a l’Orfeó.
- el dia 29 d’octubre, va ser present a l’acte de lliurament dels Premis Jordi Pujiula
que va tenir lloc al Teatre Pral.
- el dia 30 d’octubre, va anar a felicitar el centenari Sebastià Vila, que complia 100
anys, a la residència del Tura.
- el dia 1 de novembre, va assistir a l’acte d’Ofrena als olotins difunts que com és
habitual de cada any, es va celebrar a l’entrada del Cementiri. Aquest any va comptar
amb la participació del nou Rector de la Parròquia Mn. Pere Domènech, amb el
rapsoda Josep Caselles i la cantant Laura Plasencia.
- el dia 2 de novembre, va ser present a l’acte d’inauguració de la nova Oficina Store
d’Olot de la Caixa, situada a la Plaça major i seguidament a la reunió de constitució
de la Junta de Dinamig que va tenir lloc a seu de la FES.
- el dia 3 de novembre, va anar a saludar les persones que estaven fent una formació
sobre el “Pla de valors” al Casal de la gent gran i seguidament, va assistir a
l’Assemblea d’Integra.
- el dia 4 de novembre, va anar a felicitar una centenària de la residència del Tura.
- el dia 5 de novembre, va assistir a l’acte de presentació de les Pubilles i Hereus
dels diferents barris d’Olot i comarca que va tenir lloc al Saló de Sessions de
l’Ajuntament i al sopar de proclamació de la Pubilla i l’Hereu d’Olot i de la Garrotxa,
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que es va celebrar en un restaurant de la ciutat.
- el dia 7 de novembre va ser present a la reunió de la Comissió Permanent
d’Innovacc, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 10 de novembre, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que com és
habitual va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- el dia 11 de novembre,a la tarda, va assistir a la inauguració de l’exposició dels tres
projectes de la remodelació del Firal que va tenir lloc al Casino i a continuació, a la
seva presentació per part dels equips d’arquitectes, al Teatre Principal.
- el dia 12 de novembre, va passejar per la ciutat per veure les diferents propostes de
llum i de foc de Lluèrnia.
- el dia 13 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per participar en la
concentració en suport dels encausats pel procés, que va tenir lloc a l’Av. Maria
Cristina.
- el dia 14 de novembre, es va tornar a desplaçar a Barcelona per assistir a una
reunió a l’Associació Catalana de Municipis per parlar de les oficines liquidadores.
I a la tarda, va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot, a
l’Assemblea de la Caritat i a la reunió de la Xarxa de Barris que va tenir lloc al Saló
de Sessions.
- el dia 15 de novembre, va assistir a la reunió del Consell Escolar, que també va
tenir lloc al Saló de Sessions.
- i finalment ahir, dimecres, va assistir al Consell Rector del Consorci Social i de Salut
a Barcelona.
3.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2016LDEC002674 2016LDEC002843.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària. A partir de gener de 2016 deixen de publicar-se els extractes de les actes
de Junta de Govern Local, atès que en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen
les actes íntegrament a la web de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb els paràmetres
establerts en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
5.1. - DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2016024787
Núm. expedient: SG052016000013

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

7

Personal eventual contractat
a novembre de 2016

2
(dedicacions completes)

Adscripció

Serveis generals

Presenta la proposta l’Alcalde. És un tema que ve repetidament aquí, compliment en
relació al personal eventual. No hem canviat per res, i per tant continuem complint:
podríem tenir set persones de confiança i en tenim dos adscrits a Serveis generals.
Això ho comuniquem al Ministeri i res més, és purament aquesta comunicació.
El Ple es dóna per assabentat.
6.1. - CONVALIDAR DECRET DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 100/2016
Núm. de referència : X2016025299
Núm. expedient: SG052016000014

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Convalidar el Decret d’Alcaldia número 2016LDEC000967, de compareixença en el
recurs contenciós administratiu ordinari núm. 100/2016 del Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Girona, interposat per la Generalitat de Catalunya contra
l’acord de declaració de reversió automàtica a favor de l’Ajuntament d’Olot de la finca
on hi havia situat el parc de Bombers, a la zona de les Mates, carrer Mestre Falla
núm. 45.
Presenta la proposta l’Alcalde. Saben que en el tema de l’estació del Parc de
bombers, estem en una negociació amb Patrimoni de la Generalitat. Vàrem portar al
Ple la reversió a favor de l’Ajuntament de la finca i per defensar els drets que
nosaltres pensem que té l’Ajuntament, i hi ha presentat recurs i per tant hem de
convalidar el decret de compareixença, i que l’Ajuntament continuï en la línia que va
pensar en el seu moment, que tenia determinats drets i defensar-los.
Intervé el Sr. García. Si em pot ampliar una miqueta més la informació, que per la
lectura de l’expedient, el que dedueixo és que arribem a aquest contenciós i
expressa una mica el fracàs, com sempre que has d’anar a un tercer acabi dilucidant
qui té raó. Semblaria que el lògic i normal seria que en la negociació es pogués
arribar a un acord amb la Generalitat. A més, són, se suposa, els amics, per tant no
acabo ben bé d’entendre on estaria la problemàtica en aquest sentit.

Mod ACTS_DP06

5

Respon l’Alcalde. És un tema d’interpretació de les lleis. És evident que la sortida de
dir, acabem pactant, la tenim en qualsevol moment, però els nostres serveis jurídics i
l’assessoria externa que vàrem contractar pe a aquest procés ens diuen que tenim
raó nosaltres, i des de Patrimoni de la Generalitat –i no d’aquest govern, i de
l’anterior– ens diuen que ells tenen la raó, i que d’alguna manera, per recuperar
l’edifici, l’Ajuntament ha de pagar uns diners. Si tinguéssim un projecte immediat per
fer, crec que corren alguns projectes sobre la taula per fer allà, crec que es tractaria
d’asseure’ns i acabar d’arribar a aquest acord. Però de moment cadascú defensa la
seva posició, ningú cedeix.
Nosaltres entenem des del punt de vista jurídic, que ens apliquen unes lleis que no
corresponen, i en canvi ells, amb qui hi he parlat repetidament, entenen que encara
que hagin de revertir els terrenys, que ni tan sols això està d’acord, que l’edificació
s’ha de pagar. Jo crec que és una discussió jurídica, en que de moment anem
seguint el que ens diuen els advocats; no és que sigui per tenir un enfrontament ni
una baralla, sinó que és allò que cadascú defensa uns drets, sabent que els altres
són amics, i que en el moment que tinguem urgència per tancar això, jo crec que no
tindrem cap problema en asseure’ns i trobar la solució. Ara de moment, cadascú
defensa els seus drets i ningú tira enrere.
Intervé el Sr. García. Només dir que l’esforç de la negociació, perquè si acaba amb
un judici, com s’acabarà, donant la raó a un o a l’altre, a l’hora després d’arribar a un
acord a posteriori, en el cas que l’Ajuntament –suposant que perdés el judici– estem
en pitjors condicions de negociar.
Intervé l’Alcalde. I en cas de guanyar, estem en millor posició. És clar, això ja ho
sabem, però escolti, si els serveis jurídics em diuen que tenim raó. Jo també crec que
això s’acabarà en una negociació i tancarem. El que passa és que ara aquest punt
havia de ser a l’ordre del dia, perquè hem de convalidar per poder seguir amb el
procediment que en un moment determinat vàrem optar.
El problema està en que ens empipa pagar. És única i exclusivament això. I és
probable que acabem havent-ho de fer, però de moment els nostres advocats diuen
que no, per tant ens defensem, defensem els interessos de la ciutat, dels ciutadans,
perquè al final els diners són dels ciutadans. I ja veurem fins on arribarem, però amb
la voluntat que si de cop i volta tenim una urgència, estic convençut que ho resoldrem
en pocs dies.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Un cop quedi clar
a qui pertany, com que és un edifici públic, els proposem que facin un procés
participatiu per a definir-ne els usos, amb la gent del barri de Sant Miquel i les Tries.
Respon l’Alcalde que no afecta a tot el que són instal·lacions esportives ni a res de
tota la illa, només és purament l’edifici del parc de Bombers, que n’han fet un de nou;
és purament això. Ja discutirem, en aquests moments no està dintre la possibilitat
immediata, que tinguem un projecte que ja vulguem fer. Hi va haver un moment que
quan valoràvem els camps de futbol, ja teníem clar que allò podria ser fins i tot una
espècie de pavelló esportiu petit, unit amb un camp de futbol, però el problema és
que el camp de futbol és petit, que tota la instal·lació s’hauria de fer nova, i ho vàrem
descartar i vàrem decidir fer les obres al Morrot. I per tant allà ho tenim en espera,
probablement de fer una cosa que també explica tot sovint el Sr. Gómez, de fer un
parc poliesportiu. Això, estem negociant, quan decidim això probablement serà el
moment també de valorar què més hem de fer-hi al cantó, i de prendre una decisió. I
quan prenguem la decisió, evidentment, intentarem parlar-ho amb tothom.
S’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC).
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7.1. - ANOMENAR LA PISTA DE PATINATGE DEL PAVELLÓ, PISTA MONTSITA
CASADELLÀ
Núm. de referència : X2016024779
Núm. expedient: SG042016000001

El Club Patinatge Artístic Olot és en l’actualitat un referent mundial pel seu llegendari
palmarès: porta guanyades deu medalles d’or, dues de plata i una de bronze; tretze
podis en catorze campionats del món i 54 ors més en campionats territorials,
nacionals, estatals i europeus en només 16 anys.
Bona part d’aquest èxit majúscul i irrepetible arrenca de la presidència de Monsita
Casadellà i Figueras (1948-2002), primera presidenta del club, que va apostar
decididament per fomentar la pràctica del patinatge artístic a la ciutat, especialment
la de grups. Per la seva mirada avançada cap a la modalitat dels grups de xou, per
l’aposta decidida de professionalitzar la direcció artística del club, i per haver estat la
primera presidenta d’una entitat referent en la promoció i en la competició, avui amb
més de 200 llicències,
El president de la Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Que la pista de patinatge del pavelló, prengui el nom de Pista Montsita Casadellà.
Presenta la proposta la Sra. Mar Roca. La Montsita Casadellà va agafar el càrrec de
presidenta de la secció de patinatge del CPHOlot l'any 91. Un parell d'anys més tard,
el 93, el patinatge es va independitzar de l'hoquei creant el que actualment és el
CPAOLOT. Va estar més de 10 anys dirigint un club, de manera desinteressada,
que en aquells moments no era ni tan gran, ni tenia els èxits que té actualment. Era
un club modest, amb menys patinadors però que de seguida va anar creixent
gràcies sobretot a la feina ben feta per en Ricard Planiol. En Ricard va entrar al club
al 89 quan la Montsita encara no era presidenta, però quan ella va agafar el càrrec va
ser la seva insistència i la seva visió de futur envers a ell que va fer que en Ricard
deixés l'altre club a on treballava i es dediqués exclusivament a l'Olot. Una elecció
per la qual actualment li estem molt agraïts. Ella va creure que el futur del club
passava per les seves mans i no es va equivocar.
Era una persona passional i molt fidel als seus. Es va bolcar 100% al club i va
impregnar un bon ambient de treball i dedicació a tots els que la van ajudar. Una
manera de fer que s'ha anat traspassant junta darrera junta i ha creat l'ADN actual.
Dóna d'empresari, amb dos fills ja grans, va poder dedicar-hi moltes hores i es va
convertir en la seva passió i orgull. Ella no havia patinat mai, ho feia la seva filla, però
de mica en mica es va anar enamorant d'aquest esport i s'hi va bolcar del tot.
Normalment quan els fills o filles dels presidents pleguen de patinar, aquests deixen
el càrrec, ella no. Quan la seva filla va marxar a Barcelona a estudiar ella va seguir
com a presidenta perquè estimava el club i confiava que podria arribar molt lluny.
Va creure molt fort en els grups de xou. De seguida que es va presentar l'oportunitat
de competir en aquesta nova modalitat ella va animar a en Ricard a presentar-s'hi, i
quin gran encert.
Malauradament no va poder gaudir de tot el que hem viscut tots nosaltres ja que va
morir just abans del primer gran èxit, l'europeu de Nantes on el CPA Olot es
proclamava campió d'Europa per primera vegada amb “Arrels”.
Tot i la seva greu malaltia, fins l'últim moment va estar amb les seves patinadores i
el seu club. Ens va deixar el juliol de 2002 i un mes abans, en el festival de juny, va
voler assistir i estar envoltada del que era la seva gran família. Va ser l’ última
vegada que els va veure patinar, a casa amb la seva gent.
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I és ben evident que tota la tasca que va fer la Montsita va deixar petjada ja que
encara ara la seva persona és ben present en tot lloc i en tot moment.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. No afegiré res a les paraules
de la regidora, perquè els mèrits són més que suficients.
Només en tot cas, afegir com a reflexió, perquè juntament amb les persones o clubs
dels quals parlem, també hi ha multitud d’altres clubs, petits, sense cap tipus d’èxit
però amb una dedicació molt important tant de pares com d’entrenadors, i llavors no
sé si valdria la pena fer un cert reconeixement cada any a algun club o a alguna
activitat. Jo em penso que val la pena que a més de subvencions, crec que fer un
cert reconeixement com ara s’està fent amb la Montsita i el Club de Patinatge, valdria
la pena estendre-ho a altres activitats esportives i segurament d’altra mena també.
Em penso que aquest reconeixement que moltes vegades aquí l’Alcalde o
l’Ajuntament fem de viva veu, però potser cal institucionalitzar-ho una mica més.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Sempre és
complicat i difícil posar nom a les coses, i en aquest cas trobem un encert aquest
petit homenatge a la Montsita Casadellà. Ferma defensora del patinatge artístic com
a disciplina esportiva, va sembrar les llavors que avui ja són fruits. Pensem que és un
molt bona proposta i per això, en el seu moment de seguida li vam dir que si.
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. A mi sí que m’agradaria
estendre’m una mica més, perquè pensem que sí que és important que des del
Consistori es subratlli la personalitat d’aquella gent que amb el seu esforç impulsa
una activitat que en última instància acaba tenint valor social i que de vegades passa
desapercebut, però que realment la feina que individualment fan segons quines
persones acaba tenint una repercussió, que si després no ho valorem amb el pas
dels anys i mirem enrere, segurament passa desapercebuda i queda en no res.
Llavors, en el cas de la Montsita, particularment em sembla que és un cas
paradigmàtic, i quan singularitzem el cas de la Montsita, evidentment no és només
per subratllar la seva personalitat, sinó per remarcar el valor de tanta gent que de
manera altruista i desinteressada treballa per fer un benefici comú, un benefici per a
la societat. Quan se’ns va acudir posar el nom d’una pista del pavelló, a l’antic
pavelló nou, el nom de Jordi Mora, precisament també pensàvem en el mateix cas
que el de la Montsita: estem parlant de persones que han tingut una trajectòria
singular, especial, i que a més a més en el seu entorn, en els seus mateixos clubs
són especialment valorades. Tant és així que en el cas d’en Jordi Mora, per exemple,
el Club de Voleibol Olot fa un torneig que porta el seu nom, des de ja fa uns anys, i
en el cas de la Montsita, tots recordareu que hi ha el Memorial Montsita Casadellà
també ja de fa molts anys. I per tant, des de l’Ajuntament no fem més que subratllar
allò que d’alguna manera, durant molts anys, no és una qüestió d’avui per demà, ni
tampoc és una qüestió que hagin guanyat el desè campionat del món, que es diu
aviat, deu vegades campions del món. Durant molts anys se’ns està dient, que
tinguem present que hi ha aquesta persona, aquesta figura, que d’una manera
desinteressada i dedicant molt de temps, en el cas d’en Jordi Mora amb el voleibol i
amb el cas de la Montsita Casadellà amb el patinatge artístic, doncs durant molt de
temps estem valorant la seva feina i per tant, la gent que som representants del
conjunt dels olotins, i que en aquests moments estem aquí, representant el conjunt
dels olotins, està bé que ho subratllem i que ho valorem especialment. Perquè
d’acord que és una feina comuna i d’acord que hi ha de participar tots els membres
de la Junta, i hi participen esportistes i hi participen entrenadors i hi participen els
pares i mares i el públic, però de vegades si no hi ha algú que es posa davant i es
posa a estirar del carro, tots sabem, de vegades com és difícil trobar aquell que es
posa davant a estirar del carro, les coses no surten. I en el cas de la Montsita
Casadellà, especialment va ser ella, qui pràcticament del no res –no ben bé del no

Mod ACTS_DP06

8

res, perquè ja existia el Club Hoquei Olot, i tots recordarem que el Club Patinatge
Olot surt del Club Hoquei Olot– però que ja ella des del primer moment és qui
pràcticament del no res, ja existia alguna cosa, però qui tira endavant tot aquest
projecte, quan aquest projecte no es podia ni somiar que arribaria vint anys després,
a ser el que és. I per tant, val la pena valorar-ho.
Jo recordo la Montsita fa més de vint anys, quan anava a entrenar a bàsquet al
Pavelló, i sempre et trobaves, crec recordar, un escarabat groc, i sempre era ellà la
Montsita Casadellà i sempre sabies que a qualsevol hora que arribessis, el dilluns, el
dimarts o el dimecres; qualsevol dia, tenies el cotxe de la Montsita allà a
l’aparcament, i deies, ja hi tornen a ser els del patinatge que ens prendran les hores
d’entrenament. I sí, perquè estem parlant d’això fa vint-i-cinc anys, hi havia dos
pavellons.
De fet, què més que reconèixer amb el nom de la Montsita Casadellà, el pavelló,que
si no hagués estat per ella no existiria. Simplement estem donant el nom a una pista,
que de fet existeix per ella, perquè si hem construït un pavelló de patinatge, és
perquè en el seu moment, la Montsita Casadellà va fer tot aquest impuls al patinatge
artístic, quan pràcticament no existia. Després han estat milers d’olotins implicats, no
sé si arribem al miler de patinadores, però segurament gairebé, però segur que entre
famílies i junta, i tothom que s’hi ha dedicat, són milers d’olotins que s’han dedicat al
club.
I l’homenatge de l’Ajuntament és per a tots, però el singularitzem. Evidentment que
també hauríem de fer un homenatge als presidents del club que han continuat la
feina, i no em vull deixar ningú: en Miquel Casas, l’Agustí Colomer, en Joan Fàbrega,
i actualment en Josep Sagués, però penso que estaran molt contents i molt
orgullosos que la mare de la gran entrenadora que tenen avui al club encara, l’Ester
–si es dedica a entrenar segur també que és per la seva mare– que la mare de
l’Ester, puguem homenatjar-la posant el seu nom a la pista que va ajudar a construir.
I per tant, només faltaria, endavant amb la idea.
Intervé l’alcalde. Jo crec que estem tots d’acord, que tots recordem com va
començar, com ha evolucionat, el que ha aportat a la ciutat d’Olot, perquè de prestigi
a nivell internacional n’hem aconseguit. Per tant, crec que no hem de votar i ho hem
de donar per aprovat i que iniciarem tots aquests tràmits.
M’ha semblat interessant la seva proposta, Sr. García, l’estudiarem. És en un altre
àmbit, és una altra cosa, però ens agrada fer reconeixements, i en fem a les millors
proves i als Joves brillants, i als emprenedors; potser també, perquè és veritat, a
l’esport del dia a dia, de base, hi ha tantes persones que fan una feina fantàstica, fins
i tot d’integració a través de l’esport. A través de l’Àrea d’Esports ho pensarem i
veurem a veure què podem fer-hi, però m’ha semblat una bona reflexió.
S’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC).
8.1. - APROVAR LA TRANSFERÈNCIA DE L'IMPO A L'AJUNTAMENT, COM A
SOCI FUNDADOR D'INNOVACC
Núm. de referència : X2016024552
Núm. expedient: SG112016000012

