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ACTA NÚM. 12 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 22 DE DESEMBRE DE 2016 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2016000013 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 de desembre de 2016, a les set del vespre, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (CiU), amb objecte de 
celebrar sessió ordinària, pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia 
d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (CiU), Núria Zambrano i 
Costejà (CiU),  Estanis Vayreda i Puigvert (CiU), Núria Fité i Grabalosa (CiU), 
Maria del Mar Roca i Reixach (CiU), Montserrat Torras i Surroca (CiU), Josep 
Gelis i Guix (CiU), Jordi Alcalde i Gurt (CiU), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna 
Barnadas i López (ERC), Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i 
Caralt (ERC), Lluís Juncà i Pujol (ERC) quan s’indica, Josep Guix Feixas (PSC), 
Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià 
(CUP), Lluís Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier 
García Zabal (OeC).  
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell. 
 

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

2.- DESPATX OFICIAL 
 

Intervé l’Alcalde. Ens toca tornar a parlar que per desgràcia no hauria de passar. 
Volem expressar el rebuig unànime d’aquesta Corporació per la violència, que ens ha 
afectat aquests dies per l’atemptat del mercat de Nadal a Alemanya, però que ens 
afecta per temes de violència de gènere, que fa pocs dies hem viscut a casa nostra, o 
aquesta violència a l’Àfrica i a l’Orient Mitjà, que sembla gairebé habitual, i que aquests 
dies les imatges que hem vist d’Alep ens han colpit moltíssim. Per tant, si us sembla 
bé, encara que només serveixi per demostrar voluntats i per recolzar les persones 
afectades, acordarem i farem constar en acta aquest rebuig a la violència en tots els 
seus àmbits. 
I passant a un tema positiu, la felicitació com a Corporació, al restaurants Les Cols i 
Ca l’Enric que han revalidat les seves estrelles Michelin. Més enllà de la seva activitat 
individual, que segur que és molt important i que per a la gastronomia és un valor de la 
nostra ciutat, crec que aporten moltíssim a la ciutat i a la comarca, amb molts visitants, 
i per tant felicitar-los per haver mantingut aquestes estrelles. 
I d’altra banda, crec que també està bé que la Corporació faci arribar la seva felicitació 
a dues empreses que van ser distingides fa pocs dies pels seus anys d’existència: 100 
anys d’existència de Simon, una empresa important, que per a la ciutat i per al país, 
100 anys no és fàcil complir-los, i per tant també felicitar-los. I també a les 
Assegurances Curós- Espiguler, que fa cinquanta anys, també una altra empresa 
clarament arrelada a la nostra ciutat, que col·labora en moltíssimes activitats; per tant 
també els hi farem arribar una felicitació en nom de tota la Corporació dels anys que 
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compleixen. 
En quant a les entrevistes, com sempre dic, n’hem anat donant informació a les Juntes 
de Govern Local, tenen a la seva disposició tot el seguit de visites i activitats que hem 
anat fent durant aquest temps. Només posar en valor el fet que són diversos els 
consellers que han estat aquí a la nostra ciutat: la Consellera Borràs va estar a la 
nostra ciutat; la Consellera Bassa; el Conseller Baiget han estat aquests darrers dies a 
la nostra ciutat, interessant-se per temes de feina, temes d’ocupació, temes de 
formació. El Conseller de Justícia, el Sr. Mundó, que va venir a visitar els Jutjats. 
La resta, els ho hem anat explicant repetidament, si algú hi té interès, té el despatx 
oficial a la seva disposició. 
 
Seguidament, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 17 de novembre :     

de particulars :  32 
d’entitats :  49 

 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut durant 
el mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració:  
 
 -  el dia 19 de desembre va rebre la visita a Olot del Sr. ANTONI DIAZ, Director 
General d’Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya, que va voler 
assistir a la passejada inaugural de la Fira ORÍGENS.  
 
- el dia 28 de novembre, es va desplaçar a Girona, per entrevistar-se amb el Sr. 
JOSEP POLANCO, Director Territorial d’Ensenyament.   
 
- el dia  30 de novembre, es va  desplaçar a Barcelona per assistir d’una banda, a una 
reunió convocada pel Sr. RICARD FONT, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat i 
XAVIER FLORES, Director General d’Infraestructures, als tres alcaldes relacionats 
amb la Variant : les Preses, Sant Esteve d’en Bas i Olot. I de l’altra, va ser present a 
una reunió convocada per l’ACM, amb el Sr. LLUÍS SALVADÓ,  Secretari d’Hisenda 
del departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, pel tema de 
les Oficines Liquidadores.  
 
- el dia 1 de desembre, es va desplaçar a Girona, juntament amb el regidor Josep 
Berga, per entrevistar-se amb el Sr. FRANCESC PARDO, Bisbe de Girona.  A 
continuació en tornar a Olot, va rebre l’Hble. Sr. CARLES MUNDÓ, Conseller de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya i el va acompanyar en la visita institucional que 
va fer als Jutjats de la ciutat. 
 