Atès que en data 20 de febrer de 2008 el Consell Rector de l’Institut Municipal de
Promoció de la Ciutat (IMPC) va acordar “acudir a la constitució com a soci fundador
de l’Associació catalana d’innovació del sector carni porcí “INNOVACC”.
Atès que en data 2 de març de 2008 es va elevar a escriptura pública la constitució
d’INNOVACC.
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Atès que la referida Associació es regeix pels seus Estatuts, aprovats pels socis
fundadors i també recollits en l’escriptura notarial de constitució.
Atès l’article 11è dels Estatuts en què s’estableix com a facultat de la Junta
Directora “k) Elegir d’entre els seus membres, al president”.
Atès que en data 7 de març de 2008 fou nomenat President de l’INNOVACC el Sr.
Lluís Sacrest Villegas, Alcalde d’Olot en aquell moment (escriptura 7/3/2008 núm.
426/08), i el 2 d’agost de 2011 va ser nomenat President el Sr. Josep M. Corominas i
Barnadas, Alcalde d’Olot (escriptura 2/8/11 núm. 1481/11).
Atès que l’IMPO, Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, es troba en fase de
dissolució i liquidació amb efectes previstos pel 31 de desembre de 2016.
Per tot això, el president de la Comissió informativa, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- DECLARAR la subrogació de tots els drets i deures que corresponen a
l’IMPO com a soci fundador d’INNOVACC, a favor de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Ratificar el nomenament de l’Alcalde d’Olot com a President d’INNOVACC,
que fou acordat en el Ple del Cartipàs, de data 2 de juliol de 2015, i autoritzar la
signatura de la documentació necessària.
Tercer.- Abonar la quota corresponent a partir de l’exercici 2017.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació INNOVAC.
Cinquè.- Elevar l’acord a escriptura pública.
Presenta la proposta l’Alcalde. És un punt més tècnic, tot i que l’Alcalde era el
President d’INNOVACC, el cluster en relació al sector carni porcí, que any darrera
any també va creixent i ens està donant també molt bons resultats, que està
impulsant projectes d’investigació, projectes d’innovació, on les empreses a part de
ser competidores fora, dintre el cluster treballen conjuntament per estudiar què hem
de fer amb els purins o què hem de fer per saber millor la qualitat de la carn; hi ha
moltíssimes iniciatives que cada any es tiren endavant i que a través d’Innovacc
aconseguim els recursos perquè aquests estudis es puguin fer, més enllà de
l’aportació que fan les empreses també. Doncs a pesar que sempre havíem parlat de
l’Ajuntament d’Olot, resulta que als estatuts qui hi constava com a soci del cluster,
era l’Institut Municipal de Promoció d’Olot.
L’IMPO desapareixerà perquè hem creat Dinàmig, que estem convençuts que ens
aportarà moltíssimes altres coses, però hem de solucionar i convertir en normal o en
legal el que ja passa cada dia. I llavors la fórmula jurídica que ha semblat més adient,
és subrogar a l’Ajuntament tots els drets que per dir d’una manera tenia l’Institut
Municipal de Promoció de la ciutat, que era soci fundador d’Innovacc; a partir d’ara,
amb aquesta fórmula de subrogació, l’Ajuntament d’Olot continuarà essent soci
fundador d’Innovacc, la presidència continuarà estant en mans de l’Alcalde d’Olot.
Jo crec que és un assumpte de tràmit al que hem de donar sortida, perquè d’aquí uns
dies hi haurà l’assemblea d’Innovacc, doncs per portar-ho a la Junta i deixar-ho ben
ordenat.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només que si no vaig
equivocat, com deia ara vostè, entenc que és un assumpte de tràmit. Hi posarem a
favor.
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Respon l’Alcalde. Sí, no canviarà res, només que dins els socis fundadors hi figurarà
l’Ajuntament d’Olot, i no hi figurarà l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, que
és com s’anomenava en aquells moments, i que va ser la fórmula que l’equip de
govern en aquell moment va decidir utilitzar. Però al crear Dinàmig ens trobem amb
aquest contrasentit, a pesar que els representants són l’Alcalde i un regidor.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Podem entendre el
desenvolupament des d’una perspectiva econòmica liberal o des d’una perspectiva
economica-social. És per això que recelem una mica del terme competitivitat, perquè
no l’entenem de la mateixa manera, competitivitat és un element molt capitalista, i
també, llegint els estatus d’Innovacc, no es fa cap referència a la situació laboral dels
treballadors i treballadores del sector, cap ni una. Totes sabem com algunes
d’aquestes grans empreses, contracten treballadors com a falsos autònoms, els
paguen salaris precaris, els horaris són totalment incompatibles amb la vida familiar,
els que tenen la sort de tenir contracte aquest és totalment inestableX. Per
nosaltres, el desenvolupament és que les persones visquin millor, que no hi hagi
diferència de classes socials i que tothom pugui viure bé. Pensem que l’administració
pública local ha de tenir aquest objectiu, la resta de qüestions, per nosaltres són
secundàries fins que no assolim.
Per tant, que existeixen espais on es puguin donar aquestes sinèrgies entre
empreses del sector carni i on l’Ajuntament hi pot tenir un contacte fluid és positiu,
sempre i quan no quedin desateses les condicions de vida de les persones.
És a dir, que per sobre el benefici empresarial hi hagi el benestar de les persones
que hi treballen.
Des d’aquest punt de partida, pensem que hauríem de participar també en altres
associacions, com per exemple la Xarxa d’Economia Social i Solidària. Ja sabem que
vostès governen i que tenen una determinada línia política.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Guix, aclarint primer que el Sr. Guix també és de
la Comissió Permanent i de la Junta Directiva d’Innovacc.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. En tot cas jo em penso que no
s’han llegit bé els estatuts, però Innovacc el que fa, és buscar sinèrgies entre les
empreses per buscar la qualitat i la millora del sector porcí carni. No és un sindicat
d’empreses del sector carni, és un clúster que el que fa és millorar la qualitat dels
productes que es desenvolupen en el sector carni.
I el que fa precisament és buscar sinèrgies entre les empreses, cosa molt positiva,
perquè pràcticament no s’havia donat en cap clúster fins que no es va organitzar
Innovacc, i per tant, sempre les empreses del sector carni treballaven individualment.
I ara estan aconseguint, gràcies a la iniciativa de l’Ajuntament d’Olot, que treballin de
forma coordinada i que busquin sinergies per tirar endavant; i si una empresa tira
endavant, evidentment, els seus treballadors també tiraran endavant i per tant
socialment es farà bona tasca.
Intervé la Sra. Descals. És a dir havent-hi la sinèrgia, l’únic que pensem que ja que
les institucions públiques hi són presents, doncs que es puguin tractar altres temes, a
part del tema d’innovació o així, de poder pensar que hi ha aquesta situacions
laborals que es donen.
Respon l’Alcalde. Segur que des de qualsevol àmbit es pot tractar qualsevol tema,
però Innovacc té uns objectius concrets que estan definits als estatuts, i que serveix
per estimular la innovació, la investigació, i que ho facin conjuntament empreses del
sector carni porcí, que normalment en el mercat competeixen entre elles i en canvi
són capaces de dir, com aconseguirem que el pernil dolç sigui millor o els embotits
verds o així? Està creat per això, no està creat per això altre i jo crec que no
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s’entendria. Ara, després hi ha els sindicats i hi ha altres temes, on es pot parlar
específicament de les condicions laborals, però Innovacc no és per parlar de
condicions laborals, però entenem la seva posició i en la propera Junta Directiva
farem avinent la postura de la CUP respecte a Innovacc i els hi explicarem.
S’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP).
9.1. - APROVAR LA SUBROGACIÓ DELS CONTRACTES DE LES PERSONES
EMPLEADES DE L'IMPO A L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2016024915
Núm. expedient: RH122016000016

Vista la proposta d’aprovació inicial de la creació i la constitució del consorci
DinàmiG, “Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa”, entre
l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, amb la finalitat que impulsi
el desenvolupament local i la promoció econòmica i social del territori, la promoció de
l’ocupació i les polítiques actives d’ocupació.
Vist que el consorci DinàmiG vindrà a substituir altres ens en funcionament, en
concret l’Institut Municipal de Promoció d’Olot – IMPO (organisme autònom local de
l’Ajuntament d’Olot) i la Fundació Garrotxa Líder.
D’acord amb l’apartat 2 de la disposició addicional de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013 de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en el qual
es preveu la dissolució de les entitats dependents dels ens locals.
En el Ple de l’Ajuntament d’Olot de 28 de juliol de 2016 es va adoptar l’acord d’iniciar
els tràmits de dissolució i liquidació de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot.
Vist l’informe tècnic de Recursos Humans de 9 de novembre de 2016.
El President de la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Únic.- Aprovar la subrogació dels contractes de les persones empleades de l’Institut
Municipal de Promoció d’Olot a l’Ajuntament d’Olot.
Presenta la proposta la Sra. Fité. Després de l’aprovació de la dissolució i liquidació
de l’IMPO i de la constitució del Consorci DinàmiG, el següent pas és l’aprovació de
la subrogació dels treballadors de l’IMPO a l’Ajuntament d’Olot, per tal de poder
procedir a l’adscripció d’aquest personal al consorci DinàmiG.
Aquesta subrogació afecta a 20 treballadors, que estan distribuïts en 3 grups en
funció de les característiques de contractació:
• Un grup de 3 treballadors amb un contracte d’Agents d’Ocupació i
desenvolupament Local (AODL), vinculat a una subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya, que es subrogaran al llarg d’aquest mes de
desembre, concretament el dia en que s’ha de prorrogar el contracte actual.
• Un grup de 5 treballadors amb un contracte lligat a un Projecte finançat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya, que també es subrogaran al llarg d’aquest
mes de desembre, concretament el dia en que s’ha de prorrogar el contracte
actual.
• Un tercer grup de 12 treballadors, amb contractes fixes o temporals, que es
subrogaran el dia 31/12/2016.
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Crec que és important remarcar que s’ha informat per escrit, tant als representants
legals dels treballadors com als treballadors afectats per aquesta subrogació i que
tots els contractes que es subroguen mantindran tots els drets, antiguitat, retribució,
categoria, horari i totes aquelles condicions de treball que tenien fins el moment de la
subrogació a l’Ajuntament.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Un dubte: el nou
personal que hi hagi en un futur s’ha plantejat en quin organisme estaran contractats
a través de l’Ajuntament o a través de Dinàmig, i si és aquest últim el conveni laboral
quin serà el de l’Ajuntament o el del nou organisme ? Ho preguntem perquè no passi
com a altres organismes, com el CASG, que coexisteixen dos convenis laborals i
amb diferències substancials.
Respon la Sra. Fité. Els treballadors actuals de l’Institut Municipal de Promoció se
subroguen a l’Ajuntament, per tant passen a formar part de l’Ajuntament, perquè el
plantejament d’aquest Consorci Dinàmig, és que l’Ajuntament adscriu aquest
personal a l’Agència, al Consorci, però és un personal que en cap cas serà propi de
l’Agència, serà un personal que serà de l’Ajuntament, i l’Ajuntament el personal
assignat a aquestes tasques el destinarà a tota l’activitat del Dinàmig. Però serà
personal propi de l’Ajuntament. Per tant entenc que aquesta situació que planteja no
es produirà.
S’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC).
10.1. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE
SUBVENCIONS DE LA CORPORACIÓ
Núm. de referència : X2016025298
Núm. expedient: CPG62016000020

Vist que l’Ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament en sessió plenària de 25 de gener de 2007, i publicada en el BOP
núm. 35 de 19 de febrer de 2007, requereix d’una revisió en virtut de les diferents
disposicions normatives aprovades en posterioritat a aquesta data.
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 la modificació de l’Ordenança general de subvencions
de la Corporació, que fou aprovada definitivament en sessió plenària de 25 de gener
de 2007, per tal d’adaptar-la a la legislació vigent.
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de TRENTA DIES
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Es presenta i debat conjuntament amb el punt 11.
S’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP).
11.1. - APROVAR EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA
CORPORACIÓ ( EX. 2017 I 2018)
Núm. de referència : X2016025304
Núm. expedient: CPG62016000021

Vist que Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions fixa que les
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Administracions Públiques han de disposar d’un Pla Estratègic de Subvencions.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Corporació : Ajuntament
d’Olot i els seus Organismes Autònoms pels període 2017/2018.
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província.
La Sra. Fité presenta la proposta, conjuntament amb la del punt núm. 10. Aquests
dos documents persegueixen dos objectius, un d’administratiu i l’altre de compromís.
L’objectiu administratiu té la finalitat d’adaptar a la normativa actual el procediment de
concessió i justificació de totes les subvencions que s’atorguen des de l’Ajuntament, i
d’unificar tots aquests procediments, de manera que totes les subvencions segueixin
els mateixos criteris, independentment de la seva naturalesa i àmbit d’actuació.
Així doncs, l’ordenança defineix el marc general segons el qual l’Ajuntament
concedirà les subvencions, establint quina és la seva finalitat, l’àmbit d’aplicació, els
supòsits d’exclusió, els tipus de concessió (concurrència competitiva, concessió
directe o excloses de concurrència), la documentació general, les obligacions dels
beneficiaris, el sistema de pagament i de justificació, el de nul·litat, revisió i
reintegrament, les sancions, el control financer i els aspectes generals de les bases
que s’hauran d’aprovar per a cada línia específica de subvenció.
Pel què fa al Pla, és un document que recull totes les actuacions que fa l’Ajuntament
en matèria de subvencions, i per això defineix totes les tipologies de subvencions que
atorguem, n’especifica l’objectiu, els destinataris, els terminis i la seva dotació
econòmica. De manera que tenim en un sol document la recopilació de totes les
subvencions que s’atorguen anualment i quin és el pressupost que hi destinem, que
coincideix exactament amb les partides aprovades en el pressupost del 2017.
Ambdós documents no incorporen cap novetat en matèria de subvencions, només
aquelles que es desprenen de la normativa vigent i són d’obligat compliment, i molt
concretament les relacionades amb la llei 19/2014 de transparència i la Llei 39/2015
de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Per tant, només estem adaptant el
que ja estem fent actualment a les exigències d’aquestes dues lleis.
Pel que fa a l’objectiu de compromís, el suport a les entitats sempre ha estat un punt
important del nostre pla de govern. Entenem que el teixit associatiu juga un paper
fonamental en la vida i el desenvolupament de la ciutat. I que el sistema de
subvencions és un dels recursos que tenim per incentivar la participació de la
població, per promoure les iniciatives de caràcter social, cultural, esportiu, cívic... que
sorgeixen de la iniciativa col·lectiva i per donar suport a aquest teixit associatiu que
ens ajuda a ser una ciutat més cohesionada i més inclusiva.
Amb aquesta ordenança i aquest pla estratègic, fem un pas més en aquest
compromís amb les entitats, ja que són dues eines que faran més accessible i
transparent tota la informació sobre les subvencions i que demostren de forma clara
el nostre suport econòmic al teixit associatiu de la ciutat, que en el pressupost del
2017 és de 990.000 € i representa un 3,2% del pressupost total.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Molt breu, hi votarem a favor.
En tot cas entenc de la seva intervenció, primer que el que surt del Pla estratègic de
subvencions són les que ja tenim aprovades al pressupost per a l’any que ve, i l’altra
qüestió que em sembla important de remarcar, és avançar en la transparència i el
compromís que normalment sempre solem parlar de transparència com una cosa a
fer, jo em penso que s’ha de concretar amb mesures, com la que estem ara parlant, i
en aquest sentit em sembla positiu. Positiu per la feina dels regidors, perquè si no en
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tot el tema de subvencions ens anava venint d’una manera molt fraccionada i no
t’acabaves de fer una idea global de a què es dedicaven aquest tipus d’activitats, per
tant en aquest sentit trobo que ens facilita una mica la feina. I també transparència
pensant en els propis clubs o persones individuals que vulguin saber què es fa amb
els seus impostos i diners, tindran molt més fàcil accedir a veure totes les
subvencions, o la majoria de subvencions; com a mínim les que hi ha en aquest
recull, perquè n’hi ha d’altres que estan englobades d’una manera genèrica, que
aniran sortint després a entitats concretes, però sí que una bona part ja estan en
aquesta relació. Per tant, absolutament d’acord amb la proposta i que hi votarem a
favor.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Aprovar inicialment la
modificació de l’ordenança general de subvencions de la corporació, que fou
aprovada en sessió plenària de 25 de gener del 2007, per tal d’adaptar-la a la
legislació vigent. Ens abstenim perquè és una qüestió molt tècnica.
Pel que fa al Pla, creiem necessari tenir aquest pla estratègic però hi trobem
mancances. Llegint el pla hem vist que hi ha les subvencions en matèria d’acció
social, de cooperació, d’associacions de veïns, en matèria d’activitats ciutadanes, en
matèria d’educació i joventut i en matèria d’esports i ocupació, i que es marquen uns
objectius generals però no s’explica com s’avaluaran aquests, com per exemple, un
dels objectius és promocionar i fomentar valors com la convivència ciutadana, la
cohesió i la inclusió social.
I si per exemple en un espai esportiu, no es promou valors de respecte, i per tant, hi
ha insults, que és farà? Qui farà la valoració? Seguirem donant una subvenció o es
farà un treball per tal de poder canviar aquests models.
O bé en una festa de barri, on són aquests objectius si l’únic menú que es dóna al
sopar és botifarra de porc , això promou la cohesió i la inclusió social?
Un dels altres dels objectius és el de la fomentar la corresponsabilitat entre entitats i
ajuntament per a les activitats i la seva organització. Aquesta corresponsabilitat com
es valorarà, donar diners no és exactament el que entenem nosaltres per
corresponsabilitat. Per part de l’Ajuntament què es farà per a garantir-la?
També hem vist que hi ha moltes subvencions nominatives (total: 459.000 euros)
Exemple: CIT 27000, Olot TV 63000, unió esportiva Olot 40000, suport a l’habitatge
80.000...
Entenem que aquestes han de seguir i complir els quatre objectius generals, però:
- Qui ho valora?
- Es valorarà anualment?
- Quins indicadors s’utilitzaran per avaluar-ho?
- Per què aquestes són nominatives?
- I per què aquesta quantitat i no una altra?
També hi trobem a faltar un compromís de publicar, de manera detallada, els diners
que s’ha atorgat per a cada subvenció i a què corresponen, per tal de propiciar com
sempre la transparència de cares a la ciutadania.
Intervé el Sr. Josep Quintana, en representació del grup municipal ERC. Sobre el
primer punt, de les Ordenances, nosaltres votem a favor, però sí que ens agradaria
que hi poguéssim treballar més i fer propostes, és un tema que s’ha de mirar bé, i
hem tingut temps per treballar-ho, també ho deien els companys de la CUP, i tot i
que entenem que s’ha d’aprovar, però si des del 2007 ara ens torna a tocar a fer-ho,
ens semblava que potser caldria un temps més i nosaltres hi voldríem col·laborar.
I sobre el tema del Pla estratègic, si em permeten la broma, jo he tingut una mica un
coitus interruptus, perquè nosaltres hem estat una mica pesats, i jo també, en
demanar plans estratègics en moltes coses, i de parar-nos un moment per pensar, i
un cop que es treu la paraula “estratègic” ja se’l troben fet. Llavors he tingut una
miqueta la sensació contraposada de dir: estem molt a favor dels plans estratègics,
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però ens hauria agradat participar-hi, aportar-hi coses; llavors l’equip de govern
òbviament pot fer el que cregui més convenient. Nosaltres demanaríem que el Pla
estratègic el poguéssim passar a votació al Ple del mes que ve, per poder fer-hi
aportacions; a nosaltres ens sembla que també el tema dels indicadors de la
transparència són importants, i en el cas que no, en el Pla estratègic votaríem en
contra.
Intervé la Sra. Fité. Respondré alhora. Potser no hi he fet prou èmfasi, però el que
portem a aprovació, precisament, no ho hem portat a discussió abans perquè l’únic
que pretén és posar en ordre el que ja estem fent sense afegir-hi res, posar-ho en
ordre i que doni resposta a la normativa que ja és d’obligat compliment. Llavors com
que ja tenim un pressupost aprovat on ja hi ha detallades totes les subvencions que
donarem, i que per tant les subvencions de l’any que ve, en principi, les tenim totes
programades; doncs la idea era recollir tota aquesta informació, donar-li aquest
format tant d’ordenança com de pla, en funció del que diu la normativa, i llavors a
partir d’aquí tenim dos documents de base, sobre els quals sí que de cara al
pressupost de 2018, jo entenc que hem de discutir a fons, hem de revisar i hem de
plantejar totes aquestes qüestions que comenten, que volen i que fins i tot l’equip de
govern també ens hem plantejat i també volem posar sobre la taula.
Aquests dos documents només recullen el que ja estem fent i el que ens demana la
normativa i que hem de complir. Llavors, a partir d’aquí, què passa amb els
indicadors? Evidentment aquest també és un tema que hem de complir
obligatòriament, és una qüestió que hem de posar sobre la taula perquè fins aquest
moment tampoc a nivell d’Ajuntament no estàvem funcionant amb el que fa
referència a justificació de les subvencions amb aquests criteris tan definits, i per tant
és un aspecte amb el qual hem de treballar. Però això no estarà en el Pla estratègic,
això estarà específicament en cada una de les bases, perquè evidentment, no podem
demanar els mateixos indicadors per totes les línies de subvenció que tenim. I per
tant, el pas següent a això és elaborar unes bases per a cada una de les
subvencions, que han de tenir un marc general comú i un marc després específic, en
funció de cada una de les subvencions, i a partir d’aquí és on hem de poder explicar
quins seran aquests indicadors en cada una de les bases, i llavors que es puguin
avaluar, i que es puguin justificar concretament.
El tema de les justificacions i a què es destinen aquests diners, aquestes bases
també pretenen o engloben el que ens demana la llei, la normativa, que ja hi ha unes
coses, uns aspectes que són justificables i uns aspectes que no són justificables,
això ja ho defineix també aquesta ordenança, i llavors també les despeses estaran
molt clarament definides, en funció de les línies, quines són les despeses que poden
destinar els diners que torna l’Ajuntament a cada una de les entitats. Llavors,
insisteixo: l’objectiu d’aquests documents només es posar en ordre i en format uns
documents que s’ajusta a la normativa i que puguem discutir, perquè a partir d’aquest
any i que al llarg del 2017, puguem anar discutint i el proper mes d’octubre, en
principi, quan portem a aprovació el pressupost, també puguem portar a aprovació
l’ordenança si és que hi hem hagut d’afegir modificacions, i el Pla estratègic per al
2018 amb totes aquelles consideracions que creiem oportunes incorporar-hi.
Intervé el Sr. García. D’algunes intervencions, es pot arribar a deduir que si ara
estiguéssim aprovant aquestes subvencions que estan aquí detallades, i no és així.
Nosaltres vàrem votar en contra dels pressupostos en el Ple passat, i això
precisament està dintre d’aquests pressupostos. Com a mínim per aclarir la nostra
posició i el vot favorable, entenem que com a metodologia aquest Pla estratègic de
subvencions que és el que se’ns proposa, i aquesta transparència que ja he
comentat, i hi estem d’acord, hi votarem a favor. Una altra cosa són exactament els
continguts o els indicadors, com s’han anat comentant, que entenc que l’any que ve
hi ha aquest compromís que puguem fer aportacions, participar i dir la nostra, i votar
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en favor o en contra, en el futur, quan això surti.
Intervé la Sra. Tresserras. Recollint breument el que diuen el Sr. García i la Sra. Fité,
entenem doncs que és per complir un protocol legal, i si se li ha de dir pla estratègic,
se li diu. En tot cas va bé fer l’aclariment perquè a nosaltres ens semblava que era
poc estratègic. En tot cas, recollint la voluntat de fer un bon pla estratègic, no només
per discutir on repartirem els diners i en què, sinó a més a més aquest pla que ha de
conduir, entenc, les subvencions; és a dir, per una banda hi ha un Pla i per altra
banda hi ha unes subvencions que es reparteixen. Per tant, a part de la quantitat, hi
ha també els criteris.
Tot i això, ens sembla que els indicadors estaria bé que estiguessin –tot i que és un
tema que podem parlar– pròpiament en el Pla, per més que hi hagi indicadors
específics per tipologia de subvencions. Però sí que ens sembla que en tota
estratègia, com a concepte, està bé que hi hagi també uns indicadors de valoració
per valorar l’estratègia.
Intervé el Sr. Quintana. Nosaltres agraïm les explicacions de la regidora, agafarem el
guant per intentar col·laborar. Per la part del Pla estratègic, entenem que és el Pla
estratègic de l’equip de govern, ens sembla bé però continuarem votant-hi en contra.
Intervé l’Alcalde. Farem la votació dels dos punts per separat. Només que jo subscric
bastant les paraules del Sr. García: aquestes subvencions ni tan sols són noves,
estaven en diverses convocatòries, i el que fem, aprofitant que ens hi obliga la llei, jo
crec que és un exercici de transparència, de posar-les totes juntes, que serà molt
més fàcil el seu seguiment, d’explicar-ho i de fer transparència.
La discussió que tenen ara és de les bases de cada convocatòria, on ja s’especifica
allà, i això no és que sigui una cosa nova, sinó que fa anys i anys que les
convocatòries estan en bases, i les intentem millorar repetidament.
A mi, pel que m’ha servit també això és per veure que amb ajudes –al final aquestes
subvencions solen ser ajudes a entitats i associacions– hi ha un milió d’euros. Doncs
no està malament el que destinem de pressupost a aquestes ajudes. Que després es
pot discutir la quantitat, ho entenc, però quan les hem vist totes juntes, destinar un
milió d’euros a entitats i associacions de la ciutat, crec que és una cosa que està bé i
que hem de continuar preservant-ho i potenciant-ho. I a més, amb la voluntat de
transparència, que tothom tingui clar que és el que fem, perquè no tenim res a
amagar. És evident que hi ha criteris polítics en una cosa i en una altra, i que potser
algú, quan governi decidirà que hi posa tres milions d’euros. Doncs bé, és una opció,
que qui pugui em sembla bé que ho faci, nosaltres fins aquí és on hem pogut arribar,
i ho hem volgut explicar i ho hem posat sobre la taula. És això, no és que canviem els
criteris, ni que no ho hagin de justificar, que ho han de justificar tot i específicament, i
continuaran havent-ho de justificar específicament igual, a no ser que un dia decidim
que la justificació haurà de ser un altre criteri. Però no hi ha cap subvenció que es
pagui sense que estigui absolutament justificat en què han gastat els diners que hi
hem posat i compleix les finalitats, i si l’activitat no compleix les finalitats, podem
retirar la subvenció.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 CiU,
3 PSC, 1 OeC) i 8 vots en contra (5 ERC, 3 CUP).
Intervé l’Alcalde. Tot i que no sigui una aprovació inicial, evidentment, estem
disposats a continuar parlant-ne i a escoltar totes les propostes que ens vulguin fer
arribar; escoltar-les i valorar-les dins aquesta línia, que és molt més fàcil treballar-hi
ara que no pas abans que aprovéssim aquest Pla estratègic i aquesta modificació de
les Ordenances.
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12.1. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A ESPECTACLES I
A PAQUETS I ITINERARIS D'ESPECTACLES D'ARTS ESCÈNIQUES
Núm. de referència : X2016025238
Núm. expedient: CPG62016000018

Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts
Escèniques que es portaran a terme de gener a juny de 2017.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic
corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als
espectacles que es detallen a continuació:
COMPANYIA

ESPECTACLE

14/01/17

SONIA GÓMEZ VICENTE

APEL.LACIÓ A LA
PEDRA

10,00

9,00

5,00

5,00 8 x 3 €

19/01/17

ASSOCIACIÓ COS A COS
TEATRE

LA FILLA DE CHAGALL

10,00

9,00

5,00

5,00 8 x 3 €

27/01/17

FOCUS, SA

AVUI NO SOPEM

22/18/12/6 20/16/10/5 50%

5,00 8 x 3 €

03/02/17

CIA. DE TEATRE ANNA
ROCA, SL

MOMO

10,00

NO

NO

NO

8x3€

03/02/17

CIA. TOTI TORONELL /
PLURAL GARROTXA, SL

LIBÈL·LULA

10,00

NO

NO

NO

8x3€

03/02/17

CIRQUET CONFETTI /
ANNA ALAVEDRA CABEZA

7,00

NO

NO

NO

8x3€

03/02/17

ITINERARI KM0

AL DARRERA D’UN
ESPECTACLE

5,00

NO

NO

NO

8x3€

10/02/17

EQM SERVEIS
CULTURALS, SCCL

EL BON PARE

16/02/17

LOS CORDEROS, SCCL

LA BANDA DE LA FI
DEL MÓN

24/02/17

SALA BECKETT, SL

LA DESAPARICIÓ DE
WENDY
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PIANISIMO CIRCUS

PREUS

JO
* VARIS COOL
TURA FAIG APROPA

DATA

22/18/12/6 20/16/10/5 50%
10,00

9,00

5,00 8 x 3 €

5,00

5,00 8 x 3 €

22/18/12/6 20/16/10/5 50%

5,00 8 x 3 €
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COOL JO
TURA FAIG

APROPA

5,00

5,00

8x3€

REVOLTA DE
BRUIXES

22/18/12/6 20/16/10/5 50%

5,00

8x3€

ASSOCIACIÓ CULTURAL
CONSERVAS

HAZTE BANKERO

16/12/10/5

06/04/17

LOS CORDEROS, SCCL

AFASIANS

28/04/17

MERCAT DE LES FLORS /
TRANSVERSAL

TOTS DANSEN

06/05/17

CARLA ROVIRA / ANTIC
TEATRE- ESPAI DE
CREACIÓ SLU

MOST OF ALL
YOU'VE GOT TO
HIDE IT FROM THE
CHICKS

07/05/17

CONSORCI
DE
L’AUDITORI
I
ORQUESTRA

CANTÀNIA

12/05/17

SADE, SL

ESCAPE SHOW

18/05/17

AGRUPACIÓ SEÑOR
SERRANO, SCCL

BIRDIE

10,00

26/05/17

THOMAS NOONE DANCE,
SLU

MEDEA

16/12/10/5

01/06/17

COLLADO &
VANHOESTENBERGHER/
AGENTE 129, SL

CONSTRUCTIVO

08/06/17

PRODUCCIONS DE
FERRO / S'HOSTAL DES
MOIXOS, SLU

15/06/17

ALBERTO SAN JUAN I
FERNANDO EGOZCUE /
PRODUCCIONES
LASTRA, SL

DATA

COMPANYIA

ESPECTACLE

09/03/17

SOCIEDAD DOCTOR
ALONSO, SL

ANARCHY

17/03/17

FUNDACIÓ PRIVADA
CLAVÉ

31/03/17

•

PREUS

* VARIS

10,00

9,00

12/10/6/3

50%

5,00

8x3€

10,00

9,00

5,00

5,00

8x3€

6,00

NO

NO

NO

NO

10,00

9,00

5,00

5,00

8x3€

NO

NO

NO

NO

12/10/6/3

50%

5,00

8x3€

9,00

5,00

5,00

8x3€

12/10/6/3

50%

5,00

8x3€

10,00

9,00

5,00

5,00

8x3€

PECCATUM

10,00

9,00

5,00

5,00

8x3€

ESPAÑA
INGOBERNABLE

10,00

9,00

5,00

5,00

8x3€

5,00
(ANTICI.
4,00
16/12/10/5

VARIS = Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC

Segon.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als
paquets i itineraris d’espectacles d’arts escèniques següents:
GRAN FORMAT
27/01/17
FOCUS, SA

108,00
AVUI NO SOPEM

10/02/17

EQM SERVEIS CULTURALS, SCCL

EL BON PARE

24/02/17
17/03/17

SALA BECKETT, SL
FUNDACIÓ PRIVADA CLAVÉ

LA DESAPARICIÓ DE WENDY
REVOLTA DE BRUIXES

31/03/17
12/05/17
26/05/17

ASSOCIACIÓ CULTURAL CONSERVAS
SADE, SL
THOMAS NOONE DANCE, SLU

HAZTE BANKERO
ESCAPE SHOW
MEDEA

LAP
14/01/17
19/01/17

SONIA GÓMEZ VICENTE
ASSOCIACIÓ COS A COS TEATRE
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90,00
APEL·LACIÓ A LA PEDRA
LA FILLA DE CHAGALL
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16/02/17

LOS CORDEROS, SCCL

LA BANDA DE LA FI DEL MÓN

09/03/17
06/04/17

SOCIEDAD DOCTOR ALONSO
LOS CORDEROS, SCCL
CARLA ROVIRA/ ANTIC TEATRE- ESPAI
DE CREACIÓ, SLU

ANARCHY
AFASIANS
MOST OF ALL YOU'VE GOT TO
HIDE IT FROM THE CHICKS

18/05/17

AGRUPACIÓ SEÑOR SERRANO, SCCL

BIRDIE

01/06/17

COLLADO & VANHOESTENBERGHER /
AGENTE 129, SL

CONSTRUCTIVO

08/06/17

PRODUCCIONS DE FERRO / S'HOSTAL
DES MOIXOS, SLU

PECCATUM

15/06/17

ALBERTO SAN JUAN I FERNANDO
EGOZCUE / PRODUCCIONES LASTRA, SL

ESPAÑA INGOBERNABLE

06/05/17

CICLE BENET I JORNET

36,00

24/02/17

SALA BECKETT, SL

LA DESAPARICIÓ DE WENDY

17/03/17

FUNDACIÓ PRIVADA CLAVÉ

REVOLTA DE BRUIXES

ITINERARI RÈPLIQUES DE SISMÒGRAF

50,00

14/01/17

SONIA GÓMEZ VICENTE

APEL.LACIÓ A LA PEDRA

16/02/17

LOS CORDEROS, SCCL

LA BANDA DE LA FI DEL MÓN

09/03/17

SOCIEDAD DOCTOR ALONSO

ANARCHY

06/04/17

LOS CORDEROS, SCCL

AFASIANS

26/05/17

THOMAS NOONE DANCE, SLU

MEDEA

CICLE KM0

27,00

03/02/17

CIA. DE TEATRE ANNA ROCA, SL

MOMO

03/02/17

CIA TOTI TORONELL/PLURAL GARROTXA,
SL
CIRQUET
CONFETTI / ANNA

LIBÈL·LULA

03/02/17
03/02/17

ALAVEDRA CABEZA
ITINERARI KM0

PIANISIMO CIRCUS
AL DARRERA D’UN ESPECTACLE

LAP D'ESTIU A LA CARBONERA
COLLADO & VANHOESTENBERGHER /
01/06/17
AGENTE 129, SL
PRODUCCIONS DE FERRO / S'HOSTAL
08/06/17
DES MOIXOS, SLU
ALBERTO SAN JUAN I FERNANDO
15/06/17
EGOZCUE /
22/06/17
XY

36,00

ITINERARI EXILIS I MIGRACIONS
19/01/17
ASSOCIACIÓ COS A COS TEATRE

20,00
LA FILLA DE CHAGALL

18/05/17

BIRDIE

AGRUPACIÓ SEÑOR SERRANO, SCCL

CONSTRUCTIVO
PECCATUM
ESPAÑA INGOBERNABLE
CONCERT

ESPANYA, VA BÉ?

22,00

31/03/17

HAZTE BANKERO

15/06/17

ASSOCIACIÓ CULTURAL CONSERVAS
ALBERTO SAN JUAN I FERNANDO
EGOZCUE /

ESPAÑA INGOBERNABLE

Tercer.- L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut de
Cultura d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades.
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Es presenten conjuntament els punts 12.1 i 12.2.
S’aprova amb 20 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC)
12.2. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A ACTIVITATS
MUSICALS DE GENER A JUNY 2017
Núm. de referència : X2016025241
Núm. expedient: CPG62016000019

L’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats musicals que es portaran
a terme de gener a juny de 2017.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic
corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents a activitats
musicals que es detallen a continuació:
DATA

COMPANYIA

ESPECTACLE

PREUS

ESTUDIANTS
MÚSICA

APROPA
CULTURA

06/01/2017

DUB247, S.L.

Irie Angel

6i8

07/01/2017

Pau Riba

8 i 10

3
3

3

Matriu Matràs

08/01/2016

Pep i Maria
José
Dani Nel.lo &
Mando

5

3

3

10 i 12

3

3

Clara Peya

8 i 10

3

3

Garrotxinarius
ball
Garrotxinarius
taller + ball

10 i 12

NO

NO

20 i 22

NO

NO

Trio Sol de nit

5

3

3

Viatjant pels
camins del b

10,8,6,4
i 12, 10, 8, 6

18/02/2017

Pep i Ma José,
SCP
Tarantos
Jamboree, S.L.
Clara Peya
Rigolfas
Ofolk ball a la
plaça
Ofolk ball a la
plaça
Narcís Forcada
Cervera
Ass. Amics del
Blues. The Rusties
Fina Estampa
produccions, S.L.

Quimi Portet

10 i 12

3

3

05/03/2017

Jordi Ferrer Boix

Trio Genions

19/03/2017

ADEP.CAT

31/03/2017

Tarantos
Jamboree, S.L.

Tempesta
esvaïda
Giulia Valle
Trio

27/01/2017
03/02/2017
04/02/2017
04/02/2017
12/02/2017
12/02/2017
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5

3

3

12, 9, 6, 4
i 15,12,9,7

3

3

10 i 12

3

3
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02/04/2017
8/04/2017
09/04/2017
28/04/2017
14/05/2017
19/05/2017
11/06/2017
22/06/2017

Músics de Girona,
SCCL
Diggers Music,
S.L.
Músics de Girona,
SCCL
Diggers Music,
S.L.
Pep i Ma José,
SCP
Tarantos
Jamboree, S.L.

Giorquestra

15, 12, 10, 6 i
18,15,12,8

NO

3

Adrià Puntí

12 i 15

3

3

5

3

3

8 i 10

3

3

5

3

3

10 i 12

3

3

Músics de Girona,
SCCL
Escena Gestions
Artístiques, S.L.

Duo Cotton
Club

5

3

3

8 i 10

3

3

Boogie
Woogie
BKO
Pep i Maria
José
Bob Sands &
Dexterity

XY

Segon.- L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut de Cultura
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació els preus públics del Institut
Municipal de Cultura d’Olot per les activitats d’ Arts Escèniques i Musicals que es
duran a terme de Gener a Juny del 2017.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei l’Ajuntament d’Olot assumeix, a
través del pressupost de Cultura el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Els preus seran els mateixos que tenim aquest any.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com se sol ser habitual, fins
que no s’apliqui la tarifació social, en aquest sentit i en aquestes propostes,
m’abstindré en totes.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. En el descompte que
es fa per estudiants, jubilats i aturats, s’hauria de començar a mirar persones que
cobren el salari mínim. O bé fins i tot, ja sabem que Apropa’t es fa a nivell de tot
Catalunya, però només es dóna en diferents espectacles i no amb tots.
S’aprova amb 20 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC).
13.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES
I CASES RURALS D'OLOT, FITXES 165 I 265
Núm. de referència : X2016025026
Núm. expedient: UPL12016000006

Vist que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5356 de 8 d’abril de 2009
es va publicar l’acord pel qual es dona conformitat al text refós del Pla especial
urbanístic del catàleg de masies i cases rurals d’Olot.
Vista la modificació puntual del Pla Especial del catàleg de masies i cases rurals
d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals en data novembre de 2016, que té
per objecte canviar la catalogació de les finques Mas Pataquers (fitxa 165) i Mas
Arengada (fitxa 265). Les dues finques actualment es troben incloses en el llistat
Annex I: Relació de cases de més recent construcció, i es proposa treure-les
d’aquesta relació i incloure-les en el llistat de Masies i Cases Rurals, a la vista de la
documentació presentada que n’acredita la seva antigüetat a 1.950.
Vist els articles 67, 78 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
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febrer.
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació puntual del Pla
Especial del catàleg de masies i cases rurals d’Olot, redactat pels serveis tècnics
municipals en data novembre de 2016.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Operaci
ó

Referènci
a

200240

Tipus

Partida

Import

Descripció

CC
1

CC
2

CC
3

CC
4

CC
5

CC
6

Despeses

16130 920 226030

25

EDICTES DIARIS OFICIALS

140

099

999

018

999

999

Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde.
En el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del
2009, hi va haver dues finques que es varen catalogar dintre l’Annex 1: “Relació de
cases de més recent construcció, aquestes són: Mas Pataquers i Mas l’Arengada.
La present modificació té per objectiu canviar la catalogació d’aquestes dues finques.
Es proposa treure-les de l’Annex 1 i incloure-les en el llistat de Masies i Cases
Rurals.
Per poder-les incloure dintre d’aquest Catàleg la construcció ha de ser anterior al
1950, i en cas contrari s’inclouen directament dintre l’Annex 1. En el moment de la
redacció del catàleg no es va entregar la documentació per acreditar la seva
antiguitat, pel que es varen incloure dintre l’Annex 1.
Els propietaris de les dues finques han aportat la documentació acreditativa que
justifica la seva existència amb anterioritat al 1950:
- En el cas de Mas Pataquers: s’ha aportat un certificat del Padró Municipal
d’habitants del 1940, en el que constava que hi havia persones residint en
aquest mas.
- En el cas del Mas l’Arengada: s’ha aportat una còpia del plànol datat el 1893,
que l’original es conserva al Museu Parroquial de Sant Esteve i un certificat
del registre de la propietat, on es posa de manifest la seva existència amb
data 1930.
Per tant es tracta d’un error a esmerar una vegada s’ha pogut valorar la
documentació justificativa aportada.
Pel que es demana aprovar inicialment l’expedient de modificació puntual del Pla
Especial del catàleg de masies i cases rurals d’Olot.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Ens sembla bé aquesta
modificació, el que volem preguntar és si la resta de cases que consten en l’annex
d’aquest catàleg també rebran el mateix tractament que reben aquestes dues
finques, per tal que en un futur, si s’escaigués, evitar greuges comparatius
injustificats.
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Òbviament, si hi ha qualsevol propietari que està dins
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aquest llistat, aquest Annex 1, de relació de cases de recent construcció, que és
anterior a 1950 i ho pot justificar, com han fet aquests dos propietaris, que la seva
construcció és amb anterioritat a 1950, òbviament no hi ha cap problema.
Intervé l’Alcalde. És una aprovació inicial, anirà a la Comissió Provincial d’Urbanisme,
tornarà al Ple, per tant en podrem anar parlant.
S’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC).
14.1. - ADHESIÓ AL MANIFEST D'ALCALDES I ALCALDESSES DE
L'ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES
Núm. de referència : X2016025327
Núm. expedient: SG062016000002