-  el dia 12 de desembre, es va desplaçar a Barcelona al matí, per entrevistar-se amb 
la Sra. ASSUMPTA FARRAN, Directora de l’Institut Català de l’Energia.   
 
- el dia 15 de desembre, va rebre la visita de l’Hble. Sra. MERITXELL BORRÀS, 
Consellera de Governació i Habitatge, amb la qual visitaren els pisos socials del c/ 
Abat Racimir 50 i lliuraren les claus als seus llogaters.  
 
- el dia 16 de desembre, es va desplaçar a Barcelona juntament amb el regidor Josep 
Berga, per entrevistar-se amb el Sr. RICARD FONT, Secretari de Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat.   
 
- i el dia 19 de desembre, va assistir a la reunió de la “Taula mixta de planificació” que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé i que va comptar entre altres, amb la presència del Sr. 
JOSEP POLANCO, Director Territorial d’Ensenyament 
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A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS  i ASSISTÈNCIA A 
ACTES que ha mantingut durant el mateix període :    
 
-  el dia 18 de novembre va anar a saludar els voluntaris del Gran recapte que es 
trobaven reunits al Cor de Maria i va assistir a l’acte de presentació dels equips de 
volei que va tenir lloc al Pavelló.  
 
- el dia 20 de novembre, va assistir a la Missa de celebració de la cloenda de 
temporada de l’Agrupació Sardanista que va tenir lloc a l’església de Sant Esteve i va 
tornar a passejar pel recinte de la Fira Orígens.  
 
- el dia 22 de novembre, al vespre, va protagonitzar una roda de premsa, en la qual va 
donar compte del resultat de la consulta del Firal, que va tenir lloc al Saló de Sessions. 
Per gran majoria, el projecte més votat va ser el que portava per lema : Teixir, cosir i 
vestir” de Xevi Bayona, Bach arquitectes i Lluís Paumé.  
 
- el dia 23 de novembre, va assistir a l’acte inaugural del Congrés de Fires de 
Catalunya que tenir lloc a la sala Torin i va anar a felicitar una centenària, la Sra. Maria 
Jordà, al seu domicili particular.  
 
- el dia 24, va recollir un premi que la Federació de Fires de Catalunya va concedir a 
l’Ajuntament d’Olot, en el marc del 23è Congrés de Fires que es va celebrar a Olot, per 
la Fira Orígens.  
 
- el dia 25 de novembre, va assistir a la Junta del Sigma.  
 
- el dia 26 de novembre, va fer un seguiment de l’evolució del Gran Recapte que se 
celebrava aquell dia en diferents supermercats i establiments de la ciutat.  
 
- el dia 28 de novembre, al matí es va desplaçar a Girona, per  assistir a una reunió de 
l’AMI, en la qual es varen realitzar les presentacions territorials de la campanya 
AECAT.  I a la tarda, es va desplaçar a Barcelona, per assistir a la reunió del Consell 
de Direcció de Catsalut.  
 
- el dia 29 de novembre, va assistir a la reunió d’un Patronat extraordinari de l’antic 
Hospital, que va tenir lloc a la Biblioteca del Centre.   
- el dia 1 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Balmes de la 
Universitat de Vic. 
 
- el dia 2 de desembre, es va reunir amb els cinc exalcaldes dels ajuntaments 
democràtics, trobada que fa dues vegades a l’any, des que és alcalde.  
 
- el dia 3 de desembre, va presidir el sorteig dels pisos socials del c/ Abat Racimir 50, 
que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament; va anar a inaugurar l’exposició 
d’icones de llum de Carme Ayguavives que va tenir lloc a la sala 15 del Museu 
Comarcal i finalment va assistir a l’acte d’inauguració de la Mostra de Pessebres 2016-
17, que va tenir lloc a can Trincheria.    
 
-  el dia 6 de desembre, va ser present a la lectura del manifest proposat per l’AMI, 
davant de l’Ajuntament. 
 
-  el dia 12 de desembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del 
Consell Rector de l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a la seu del departament 
de Territori i Sostenibilitat. I a la tarda, va assistir a la Junta d’Innovacc que va tenir lloc 
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a la Sala Gussinyé i al Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 13 de desembre, va assistir a la reunió dels Patronats de l’Hospital que varen 
tenir lloc a l’Hospital nou.  
 
- el dia 14 de desembre,  va assistir a les reunions de les Juntes del CASG i del 
SIGMA.  

 
- el dia 15 de desembre, va ser present a la concentració de suport a la Carme 
Forcadell que va tenir lloc davant de l’Ajuntament.  
 
- el dia 16 de desembre, es va desplaçar a Barcelona juntament amb el regidor Josep 
Berga, per firmar un conveni de donació d’un fons de Berga i Boix i Berga i Boada per 
part de la seva família.  
 
- el dia 17 de desembre, juntament amb el regidor Josep Berga també, varen anar a 
saludar el grup de l’ONCE que celebrava la seva festa patronal de Sta. Llúcia, en un 
restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 19 de desembre, va assistir a la reunió de la “Taula mixta de planificació” que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia  21 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc 
a la seva seu de can Montsà i a l’acte d’inauguració de la nova oficina de la Cambra de 
la Propietat a Olot, ubicada concretament al c/ Mulleras 16.  
 