Atès que en el Ple de 18 de juny de 2009 l’Ajuntament d’Olot va acordar assumir la
Carta de Ciutats Educadores i adherir-se a l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores (AICE) i a la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Adherir-nos al Manifest d’Alcaldes i alcaldesses de l’Associació Internacional de
Ciutats Educadores, següent:
Manifestem el nostre compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible i,
concretament, treballem per garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom
i al llarg de la vida, com a motor de desenvolupament personal i col·lectiu i de
transformació urbana a favor d'unes ciutats més justes, solidàries i interculturals.
Ciutats on totes les persones gaudeixin de plena igualtat i siguin capaces de dialogar
i conviure des del respecte a les diferències.
Avui en dia podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que l'educació travessa els
murs de l'escola i s'estén a tota la ciutat, impregnant els seus barris, espais públics i
institucions. Constatem objectivament, però, que a les ciutats persisteixen encara
nombrosos fenòmens i factors deseducadors.
Conscients d’aquests desafiaments i reptes als quals hem de fer front, ens
comprometem amb convicció i voluntat a contrarestar aquests fenòmens regressius,
proposant un model polític de ciutat que situa les persones al centre de les nostres
prioritats i que, partint de l'educació, dóna coherència, dinamisme i sentit a la nostra
acció, com a eina de transformació social, de cohesió i de respecte mutu.
Les ciutats educadores treballem perquè l'educació sigui eix transversal de totes les
polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de
salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, esport, etc.
Treballem, per tant, per democratitzar l'accés a tots els béns de la ciutat, perquè cada
un dels seus espais sigui font d'educació, i perquè totes les persones puguin viure,
gaudir i emancipar-se, aprofitant al màxim les oportunitats que la ciutat ofereix per
assolir les seves expectatives amb una actitud cívica i democràtica. Una ciutat
respectuosa amb el medi ambient i que dialoga amb les ciutats i àrees rurals que
l’envolten.
Apostem per una democràcia participativa sumant les propostes i l'esforç de la
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societat civil per construir junts ciutats millors, que no deixin a cap persona al marge.
Per aconseguir aquest objectiu ambiciós, ens comprometem amb l'educació
ciutadana i amb l'establiment dels mecanismes necessaris per elaborar, implementar
i avaluar les polítiques públiques comptant amb la participació d'una ciutadania
activa, dotada d'esperit crític, compromesa i corresponsable.
Aquest és un camí que compartim ciutats molt diverses de tots els continents, amb
més de 25 anys de recorregut des de la proclamació de la Carta de Ciutats
Educadores. Per això, ens sumem a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat
Educadora amb el desig de comptar cada dia amb el suport de més persones,
associacions, empreses, institucions, etc., treballant amb entusiasme per una
educació integral, renovada i emancipadora. I convidem ciutats grans i petites de
totes les latituds a unir-se a aquesta aposta decidida i esperançadora de construir
Ciutats més Educadores per a un món millor.
Presenta la proposta el Sr. Mir. Com bé sabeu, Olot forma part del projecte de Ciutats
Educadores, no només per ser-ho formalment sinó, i sobretot, per voler ser-ho des
del novembre de 2010 que és va aprovar el PEC
Des de les diferents regidories d’educació i des de l'IMEJO, s’ha promogut i liderat
d'aquesta iniciativa; som conscients, però, que ens queda molt per fer i molt per
aprendre.
És per això que el proper dia 30 de novembre celebrarem el dia Internacional de la
Ciutat Educadora com un gran dia per a la ciutat.
Perquè de la mateixa manera que som conscients que ens queda molt per fer i molt
per aprendre, també hem de saber valorar tot el que s'hi fa des d'un munt d'iniciatives
públiques i privades. Molts ciutadans, entitats, i col·lectius de tota mena s'esforcen,
dia a dia, per fer una ciutat millor per a tothom.
Creiem, des de l’IMEJO i des de la regidoria, que el que cal fer en aquets propers
dies en general i el 30 de novembre en particular, és posar en valor la tasca que dia
a dia venen realitzant els diversos col·lectius de la nostra ciutat, més que no pas
crear esdeveniments específics per aquesta diada.
És per això, que hem fet un recull de tot d'activitats que es fan al voltant de la data,
no pas expressament i organitzades per diferents entitats, àrees i organismes de la
ciutat que ja estaven programades però que mostren clarament l'esperit del projecte i
també la seva transversalitat. Tothom a qui ho hem preguntat ha dit que s'hi adheria
gustosament, perquè tothom sap que és el camí per fer una ciutat millor.
A més a més, avui en el ple faré lectura del Manifest que ha estat redactat per
l'Associació Internacional de Ciutats Educadores amb la col·laboració i aportació
d'idees de totes les ciutats, entre les quals la nostra, per tal de comptar, si ho creieu
convenient, amb l’adhesió de tot el consistori i, també per tal de recordar a tota la
ciutadania, el lema que totes les ciutats que formem part d’aquesta xarxa tenim com
a referent:
Educar és un repte de totes i tots!
A continuació el Sr. Mir llegeix el manifest.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En primer lloc felicitar-los
perquè el 30 de novembre es faci aquest tipus d’activitats, que no ens passi com el
dia del Medi Ambient, que va passar sense pena ni glòria; en aquest sentit, doncs,
felicitar-los.
Agafaré algunes paraules del manifest que acaba de llegir. Parla de
desenvolupament sostenible, una educació inclusiva i de qualitat per a tothom;
ciutats més justes, solidàries i interculturals; ciutats on totes les persones gaudeixin
de plena igualtat i siguin capaces de dialogar i conviure des del respecte a les
diferències; l’educació travessa els murs de les escoles i s’estén a tota la ciutat;
proposa un model polític de ciutat que situa a les persones en el centre de les
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nostres prioritats i que partint de l’educació dóna coherència, dinamisme i sentit a la
nostre acció; democratitzar l’accés a tots els béns de la ciutat perquè cada un dels
seus espais sigui font d’educació i perquè totes les persones puguin viure, gaudir i
emancipar-se, aprofitant al màxim les oportunitats que la ciutat ofereix; apostar per
una democràcia participativa, sumant les propostes, esforç... I així podria continuar
subratllant alguns aspectes més.
Estic, com no pot ser d’una altra manera, absolutament d’acord, però l’observació
que voldria fer, és la següent: correm el perill –al meu entendre– quan fem aquest
tipus de coses, de ser tan genèric i tan impossible aconseguir tots aquests aspectes,
que soni a buit, i que les persones que ens puguin sentir, llegint aquest manifest,
acabin pensant que són això, paraules boniques, però buides, que no es concreten
en res.
El que a mi m’agradaria, amb aquest manifest però també en molts altres, i alguns
segurament els haurem proposat nosaltres; però en tot cas com que el presenten
vostès, són l’equip de govern i tenen la possibilitat de materialitzar-ho en coses
concretes, seria que aquest aspecte idíl·lic del que es vol aconseguir, amb totes les
ciutats també són diferents, amb les dificultats o amb els avantatges que tenim unes i
altres, és que tot això es concretés, si és possible, en una o dues mesures a seguir.
De tot aquest llistat de bones intencions que hi ha, dir, l’Ajuntament d’Olot al llarg del
2017, centrarà els seus esforços i per tant en tots els seus recursos, de tot a això que
hem llegit, a alguna d’aquestes coses. Primera, perquè segurament si hi ha aquest
compromís vol dir que al darrera també hi ha els recursos i la voluntat política de
tirar-ho endavant, perquè si no, insisteixo, la possibilitat que quedi en una declaració
purament retòrica, a mi em fa patir una mica.
Li demano a vostè, en aquest manifest, però si vol vostè també, faria com una
autoexigència a tots nosaltres de vegades, quan fem aquest tipus de propostes o de
declaracions. De vegades, val més la pena no fer la carta als reis, proposar una o
dues coses, que al darrera hi hagi un recurs econòmic per tirar-ho endavant i
segurament farem més per empènyer i fer possible algunes de les coses que diem
en aquest manifest.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Les ciutats educadores,
compromeses en els principis de la seva carta, són conscients de la importància que
té avui la ciutadania per afrontar un futur millor, coneixedores de la seva realitat
social i del seu potencial educatiu. Són conscients del seu compromís en l’educació
de la ciutadania, en la transmissió de valors i el foment de la participació de persones
i comunitats a la vida ciutadana.
El que converteix una ciutat en Ciutat Educadora és que els valors que té en sí, la
riquesa i la seva potencialitat, però també els seus defectes i/o mancances, els
treballa d’una determinada manera: amb intencionalitat política i consciència
educadora.
Per això una ciutat educadora, és la que, liderada pels seus representants
democràtics, estimula i ofereix vies de realització a la capacitat educadora en sentit
ampli que tenen sempre tots els membres de la ciutat, individualment o
col·lectivament considerats. Per tant els alcaldes i alcaldesses manifesten també
aquesta adhesió, assumint el mateix compromís que la ciutat.
La ciutadania alhora també hauria d’assumir aquest compromís, coneixedora del que
vol dir Ciutat Educadora i de les accions que la ciutat emprèn per a ser educativa.
Per tant és el tercer esglaó que ens falta, l’obertura de la ciutat educadora cap al
coneixement per part de la ciutadania i els seus habitants i l’exercici d’assumir-ne el
seu paper de centralitat.
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Em sumo al que deia el
regidor d’OeC a les felicitacions per tirar endavant aquesta celebració de la diada o
del Dia internacional de Ciutat Educadora del 30 de novembre i els encoratgem a
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tirar-ho endavant amb fermesa, i sobretot que tingui un cert relleu, que li donem la
seva importància.
Però estaran d’acord amb nosaltres també, que l’educació va més enllà d’un dia i que
s’ha de fer constantment perquè amb l’educació tenim futur; sense l’educació no
tenim futur.
Crec recordar que va ser el mateix any 2009 o si no el 2010 que vàrem aprovar en
aquest Ajuntament un Pla de Ciutat Educadora, en el qual hi havia una sèrie
d’actuacions molt importants i molt interessants que s’han anat duent a terme durant
aquests anys i que s’han continuat amb el canvi d’equip de govern, i que en alguns
casos han donat molt bons fruits. Una d’elles, inicialment, i s’hi ha referit anteriorment
la Sra. Tresserras i per tant m’agradaria subratllar-la en aquest cas, es va intentar en
el seu moment, fer un Pla d’acostament dels clubs esportius i a les entitats que
treballaven en activitats en públic, però especialment clubs esportius, per intentar
generar més civisme, sobretot entre el públic, més que entre els jugadors, perquè els
jugadors normalment ja saben com comportar-se.
Bé, segurament aquests aspectes que en el Pla del 2009 es va calar curt, potser
valdria la pena intentar reactivar, sobretot aquests aspectes que potser han sigut més
un fracàs, o que han arribat a assolir els objectius que s’havia plantejat el Pla, i
segurament, potser també a part de revisar aquests aspectes que potser són
millorables, segur que calen, perquè ens sumem al que deia la Sra. Tresserras, les
dades de segons quins esdeveniments esportius, mereixen una bona actuació
educadora, i per tant que es posin d’acord amb els clubs; hi ha moltes maneres de
fer-ho, però segurament sí que s’hi ha d’intervenir. Més enllà d’aquests aspectes més
puntuals, potser sí han passat uns quants anys, potser valdria la pena intentar
endegar un nou Ple de Ciutat Educadora, amb uns objectius ja més encarats al
proper quinquenni, amb una etapa ja més de cara al futur.
Però evidentment estem d’acord amb aquest manifest, i hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Mir. El manifest d’avui, Sr. García, és un manifest que el llegim el
mateix totes les ciutats educadores, i per tant no pot concretar, sinó que ha de ser
una cosa molt genèrica i molt filosòfica dels principis elementals que hem de seguir
les ciutats educadores. Evidentment aquí a Olot, com deia el Sr. Gómez, tenim un
projecte educatiu de ciutat on es concreten les actuacions a llarg termini que cal fer a
la ciutat en aquesta línia d’avançar en el tema de ciutat educadora, i any a any
definim un pla d’accions local, en el qual sí que ja detallem amb molt més criteri,
quines són les actuacions que farem aquest any. En aquesta línia agraeixo al Sr.
Gómez l’aportació, evidentment l’entomem i intentarem poder avançar en aquest
sentit, que crec que amb tota raó fa falta, i convido la resta de grups que qualsevol
acció que sembli que pugui ser interessant per anar avançant en aquesta línia, des
de l’IMEJO estarem encantats de recollir-la i de tirar-ho endavant, perquè com dèiem,
educar és cosa de tots i per tant, tot serà benvingut i ben rebut.
S’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC).
15.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC EN DEFENSA D'UN REFERÈNDUM
PER A CATALUNYA
Núm. de referència : X2016025330
Núm. expedient: SG022016000037

En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant de
manera diversa i plural, però alhora inequívoca, una profunda convicció i una legítima
voluntat de decidir sobre el nostre futur polític com a nació.
Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s’ha vingut
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expressant de manera diversa a través de mobilitzacions socials, eleccions polítiques
i acords del Parlament de Catalunya, utilitzant els mecanismes que la democràcia
posa a l’abast de la ciutadania.
Front a aquestes reivindicacions que són profundament democràtiques, la resposta
del Govern espanyol en aquests darrers cinc anys ha estat no sols de rebuig, sinó de
negativa total a obrir cap via de diàleg. Al contrari, el PP ha judicialitzat i utilitzat les
reivindicacions de la gran majoria de la societat catalana com a arma política
electoral fer fiançar la seva estratègia de conflicte i guanyar així espai polític i
electoral.
La negativa a parlar-ne i a buscar solucions ha provocat un bloqueig de les
reivindicacions democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Catalunya
i de retruc s’ha convertit, junt amb la corrupció i les polítiques d’austeritat que
castiguen a la majoria, en el principal factor de bloqueig de la governabilitat política
espanyola.
Per encarar aquesta situació esdevé fonamental que, malgrat les diferències
existents entre les diferents forces polítiques catalanes en relació a la forma
d’organització política de Catalunya i les diferències sobre la forma i el camí per
assolir-los, siguem capaços de posar més èmfasi en allò que ens uneix que en allò
que ens separa.
En aquest sentit, sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents
posicions polítiques que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i l’exercici del
dret a decidir, com a forma de fer-lo efectiu, és la celebració d’un referèndum a través
del qual la ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se de manera democràtica
sobre el seu futur com a nació i sobre la forma d’organització política que considera
més adequada per Catalunya.
Tenim al nostre abast recents experiències internacionals que avalen aquesta
manera democràtica de procedir. La convocatòria d’un referèndum s’ha de
considerar com un escenari normal i plenament homologable als països amb tradició
i naturalesa democràtica, com és el cas del Canadà (Quebec) o Gran Bretanya
(Escòcia), que, davant de demandes formulades per una comunitat nacional
vinculada a un territori clarament delimitat políticament i administrativament,
consideren que la millor forma d’expressió d’aquesta voluntat col·lectiva s’ha de
constatar a partir d’un referèndum. El Consell d’Europa també considera el
referèndum com el mecanisme més idoni i democràtic per conèixer la voluntat dels
ciutadans i ciutadanes en qüestions d’aquesta naturalesa. I a més existeixen en el
marc jurídic actual mecanismes suficients com per fer viable aquest referèndum.
Catalunya és una nació, i com a tal té el dret de decidir lliurement el seu destí, és a
dir, exercir el dret a l’autodeterminació.
En virtut d’aquestes consideracions, el grup municipal d’Olot en Comú proposa al Ple
el següents
ACORDS
1.

L’Ajuntament d’Olot considera necessari impulsar des dels partits polítics i les
organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin agrupar al voltant de
l’exigència de celebració d’un referèndum al màxim de forces polítiques,
organitzacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials. I insta al
Govern de Catalunya a reconèixer i donar suport a la construcció d’aquest espai
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transversal de la societat civil.
2.

L’Ajuntament d’Olot expressa el compromís i fa seus tots els esforços
encaminats a la celebració d’un referèndum que compti en la seva convocatòria,
formulació i organització, amb les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de
la societat catalana, que estimuli la més àmplia participació i que cerqui el
reconeixement previ de la Unió Europea i la comunitat internacional, per tal que,
d’aquesta consulta, es desprenguin efectes polítics i jurídics reals en
concordança amb la voluntat democràtica expressada per la ciutadania.

3.

L’Ajuntament d’Olot insta el Govern de Catalunya que acordi impulsar les
iniciatives polítiques i parlamentàries necessàries per possibilitar, la celebració
d’un referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre
futur polític com a nació.

4.

L’Ajuntament d’Olot insta el Govern de Catalunya a estendre a tot l’Estat
espanyol la idea que la sortida al conflicte actual és la celebració del referèndum,
cercant complicitats arreu dels territoris de l’Estat espanyol entre els partits
polítics, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania en general.

5.

L’Ajuntament d’Olot insta el Govern de Catalunya a obrir vies de diàleg amb
actors internacionals per traslladar aquesta proposta de referèndum inclusiu,
amb garanties democràtiques i reconeixement previ, i a treballar en la recerca
d’elements de complicitat a nivell internacional, que ens permetin establir
aliances.

6.

Traslladar els presents acords a la Presidència de la Generalitat, la Mesa del
Parlament, als grups polítics amb representació institucional del Parlament de
Catalunya, del Congrés i del Senat, a les entitats municipalistes de Catalunya,
els sindicats, les universitats catalanes i les federacions i confederacions veïnals.

Presenta la moció el Sr. García, portaveu d’OeC. Els darrers anys, una àmplia
majoria de la societat catalana està expressant d’una manera clara i plural la legítima
voluntat de decidir el nostre futur polític com a nació. Aquesta voluntat s’ha expressat
d’una manera molt diversa, amb mobilitzacions socials, diferents eleccions polítiques
al Parlament o generals, alguns acords debatuts i aprovats al Parlament de
Catalunya; mecanismes tots aquests plenament democràtics, alguns s’entesten en
entendre per democràcia només les eleccions i després governar i decidir el que ha
de fer el país i que els ciutadans callem durant aquests quatre anys. Per tant, posar
en valor que totes aquestes accions són plenament democràtiques i que ens donem
els ciutadans a nosaltres mateixos.
Davant d’aquesta situació, la resposta del PP ha estat, com tots vostès saben, rebuig
a la demanda que expressa majoritàriament la societat de Catalunya; negatives a
obrir qualsevol via de diàleg; la judicialització de les reivindicacions –com també tots
sabem– i utilitzar també aquesta reivindicació d’alguna part important de la majoria
de catalans, també com una arma política per reforçar la seva estratègia de conflicte
perquè li interessa i li dóna rèdits electorals a la resta de l’Estat.
Aquesta negativa del govern del PP a buscar solucions, la corrupció, la crisi
econòmica, l’atur, la desigualtat social creixent que estem patint, les polítiques
d’austeritat i retallades, ha estat bloquejant la governabilitat política espanyola. Bé,
davant d’aquesta situació, s’exigeix que malgrat les diferències existents i que tenim
entre les forces catalanes, en relació a la forma d’organització política de Catalunya,
sobre la forma i el camí per assolir-los, hem de ser capaços de posar major èmfasi en
allò que ens uneix, més en això que no pas en el que ens separa. El gran punt de
trobada, sobre el qual existeix més o menys al voltant del 80% de la ciutadania, són
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els que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i exercir el dret a decidir en la
celebració d’un referèndum, i per tant que els catalans ens puguem pronunciar sobre
el nostre futur com a nació, i sobre la forma d’organització política que considerem
més adequada per a Catalunya.
Tots sabem que hi ha experiències internacionals que avalen aquest procediment
democràtic per resoldre aquest tipus de qüestions, les que tenim potser més presents
són les del Quebec al Canadà, Escòcia a la Gran Bretanya, i el Consell d’Europa
també ha reconegut diferents vegades que el referèndum segurament és l’instrument
per resoldre els ciutadans, assumptes o problemàtiques d’aquesta naturalesa. Del
que no hi ha dubte és que Catalunya és una nació, i que com a tal té el dret a decidir
lliurement el seu destí i exercir el dret a l’autodeterminació. És per aquesta raons que
proposem els següents acords a l’Ajuntament d’Olot.
A continuació el Sr. García llegeix els acords que es proposen.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. D’entrada estem
contents que des d’Olot en Comú es presenti una moció que defensa el referèndum.
Ara bé, fan tard, arriben una mica tard. En aquesta moció estan proposant un tipus
de referèndum condicionat, que fa 3 anys que es va demanar al Congrés dels
Diputats de l’estat espanyol i ens van dir que no. Per tant, benvinguts, però amb una
mica de retard.
En la sessió plenària d’aquest ajuntament del 19 de novembre de 2015, vostès van
votar en contra de la declaració d’inici del procés o declaració de ruptura del 9N on, a
banda de totes les qüestions socials, també es definia el camí per arribar al
referèndum. Cito textualment les seves paraules “El camí del nostre país per a decidir
el futur polític ha de ser el d’un referèndum pactat, perquè és la única manera que es
pugui celebrar en condicions d’eficàcia jurídica i política, i nosaltres proposem i ens
donem com a data màxima i límit, l’any 2016”.
Estem a finals del 2016 i arribem a la data màxima i ens trobem amb aquesta moció.
Per poder votar a favor o en contra li demanem que ens respongui a uns dubtes.
- La seva moció no ens aclareix de quina mena de referèndum estem parlat. De
nou es refereixen a un referèndum pactat? O estem parlant d’un referèndum
vinculant?
Des de la CUP estem a favor d’un referèndum unilateral d’independència i
vinculant a efectes reals, “o referèndum o referèndum” com expressa el
president Puigdemont.
- Vostè deia el passat 19 de novembre de 2015 textualment que “la voluntat
política del poble no pot estar subordinada a cap altre marc polític” i ara ens diu
que vol buscar el reconeixement de la UE i l’Estat Espanyol. En què quedem?
Vostè és conscient que la recerca d’aquest reconeixement implica estar
subordinat a altres instancies. Són conscients que l’Estat mai permetrà la
celebració d’un referèndum i la Unió Europea no en voldrà saber res fins que
Catalunya sigui un estat plenament independent?
Aquesta és una qüestió clau: anar a buscar un reconeixement previ del nostre dret és
com limitar la capacitat d’exercir els nostres drets en allò que diguin els altres. Per
aquest motiu volem que ens clarifiqui aquests punts:
- El referèndum a que vostès fan referència és vinculant o pactat?
- El referèndum que vostès plantegen és per preguntar amb una pregunta simple
a l’estil “està vostè a favor de la Independència de Catalunya” i la resposta
binària “si o no”?
- Finalment estan disposats a retirar el text de la moció la qüestió del
reconeixement previ de la UE i l’Estat?
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres el que
li volem dir és que és molt important per a ERC, que és un partit que sempre ha
treballat per arribar a la independència, que mica en mica els companys d’OeC i de
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Comú, en general, vagin fent petits passos per acostar-se, si més no als
plantejaments del dret a decidir. De fet la seva formació política, no té d’entrada, com
a prioritat, la independència, però sí que és important que tingui claríssim el dret a
l’autodeterminació i que aporti mocions d’aquest estil, de suport al referèndum.
A nosaltres ens agrada molt la frase, i evidentment hi estem totalment d’acord, vostè
l’ha repetit, allà on diu “Catalunya és una nació, i com a tal té el dret de decidir
lliurement el seu destí, és a dir, exercir el dret a l’autodeterminació.” I pensem que tal
com vostè expressa, és molt important posar aquests punts que ens uneixen, i no
pas els detalls que segurament, tal com referia el company de la CUP, ens
separarien. Però bé, pensem que no tothom ha de seguir el mateix ritme, i que per
tant és important que cada formació política, que nosaltres pensem que estima el
país i estima els seus ciutadans, mica en mica la racionalitat les vagi portant cap al
que pensem, per nosaltres que és el millor futur per al nostre país.
Pel que fa als acords en concret, hi estaríem d’acord, però hi ha dues reflexions que
sí que li voldria fer: és a dir, l’experiència que la feina feta en el que seria l’esforç
pedagògic de fer entendre i de fer esbrinar a l’Estat espanyol i als seus ciutadans la
necessitat o la voluntat de voler decidir i de voler ser un estat independent es veu
claríssimament després de diria que eren dinou negatives a la celebració d’aquest
referèndum, feta de vàries maneres i de diferents possibilitats. Això ens ha acabat
fent veure a nosaltres, que tal com diuen ells, la nostra pedagogia cau “en saco roto”.
Jo entenc que els seus companys, els diputats que segurament estan a l’Estat
espanyol, si no ho han vist ja, tindran un període bastant curt per adonar-se’n, que és
molt difícil aconseguir aquest referèndum pactat, per tant, pensem que és, com tot,
qüestió de temps.
L’altra reflexió seria que, hem de cara a l’estat espanyol, si parlem de cara a Europa,
la feina que fan des de la Conselleria del Conseller Romeva, que de fet va estar
suspesa, que no estaven d’acord amb el nom –o sigui tot aquest embolcall que
sempre ens intenta limitar i prohibir tota acció de pedagogia cap a Europa– entenem
que la feina que fa aquesta Conselleria és molt intensa, i per tant, des de la nostra
perspectiva, és important que l’Ajuntament d’Olot demani al govern català que faci
aquesta feina, però entenem que la fa. Per tant no passa res, ho continuem
demanant i per tant, a partir de la seva petició i de la seva formació política, esperem
que aquest país aconsegueixi votar i decidir, i a partir de les formacions que ara
mateix som independentistes, o de les que puguin venir, amb una mica més de
temps, aconseguim aquesta república somiada: políticament lliure, socialment justa i
econòmicament pròspera.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Sr. García, nosaltres el Grup
Municipal del PSC votarem a favor de la Moció perquè entenem que es una moció
que suma que cerca complicitats i que és inclusiva.
Tan vostè com els demés grups d’aquests consistori saben perfectament quin és el
nostre ideari polític respecte a l’encaix de Catalunya a Espanya.
De fet l’hem defensat cada vegada que s’han presentat en aquests Consistori
mocions que van en aquesta direcció. La CUP els ha comptat i diuen que en portem
més de 14 sense comptar les d’avui.
Nosaltres som federalistes i el nostre model d’organització territorial és el d’Alemanya
o el dels Estats Units entre d’altres, per tant la nostra proposta política passa per
reformar la Constitució Espanyola tot cercant complicitats i consensos. Lògicament la
Reforma de la Constitució passa per la celebració d’un referèndum a tot l’Estat.
Per tant com que creiem que la seva moció es inclusiva hi votarem a favor.
Intervé l’Alcalde. Nosaltres també hi votarem a favor, l’únic problema que hi ha, Sr.
García, és que tan de bo se’n sortís, el problema és que tenim un dubte més que
raonable, que aquesta posició, en la que havíem estat i tal i com li han explicat els
companys de la CUP i d’ERC, ja hi havíem estat aquí i és el que ens hauria agradat.
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Però el problema és que a Espanya hi ha determinades persones que no volen sentir
quina és l’opinió dels catalans, deixant estar les consideracions de com ho faríem
legalment després, no volen saber l’opinió; la discussió és aquesta.
I no els hi fa por fer un referèndum, els hi fa por la proposta, els hi fa por el resultat, la
demostració que aquí som una majoria els que volem la independència respecte a
Espanya. Per diverses raons: perquè hi tenim dret, sobretot, perquè som una
comunitat que té uns trets diferencials dels espanyols que només ens els sentim
quan ens els persegueixen, i que d’alguna manera ens els estan intentant amagar,
per aquesta voluntat uniformadora que tenen els espanyols, i per això ells estan
terroritzats de preguntar i escoltar l’opinió que diuen els ciutadans.
Jo crec que aquest és el vertader problema i per això no aconseguiran que ens
permetin fer un referèndum. Tan de bo se’n surtin, tindran tot el nostre suport i si
realment ens deixen fer el referèndum, ens implicarem al màxim per defensar les
tesis independentistes que són les que sempre hem demanat. Però ho tenen difícil.
I ara permeti’m l’acudit, dolent i senzill: si els hi venien fins i tot les cadires aquest
matí, que ho he vist a la televisió, com vol que els deixin fer un referèndum? En fi, tan
de bo se’n surtin, molta sort, votarem a favor.
Intervé el Sr. García. Intentaré contestar les diferents coses que han sorgit, si me
n’oblido alguna me la recordin després i hi tornaré, perquè en principi no tinc res a
amagar, ni les coses que he dit que el Sr. Rubió m’ha recordat.
Començant per aquí, de l’any 2016, parlava a nivell personal, està mal dir-ho perquè
de vegades no saps quan parles en representació; en aquest cas era una expressió
purament personal, com mantinc criteris diferents amb algunes coses amb OeC, amb
l’organització política amb la que més simpatitzo, però hauria de saber diferenciar
quan estic representant els meus companys i companys, i per tant expressar
democràticament parlat i aquesta expressió del 2016 era personal. Per tant, que
sàpiga que és això. Una cosa de les coses que un diu, i que després, en principi, s’ha
de retractar. La veritat és que les circumstàncies polítiques i socials que estem vivint
aquests darrers anys, i la rapidesa dels canvis, jo diria que tots els que estem aquí
com a regidors ens hem hagut de menjar amb patates moltes de les nostres
afirmacions, i el que ens queda encara, per menjar-nos. Podríem parlar de les
pantalles passades, de DUIs, de RUIs, i tornem a un altre plantejament; però jo això
no ho faig com a retret, ho dic en el sentit que em sembla que a cadascú de nosaltres
planteja uns objectius de treball en funció de la realitat política d’aquell moment, o del
que sembla més encertat, i després al cap de poc temps ens adonem que la vam
tirar al pal i per tant cal corregir el tret, i em penso que tampoc, en aquest sentit, s’ha
de matar a ningú.
Una cosa que té la resposta quant a perquè fem aquest plantejament, el que ha de
quedar clar és que no volem un altre 9N, de 9N ja en vàrem tenir un, per tant ara, el
que fem quan sigui, ha de tenir conseqüències jurídiques i polítiques. Per tant en
aquest sentit, això nosaltres ho tenim clar.
Demanava els companys de la CUP si el referèndum aquest ha de ser, si no he près
nota malament, vinculant o pactat. Per a nosaltres, en principi, hauria de ser acordat,
perquè això ens donaria totes aquestes garanties que els resultats que pogués donar
el referèndum són aprovats i vigents i es poden tirar endavant. Reconec la dificultat,
quan l’Alcalde deia “us desitjo sort”, la dificultat i és hi és immensa, però jo veig la
mateixa dificultat amb l’altra posició; jo diria que tan difícil és una cosa com l’altra.
Nosaltres en principi volem recórrer un camí, que és la proposta aquesta que estem
fent. Dir que de vegades amb la discussió i el debat es simplifiquen excessivament
les coses, es presenten els altres com si fos Madrid o una posició determinada i
també la resta de l’Estat –per sort– és molt divers i a més a més, ha anat canviant.
Els hi vull recordar que Podem es presentava a les eleccions generals defensant el
dret a decidir de la població catalana, i ha tingut el suport d’alguns milions de votants,
amb aquesta posició molt clara. Al País Basc, estic convençut –malgrat que els
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companys del PNV fan coses molt rares–, però en aquest sentit em sembla que
també hi podríem comptar amb el suport, i amb altres nacionalitats de la resta de
l’Estat també. Vull dir, les coses em sembla que són molt canviants i jo penso que
encara hi ha possibilitats de fer aquest camí, i en tot cas, penso que l’hem de fer.
Nosaltres ja en algun moment que arribem a l’absolut convenciment que això és una
via absolutament tancada, una via morta, doncs evidentment ens haurem de
replantejar què fem amb aquesta situació.
Respecte de la independència, amb el nostre grup i el nostre posicionament, no ens
predefinim sobre això. Estem d’acord que hi ha d’haver un procés constituent, però
un procés constituent que no necessàriament ha de predefinir ja si l’organització
política que ha de tenir Catalunya és la independència, és una confederació, és un
estat federal. I en l’organització on estic jo hi ha de tot: hi ha gent que defensa la
independència, gent que defensa alguna organització de l’estat d’aquestes que
també estic comentant. Per tant, en tot cas, el que sí em sembla rellevant i important,
és que aquest dret el tenim, per tant s’ha de poder dur a terme, perquè els catalans
decidim el què volem fer.
Retirada la moció al reconeixement previ de l’Estat a Europa que com li acabo de dir,
en principi no ho pensem, i la dificultat que insistia, d’entrada en tot cas és un
argument més, reconeixent la dificultat com expressava l’Alcalde. A nosaltres ens
sembla que vèncer aquestes dificultats i aquestes inèrcies, d’entrada semblaria més
fàcil amb el 80% de recolzament, que no pas amb el 48%, com a mínim aquests són
els vots expressats a les últimes eleccions de Catalunya. Per tant sí que pot ser que
és una qüestió de dir que potser requereix més temps i requereix bastants esforços i
certes dificultats, però deixi’m que jo pensi que és més fàcil fer aquest camí
d’aconseguir això amb un 80% de recolzament que no amb el 48%.
De totes maneres, vull que intentem, com deia la moció, de posar l’accent amb allò
que coincidim, per tant jo això ho veuria gairebé com un viatge amb un tren, que té
diferents estacions; permeti’m que els hi digui que hi ha vàries estacions amb les
quals coincidim, per tant treballem plegats, mirem de no fer-nos gaire mal, i en tot cas
potser després en alguna de les estacions algú baixa i potser algú altre puja. Però en
tot cas, intentar veure el que tenim de coincidència i intentar treballar-ho
conjuntament.
Intervé el Sr. Rubió. És que nosaltres estem cansats d’anar amb Rodalies i tenim
molta pressa. De fet, ens ha sorprès que els companys d’ERC no tinguin tanta
pressa com nosaltres de ser un país lliure.
Bé, no ho ha volgut canviar, per tant el nostre vot serà contrari a aquesta moció,
senzillament perquè volem ser coherents amb els posicionaments de la CUP, amb el
que representem –nosaltres representem una assemblea, representem molta gent– i
nosaltres estem pel referèndum unilateral d’independència i un referèndum vinculant,
no podem estar a favor de maniobres dilacionistes, al nostre entendre, que generen
una certa confusió. Perquè jo vull entendre, volem entendre Sr. García, que sap
perfectament que l’Estat mai pactarà un referèndum, i l’animem a treballar-hi i tan de
bo ho aconsegueixi, però el que diu que Podemos tingui majoria absoluta no sé, jo
crec que no hi seré.
Aquest camí ja el vàrem recórrer també, recordem la Sra. Marta Rovira, el Sr. Joan
Herrera, el Sr. Jordi Turull, van anar al Congreso a demanar la cessió de les
competències i això es va tombar en un obrir i tancar d’ulls. Llavors el pacte aquest,
jo crec que ja sap la resposta.
I el tràmit parlamentari per reformar la constitució, que també hi ha fet una petita
referència, és gairebé impossible que es reformi. A més, no sé qui tindrà prou valor
com per obrir aquesta caixa dels trons, però en aquest sentit nosaltres no volem
esperar que vostès guanyin les eleccions i que llavors ens permetin fer aquest
referèndum. Llavors hauran de decidir, en el moment que vostès vulguin, de quin
costat estaran, en el costat dels que no ens deixaran decidir el nostre futur, o al
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costat de la gent, del poble català, que sí que vol decidir el seu futur i vol decidir-lo
lliurement.
Jo crec que ens necessiten, nosaltres els necessitem a vostès, hem de treballar
conjuntament i aconseguir una societat més lliure i justa, i per aquest motiu els
demanem que deixin aquesta posició, més o menys fictícia i treballem per assolir fites
que són majoritàries en aquests moments a Catalunya.
Intervé la Sra. Barnadas. Només una petita referència, no justificaré la pressa,
perquè el partit que represento, ERC, en aquest sentit, a nivell de ganes
d’independència, em penso que no ha de fer cap justificació.
Pel que fa a OeC i la seva posició, més que res, torno a refermar-me en què tenim
moltes coses en comú i per tant, només cal veure en el Congrés dels Diputats com
els seus representants i els nostres tenen una sinèrgia bastant bona, i penso que si
vostès necessiten més temps per acabar venint o pujant al nostre vagó, nosaltres
tenim allà uns seients reservats, i per tant acabarem de fer el camí junts, n’estic
segura.
Intervé l’Alcalde. En la mateixa línia, és a dir, tan de bo se’n surti, tan de bo això
s’aconsegueixi, no pararem. Com veurem després a la següent moció, nosaltres
tenim un pla de ruta marcat, tan de bo aconsegueixin en aquest temps que Madrid
ens deixi fer; el que no farem serà anar esperant perquè ens hem convençut que no
ho volen. Per això li dic: buscant allò que ens uneix, nosaltres votarem a favor
d’aquesta moció i tan de bo algun dia això fos possible, però el nostre ritme està
marcat pel pacte que va decidir el Parlament, que després l’han perseguit
judicialment; ja en parlarem després, però que seguirem aquest ritme.
Intervé el Sr. García. Agrair els vots a favor dels que així us heu expressat. L’altre,
Sr. Rubió, que comentava que és una posició una mica fictícia, em sap greu que
tingui aquesta impressió, no és gens fictícia la posició que t’he expressat des del
convenciment; el que passa és que com també he dit, les coses van molt ràpides,
canvien, i no sé què passarà d’aquí mig any, que em sembla que acaba de nosaltres.
La comparació aquesta que esteu cansats d’anar amb Rodalies, dir que els AVEs,
aquests que van tan ràpids, són bastant antieconòmics i poc socials, i els únics
rendibles són els que van a Madrid i a Sevilla. Per tant, la comparació en tot cas em
sembla divertida.
Tancat el debat, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 3 vots
en contra (CUP).
16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CiU DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL
PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER
PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA
Núm. de referència : X2016025214
Núm. expedient: SG022016000032

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar
una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li
demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que
viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en
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tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i
definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem
estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen.
En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la
nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la
democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes
sobre la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional,
des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan
patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen
les seves decisions a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents ACORDS:
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Olot a la resolució del Parlament de
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència,
com a molt tard, el setembre de 2017.
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre
municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en
el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una
crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui
el màxim de transversal socialment i política.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència
de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de
forma pacífica, lliure i democràtica.
4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
Intervé l’Alcalde per dir que la moció finalment la presenten els grups d’ERC, CUP i
CiU.
Presenta la moció l’Alcalde. Tornem a la mateixa discussió: necessitem sortir
d’aquest atzucac on ens han portat, que va començar tot i que moltíssimes persones
ja tenien clarament la consciència que necessitàvem la independència per fer
avançar el nostre país, que lligant-nos a Espanya no aconseguiríem mai el canvi de
societat, no aconseguiríem mai el ple reconeixement als nostres drets, sinó que
sempre estaríem en una discussió. Vàrem començar amb peticions molt menors,
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crec que hi ha un llarg recorregut des que es va aprovar el famós estatut, que
després van passar el ribot i se’n van riure, que es va judicialitzar al Tribunal
Constitucional, que es va judicialitzar qualsevol mena d’actuació; ha estat un
llarguíssim recorregut que hem anat seguint, i jo crec que al final, ens hem convençut
que això només té una sortida, a més avalada per la votació. Probablement si la
votació hagués estat en un referèndum on no hi haguessin hagut altres
consideracions no estaríem parlant d’aquest 48%, però en un referèndum
probablement estaríem molt més enllà i jo crec que tothom n’és conscient. Torno a
aquella meva reflexió, de la qual n’estic absolutament convençut: no els hi fa por el
referèndum, no els hi fa por la pregunta, el que els hi fa por és el resultat i adonar-se
de quina és la voluntat majoritària del poble de Catalunya.
Davant d’aquesta més que claríssima agressió que és no deixar-nos expressar la
nostra opinió, per més que no els hi agradi, per més que aquesta opinió després ens
obligaria a nosaltres a continuar demanant altres coses, però d’entrada a no deixarnos expressar la nostra opinió. L’única resposta que trobem a nivell de l’Estat és la
judicialització, la persecució davant de qualsevol petita discrepància amb el seu marc
jurídic; la interpretació sempre en contra de qualsevol dels processos que estem
seguint i que només fan referència a les propostes d’un programa electoral, i a les
propostes d’un programa electoral que va merèixer el reconeixement, crec que ampli.
Si anem a resultats de les eleccions és veritat que es pot parlar del 48%, però també
es pot parlar de quants diputats hi ha en aquests moments al Parlament de
Catalunya, majoria absoluta dels que en aquest tema estem en el Parlament de
Catalunya de qualsevol altra de les forces que puguin estar en aquests moments en
el Parlament.
Per tant la moció, que està impulsada per l’AMI, que intenta buscar la unitat, és una
moció que és purament donar suport a la resolució del Parlament de Catalunya i a tot
el seu full de ruta; donar suport a tots els diputats que varen defensar aquesta
posició; donar suport a la Presidenta del Parlament que per haver deixat que
discutissin, parlessin, dissenyessin idees, està encausada i perseguida; a totes les
persones que per haver organitzat un referèndum el dia 9 de novembre també varen
ser perseguits i estan encausats i se’ls amenaça amb inhabilitacions, o fins i tot en
alguns casos amb presó; a tots aquells alcaldes, regidors que per expressar les
seves idees, per defensar el seu ferm convenciment, per defensar el seu país, per
defensar una opinió majoritària dels seus ciutadans es veuen amb la necessitat
d’anar davant de tribunals –en general tribunals que estan influïts, perquè després
apareixen notícies, on fins i tot des del propi govern de l’Estat s’estan manipulant
proves i s’estan organitzant i afinant proves– i per tant tribunals on moltíssima de la
informació que els arriba probablement està més que manipulada.
Davant de tot això, nosaltres proposem el suport a la resolució del Parlament, a
avançar i col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent en el
nostre municipi, i a col·laborar en totes les institucions iniciant el seu desplegament,
comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania al costat de les
entitats locals per tal que sigui el màxim de transversal, socialment i política; mostrar
tot el recolzament als ajuntaments, als electes investigats i acusats per la justícia, per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència
de Catalunya, o tan sols per haver defensat o haver facilitat que entre els ciutadans
hi pugui haver un debat polític i es puguin prendre les decisions en un Parlament que
precisament aquesta és la seva funció. I contra la judicialització de l’estament judicial
espanyol, que crec que hi ha pocs dubtes que en aquests moments està
extremadament polititzat, potser també en resposta a que la societat espanyola
també hi ha una biaix molt important en contra de les peticions de Catalunya. Això no
ajuda a ningú, al contrari, i dintre de l’estament judicial això també es nota, a més es
nota clarament que s’instiga. Per tant condemnar aquesta politització.
Intervé el Sr. García. Em sembla que bona part del debat ja l’hem tingut amb la
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moció anterior, perquè és bàsicament reiterar els mateixos arguments, a favor i en
contra. De totes maneres, com he dit potser d’una altra manera en la moció d’abans,
estic d’acord en gran part amb el que expressa en aquesta moció: les meves dues
úniques objeccions, que sé que no es pot treure de la moció, perquè si es poguessin
separar votaria a favor; una és la data, que per a nosaltres és un error polític posar
data a la celebració del referèndum; i l’altra també, com he dit abans, el voler lligar
procés constituent amb la independència. Són, per a nosaltres, dos aspectes
absolutament diferents: una cosa és tenir un procés en el qual decidim quin país
volem i una altra cosa molt diferent és quina organització pensem nosaltres que ha
de tenir aquest país. Són dues coses absolutament diferents, vostès barregen una
cosa amb l’altra, i en aquest sentit nosaltres estem en desacord.
Per tota la resta, absolutament d’acord amb el que ha manifestat.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. L'Ajuntament
d’Olot ha de fer costat a les institucions i als electes perseguits per l'Estat, i s'ha
d'implicar activament per fer possible el referèndum d'independència, la ruptura
democràtica i el procés constituent de la nova República. Per fer una truita, cal
trencar els ous, per tant, ruptura i desobediència!
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres
pertanyem a un partit polític que fa vuitanta-cinc anys que ja està en el seu ADN la
independència del país, i per tant, ja comencem a tenir pressa, una mica també per
arribar a acabar aquest termini de tants anys. Estem totalment d’acord amb tots els
punts d’aquesta moció, sí que voldríem remarcar que, tornant amb el referèndum
pactat, que segons es miri, ens sembla una pèrdua de temps i de malbaratament
d’esforços el fet que es negociï amb l’Estat un referèndum sobre el futur polític de
Catalunya. Ens sembla una pèrdua de temps perquè endevinem el resultat, ja en
tenim una llarga experiència, abans la Sra. Barnadas ho deia: més de dinou vegades
que no hi ha hagut ni negociació.
Ara bé, si aquesta negociació o la manca de negociació, ha de servir perquè aquells
que encara tenen l’esperança d’un tipus d’entesa, obrin els ulls i s’adonin d’una
vegada per totes que el referèndum l’hem de fer des de Catalunya i a l’empar de les
nostres lleis, i per tant també ens donin el vistiplau a un referèndum fet des de la
nostra legalitat, llavors no serà una pèrdua de temps, sinó que serà un temps ben
aprofitat, i que haurà valgut la pena.
D’altra banda, nosaltres faríem una mica com una proposta de fer actes públics
conjunts, unitaris, de tots els càrrecs electes, però de tot arreu, condemnant la
judicialització de les expressions democràtiques
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Sr. Corominas, com ja ens hem
expressat anteriorment nosaltres no som partidaris de la independència de Catalunya
ni de trencar radicalment amb l’Estat.
Hi ha alguns punts de la seva moció en que hi podríem estar d’acord com que la
democràcia es basa en tres poders –el legislatiu, l’executiu i el judicial– i que el poder
judicial ha de tenir total independència dels altres dos poders, aquesta és la base de
la democràcia que està recollida en la nostra Constitució, i amb això coincidim amb la
seva moció, però no podem estar d’acord amb els altres punts de la moció que
argumenten a favor d’aconseguir la independència de Catalunya.
Intervé l’Alcalde. No coincidim. Sr. García, necessitem posar una data, és que ja
portem un llarg recorregut intentant que s’adonin que almenys ens deixin expressar
l’opinió, és que ja érem aquí, és que ha arribat un moment que ens hem convençut
que ja podem anar fent el que vulguem, que entre cometes, ens aniran prenent el
pèl; aniran deixant que això passi i passi. Per tant, ens presentem a unes eleccions i
diem: posarem data per a la consulta, i ara executem el que ens vàrem comprometre
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amb els ciutadans i tot el que va tenir el major recolzament. Això ha de tenir un final,
no estarem sempre més anar parlant i que vagin passant; no pot ser, per tant jo crec
que és absolutament necessari posar-hi una data. Que el procés no ha de ser només
independència, sinó que ha de ser expressar l’opinió? Tan de bo, però és que ni això,
ni això entenen, ni això no ens deixaran. No volen sentir la nostra veu, no la volen
sentir perquè els hi fa por el resultat, els hi fa por la gestió que hauran de fer després
d’aquest resultat, per tant prefereixen que no puguem enraonar, i s’emboliquen amb
determinats arguments que al final ens fan que siguem absolutament contraris; és a
dir, jo la Constitució espanyola no la vaig anar a votar, precisament per com tractava
el fet nacional i en aquell moment jo tenia dret a anar a votar i no hi vaig anar, i era
dels primers anys que s’hi podia anar. Vull dir, que no és una cosa que de cop i volta
ens hem convertit en independentistes; hem viscut o hem intentat conviure i hem
intentat que Espanya avancés cap un país on la convivència entre les diverses
nacions de l’Estat, fos normal, fos normalitzada, i no hi haguessin molts problemes,
preferíem ser un estat independent, però és possible que si s’haguessin respectat
coses tan fonamentals com la nostra llengua i la nostra cultura... Això d’alguna
manera ho hem intentat durant anys i anys, i Espanya, jo crec que ha estat un país
que ha evolucionat moltíssim, i s’ha convertit en un país important en el concert
internacional, jo crec que Catalunya hi ha participat moltíssim en que això fos així.
Però arriba un moment que les coses ja no aguantes més, tens el ple convenciment i
tens el ple dret que volem ser independents, i a més ens maltracten, ens aparten.
L’única manera de tractar aquest tema és portar-nos al tribunal i fent servir la
Constitució espanyola com les taules de Moisès, com una cosa que ens amenaça; la
Constitució no ens uneix, no, per a nosaltres és una amenaça. I el sistema judicial,
què més voldríem que poder tenir plena confiança en aquesta separació de poders,
però és que a més ho han gravat que hi ha coses que ho estan preparant.
No tenim altra sortida i per això ho plantegem, ho defensem i treballarem perquè
sigui així.
I ara vaig a la moció anterior: és clar que és difícil això, ja ho sabem, no en tenim cap
mena de dubte però tenim el ple convenciment que anirem fins on faci falta per
aconseguir-ho. I d’aquí no ens mouran, tenim un full de ruta i per tant nosaltres
l’executarem, ajuntaments, Parlament, tothom qui ho té clar. I ho torno a repetir: el
meu ple convenciment que si es preguntés sobre la independència en un
referèndum, guanyaríem àmpliament, no seria aquest 48%. Probablement hi ha
altres condicionants socials, que la gent decideix determinades opcions a les
eleccions, per partits no és només per parlar d’independència, es parla de moltes
altres coses, i per tant la gent vota també tenint en compte altres factors.
A mi em sap greu, però jo tinc clar que persegueixen la gent per defensar qüestions
en les que creu, i per exercir la seva responsabilitat per la que ha estat elegit. Sí, ho
pots expressar, però un cop ho has expressat et pots trobar que algú t’acusa, i que
has d’anar als tribunals. En Joan Coma, total va dir una expressió, que em penso que
ara ha repetit la Sra. Descals, i per això està acusat i ha d’anar davant d’un tribunal.
Doncs això no és respectar que es digui el que es vulgui. A part que tampoc ho trobo
tan greu, és una interpretació de què vol dir amb aquestes paraules. Llavors que per
això hagi d’anar a un tribunal... tot i que estic convençut que l’absoldran. Però és
aquest enfrontament que va fent que cada vegada estiguem més radicalitzat, que
cada vegada estiguem més separats, i que està molt bé buscar els punts que ens
uneixin, però escolti, que ja portem molts anys amb això, que facin algun senyal, i
que diguin que en parlaran. Quan algú surt a dir alguna cosa d’aquestes, s’aixequen
moltes veus, que no, que no pot ser. Doncs si no pot ser, l’única solució és que ens
n’anem i tan de bo poguéssim fer-ho pacíficament i tan amics, i fóssim capaços de
col·laborar en el futur i que la Catalunya del futur també col·laborés amb Espanya
des del punt de vista de millorar-la; estem absolutament disposats a fer això. Però jo
crec que els que no estan disposats són els de l’altre cantó i no podem esperar més.
Perquè si no, ens van perseguint, ens van aplicant determinats preceptes i ens van
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caçant d’un a un, que això és el que no pot passar, el que hem de fer és anar tots a
una.
Intervé el Sr. García. Vull posar una comparació, i de vegades tinc molt mala pata
amb això de les comparacions i em solo equivocar. En tot cas, perquè el sentia de
tots els raonaments i els motius per voler la independència, i voler-la ja, o com a
mínim que es faci el referèndum, però segurament podria estar parlant dues hores
més amb un llistat encara de més coses. Amb això hi estic d’acord. I l’exemple que li
vull posar amb la proposta que nosaltres defensem, és en tot cas, de l’experiència
sindical de molts anys. És a dir, com a treballadors, quan hem anat a negociar un
conveni reivindicàvem coses que considero que estàvem carregats de raons, i les
condicions laborals en què estan molts treballadors en l’actualitat, em sembla que no
cal insistir de com estan de malament en moltes condicions econòmiques. Raons
tenen, sí. I l’altra part quan vas a negociar, t’entén i sap les raons que tens? Sí. Però
que és el que valen, les raons i el sofriment que tens tu? No, val la força. I per tant,
és en aquest sentit que em sembla que tenint raó en moltes coses per voler una
cosa, fallarà l’estratègia.
Per això dic que em sembla bastant més intel·ligent de carregar-se, potser, amb més
temps, però carregar-se de més raons i arrossegar més gent per fer que si aquest
80% s’expressa d’una manera també continuada, política i socialment, això sí que no
hi ha ningú que ho pari. El 48% o xifres similars, sí que ho és. És per tant, en tot cas,
aquesta la diferència que tindríem, i a mi em sembla bastant més intel·ligent fer una
acumulació de forces per fer això viable, cosa que em sembla molt difícil en aquests
moments.
I ja que he posat l’exemple del sindicalisme, deixeu-me també aportar, perquè es
posen els casos de polítics, alguns càrrecs electes que s’han hagut de portar davant
del jutge a declarar; jo estic fart de veure com delegats i delegades treballadores, no
és només que vagin al jutge per algun cas de vaga, acomiadats amb tota tranquil·litat
i s’han quedat sense feina, no han promocionat en la seva empresa, per tant amb
conseqüències personals, econòmiques i professionals molt importants. I casos així,
els hi podria dir que n’hi ha a milers, no són casos aïllats. Per tant, el comportament
democràtic, ja no sols dels jutjats, sinó de molts estaments de la nostra societat, ja
els hi dic jo que deixen molt que desitjar. Per tant que aquí hi ha sacrificis de molta
gent que està intentant, com sap o com pot, defensar drets i millorar les condicions,
que sàpiguen que hi ha un reguitzell molt llarg de persones, homes i dones, que fa
anys que fan això i que s’hi juguen –no la pell, ara, evidentment– però sí la seva feina
i el seu sou.
Tancat el debat, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 CUP), 3 vots en
contra (PSC) i 1 abstenció (OeC).
17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC EN DEFENSA DE L'ESCOLA D'ART
D'OLOT I DELS ESTUDIS QUE S'HI IMPARTEIXEN
Núm. de referència : X2016025233
Núm. expedient: SG022016000033