- i finalment, avui ha mantingut una reunió amb els arquitectes redactors del nou 
projecte del Firal i tècnics municipals.  
 

3.- DECRETS  
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2016LDEC002843 al 2016LDEC003235. 
 

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. A partir de gener de 2016 deixen de publicar-se els extractes de les actes de 
Junta de Govern Local, atès que en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen 
les actes íntegrament a la web de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb els paràmetres 
establerts en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
5.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 14 DE DESEMBRE, 

DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT AL 
CONSELL DE DIRECCIÓ I A LA JUNTA TERRITORIAL DE DINÀMIG 

 
Núm. de referència : X2016027473     
Núm. expedient: SG112016000014 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Donar compte del Decret de data 14 de desembre de 2016, en què es nomenava al Sr. 
Estanis Vayreda i Puigvert, representant de l’Ajuntament d’Olot a la Junta Territorial i al 
Consell de Direcció de Dinàmig, i al Sr. Jordi Güell i Güell, membre del Consell de 
Direcció de Dinàmig. 
 
L’Alcalde presenta la proposta. Ahir hi va haver assemblea de Dinàmig i vàrem ratificar 
aquests nomenaments. 
Llegeix la proposta, i tot seguit explica que el Consell de Direcció és un òrgan més 
tècnic, format per gerents i per responsables de les diferents institucions que formen 
part de Dinàmig, i on només hi ha dos representants polítics, un del Consell i un de 
l’Ajuntament, que serien representants dels òrgans de govern. En canvi la Junta 
Territorial té una representació de tots els partits de l’Ajuntament d’Olot, i també de 
representants dels diversos ajuntaments de la comarca. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - APROVAR EL PRONUNCIAMENT SOBRE L'AVALUACIÓ FINAL I EL 
POSICIONAMENT DE L'AJUNTAMENT EN LA CONSULTA NO REFERENDÀRIA 

SOBRE EL PROJECTE DE REFORMA DEL FIRAL 
 
Núm. de referència : X2016022207     
Núm. expedient: SG122016000002 
 
L’Ajuntament d’Olot va convocar mitjançant decret d’Alcaldia de data 7 d’octubre de 
2016, publicat en el DOGC núm. 7225, de 13 d’octubre de 2016, una consulta popular 
no referendària de caràcter sectorial per seleccionar el projecte de remodelació del firal 
d’Olot, amb el text següent: 
 
 “Selecciona el projecte que t’agrada més per a la remodelació del Firal: 
- 101 plàtans 
- Teixir, cosir i vestir 
- Un Tossol i dos Triais” 
 
La votació es podia efectuar electrònicament  del 16 al 22 de novembre,  les 24 hores 
del dia, iniciant-se a les 8 del matí del dia 16 fins a les 20 hores del dia 22 de 
novembre. 
 
La Mesa Electoral electrònica el dia 22 de novembre un cop finalitzada la votació, va 
aixecar acta dels resultats. 
 
Vist l’article 12 de les normes específiques d’aquesta consulta referent a la difusió dels 
resultats que disposa que: 
 
Difusió dels resultats. En sessió plenària, l’Alcalde farà un pronunciament públic 
respecte a l’avaluació final i el posicionament, tenint en compte que no és jurídicament 
vinculant. 
 
Per tot el que s’ha exposat l’Alcalde proposa: 
  

Primer.- Fer el pronunciament públic del resultat de la consulta popular: 
 

- Nombre de votacions:               3.766 vots 
- Percentatge de participació:      12,98 % 
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Els diferents projectes han obtingut els següents vots: 
 

 Núm. de vots Percentatge 
101 plàtans 956  25’39 % 
Teixir, cosir i vestir 2.316  61’50 % 
Un Tossol i dos Triais 494  13’12 % 

 
A la consulta ciutadana cada projecte podia obtenir fins a un màxim de 45 punts, 
segons els vots rebuts per cada proposta i del número total de persones que ha 
participat de la votació. A aquesta puntuació s’hi ha sumat la valoració tècnica 
realitzades pel jurat, format per arquitectes i enginyers de prestigi a més de tècnics i 
càrrecs electes de l’Ajuntament d’Olot que permetia obtenir fins a un màxim de 45 
punts més. Els 10 punts restants han correspost a aspectes d’honoraris tècnics i 
termini d’execució dels tres projectes finalistes del concurs d’idees. 
 
Una vegada sumades les puntuacions els resultats han estat els següents: 
 
  Jurat 

(màxim 45 
punts) 

Consulta ciutadana 

(màxim 45 punts) 
Honoraris tècnics 
i termini projecte 

(màxim 10 punts) 

Total 

“101 plàtans” 35,93 15,14 10 61,07 

“Teixir, cosir i vestir” 40,23 36,67 10 86,90 

“Un Tossol i dos Triais” 36,10 7,82 10 53,92 

 
Segon.- Avaluar positivament el procés i determinar que el posicionament de 
l’Ajuntament és: 
 
Resoldre el concurs per a l’adjudicació de la redacció del projecte de remodelació del 
Firal a favor de: 
 
LEMA:  “TEIXIR, COSIR I VESTIR” 
 
EQUIP REDACTOR: “Xavier Bayona Camó; Bach Arquitectes,SL; Lluís Paumé Fabré” 
 
Tercer.- Publicar els resultats de la Consulta al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en el termini de trenta dies des del recompte definitiu, i comunicar-ho a la 
Comissió de Control de les Consultes populars no referendàries.  
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Aquest és un punt que coneixen sobradament, quan 
hem fet qualsevol mena de consulta –com també amb la que vàrem fer sobre els 
correbous– ens va semblar que era important per reafirmar-ho més com una activitat 
bona de la ciutat, i una activitat que l’Ajuntament ha de seguir impulsant, que passés 
pel Ple i fer una avaluació final i explicar quins han estat els resultats d’una forma 
oficial. 
Tot seguit llegeix la proposta. 
Continua l’Alcalde. Pel que fa a l’avaluació del procés, creiem que hem millorat en el 
repartiment de les contrasenyes o codis als ciutadans, pensem que s’ha generat un 
bon debat ciutadà i tenim l’assignatura pendent, que és veritat que la continuem tenint 
i considerem que hauríem d’aconseguir més participació, més implicació ciutadana, i 
aquí és el punt que ens posem: que necessitem millorar, perquè en aquests moments, 
jo crec que més enllà d’incidències puntuals, la part tècnica de la votació, de com 
funcionen els ordinadors, de la resposta com es pot utilitzar la web; ofereix pocs 
problemes. La gent ja sap que rep a casa seva els codis, és veritat que hi va haver 
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gent, especialment gent gran, que el va llençar pensant que era propaganda perquè 
arribaven a casa tres o quatre sobres iguals; això és veritat. Després ens vàrem posar 
en contacte amb la gent que ens ho va explicar, de fet hi ha un sistema per torna a 
aconseguir els codis, organitzat a través de l’Oficina d’atenció al ciutadà.  
Jo crec que ens hem d’esforçar una mica entre tots, que quan fem processos 
d’aquests, implicar una mica més la ciutadania i que els percentatges siguin més alts. 
Tot i que no és ni excusa ni cap mena de justificació: si ho comparem amb altres 
processos que aquests dies s’han fet en ciutats semblants a la nostra, no hem quedat 
gens malament; alguna ha tingut més participació, però la majoria ha tingut menys 
participació, en temes com pressupostos participatius o implantació d’àrees 
comercials, o temes que també són importants per a les diverses ciutats. En general 
quedem ben situats en quant a la participació, però això no vol dir que ens en sentim 
satisfets, sinó que la voluntat és que en propers processos intentarem treballar perquè 
aquesta participació augmenti.  
Finalment “Teixir, cosir i vestir” dels arquitectes Xevi Bayona, Bach arquitectes i 
l’enginyer Lluís Paumé han rebut aquest encàrrec, i avui hem fet una primera reunió 
amb tots els serveis tècnics municipals, per parlar dels diferents temes i de totes 
aquelles consideracions que s’han de tenir en compte per fer el Firal i ens hem 
emplaçat perquè entorn el 15 de gener, siguin ells els que vinguin aquí i ens expliquin 
com tenen plantejades les coses, però la seva manifestació és que estan treballant ja 
intensament aquí i que comencen a tenir ja enfocat o aclarit alguns dels aspectes més 
importants. No cal dir que quan veiem que el treball ha anat avançant, farem reunions 
explicatives, tant el nucli impulsor, com el jurat, com amb tots els partits, perquè abans 
que s’acabi el projecte o mentre duri la redacció del projecte, sigui conegut per tothom. 
Entenc perfectament el que em diuen els arquitectes també, que ells estan molt 
dedicats a treballar i els fem anar a moltes reunions, però mirarem de fer una reunió i 
que tothom pugui tenir accés a la informació i pugui fer arribar les seves opinions. 
Si volen fer alguna intervenció. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En bona part coincideixo amb 
moltes de les apreciacions que acaba de fer l’Alcalde. Una és valorar positivament el 
procés de consulta que hi ha hagut sobre el Firal, l’altra, també valorem positivament 
la feina que se li va encarregar que se l’acompanyés en aquest procés de participació, 
penso que ho han fet molt bé. Coincidim també en que aquesta participació del 13%, 
malgrat pugui semblar similars a altres ciutats i en processos similars, no ens ha de 
deixar contents; al contrari, ha de ser un estímul per millorar-lo, perquè si no també 
pensem que si ens mantenim en aquests nivells de participació, es degradarà la 