L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot és l'escola oficial d'art i disseny de les
comarques gironines. L'escola de Belles Arts va ser fundada el 15 de juliol de 1783
pel bisbe Tomàs de Lorenzana, que va encarregar al pintor i decorador Joan Carles
Panyó i Figaró l'organització d’uns estudis artístics. El 20 de juny de 1990 l'escola
entra a formar part de la xarxa oficial d'escoles d'art de Catalunya amb el nom
d'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics d'Olot, per la qual cosa els recursos
humans i els recursos de funcionament passen a ser oficials i a dependre de la
Generalitat de Catalunya. En l'actualitat, com a centre d’estudis superiors, satisfà les
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necessitats de formació artística de més de quatre-cents alumnes procedents,
principalment, de totes les comarques gironines.
Per història, trajectòria i importància per a la ciutat d'Olot, l'Escola d'Art és un
patrimoni molt important que té a veure amb la identitat tradicional de la nostra ciutat i
que explica, entre altres coses, la llarga tradició artística i la gran quantitat d'artistes
d'Olot i de la Garrotxa. La nostra Escola d’Art és única i particular a Catalunya. A
més, també la singularitat la seva ubicació a l’històric Claustre del Carme, que acull
els alumnes de l'Escola. L’espai representa el cor del barri vell i el seu principal
referent urbanístic i humà. És un orgull per a tots els olotins que els estudis d'Art que
s’hi desenvolupen siguin un referent de país.
Per tot això que hem exposat, pensem que els olotins i les olotines ens sentin tan
nostra l’Escola d’Art i per això cal que la cuidem, que la protegim, i fins i tot que la
mimem, perquè continuï conformant una part del dia a dia de la nostra ciutat.
En els darrers anys, l’Escola ha anat augmentant el seu ventall d'estudis, s’ha anat
adaptant amb l’esforç de tota la comunitat educativa als nous temps, i s'ha obert als
ensenyaments de cicles de grau mitjà i superior, que depenen del Departament
d’Ensenyament, així com a estudis universitaris que depenen de l’ESDAP Escola
Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.
Potser cal subratllar que els alumnes que acaben els seus estudis a l’Escola d’Art
d’Olot gaudeixen d’un prestigi cada cop més reconegut a tot Catalunya. La feina dels
darrers anys comença a donar els seus fruits.
És clar que moltes altres ciutats voldrien tenir uns estudis com els que tenim a Olot.
De fet, si a Olot no els tinguéssim, segurament també treballaríem per tenir-los.
Estem convençuts que la creativitat és i serà cada cop més un valor en alça en la
societat que estem construint. Però, com a representats polítics d'Olot, ens toca el
paper de defensar la nostra Escola d'Art; no només com una escola de referència de
Catalunya, sinó com l'escola oficial d'Art de les comarques gironines. Només així
podrem assegurar al 100% el futur d'aquests ensenyaments a la nostra ciutat, uns
estudis clau per al futur d’Olot i, especialment per al nucli històric de la nostra ciutat.
No podem perdre de vista que l’Escola d’Art és una peça fonamental per al
dinamisme del barri vell.
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Olot els següents
ACORDS:
-

Que l'Ajuntament d’Olot continuï defensant l'Escola d'Art com l'Escola Oficial d'Art
i Disseny de les comarques gironines.

-

Que l'Ajuntament d'Olot demani formalment per carta al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que no s’aprovi cap grau oficial
que ja s’estigui impartint a l’Escola i que, en cas que es plantegi l'obertura de
qualsevol nou cicle de grau mitjà o de grau superior de la família d'Arts
Plàstiques i Disseny, aquest es proposi a l’Escola d’Art d’Olot.

-

Fer arribar aquesta moció al director i equip docent de l'Escola d'Art i Disseny
d'Olot, a l’ESDAP, al Departament d’Ensenyament i al Consell Comarcal de la
Garrotxa.

Presenta la moció el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Si em
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permeten no llegiré tota la moció, perquè hi ha una part important que parla de la
relació de l’Escola amb Olot, la seva importància, que em sembla que no cal, i em
sembla que amb això puc dir que per a tots és molt important l’escola.
Sí que vull explicar una mica la intenció de la moció. Com saben, per als grups i per a
ERC també, un dels reptes que tenim, és el que nosaltres en diem l’Illa de les arts,
per tot el tema que té a veure amb la plaça del Carme i l’Escola de belles arts com a
nucli central, i moltes vegades n’hem parlat, i parlem molt del continent, que és la
part que té els edificis, d’urbanisme, i ens semblava també que el contingut és
important. Ens semblava que també, tot i que això també depèn de l’escola i del
Departament d’Ensenyament, potser cal també parlar algun dia de si els
ensenyaments poden créixer d’alguna manera, que no seria el tema d’ara mateix,
però sí que ens semblava que era el moment de posar sobre la taula que almenys de
moment, continuem mantenint els estudis i els estudiants que tenim actualment.
Nosaltres entenem que són uns estudis que són molt llaminers, cada dia més els
estudis científics i els relacionats amb la creativitat ens sembla que seran els més
importants, i si a Europa hi hagués uns estudis relacionats amb l’art, potser també en
voldria tenir, i la intenció d’aquesta moció va en aquest sentit de posar èmfasi que el
que tenim ens ha costat molt d’aconseguir, molta feina de molta gent, i ens semblava
que també era el moment, potser, d’assegurar aquest punt de partida, i a partir
d’aquí, si és dóna l’oportunitat quan puguem avançar en aquest tema, poder parlar
tant del continent, com en aquest cas del contingut.
Si de cas llegiré només els acords, perquè consti. A continuació el Sr. Quintana
llegeix els acords que la moció proposa adoptar.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem a favor d’aquesta
moció d’ERC, i breument dir que en principi compartim aquesta preocupació que
expressen respecte a l’Escola d’art, considerem, ampliant una mica el focus, que
l’Escola d’art és una peça imprescindible en la recuperació del barri vell; encara que
no sigui només això el que calgui fer, però sí és necessari. Com les dificultats són
també de tipus econòmic, pel projecte que ja existeix de l’Escola com una manera de
reforçar-la i que així també es garanteix millor la seva continuïtat i que sigui
referència a les comarques de Girona, si aquesta dificultat és el finançament, que
pensem també en la Diputació de Girona; si és en referència a les comarques de
Girona entenem que la Diputació hauria d’involucrar-se en el finançament d’aquest
recurs, per tant això, suposaria facilitar-ho una mica a la Generalitat i a l’Ajuntament.
Fer esment també que una manera de garantir la continuïtat d’aquesta escola com a
referència és que la formació que es dóna és la qualitat de l’ensenyament que es
dóna i això no és només totxo –com he comentat ara, de fer una escola– i per tant
vol dir que s’involucrin els professionals que hi treballen a l’escola, és una peça
important també que cal. Suposo que ho fan, n’estic convençut, però potser si cal
una mica més, fem-ho.
Per tant, com he dit, votarem a favor de la seva moció.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Can Sacrest, situat a la
pujada de Sant Bernat, havia d'enderrocar-se per construir-hi la nova Escola d'art. Hi
van haver mobilitzacions per a salvar l'edifici .
L'equip directiu de l'Escola d'Art d'Olot es va manifestar a favor de conservar Can
Sacrest. L'equip directiu també recordava al Departament d'Educació i a l'Ajuntament
d'Olot l’oportunitat històrica per a crear un campus d'art com a embrió de la facultat
d'Art.
L'equip de govern d’Olot, format només pel PSC amb en Lluís Sacrest com a alcalde,
va comprar l’edifici i el va traspassar a la Generalitat esperant els diners per a la seva
adaptació.
CDC sempre s’ha mostrat favorable al Campus de les Arts a Can Sacrest i a la seu
històrica de l'Escola d'Art, tal i com va dir l'actual Alcalde d'Olot en un post del seu
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blog el 8 de juliol del 2008.
Per la seva banda, ERC sempre ha defensat en el seu programa la Illa de les Arts al
voltant de Can Sacrest i el Carme.
Amb converses amb el director de l’escola i altres persones del món de l’educació i la
cultura a la ciutat d’Olot sempre han vist la centralitat de l’Escola d’Art, per més que
els estudis vinguin reglats per la Generalitat, la ciutat ha d’apostar per aquests
estudis, tant pel caràcter històric que tenen (l’Escola d’Art d’Olot es va fundar el 1783
i fins a la data), com pel vincle que té amb la mateixa ciutat, tant pel que fa al
dinamisme cultural que des de el seu primer moment va tenir, un actiu a la ciutat,
com per la creació de llocs de treball (vincles amb la indústria de les indianes, dels
sants, o recentment del sector de les arts gràfiques, aplicades i interiorisme).
És innegable, i ho sabeu, el valor que té aquesta escola i els estudis que s’hi
realitzen, que des de temps immemorials s’han vinculat a la realitat laboral per tal de
fer la necessària transferència al món laboral.
Però en data d’avui tenim l’Escola morta, depèn de la Generalitat que inverteixi en
Can Sacrest i per tant no fem res, la desídia i la poca estima cap al tema.
Per tant, creiem que cal anar més enllà que una simple declaració de bones
intencions per a l'Escola d'Art. Ja no n'hi ha prou amb les bones intencions, sinó que
calen accions directes: estudi del cost de les obres, a plantejar de forma plurianual,
amb el projecte integral de l'illa del Carme: Escola d'Art, aparcament, can Sacrest;
converses amb la Generalitat per saber si de veritat hi ha intenció d'obrir estudis d'art
a Girona i, si és que sí, oposar-s'hi per demanar que la possible inversió que s'hi
vulgui fer es destini en una primera fase a Olot per començar la rehabilitació de can
Sacrest.
No es pot seguir marejant la perdiu demanant ara una biblioteca a can Sacrest per
fer veure que se li busca una utilització a l'antiga fàbrica, mentre abandonem a la
seva sort l'Escola d'Art. El que cal és un front comú entre els partits de l'Ajuntament
per definir, conjuntament amb l'equip directiu, quina escola d'art volem per a Olot i
per a les comarques gironines, i superar d'aquesta manera el bloqueig institucional
que hi ha actualment. Per demanar una biblioteca, val més demanar ja l'Escola d'Art
nova.
Cal un procés participatiu. Des de la mateixa escola hi ha ganes de fer un procés
participatiu, establir un calendari, veure el paper de centralitat que juga, l’escola no
només amb la necessària revitalització del Barri Vell i de connexió amb el barri de St.
Miquel, sinó el vincle amb tota la ciutat d’Olot. Tenim equips d’arquitectes, de
professionals, d’urbanistes, d’artistes, de la mateixa ciutadania que podrien ajudar a
desencallar aquest tema. Cal només voluntat de voler-ho fer. Estem parlant d’una
centralitat, tant a nivell arquitectònic amb totes les adequacions necessàries, com a
nivell simbòlic i d’implicació de l’escola i els seus estudis a la dinàmica cultural i social
d’Olot, recuperant l’autèntic paper que havia tingut abans.
Veiem que l’equip de govern té una prioritat que no pas per projectes amb valor
afegit com seria una escola d'art perfectament dotada, que atragués estudiants
d'arreu de Catalunya, que ajudarien a revitalitzar el barri antic, amb les reformes i els
suports necessaris per a la rehabilitació, els lloguers de pisos i les noves obertures
de comerços i serveis que es generarien i tota la dinamització del Barri Vell. Aquesta
ha de ser la veritable aposta d'Olot.
Hem demanat un FEDER de 8 milions per un nou equipament, el Centre dels
Volcans, perquè no el demanàvem per a remodelar Can Sacrest i fer les reformes al
Carme?
Intervé el Sr. Mir, en representació de l’equip de govern. Evidentment no podem
estar-hi en contra, d’aquesta moció, de fet volia fer un repàs de la part introductòria,
però la me la saltaré perquè com vostè molt bé ha dit, coincidim plenament en tota la
filosofia i el que representa l’Escola per a la ciutat i per al barri vell, i com a
dinamització de tot l’espai.
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És cert que aquesta moció arriba al plenari acompanyada de moltes coses:
declaracions que s’han fet els darrers mesos a la premsa, en xarxes socials i que
segurament poques vegades ajuden a resoldre els veritables problemes, i penso que
aquí ens posarem d’acord tots plegats en que tenim moltes més coincidències entre
nosaltres pel que fa al futur que necessita la nostra Escola, en la qual tots hi creiem i
tots compartim, crec que això queda absolutament clar.
Pel que fa als acords que proposen, evidentment hi estem absolutament d’acord. En
el primer, que diu que l’Ajuntament continuï defensant l’Escola d’art com a escola
oficial d’Art i disseny de les comarques gironines, indubtablement s’ha fet, ho fem i ho
seguirem fent. I crec que en aquests moments estem en condicions de dir que
l’Escola d’art d’Olot seguirà essent l’Escola d’art de referència de les comarques
gironines, perquè així ens ho han assegurat; hem parlat amb qui té el poder de
decisió en aquest aspecte, des de la Conselleria fins a la Direcció General de centres
públics, i en aquest sentit ens han deixat molt tranquils.
Després de la moció que presenta avui estem doblement tranquils, perquè entenem
que comptem amb el compromís, entenem que qui presenta aquesta moció, els
representants estan al govern de la Generalitat, que és on es prenen aquestes
decisions i per tant entenc que es vetllarà des de l’ERC perquè això no passi. Per
tant en aquest doble sentit crec que podem estar a la ciutat molt tranquils pel que fa a
aquest aspecte. Que l’Ajuntament d’Olot demani formalment –no ho hem fet
formalment, però ho farem– hi ha escrit el compromís de no aprovar cap grau oficial
que s’imparteixi a l’escola. No sé si el departament ho voldrà signar, perquè aquests
acords són complicats de complir, perquè quan hi ha una demanda d’alguna entitat
privada o d’una administració municipal que compleix els requisits, difícilment es pot
negar, que hi hagi cobertura. Jo crec que el que s’ha de fer amb tot això és fer-ho de
manera coordinada i negociada amb qui vulgui tirar endavant això, penso que estem
en el camí, i per tant es farà l’escrit i la carta demanant això, evidentment, fer arribar
aquesta moció al director i a l’equip docent de l’Escola d’Art i disseny, i tant que fa
falta i que ho farem.
Per tant compartim: compartim les frases de la part introductòria, jo diria que paraula
per paraula i per tant en aquest sentit no hi ha cap problema en votar-la a favor, i tots
plegats sumarem per tirar endavant això.
Això és el text de la moció, després aquí hem parlat d’altres coses: del continent, i
per tant ja fora del que específicament diu el text que crec que estem d’acord que
l’element clau de l’Escola d’art està en l’espai físic, en el lloc on es troba, en el
moment de degradació que ha patit al llarg d’aquests anys, i que per motius diversos
no s’hi ha volgut fer les actuacions que segurament calia fer-hi.
Evidentment des de l’Ajuntament, no ho oblidem, estem aportant solucions potser
massa provisionals, per la magnitud que això representa, també està més enllà de
les competències: tenim clar que tot el que fa referència a estudis postobligatoris, el
responsable de la competència de manteniment i de cuidar els espais i d’arreglar-los,
és el Departament. Crec que l’Ajuntament per això no podem obviar que aquí cal ferhi una actuació, i estem treballant, estem fent una anàlisi de les necessitats i
deficiències que té l’estructura actual, per quantificar-ho i per veure quina és la
magnitud del problema, i evidentment per intentar aportar o demanar que s’hi aportin
les solucions que es requereixin per tenir un espai amb la dignitat necessària per
poder donar el suport, a això que tots hem dit avui: la bona feina que s’està fent des
del claustre de professors de l’Escola, reconegut, crec, per la ciutat i fora de la ciutat.
I que l’espai ha d’estar en concordança amb això.
Dit això, jo crec que sense una aposta ferma del Departament per desencallar la
situació en què ens trobem, ens serà molt difícil avançar de manera ràpida i de
veritat. És veritat que hi ha un projecte que es va definir en l’època de l’Alcalde Lluís
Sacrest, i que és un projecte que val molts diners, i que la Generalitat de moment no
ha trobat la manera d’aportar aquest import econòmic per poder començar alguna
cosa amb cara i ulls. El projecte hi és, per tant crec que aquesta de moment és la
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línia que tenim marcada com a equip de govern per al futur d’aquesta escola. Només
falta que trobem el finançament que doni el tret de sortida a tot el que tots estem aquí
veiem clar quin ha de ser el camí del futur de l’Escola d’art d’Olot.
Què hem de fer? Hem d’anar junts. Jo penso que l’equip de govern evidentment al
capdavant, perquè és el que ens toca; però també la Direcció de l’escola, l’equip
directiu, els professors, els alumnes, l’Escola d’art, els grups polítics d’aquest
Consistori, els veïns del barri vell, les entitats, etc. Hem d’anar tots a una, perquè
només sumant –com dèiem abans– arribarem a aconseguir que això es desencalli.
Molt especialment també ERC, que torno a insistir, està en el Govern i per tant,
demano que des del Govern, amb insistència i explicant la necessitat que de
vegades des de Barcelona, la proximitat no els hi dóna aquesta visió que tenim
nosaltres des d’Olot, la necessitat que té l’escola de tirar endavant aquest projecte;
doncs la vostra ajuda en el Govern, segur que podrà fer desencallar-ho. Per tant, en
aquest sentit, votarem a favor d’aquesta moció.
Intervé el Sr. Quintana. Voldria respondre els meus companys. Primer agrair a
tothom la rebuda de la moció, veiem clar que en aquest aspecte –i agafant les
últimes coses que ha dit el regidor Sr. Mir– que la ciutat s’estima l’Escola i creu en la
importància de l’Escola, i creu que això ho hem de treballar junts i ha de ser un
projecte de ciutat; en això totalment d’acord.
Agrair a la resta de grups el seu suport. És veritat que nosaltres –assenyalaré molt
això si puc– volíem parlar més del continent, perquè em sembla important també, tot i
que ERC hem estat els primers a parlar aquí durant aquest any llarg, més de tres o
quatre vegades sobre l’Escola perquè és un tema que ens preocupa. Per avançar en
la resta, el tema del continent també és important. Aquesta moció potser és més de
punt de partida, però també em sembla que en algun moment amb qui s’ha de parlar
–l’Escola i el Departament– però també han de decidir si el nivell d’estudis està bé o
pot créixer o no. És un tema que també s’haurà d’abordar a l’hora d’enfocar tota
aquesta zona.
En referència al que ha dit el regidor Sr. Mir, referent al departament de la
Generalitat, és veritat que nosaltres, l’equip de govern i els altres grups
parlamentaris, faran tot el possible perquè aquest tema de ciutat pugui avançar.
Nosaltres sí que la intenció d’aquesta moció, entenem que és molt política. És veritat
que el tema de l’ensenyament depèn molt del Departament i l’Ajuntament no pot
imposar les polítiques de graus, però em sembla que sí aquest Ajuntament té una
força que és política, i això que ha dit vostè és veritat, que el Departament ha repetit
que és l’escola de referència.
A nosaltres ens agradaria que això es puntualitzés més, per això s’entén la intenció,
però la moció és molt més precisa, per concretar que la referència vol dir que l’escola
ha de ser prioritària a les comarques gironines, perquè en un futur, això no pogués
suposar un problema més per a l’escola.
Hem coincidit en moltes escoles. Sí que farem una cosa que ha fet vostè, que ens fa
contents, és aquest informe que s’està fent sobre l’adscripció de l’escola, que
nosaltres ho valorem molt i molt favorablement, esperem que sigui un informe molt
extens, ja que es fa, i llavors el puguem comentar entre tots. I dir que nosaltres,
tornant al final al que ha dit vostè, és un projecte que hem d’anar tots junts, no davant
del Departament que tampoc sembla que sigui de vegades, de l’Ajuntament enfront
de la Generalitat, sinó tots conjuntament perquè aquest, entenc, que patrimoni
cultural i social de la ciutat, continuï essent almenys com és, i si pot créixer més en
tots els seus àmbits, millor per a la ciutat.
Intervé la Sra. Tresserras. També recordar al regidor que els seus socis de govern
d’aquí, són els socis de govern d’allà. S’entén? Vull dir que tant n’hi ha d’aquí a allà,
com d’allà a aquí. Per altra banda, també lligant amb el que deia el Sr. Quintana, és
veritat que el contingut és important, el continent també, i ja fa anys; totes aquestes
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operacions de Can Sacrest venen de lluny, i per tant és un tema que pel temps que
fa, ja és quasi absolutament prioritari.
Si volen treballar en aquesta línia i buscar finançament, sí realment entenem que és
un projecte de centralitat, un projecte de barri vell, un projecte fins i tot d’ocupació de
pisos, pisos buits, lloguer d’estudiants, dinamisme en el comerç. Realment aquest és
un projecte de ciutat educadora, mai tan ben dit, però a més a més de promoció de la
ciutat, de centralitat d’uns estudis que són absolutament claus. Realment és un
projecte de ciutat amb totes les de la llei, per tant no tirem pilotes fora, i assumim-lo.
L’Alcalde fa la reflexió, fent un paral·lelisme amb la sanitat, que si quan ja hi havia la
idea de fer l’hospital nou, hi hagués començat a haver dubtes i a replantejar, potser
hauria passat com amb el Trueta, que ara el projecte no es pot abordar per la
situació econòmica actual.
Per altra banda, reafirma que es col·laborarà perquè l’Escola d’Art tinguin les millors
condicions possibles a l’edifici on estan, però que malgrat això és una escola que
funciona, que creix i que va bé, i que des del Departament d’Ensenyament han
reiterat que l’escola oficial d’art i disseny de les comarques de Girona és l’Escola
d’Art d’Olot.
Intervé el Sr. Quintana. Nosaltres quan es parla d’actuacions complementàries,
òbviament, com diu l’Alcalde, confiem en la bona intenció del Departament
d’Ensenyament. Però nosaltres entenem que com a ciutat hem d’intentar defensar el
que és nostre, i posar l’exemple de Lluèrnia, és veritat que tenim un festival, el
Sismògraf, que és referència de dansa, i tampoc entendríem que una altra ciutat,
legítimament, el volgués fer.
Confiem en la bona voluntat de tothom, i creiem que aquest equip de govern, en
aquest sentit, vol el millor per a la ciutat. Només que a l’hora d’obrir-se aquest nou
meló, pensem que com a ciutat hem d’estar atents, que se sàpiga que fa aquest
equip de govern i estar presents en fer el que fa falta a la ciutat, que és defensar el
que és seu. Aquesta era la intenció de la moció i així ho continuarem fent.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC).
18.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER TAL DE DECLARAR EN
L'ÀMBIT DELS SERVEIS MUNICIPALS D'OLOT QUE ELS DIES 12 D'OCTUBRE I
6 DE DESEMBRE SIGUIN CONSIDERATS LABORABLES
Núm. de referència : X2016025247
Núm. expedient: SG022016000034