participació demanar-la a la gent i li traurà valor. Per tant, en tot cas constatar que tot i 
similar és baixa, i que cal veure com la incrementem. 
També trobo que per la gent que s’ha decidit a participar, segurament el fet que 
coincidís que el vot de la ciutadania i el vot tècnic coincidís, em penso que també 
ajuda. S’hauria pogut donar el cas paradigmàtic que el vot popular no coincidís amb el 
tècnic i que s’acabés imposant el tècnic, cosa que hauria produït una situació difícil 
d’explicar; que es pot entendre i podria ser just. Però bé, en tot cas ens hem de 
felicitar perquè això ha estat sort o intel·ligència per part de tothom.  
Continuem pensant, com ja hem manifestat, i de fet penso que l’equip de govern i tots 
els regidors i regidores estem en la mateixa línia, de donar importància a la 
participació, però com estem veient, la participació és un aprenentatge, és un camí 
que requereix temps, requereix també diners; per tant cal fer-lo en els afers importants 
de la ciutat. A  nosaltres almenys ens sembla que és això: és un camí llarg, hem 
d’aprendre tots plegats, però en tot cas no hem de defallir i per fer i aconseguir al final 
això: la gent fer-la el més partícip possible en les decisions importants de la nostra 
ciutat. 
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Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Després d’uns dies 
prudencials que ens han ajudat a, rebre diferents opinions i a llegir i a comentar 
diverses qüestions, des de la CUP d’Olot volem emetre les següents consideracions 
pel que fa a la consulta promoguda per l’equip de govern de la ciutat. 
Des del primer dia que vam entrar a l’Ajuntament, i ja ho dèiem també des de fora, la 
CUP estava d’acord en la millora del passeig d’en Blay, sempre que s’entengués com 
una reforma i no com a un nou projecte arquitectònic, però que  el fet prioritari era 
realitzar  una consulta ciutadana per decidir aquest aspecte cabdal. 
La consulta s’ha realitzat però no en aquests termes, sinó que s’ha realitzat per a 
decidir quin projecte és més adequat, per tant, s’ha obviat si els ciutadans i ciutadanes 
d’Olot volen un nou firal. 
El procés dissenyat per la regidoria de participació, tècnicament, el valorem 
positivament, però ens reafirmem que són estratègies polítiques que legitimen unes 
opcions polítiques concretes i que no tenen en compte totes les visions. (com el fet de 
no fer un firal nou per exemple) 
En cap moment del procés ni en cap moment de la consulta s’ha parlat del cost total 
del nou firal. Entenem que cal donar tota la informació a la ciutat perquè han de ser els 
ciutadans i ciutadanes les que decideixen amb què ens gastem els diners de totes i 
tots. 
Volem felicitar a tots els equips que han participat i han pensat propostes per millorar 
el firal, així com donem l’enhorabona a l’equip que finalment s’ha endut més puntuació, 
malgrat tot, entenem que el que han passat ha estat un concurs públic administratiu, i 
que la població no ha volgut participar-hi en quantitat per, des del nostre punt de vista, 
les mancances que em anat comentant. 
Finalment, animem i felicitem a tota la gent que ha participat al procés participatiu i a la 
consulta, però també volem demanar-nos tots plegats i plegades que reflexionem 
sobre la veritable eina que tenim a les mans i que, des del punt de vista de la CUP 
s’està utilitzant de manera partidista quan ha de ser una eina per democratitzar, 
socialitzar i compartir decisions. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer de tot volem 
recordar que ERC en el programa electoral, a part de parlar de la reforma o 
remodelació del Firal, ja dèiem que ens agradaria que fos corroborada per una 
consulta i per això ens felicitem, felicitem a l’equip de govern i tot el procediment que 
s’ha fet, tant el públic com el tècnic. Jo vaig poder participar de tots dos i l’experiència 
és satisfactòria i n’estic content d’haver participat en una cosa important de la ciutat. 
En aquest cas, totes les felicitacions al procediment. 
És veritat, ho ha dit l’Alcalde i estem tots d’acord que la participació pugui ser superior 
sobretot per poder legitimar aquestes accions que fem. En el futur, els procediments 
és veritat que ja són correctes, hem de mirar què més podem fer-hi, que segur que es 
poden fer més coses; és veritat que en aquest Ple jo també vaig comentar que es 
podia fer, com a idea, de fer arribar a cada casa un petit esbós de cada projecte, per 
incentivar. Jo penso que en properes edicions de consultes, segur que hi ha més 
coses que podem fer. 
També comentar que en aquest cas la regidora Sra. Fité ens va comentar que un cop 
acabada aquesta part del procés, també se n’obrirà una altra que també hi haurà una 
comissió de seguiment –comissió no sé si és la paraula– i una altra referent als usos 
del nou Firal, cosa que ens n’alegrem, perquè també ho havíem demanat, i òbviament 
participarem com hem fet fins ara. I felicitar els guanyadors i esperar a poder inaugurar 
el Firal nou. 
 
Intervé l’Alcalde. Moltíssimes gràcies per les aportacions. 
Només algun comentari. A la CUP, dir que no és ben exacte el que diuen: en el 
programa electoral, varen ser diverses les formacions que vàrem dir que volíem fer el 
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Firal i volíem fer una inversió important en el Firal i volem que decideixi la gent. Això ja 
ho vàrem explicar, i jo crec que això ja va tenir el seu temps de debat. La informació 
sobre com seria el Firal, jo crec que s’han de remuntar a quan comença el procés 
participatiu, que són mesos, un procés on participen 50 o 60 persones, que tenen la 
paraula, que fixen tot un seguit de condicionants. Per tant, podem fer-ho amb més 
mesos encara, però no crec que sigui per falta de temps.  
Jo crec que tot es pot millorar, però que la informació pública, quan ens varen 
demanar el croquis, el que vàrem fer va ser fer el tríptic, el que passa és que no èrem 
a temps a fer una bustiada a tot Olot, però vàrem fer el tríptic amb les imatges i el 
vàrem repartir tant com vàrem poder; finalment el vàrem encartar amb un setmanari i 
vàrem fer arribar les imatges que teníem. En quant al cost, per tenir un cost exacte 
necessitem un projecte, sense projecte i només amb una idea ens diuen un cost 
aproximat. Però també va ser públic, perquè els tres equips ens varen escriure, perquè 
els ho demanàvem, aquest cost que rondava entre 3,5 i 4 milions d’euros. Quan 
tinguem el projecte fet, llavors acabarem de saber més exactament l’import; quan hi 
hagi el topogràfic ben fet, totes les estimacions de les instal·lacions que s’han de 
remoure... Coses en les quals estan treballant en aquests moments. Però també era 
públic aquest preu, i jo crec que no ho vàrem amagar, al contrari, que ho vàrem 
explicar i vàrem intentar difondre-ho. 
Per tant, segur que es pot millorar, però la decisió de fer el Firal ja està preguntada, és 
en el programa electoral i els ciutadans es manifesten a bastament, és a dir, ERC, 
PSC i nosaltres ho portàvem al programa, i no recordo si vostès i OeC portaven també 
aquesta actuació important al Firal. Jo crec que aquí es concentra una gran part del 
vot en les eleccions municipals.  
El temps, han estat mesos de discussió pública i d’informació, no només de passar 
informació nosaltres sinó dels ciutadans cap a nosaltres i és a partir d’aquí que fixem 
els criteris, que passem als arquitectes i que després ens serveixen per valorar-ho. El 
preu també se sabia. 
I estem tots d’acord que ens agradaria que en aquests processos trobéssim la vareta 
per implicar més a la gent. Va haver-hi un Consell de barris amb totes les associacions 
de veïns, que va ser un monogràfic només d’això; a totes les associacions de veïns hi 
vàrem anar, casals de la gent gran jo també vaig anar-hi, a les escoles, a pesar que 
vaig fer alguna consulta, els Claustres de professors no van considerar pertinent que hi 
anéssim a explicar-ho, perquè hi  vol anar tanta gent a explicar coses als nens que al 
final es desvirtuaria i és el Claustre de professors qui ha de prendre aquesta decisió. 
També volíem fer arribar aquesta informació a la gent jove. Hem fet un esforç, segur 
que hem de millorar, però sincerament, la meva valoració és positiva.  
A més és veritat que hi havia aquest risc que deia el Sr. García i ho sabíem, però 
pensem que aquest projecte no podia anar només a l’elecció del que deien els 
ciutadans, perquè hi havia una part tècnica que era molt important i que havien de 
valorar, i per això vàrem posar tots aquests condicionants. Ho vàrem explicar i al final 
vàrem tenir la sort, o l’encert que realment el que valoraven els tècnics era el millor i 
per tant els ciutadans també hi van acabar donant el seu recolzament perquè era el 
seu projecte i per això va sortir així, que també té una certa lògica. Tampoc seria lògic 
que hi hagués molta diferència de punts des del punt de vista tècnic en un projecte i 
que després els ciutadans el qualifiquessin últim. Al final el normal és que el que 
tècnicament sembla millor, els ciutadans també el recolzin i acabi essent això. I com 
que es van decantar els ciutadans molt majoritàriament per un, va ser absolutament 
decisiu, a pesar que la participació hauria anat bé que fos una mica més alta.  
Continuarem treballant amb aquesta idea de millorar la participació i facilitar que els 
ciutadans puguin participar en determinades decisions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1 
OeC) i 3 vots en contra (CUP). 
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7.1. - APROVAR LA CREACIÓ DE LA TAULA DEL SERVEI INTEGRAL DE 
SUPORT A L'ASSOCIACIONISME (SISA) I EL SEU REGLAMENT 