L’Ajuntament d’Olot, en tant que institució de govern municipal, representant de la
voluntat expressada lliurement pel conjunt de la població olotina, ha estat i està
fermament compromesa amb el procés social i polític en el camí cap a la plena
llibertat i sobirania que estem vivint en els darrers anys en el nostre país.
En aquest sentit no han estat poques les mocions aprovades per aquest ple de
suport a aquest procés:
-

Moció del 27 de març de 2008 i del 27 de gener de 2009 pel qual es dona
suport al Dret a decidir
Moció del 19 de novembre de 2009 de suport a la consulta popular per la
independència
Moció del 25 d’octubre de 2012 per la que es declarava Olot com a ciutat
catalana, lliure i sobirana
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-

Moció del 25 de juliol de 2013 per la què aquest Ajuntament s’adheria al
pacte nacional pel dret a decidir
Moció del 25 de juliol de 2013 de suport a les mobilitzacions del 11 de
setembre d’aquell any
Moció del 19 de desembre de 2013 de suport a la consulta del 9 de novembre
de 2014
Moció del 22 de setembre de 2014 de suport a la consulta no referendària del
9 de novembre de 2014
Moció del 24 de novembre de 2014 de suport als resultats de la consulta del
9N
Moció del 30 de juliol de 2015 de suport a les eleccions plebiscitàries del 27
de Setembre de 2015
Moció del 24 de setembre de 2015 de suport a les eleccions del 27S i d’inici
del procés constituent
Moció del 19 de novembre de 2015 de suport a la Declaració d’inici del procés
de creació de l’estat independent en forma de República aprovada pel
Parlament de Catalunya el 9 de novembre de 2015
Moció del 28 de gener de 2016 en la que es va acordar retirat el retrat del rei
borbònic i la bandera de l’Estat espanyol
Moció del 21 d’abril de 2016 de suport als Ajuntament investigats per
l’Audiència Nacional i al Dret a decidir
Moció del 27 d’octubre de 2016 contra la judicialització de la política, i en
suport als càrrecs electes imputats pels tribunals espanyols

Un total de 14 mocions que són el clar reflex de l’augment del suport al procés
independentista que ha experimentat la nostra societat. I tanmateix encara ens
queda molt camí en el procés per assolir l’objectiu de la independència de l’Estat
espanyol. Camí que només podrem assolir amb una clara unitat d’acció, així com
amb aquells gestos simbòlics que ens permetin avançar en la desconnexió de l’Estat,
que esperem es faci efectiva amb la futura aprovació per part del Parlament de
Catalunya de la Llei de Transitorietat Jurídica, així com la convocatòria d’un
Referèndum Unilateral i vinculant pel qual el conjunt de la població catalana podrà
decidir lliurement el seu futur com a poble.
Com ja hem dit, en aquest camí encara ens queden molts passos a donar, i tots són
importants, sense cap mena de distinció, per assolir les nostres fites. En aquest sentit
creiem que és important que el conjunt de les olotines i els olotins prenguin
consciència del significat d’algunes dates del calendari laboral, amb una forta càrrega
simbòlica dins de l’imaginari espanyol: el dia de la Hispanitat, 12 d’octubre, i el dia de
la Constitució espanyola, 6 de desembre. Aquestes dues dates, festives segons
l’ordenament actual, tenen una forta carga simbòlica que no s’adien al moment
històric i polític que estem vivint com a societat.
La primera, el dia de la Hispanitat, vol rememorar la data d’arribada de les naus
castellanes a terres americanes, donant el punt de partida d’un procés de
colonització d’Amèrica per part dels europeus. El resultat ja el sabem: més del 95%
de les poblacions originàries varen morir en poc més de 100 anys en una macabre
de combinació de xoc bacteriològic, explotació econòmica i extermini sistemàtic,
produint-se el major genocidi conegut per la història de la Humanitat. Com va dir
Eduardo Galeano:
“En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en
América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado,
descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios
de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado
que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que
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la moja.”
Per si no fora poc, al llarg de tot el temps que va durar la dictadura franquista, aquest
dia va ser conegut com “El dia de la raza”, i encara avui en dia perdura com un dia de
“Fiesta nacional”, quan en veritat hauria de ser un dia de penediment i vergonya, en
la que els europeus hauríem de rememorar les nostres atrocitats i no estar
precisament orgullosos i celebrar-ho.
A la segona data, el dia de la Constitució espanyola, es recorda que el 6 de
desembre de 1978 va ser aprovada en referèndum una Constitució que va ser
redactada sobre l’atenta mirada de l’Exèrcit espanyol, el qual va imposar bona part
de l’articulat, sobretot aquell que fa referència a la “indivisible unidad de la nación
española”. Una Constitució que són els pilars sobre els que s’assenta un estat
demofòbic, ja que no permet donar sortida democràtica al procés independentista
català, que no recull el dret d’autodeterminació dels pobles, una Constitució que
sobre el paper pot ser reformada, però què a la pràctica està blindada per a que
qualsevol reforma sigui impossible, menys quan de pagar el deute extern amb els
bancs estrangers es tracta. En definitiva, una Constitució que ja no representa a la
voluntat i els anhels de la majoria de la població catalana, que vol protagonitzar el
seu propi procés constituent en el que poder decidir-ho tot entre totes.
Olot té la responsabilitat de fer com ja han fet altres municipis com Viladamat, Celrà,
Torroella de Montgrí, Argentona, Cervià, Badalona, Verges, Berga, Linyola...en els
que els electes i bona part dels funcionaris municipals no fan festiu en aquestes dues
dates.
Cal fer pedagogia entre la població olotina sobre el significat del 12 d’octubre i el 6 de
desembre. Per tot plegat, instem al Ple de l’Ajuntament d’Olot a prendre els següents
acords:
-

-

Declarar en l’àmbit dels serveis municipals d’Olot que es consideraran
laborables els dies 12 d’octubre i 6 de desembre a partir del 2017 i en
endavant.
Promoure entre els treballadors municipals els canvis necessaris en els seus
calendaris laborals per incloure, si ho desitgen, aquest dos dies a canvi de fer
el festiu altres dies.
Fer una campanya de sensibilització entre el conjunt de la població olotina
sobre el significat de les efemèrides que s’estan rememorant en els dies 12
d’octubre i 6 de desembre, a fi i efecte de que la majoria dels establiments
locals declarin laborables aquestes dates.
Instar als centres educatius del municipi a que siguin lectius els dies 12
d’octubre i 6 de desembre.
Donar coneixement d’aquests acords a la presidència de la Generalitat de
Catalunya, a la presidència del Parlament de Catalunya, els presidents dels
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’alcaldessa de la ciutat
de Barcelona, a l’Associació de Municipis per la Independència i l’Assemblea
Nacional Catalana, així com a aquelles altres institucions, associacions i
col·lectius que es considerin adients.

Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. No m’estendré en
llegir tot l’argumentari, però sí que faré esment a un parell de qüestions que sembla
que són importants.
En aquest Ajuntament s’han aprovat un total de 14 mocions que reflecteixen el
caràcter independentista d’aquest plenari.
Llavors nosaltres el que plantegem és que hi ha dues dates, el 12 d’octubre i el 6 de
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desembre, que de moment s’estan celebrant amb total impunitat i que nosaltres el
que plantegem és que no se celebrin i que es declarin laborables en el marc que
podem. Sabem que això és una legislació que no depèn de l’Ajuntament, però sí que
podem facilitar que aquelles persones treballadores de l’Ajuntament que vulguin,
puguin venir a treballar, sense cap tipus de problema.
Recordem que el 12 d’octubre, altrament anomenat, en altres èpoques, Día de la
Raza, o el que perdura encara avui, és Fiesta Nacional, o Día de la Hispanidad,
rememorar la data de l’arribada de les naus castellanes a terres americanes, donant
el punt de partida al procés de colonització d’Amèrica per part dels europeus. I el
resultat ja el sabem: 95% de la població aborigen assassinada, més de 100 anys
vivint aquesta macabra combinació de xoc bacteriològic, explotació econòmica,
extermini sistemàtic, etc.
I l’altra data, el 6 de desembre, se celebra la Constitució. Ens ha agradat sentir que
l’Alcalde en la seva època antisistema, que no va anar a votar aquesta Constitució.
Tot seguit el Sr. Rubió llegeix els acords que la moció proposa adoptar.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dir-los que en aquesta moció
ens abstindrem, perquè entre altres coses, ens sembla, o almenys és una impressió
que tenim, que és molt improvisada. El 6 de desembre, per exemple, el tenim tant a
prop que el pas de parlar amb el Comitè d’empresa i modificar el calendari, o incloure
la possibilitat que expressa la moció d’acollir-se, és tot com molt precipitat. Pel que
sabem el mateix Parlament de Catalunya, on es vol enviar el resultat d’aquesta
moció si s’aprova, estarà tancat.
I també em dóna la impressió que carreguen d’un simbolisme aquestes dates que
vostès proposen, que jo almenys no sé veure, a mi em sembla que la major part de la
gent, no aquestes dues dates, la immensa majoria de les altres festes que hi ha, no li
dóna cap càrrega en cap sentit; és un dia festiu en el qual a veure si faig pont o no, i
on aniré aquell dia. Això ho dic perquè em sembla improvisada, en el sentit de dir,
posats a qüestionar els dies festius, i més venint de la CUP la proposta, em
semblaria adient també el 8 de desembre que és la Immaculada Concepció –també
té un simbolisme que en tot cas jo em qüestiono, el fons del que representa–, el 6 de
gener que és Reis, i així podríem repassar el santoral d’altres dies festius.
Per tant, una mica aquesta impressió d’una certa improvisació i que es vol presentar
una moció, té un interès legítim, polític, d’aparèixer amb aquests dos dies que jo no
la sé veure; ni la urgència ni la importància, i el que sembla més important; que ja
posats a qüestionar els dies festius, potser cal agafar-lo tot i fer un cert replanteig.
Cosa que tampoc em sembla un aspecte prioritari, hi ha molts altres problemes de
les persones que haurien de passar abans d’aquestes qüestions.
Intervé el Sr. Juncà, en representació d’ERC. Nosaltres votarem que sí, bàsicament
perquè compartim l’essència de la moció, estem completament d’acord en què els
dies 12 d’octubre i 6 de desembre siguin laborables, i per tant estem d’acord amb la
moció. Però potser inspirats en el que des de la CUP de vegades feu, podríem dir
que és un “sí trist” el nostre. No crític, però sí trist, perquè constatem que des d’un
punt de vista nacional aquest tipus de reivindicacions o actes de protesta o de
conscienciació, s’haurien de fer de forma majoritària, coordinada i amb una sensació,
com deia el Sr. García sense improvisació; crec que estem en el camí just al contrari,
que cadascú farà la seva guerra com podrà. I llavors nosaltres tampoc no podem
canviar això a nivell nacional, però a nivell local potser sí que hauríem pogut fer
alguna cosa diferent. I aquí em temo que visualitzarem ara que els grups que més
interès tenim en fer coses d’aquestes i en reivindicar i en fer que la gent entengui
aquestes dates i què volen dir i què signifiquen i reflexionin, donarem justament un
exemple al contrari de com posa la moció, que posa literalment “un camí que només
podrem assolir amb una clara unitat d’acció”, crec que estem en camí de fer just el
contrari; una clara demostració de manca d’unió d’acció. I ja dic, a nivell nacional
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crec que no podem fer res si no ens posem d’acord, demà l’AMI veurem què diu i els
partits si ens posem d’acord o no. Però a nivell local sí que hauríem pogut fer alguna
cosa una mica més lluïda que no pas presentar aquesta moció i que cadascú voti el
que li sembla. I no sé què acabarem fent, però crec que ens acabarà essent una
mica un tret al peu, això. Com a mínim a nivell local, jo animo que entre tots
aconseguim, més enllà del que surti avui en la moció, fer alguna cosa decent perquè
la gent ens miri amb bons ulls i no pensi que de vegades ens posem en fangars que
ens porten més problemes que avantatges.
Intervé l’Alcalde, en representació del grup municipal CiU. Seguint l’exemple del Sr.
Juncà, serà un “no trist”. Un no trist, però sincerament, estem absolutament d’acord
en la idea aquesta que això és precipitat, per això els hi vàrem demanar que
esperéssim, que miréssim si hi havia un cert consens a nivell nacional; demà mateix
es reuneix l’executiva de l’AMI. Jo crec que les coses van, no en la idea d’obrir
l’Ajuntament, sinó de fer determinats gestos que demostrin que no tenim res a
celebrar aquests dies. Poden estar absolutament segurs que cap de nosaltres –crec
jo– celebrarà la Constitució, sinó que serà un dia de festa, en conjunt a tota la ciutat:
en les escoles, als treballadors municipals que ja tenen els seus dies de festa
establerts, per a tots els nens. Per tant, ara seria una cosa purament testimonial,
acabem de sentir avui que la Presidenta Forcadell, la Presidenta del Parlament, diu
que el Parlament no s’obrirà. Jo també apel·lo a la unitat, i crec que la moció és
precipitada, és gesticulació.
I després també vull reivindicar una altra qüestió: o guanyem tots junts o ens
penjaran d’un a un, i cada vegada està més clar això. El Parlament de Catalunya ha
decidit un full de ruta, i no ens podem moure d’aquest full de ruta. No podem tornar al
referèndum pactat amb l’Estat: el full de ruta està escrit i hem de seguir estrictament,
i tots units, aquest full de ruta del Parlament, i hem d’anar tots junts a una. Ara obrir
l’Ajuntament d’aquí a tres setmanes serà purament un gest que no portarà a res
positiu, no hi ha ni tan sols consens a nivell nacional; és possible que demà passat
haguem de fer altres coses, perquè el que s’hagi decidit a nivell nacional siguin
qüestions diferents.
Per tant, els hi vàrem demanar que la retiressin i que esperessin al Ple següent, en el
que tampoc hi ha tants de dies de diferència i que prenguessin una postura en
conjunt amb tot el país. Vostès l’han volgut presentar, i a nosaltres ens sembla,
després de pensar-ho, que no tenim altra opció que votar en contra.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Senyors de la CUP nosaltres
votarem no a la seva moció pels mateixos arguments que ja ha expressat el Sr.
Corominas, però també perquè un Ple no pot emparar activitats il·legals.
Considerem que en aquestes mocions hi ha un problema d’enfocament: No es
l’exercici de la sobirania municipal el que es qüestiona, sinó el compliment de la
legalitat per part de les autoritats locals. Les lleis s’han de canviar als parlaments i en
els ajuntaments. Però a més vostès, si son demòcrates no poden obviar la realitat de
la història recent del nostre país, la Constitució fou aprovada per referèndum a tot
l’Estat i a Catalunya va obtenir un ampli suport ciutadà.
Intervé el Sr. Rubió. Em sorprenen els termes, Sr. Guix, parla de tolerància quan
vostè és el més intolerant, perquè no permet que decidim els catalans el nostre futur
lliurement. Llavors una constitució que es va fer l’any 1978, que veníem de l’època
franquista, d’una transició que no hi va haver cap tipus de ruptura, una Constitució
que va ser redactada o pràcticament havies d’anar a votar amb l’exèrcit allà al
costat... Sí que hi van haver moviments de lluita i que reclamaven, però sincerament,
va ser una obra mestra del moviment franquista.
És la nostra visió, no crec que sigui una falta de respecte. Senzillament és una visió.
De fet la Constitució falta al respecte constantment, primer a les persones per
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exemple que pateixen pobresa energètica, segona a les persones que no tenen un
habitatge que aquí tenim la sala plena de persones que estan reclamant el seu dret a
tenir un habitatge. Llavors, no sé qui falta el respecte a qui, si nosaltres o la
Constitució, a totes aquelles persones que en teoria ha d’emparar.
Llavors, s’ha parlat que li posem càrrega ideològica, que li posem una càrrega que la
gent en general no utilitza. O dir que és un dia festiu normal. Per a nosaltres això és
com dir que el tabac no fa mal. O sigui, si tu celebres una cosa has de saber quines
conseqüències té allò. Llavors pensem que els simbolismes són bàsics i són
importants i els petits passos són els que mouen un país. Si no som capaces i
capaços de fer petits passos, malament anem.
Cadascú és lliure de votar el que vol, però nosaltres hem inclòs aquest punt
precisament pel que ens van dir els companys de CiU i ERC: que quan hi hagués un
acord a nivell nacional, aquest Ajuntament se subscriuria a l’acord. Perquè per
exemple, l’argumentari que ha fet servir el Sr. Juncà, del nivell local, també el
podríem utilitzar per a la moció de l’Escola d’Art, que també és un motiu compartit. O
sigui que és molt fàcil dir que podríem fer coses conjuntament; o ens ho apliquem
tots o no ens ho apliquem ningú. Llavors en aquest sentit, agraïm que hi voteu a
favor, però no compartim els argumentats que heu comentat.
Intervé el Sr. García. És que parlem de la Constitució i alguns li atribueixen totes les
maldats del món, i no dic que sigui el cas del Sr. Guix, però d’altres li atribueixen
totes les bondats i uns defensors acèrrims. Dir que la Constitució no té la culpa de la
manca d’habitatge, és a dir, la interpretació i la legislació que els successius governs
fan aquesta legislació i qualsevol altra, són els responsables. Allà parla precisament
del dret a un habitatge digne, a una feina; és a dir, això són coses que diu aquesta
Constitució.
De totes maneres, sí reconec que jurídicament la Constitució del 1978 està esgotada,
i per tant en molts sentits cal fer aquesta revisió o aquesta nova Constitució. En
aquest sentit sí, però no m’agrada aquest maltractament que es fa de la Constitució,
ni tampoc m’agrada qui la defensa d’una manera fèrria i que no s’ha de canviar.
Intervé l’Alcalde. Jo no entraré a debatre la Constitució perquè ens hi estaríem molta
estona.
Intervé el Sr. Juncà. Em sembla que és de calaix, que no té res a veure una cosa de
nivell nacional en la que estem tots aquests tres partits polítics inclosos des de fa
molts anys, i que serà la cosa més gran que farem a la nostra vida, amb temes
concrets de ciutat com pot ser aquest de l’Escola d’art d’Olot. Que evidentment a
nivell local també hem d’estar coordinats al màxim, i que si podem treballar conjunts
ho farem, però és lògic que cadascú tingui el seu punt de vista. Però en coses que
són de base nacional i que llavors s’han d’aplicar aquí, i que ens afecten a tots tres
per igual, i que és un procés llarg on estem tots al mateix vaixell des de fa temps,
demanar una mica més de predisposició per fer-ho junts em sembla que és normal i
que ho entén tothom.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 12 vots en contra
(9 CiU, 3 PSC), 8 vots a favor (5 ERC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC).
19.1. - PREGUNTES PER ESCRIT PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CUP
Núm. de referència : X2016025251
Núm. expedient: SG022016000035

Preguntes que presentarà la CUP el ple del 17 de novembre del 2016:
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1- Sobre el restaurant –cafeteria del volcà Montsacopa:
-Quines obres s’han fet?
-Què s’ha fet per preservar el patrimoni cultural?
-Quin ha estat el cost real i total de totes les obres?
2- Sobre el protocol d’ús de la sala de plens per a rodes de premsa per part dels
grups municipals:
-Quin és el protocol a seguir?
Requerim que aquesta informació es faci extensiva, per escrit, a tots els grups que
actualment tenen representació a l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Vayreda per respondre a les preguntes del primer bloc. Sobre el
restaurant cafeteria del volcà Montsacopa, quines obres s’han fet? Cap.
Què s’ha fet per preservar el patrimoni cultural? El projecte que s’ha aprovat té el
vist-i-plau del Bisbat com a propietari, té el vist-i-plau de la Comissió de Patrimoni de
la Generalitat, el del Parc Natural, el de la Comissió d’Urbanisme. S’ha contractat per
quan comencin les obres, el servei d’una arqueòloga perquè analitzi les possibles
restes. I això és el que s’ha fet.
Quin ha estat el cost real i total de totes les obres? Zero, perquè les obres no han
començat, i per tant, quan comencin o acabin sabrem el cost real i total.
L’Alcalde llegeix les preguntes del segon bloc, i les respon. No hi ha protocol,
intentem aplicar el sentit comú en la línia que el que té a veure amb l’activitat
municipal i té a veure amb els grups municipals directament es fa a la Sala de plens,
el que té a veure amb els partits cadascú ho fa a casa seva, en el seu partit o a
l’àmbit que vulgui.
20.1. - PREGUNTES PER ESCRIT PRESENTADES PER UN CIUTADÀ
Núm. de referència : X2016025253
Núm. expedient: SG022016000036

El passat 19 de maig, en aquest Ple, el regidor d’Habitatge afirmava que a Olot
només s’havien detectat 12 casos de famílies en exclusió residencial. Ens va sobtar
sentir aquesta xifra, ja que a cada assemblea de la PAH hi assisteixen entre 30 i 40
persones de mitjana i d’aquestes, gairebé totes estan dintre d’aquest llindar. Per tant,
Preguntem:
-

Quantes famílies d’Olot es troben dintre els criteris de la Llei 24/2015 en
relació a l’índex d’exclusió residencial?