 
Núm. de referència : X2016027848     
Núm. expedient: SG112016000015 
 
Un dels valors més desitjats per a qualsevol municipi és el d’aconseguir una societat 
cohesionada on predomini la convivència i el respecte entre la ciutadania i en la qual 
tothom es senti que en forma part i pugui participar-ne. Perquè això pugui ser una 
realitat, i especialment en ciutats de dimensió mitjana com Olot, es necessita que les 
estructures comunitàries siguin sòlides i actives. L'administració no pot assolir sola 
aquesta ciutat cohesionada sinó que necessita de la complicitat del seu teixit social, de 
la ciutadania i en definitiva, d’estructures comunitàries com les associacions i altres 
entitats no lucratives.   
 
Olot és una ciutat que té un gran teixit associatiu. S’estima que hi ha entre 150 i 200 
associacions actives i que a través del voluntariat i dels centenars de persones que en 
participen, dediquen molts esforços a potenciar i donar vida al municipi. La tradició 
associativa olotina és un fet innegable i és gràcies a elles que moltes de les activitats 
es poden dur a terme: des d’activitats puntuals d’una única associació fins a tota una 
programació d’un esdeveniment de ciutat. 
 
Actualment, les associacions es relacionen bàsicament amb els tècnics de 
l’Administració amb els quals comparteixen àmbit, raó de ser. Un club esportiu es 
relacionarà amb Institut d’Esports de la ciutat, una AMIPA amb l’Institut Municipal 
d’Educació, una entitat d’àmbit social amb el Consorci d’Acció Social,... i així 
respectivament en tots els àmbits, llevat de casos puntuals de col·laboracions entre 
entitats de diferents àmbits. La divergència d’agents que treballen amb associacions a 
la ciutat implica també divergència de criteris, recursos i maneres de col·laborar que 
aporten molta riquesa en l’àmbit específic de cada associació, però que en canvi, no 
garanteixen la igualtat de tracte i accés equitatiu als recursos de totes les 
associacions. Siguin de l’àmbit que siguin, és important tenir en compte que les 
associacions tenen una mateixa naturalesa i que en gran mesura, necessiten d’una 
base comuna per desenvolupar la seva tasca. 
 
Aquest és el punt de partida des del qual, l’ajuntament d’Olot, es va plantejar la 
necessitat de crear un servei diferent a la ciutat que permeti donar suport i 
acompanyar al teixit associatiu: el Servei Integral de Suport a l’Associacionisme 
(SISA). Un servei que es vol construir des de l’inici conjuntament amb les associacions 
de la ciutat, per tal que resolgui les seves necessitats reals i esdevingui un element 
clau per enfortir i donar suport al teixit associatiu olotí. 
 
Per tal que aquest servei pugui ser un realitat compartida entre tots els agents 
implicats des de l’inici i de conformitat amb l’Article 132 del ROM, que regula els 
consells ciutadans, el president de la Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Crear la taula del Servei Integral de Suport a l’Associacionisme (SISA)  
 
Segon.- Aprovar el reglament de funcionament (segons document annex) 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. El que portem avui per primera vegada al Ple serà 
la primera vegada que parlarem d’aquest nou servei, el SISA, com l’anomenem d’una 
manera col·loquial, que és un Servei Integral de Suport a l’Associacionisme. Però tot i 



 