-

A dia d’avui, quants informes han emès els serveis socials?

-

Què està fent l’Ajuntament per aconseguir més habitatges per dedicar a
l’exclusió residencial i donar respostes a aquestes famílies?

Intervé l’Alcalde. Les preguntes les feia el Sr. Josep Rua, en relació a temes
d’Habitatge. Vostè les ha presentat personalment, per escrit, amb el seu nom, no
tenim cap problema i donarem la paraula a qui sigui, però la pregunta la formulava
directament vostè.
Intervé la Sra. Vanessa, en nom de la PAH Garrotxa, que llegeix el text amb les
preguntes presentades.
Respon el Sr. Berga. En primer lloc sento moltíssim que hagi trigat tant l’espera,
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porteu moltes hores aquí aguantant el debat, ha anat com ha anat, aquesta vegada
era difícil de calcular que hauríeu d’esperar tanta estona i la veritat és que ens fèieu
patir una mica des d’aquí dalt.
També voldria agrair la concreció de la pregunta, és a dir, moltes vegades quan ens
fem preguntes a l’apartat de precs i preguntes no tens les dades, quan et fan la
pregunta per escrit, com ho heu fet en aquest cas, tens l’oportunitat de preparar bé la
resposta. I sempre disposat a respondre tot allò que se’ns pregunti; en el Ple o en
qualsevol moment com a regidor, si demaneu alguna informació concreta, no hi ha
d’haver cap mena de problema.
Pel respondre la primera pregunta, m’obliga en primer lloc a explicar què entén la llei
per exclusió residencial, que això és un concepte jurídic que queda molt ben definit.
És un concepte que apareix a la Llei 24/2015, article 5.10, que diu: “S’entén que les
persones i unitats familiars es troben en situació de risc d’exclusió residencial sempre
que tinguin uns ingressos inferiors a:
• 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles (24.899,16) –
2.074 € / mes (12 mesos)
• 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència
• (25.669,23 – 27.665,73) – 2.139 € a 2.305 €
• 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran
dependència (29.878,99 – 33.198,88) – 2.489 € a 2.766 €”
Per tant, totes les que tenen uns ingressos inferiors a les quantitats que abans he
explicat. Segurament la majoria de pensionistes i també segurament alguns de
nosaltres, ja que les quantitats són elevades.
Pel que fa a la segona pregunta, abans del 24 de maig de 2016, que hi va haver la
suspensió parcial de la llei, es van emetre 17 informes, tots ells sol·licitats per part de
Oficina d’Habitatge per tal de fer complir la obligació d’oferiment de lloguer social per
part dels grans tenidors i així evitar qualsevol llançament. Actualment i després del
24 de maig, s’han emès 26 informes més, havent-hi 7 casos amb risc de perdre
l’habitatge, casos en els quals hi estem treballant o ja hi hem treballat. Però ningú ha
perdut l’habitatge en aquesta ciutat, qui ha patit una situació de desnonament i ha
vingut a l’Oficina d’Habitatge, o s’ha mediat amb l’entitat o se li ha trobat un altre
habitatge.
Per cert, les famílies que han aconseguit pis a Sant Miquel, totes menys una estan
dins el concepte d’exclusió social.
I en resposta a la tercera pregunta, fem tot el que podem. En primer lloc ampliar la
borsa d’habitatge, aquesta és la cosa més important i s’ha contractat una persona
per creuar dades, descobrir quins habitatges tenen propietari però en aquest moment
no estan ocupats, i el segon pas és posar-se en contacte amb els propietaris per
explicar-li els avantatges de tenir el pis a la borsa de lloguer social, tot i que cobrarà
un 20% menys, el lloguer se li pagarà puntualment, perquè ho farà l’Ajuntament i
respondrà dels impagats, i tindrà ajudes per a la rehabilitació. El mes de gener es
posarà en marxa una campanya per incentivar aquesta borsa de lloguer.
També continuem exercint també el dret de tempteig per adquirir habitatges.
I el que sí que tenim són famílies AMB el problema dels infrahabitatges, pisos que no
reuneixen les condicions d’habitabilitat, i no és que tinguin risc de perdre l’habitatge
però no tenen l’habitatge adequat. En aquests supòsit tenim 66 famílies. En aquest
tema sí que ens hi hem de posar molt forts l’any que ve, i el que sí que tenim són
instruments legals perquè no es repeteixi aquest problema d’infrahabitatge, el que no
podem permetre és una família que està en un pis en males condicions, que li trobem
un habitatge adequat i que després aquell propietari pugui tornar a llogar aquell pis i
repetir el mateix problema, i aquí haurem de ser molt durs amb les sancions.
Demana de nou la paraula la Sra. Vanessa, en nom de la PAH Garrotxa, i l’Alcalde li
dóna, tot i advertir que a les preguntes per escrit no hi ha diàleg.
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Intervé la Sra. Vanessa. Segons les dades que tenim nosaltres del Consorci, durant
el 2012, a Olot van haver-hi 102 desnonaments.
I llavors els criteris del preu del lloguer: són més baixos del preu habitual o són els
que aplica la llei?
Respon el Sr. Berga. Quants desnonaments ha dit, 102? Perquè, què vol dir
desnonaments?
Responen representants de la PAH, que es refereixen a llançaments de persones
perquè no podien pagar. Ho diu la memòria del Consorci d’Acció Social.
Intervé el Sr. Berga. I que es van quedar sense habitatge i sense solució?
Responen els representants de la PAH, que ho diu la memòria del Consorci d’Acció
Social.
Respon el Sr. Berga. No confonguem els termes. El que està intentant transmetre és
que 102 persones es van trobar de cop al carrer i això no va passar.
És a dir, aquests 12 casos de què parlàvem del maig, ja han patit un procés de
desnonament i de llançament, però hi has de trobar una solució. El que no ens
quedem és creuats de braços quan es produeix una situació com aquesta. De
desnonaments se’n continuaran donant. Hi ha situacions que de vegades les pot
resoldre però el que s’ha de trobar és una alternativa, un habitatge per a aquella
família; no que no es produeixi el desnonament. Les dades de desnonament eren de
2012, i s’aniran repetint 2013, 20414, es trobaran per exemple que un desnonament
pot respondre a un comerç que ha tancat.
Intervenen de la PAH Garrotxa per dir que aquestes dades són de famílies.
Respon el Sr. Berga que sí, però no intentin transmetre que es van quedar 112
famílies al carrer perquè no ha passat, amb cap família. En aquest moment, aquests
7 casos que els hi he dit de persones que estan en situació de risc de perdre
l’habitatge, els solucionarem tots set, i es produiran set desnonaments, però els
solucionarem, tindrem una alternativa. La persona que deixa de pagar una hipoteca o
el lloguer la desnonen, és després quan hem d’actuar per trobar-hi una solució.
21.1.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. García.
És un prec. Amb l’excusa de la territorialització com a realització dels jutjats de
violència sobre la dona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, avui ha fet una
proposta al Govern de l’estat perquè canviï l’adequació i suprimeixi diversos jutjats de
violència sobre la dona d’arreu del territori català, que cedirien les competències a
altres jutjats. En el cas de Girona, la proposta és que Olot es perd i va al jutjat de
Girona ciutat, per tant en la pràctica voldrà dir que una dona que pateixi aquesta
situació s’haurà de desplaçar aquests 54 quilòmetres fins a Girona. El mateix que
passa a Olot es dóna a Blanes, Figueres, La Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Santa
Coloma.
El prec, més que res per la urgència, és que si consideren que en una propera Junta
de Govern municipal, valorar el manifest elaborat per les dones juristes contra la
supressió d’aquests jutjats sobre la violència de la dona. Per tant es tractaria
d’adherir-se com a ajuntament, si així ho consideren, i fer-ho arribar –això que ho
valori la Junta– als diputats que tenim a Girona perquè ho traslladin al Parlament i a
l’Estat, o si consideren que és una altra la manera de fer la transmissió.
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Respon l’Alcalde. No li puc donar més detalls perquè me l’he llegit molt ràpid, però
avui mateix ha arribat una carta, del Conseller Mundó, que ens garanteix que no hi
haurà problemes de servei. M’ho he de llegir amb calma i em comprometo a fer-los-hi
arribar, perquè ha arribat avui mateix la comunicació des de la Conselleria. Ja
m’avanço abans que esclati la polèmica, perquè d’alguna manera garantirem el
servei. Però ho he d’estudiar millor. Li faré arribar la carta i després segur que en
podrem parlar amb més calma.
Intervé la Sra. Descals.
PISTA DE GEL.- Les despeses de la pista són: 17.900 euros pel lloguer de la pista,
5.725 per la seguretat i vigilància, i 7.585 per la gestió i monitoratge de la pista de
gel. Un total de 31.210 euros, sense comptar els subministraments.
Primera pregunta: ens poden dir quan puja el cost total comptant els
subministraments, suposo que com que fa anys que ho fan tenen una aproximació.
Segona: Què posa l’ajuntament? i els comerciants? què es guanya amb les
entrades?
Tercera: Nosaltres com a CUP aquesta activitat no la faríem, però ja que vostès si
que la volen fer i la fan cada any, s’ha plantejat que sigui més inclusiva i sostenible?
Respon el Sr. Vayreda. Cada any per Nadal surt aquest tema. Les despeses
previstes són més, uns 40.000 euros, però ens hauríem d’acostumar tots a parlar
amb més propietat de les xifres, perquè si parlem de despeses, hem de parlar dels
ingressos: una cosa és el que gastem i l’altra el que ingressem. Els ingressos
previstos en aquests anys, volten els 30.000-35.000 euros. Llavors fins ara, aquests
anys sempre l’ha gestionat empreses privades, aquest any nosaltres volíem fer-ho
igualment, hi ha empreses del lleure a la ciutat que tenen ganes de fer-ho, però com
que no ho hem fet, ho volem fer un any per saber exactament els ingressos i les
despeses, perquè això són aproximacions que ens han fet les altres empreses.
Fins ara, en aquests darrers anys, l’aportació que ha fet l’Ajuntament ha estat al
voltant dels 6.000-7.000 euros. La despesa energètica són 2.000-2.500 euros.
Recordar-los-hi que també des de l’any passat que vàrem fer la instal·lació, ara ja no
hi ha gasoil i per tant és tot amb energia elèctrica, per tant hem avançat molt en
temes de sostenibilitat.
Aquest any hem de veure com anirà, depèn molt de si plou o no, si plou no podem
patinar i per tant baixen els ingressos, però nosaltres preveiem aquests mateixos
números, fem uns dies més. La previsió és aquesta, amb la idea que si funciona i va
bé, l’any que ve la puguem tornar a treure a concurs.
A nosaltres ens sembla que és una activitat que funciona molt, que dóna dinamisme,
que respon la gent, l’any passat es van vendre uns 5.000 tiquets, que als comerços
la gent està contenta i que millora la facturació. I en general, la gent que trobo al
carrer diu que és bona iniciativa i per tant, entenc que no els hi pugui agradar, però
no trobo massa arguments per canviar, ja els ho vaig dir l’any passat: si pensen en
alguna altra activitat que duri 21 dies, que tingui 8 hores de funcionament, que ens
porti tanta gent al centre i que ens costi aquests 6.000-9.000 euros, estaré encantat
que ens ho plantegin i ho estudiem. Fins i tot per canviar, ho podríem fer. Però em
sembla que és una activitat que en general és ben acceptada i per això tenim ganes
de continuar fent-la.
Intervé la Sra. Descals.
PROJECTE CENTRE DEL VOLCANS.- Ja fa uns dies ens van explicar que no els hi
havien donat la subvenció FEDER (subvenció europea i per tant diners públics) pel
centre dels volcans.
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El faran igualment? I si és així com ho faran, és a dir, d’on trauran els diners?
Respon l’Alcalde. El centre dels volcans és un projecte dintre del RIS3CAT, amb una
utilització específica, són diners que venen d’Europa, que ha de resoldre la
Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya i estem esperant que es
resolgui. Hi ha diversos projectes de diverses ciutats, això no s’ha resolt encara i
estem esperant, a pesar que ens diuen que es resoldrà en els propers dies. És un
projecte que a el termini per l’execució és fins el 2020. Llavors aquest no s’ha resolt
encara.
El que ens va passar va ser que dins el Feder Eix 6 que gestiona Madrid, és a dir,
diners que gestiona Europa però que gestiona Madrid, ens vàrem presentar en un
programa que es diu EDUSI, Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible. Aquí
nomes s’hi podien presentar ciutats de mes de 20.000 habitants, i era per tot
Espanya. En aquesta primera convocatòria hi havia molts diners. Han resolt que a
Catalunya –a diferència d’altres comunitats, i amb menys diners– ens en toquen dos
2: Barcelona 15 milions, i Santa Coloma de Gramanet, també 15 milions. Hem fet
investigacions, i a partir d’aquests dos, nosaltres som els quarts, de totes les ciutats
de més de 20.000 habitants de Catalunya. Per tant avui a la Junta de Govern Local
hem aprovat tornar a contractar Paisaje Transversal per analitzar si podem treure
algun punt i tornar-nos a presentar en una segona convocatòria, que té menys
dotació i per tant és més difícil. Aquesta anava relacionada amb una estratègia de
desenvolupament urbà que fa referència al barri vell: Firal, tota la zona del barri vell,
fins a plaça del Carme i Sant Miquel; d’accions que anessin lligades a tot aquest
espai. Per tant nosaltres la consideràvem molt important. Ens hem situat bé. Diuen
ara que hi haurà una tercera convocatòria perquè la voluntat era que totes les ciutats
tinguessin aquestes estratègies definides, que nosaltres tenim, que està lligat amb el
PIAM de Sant Miquel, la mateixa gent que va treballar el PIAM és la que ens va
ajudar a presentar aquesta proposta de subvenció i hi anirem treballant per intentar
aconseguir-ho. Si en aquesta segona convocatòria ens en sortim, fantàstic, perquè
ens donaria la possibilitat de fer moltes coses que tots estem absolutament d’acord
que hauríem de fer i que per qüestions pressupostàries no podem.
En quant al centre dels volcans també espero que ens la donin, veurem. Sortirà una
llista i ens diran. També hem presentat un projecte de gairebé 4 milions, veurem què
passa. Aquí és sobretot per temes de creació de riquesa, d’innovació, de turisme;
nosaltres estàvem en aquesta línia. Dins d’aquesta mateixa estratègia, des de la
Diputació s’han presentat a diversos àmbits, hi ha molts ajuntaments que s’hi han
presentat.
Intervé la Sra. Tresserras.
POBRESA ENERGÈTICA.- Arran dels tràgics fets succeïts a Reus, amb la pèrdua de
la vida d’una dona, víctima de la pobresa energètica, volem preguntar a l’equip de
govern si ha preparat alguna campanya sobre el funcionament del protocol d’actuació
en casos de pobresa energètica, per tal de prevenir accidents com aquest a Olot?
A Olot hi ha 1.365 persones de més de 85 anys. Si no som proactius per evitar
situacions com aquestes, ens trobem buscant solucions quan ja és massa tard.
Respon el Sr. Berga. El que he de dir és que a Olot els circuits funcionen, en aquest
moment tenim la tranquil·litat.
Deixi’m fer una petita referència als fets de Reus: la llei és molt clara en aquest sentit,
és a dir, la companyia abans de fer un tall –sigui de gas, aigua o llum– ha de
comunicar-ho a l’ajuntament, i l’ajuntament li ha de respondre si aquella família està
en una situació vulnerable o no; si l’ajuntament no respon, no poden tallar. És a dir, el
silenci en aquest cas, va a favor de les persones. Qualsevol equívoc, ho dic perquè
aquests dies estem seguint la polèmica, que tothom es tiren les culpes, i uns diuen
que no havien aprovat el reglament: no fa falta un reglament, la llei és claríssima en
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aquest sentit.
A Olot és relativament més fàcil que en una tan gran com Reus, o ja no cal dir
Barcelona, de controlar-ho. Aquí compta la proximitat. El funcionament és que cada
setmana tots els falls que s’hagin de produir, arriben per correu electrònic a un
administratiu del Consorci d’Acció Social i també a la cap de Primària del Consorci
d’Acció Social. És a dir, que arriba per via doble a dues persones. Quan ens arriba
aquest llistat, la companyia diu els talls que tenen previst efectuar, nosaltres
comprovem si aquelles famílies estan en una situació vulnerable o no; en el cas que
ho estiguin, responem a la companyia i els enviem l’informe de vulnerabilitat, i si no
coneixem aquell cas, ens hi posem en contacte. Es va produir un cas d’un tall, que
precisament la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca es va mobilitzar davant de
Fecsa Endesa, d’això ja fa uns 14 mesos. Des d’aquell moment no me’n consta cap
altre de polèmic; és a dir, que els circuits a casa nostra han funcionat.
Funcionen molt bé amb la proximitat, amb companyies com Sorea i Bassols,
funcionen a la perfecció. Fins i tot amb aquell saber fer, independentment de si la
família està en una situació vulnerable o no, mai tallen un dia abans d’un festiu, mai
tallen durant un cap de setmana; és a dir, deixen temps de reaccionar. La veritat és
que l’entesa amb ells és fantàstica, s’estan portant molt i molt bé, i ho vull dir aquí,
ara que tinc l’oportunitat, perquè se’ls ha d’agrair, fins i tot col·laboren assumint-ho.
Perquè el que et tallin no vol dir que et condonin el deute. Ara ens comencem a
trobar amb famílies, ens comença a passar des de l’aprovació de la nova llei, que ja
porten un any sense pagar, i que se’ns estan altra vegada posant en contacte, dient
què fem, continuem mantenint sense tallar? I en alguns casos des de Serveis socials,
a través de les ajudes d’urgència social, paguem aquell rebut per desangoixar la
família, de vegades hi ha famílies que han passat un mal moment, després se n’han
acabat sortint, i els ha quedat un deute de 500 euros; resolem això, fem taula rasa i
comencem. He de dir que Sorea i Bassols es porten molt bé.
Amb Endesa i Gas Natural és més complicat, funciona però és més complicat,
perquè no tens uns interlocutors clars. Aquestes grans companyies, el problema que
tenim és que la comercialització i la distribució són empreses diferents, i entre ells, es
comuniquen poc, per dir-ho d’una manera suau. De vegades aquell que
comercialitza, està enviant un rebut d’una cosa que el distribuïdor t’ha enviat; costa
més arribar-hi. Però també ens en sortim, tenim aquest sistema setmanal
d’enviament, que de moment està funcionant. Com ho fem amb Gas Natural, que no
té aquesta proximitat a què em referia abans? Doncs l’administratiu en el CASG
porta l’informe personalment, és a dir, es desplaça físicament a les oficines d’Endesa
a portar l’informe, perquè no quedi cap dubte, i en el cas d’Endesa l’enviem per
correu electrònic directament.
En aquests moments els circuits funcionen: hem tingut informes de situacions de
pobresa energètica: en el cas de l’aigua 87; en el llum 106; i en el cas del gas 28.
Són les dades que tenim a la comarca, però els nostres circuits funcionen.
Intervé el Sr. Rubió.
CARTELLS HITS.- Des d’aquí volem denunciar l’aparició de cartells obertament
sexistes i que no tenen cap mena de relació ni amb el local, ni amb l’activitatX
Caldria fer un protocol d’educació no sexista o algun tipus de formació per a
empreses o negocis privats, i que és un objectiu primordial a tractar en el pla
d’igualtat. Recordem que hem aprovat un manifest que referma el caràcter de la
ciutat educadora.
Respon el Sr. Vayreda. Suposo que fa referència al cartell d’un establiment, d’un bar,
que hi ha hagut darrerament a les xarxes. Quan nosaltres hem conegut això, des de
l’Ajuntament ens hem posat en contacte amb ells perquè retiressin aquest cartell. Ells
han considerat que no era una cosa tan extraordinària, però tot i això, almenys a les
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xarxes socials, pel que hem vist nosaltres, l’han retirat.
No sé si hi ha cartells a la ciutat, no m’hi he fixat, però almenys de les xarxes l’han
retirat. Els hem recomanat que utilitzin imatges no tan extremes i sexistes com les
que han utilitzat.
Intervé el Sr. Gómez.
INCIDENTS VETLLA DE TOTS SANTS.- Volíem fer un prec. En la línia de Ciutat
educadora que hem acabat d’aprovar, la passada vetlla de Tots Sants, altrament dit
Halloween, suposo que estan molt al cas, es van produir fets que no s’haurien de
produir i que no tenen res a veure amb la celebració.
Llavors com que segur que hi ha pensat i prendran mesures, una mesura que
entenem que s’hauria de fer, és en el marc de la Ciutat educadora, intentar establir
mesures educatives en els entorns dels centres educatius, per explicar que se
celebra o què es pot fer i què no es pot fer, perquè realment s’està produint una
deriva que pot ser molt més perillosa del que és, tot i que els fets d’aquest any ja van
ser prou deplorables.
Respon el Sr. Mir. En tot cas, Halloween malauradament és una festa que va
arrelant, haurem de reivindicar la Castanyada, a veure si tornem...
M’ho he anotat, conjuntament amb el que ja m’ha aportat quan hem parlat de Ciutat
educadora, i mirarem si des de l’IMEJO es pot fer alguna acció en aquesta línia.
Intervé l’Alcalde. Només dues coses: estem en ple procès de votació del Firal, si us
plau, ens ajudin a convèncer la gent que voti; jo vaig intentant fer tot el possible. Que
la gent voti perquè és molt important que la gent participi en aquest procés.
Segona cosa, el Ple que ve és el del 22 de desembre i després farem el sopar de
Nadal com cada any, i cada regidor ha de passar a pagar l’import.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart de dotze de la nit, i per a constància del que s’hi
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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