Mod ACTS_DP06 11 

ser la primera vegada, no serà la darrera, perquè es tracta que aquest servei acabi 
proposant accions concretes en favor de les associacions, que després haurem de 
refrendar en aquest plenari. I també dir que el que fem avui, que és la creació de la 
Taula i l’aprovació del reglament que l’haurà de regular, és un procés que va començar 
aproximadament fa dos anys, quan vàrem fer un treball que es deia Panoràmic i que el 
que volia era, precisament, fer una mirada extensa i detallada de quin era l’estat de les 
nostres entitats i associacions. 
En el preàmbul d’aquest reglament, i ho destaca, que un dels valors més desitjats per 
a una societat cohesionada com és la de la nostra ciutat, és tenir un teixit associatiu 
ric, i ho és, això ja ho constatava el Panoràmic, que ens dóna a entendre que tenim 
tres o quatre vegades més associacions per habitant que les que hi ha a molts altres 
territoris del país, i la veritat és que només a la nostra ciutat tenim entre 150 i 200 
associacions actives. Aquí faig una primera diferenciació: no n’hi ha prou anant a 
veure el Registre d’associacions que n’hi apareixen gairebé 400, sinó que hem de 
parlar que de les actives ens movem entre les 150 i les 200. I el que tenim és que 
aquestes associacions tenen una relació important amb l’Ajuntament, per molts motius, 
perquè necessiten de vegades una subvenció per ajudar-los a fer l’activitat, o perquè 
necessiten un permís per utilitzar la via pública o material de la Brigada; i el que tenim 
és una relació desigual, tractant-se aquestes associacions, normalment, amb la seva 
àrea de referència. És a dir, les entitats culturals es relacionen amb l’IMCO, les 
esportives amb l’IMELO... i aquí percebíem que calia fer un esforç per facilitar tot allò 
que les associacions tenen en comú perquè hi ha moltíssimes coses, que més enllà 
que un faci cultura, esports, o activitat social, al final són entitats sense ànim de lucre, 
tenen unes necessitats de formació, tenen unes necessitats de material que són 
compartides. I va ser quan ens vàrem proposar crear aquesta Taula que avui 
aprovarem que comenci a funcionar. 
És un punt de partida, el que vàrem fer va ser reunir a totes les associacions i els hi 
vàrem demanar que entre elles escollissin a deu representants, que voldria dir que 
estan representant a la seva associació ni a un grup d’associacions; és a dir, no és 
que aquella persona que van acabar escollint les entitats veïnals representi únicament 
i exclusivament els interessos de les associacions veïnals, sinó que són persones que 
se les ha escollit pel seu coneixement general de com funcionen les associacions. Per 
tant no estan ni en representació de la seva associació, ni en representació d’un grup 
determinat d’un àmbit d’associacions, sinó que tenen expertesa, són persones que fa 
molts anys que es mouen en l’àmbit associatiu i que és això el que busquem en elles. 
Aquestes entitats doncs, van ser més de 50, van fer diverses reunions, van escollir 
aquestes deu persones, i amb aquestes persones ens hem posat a treballar i hem fet 
unes quantes reunions els darrers mesos.  
Precisament la primera feina que s’ha fet ha estat redactar aquest Reglament que avui 
aprovarem. El reglament bàsicament explica quin és l’objectiu de la Taula, amb quina 
periodicitat s’haurà de reunir, o com s’escullen els seus membres. O van decidir ells 
també, els mateixos membres de la Taula en aquest reglament, que no volien –i en 
això coincidíem totalment– que a les persones que tenen aquesta representació se’ls 
hi allargui molt el temps que estan treballant en aquesta Taula: realment volem rotació, 
volem contínuament idees noves, i per tant ells mateixos s’han limitat, sense cap 
possibilitat de reelecció que la seva estada a la Taula serà per un màxim de tres anys, 
i que cada any i mig s’anirà renovant la meitat d’aquesta Taula. Per tant cada any i mig 
tindrem cinc persones noves i cinc persones que plegaran, tret del primer any i mig 
que seran quinze, perquè ara n’hem escollit deu. Tot això queda perfectament regulat. 
I aquestes persones es dedicaran a fer tot allò de l’Ajuntament per a les associacions, 
però que fins ara moltes vegades ho fèiem només amb criteris tècnics o polítics de la 
casa, i ho farem amb ells al seu costat. És a dir, si es tracta de dissenyar l’imprès de 
sol·licitud de subvenció, nosaltres en podem saber molt des de l’Ajuntament de fer-lo, 
però finalment serà aquesta taula que l’acabarà validant o dirà, això d’aquesta manera 
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representa un problema a la majoria d’entitats, o si dissenyeu un pla de formació ens 
ajudarà en allò que els preocupa; o una de les preocupacions que ja ens han dit que 
tenen és la captació de més associats, sobretot la part més activa funcionant a les 
juntes; fer accions concretes per ampliar la base social... En definitiva el que farem és 
fer-ho junts. I aquí hi va un compromís important per a nosaltres i per a aquestes 
associacions a l’hora de participar-hi, que és que tot allò que decideixi la taula i que 
s’adapti a la norma –el que evidentment no pot decidir la Taula és que les subvencions 
no s’hauran de justificar, per exemple, perquè això no s’ajustaria a les normes que 
tenim de justificació de subvencions– però tot allò que es proposi des de la Taula i des 
d’un punt de vista econòmic, de disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament, i des 
d’un punt de vista normatiu sigui possible, ho portarem al Ple esperant que entre tots li 
donem validesa. 
Avui en tot cas, el que fem és constituir la Taula i aprovar el reglament que regula tot 
això que els acabo d’explicar.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquest ens sembla també que 
és un tema de continuïtat amb l’anterior, en quant al tema de participació; és una altra 
forma, no és una consulta, però sí que és donar veu i vot als representants de les 
associacions, com bé ha explicat el Sr. Berga. 
En tot cas ens sembla clara aquesta voluntat en la forma de prendre els acords: 
intentar la unanimitat, buscar el consens, però que si no és possible, els 2/3 de les 
persones poden prendre els acords, per tant ens sembla bona aquesta manera de 
funcionar. La voluntat que veiem en la proposta és positiva, i esperem tenir la mateix 
opinió d’aquí un temps. Volem donar recorregut a aquesta proposta, perquè aquí el 
que ens sembla que hi ha, que pot haver-hi un cert perill –esperem que no s’acabi de 
produir– és que els temps, la visió, el coneixement, les preocupacions que hi ha, o dels 
tècnics o dels regidors de l’Ajuntament, al nostre entendre és una, i la de la gent que 
pertany a aquestes organitzacions és una altra de diferent, i la dedicació que hi poden 
fer a elaborar les propostes. A mi em sembla que caldrà, per part dels tècnics i de 
l’Ajuntament, una certa predisposició, unes ganes d’empatitzar amb aquestes 
persones i fer-los-hi fàcil la seva feina, perquè si no, poden sorgir problemes, decebre 
aquestes expectatives positives que em sembla que hi ha per part de tothom, i acabar 
fent malbé el que pot ser una bona eina. Per tant, ja seguint amb el punt anterior 
també votarem a favor de la proposta, i ja no sé si estic embuit de l’esperit nadalenc o 
del sopar que farem després, però això facilita les coses segurament.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. L’objectiu és dissenyar el 
nou servei integral de suport a l’associacionisme, i és un espai de debat, de 
participació i amb plena autonomia per poder decidir.  
El que hem trobat interessant ha estat que les persones que la formen no podran ser 
reelegides, i cada tres anys hauran de canviar, però serà de tal manera que no 
canviarà tota la taula a la vegada, per tant, es podrà mantenir l’experiència i el 
coneixement, els tècnics i el polític no podran votar, i sobretot, que es faran 
assemblees obertes quan es cregui necessari.  
També ens agrada molt que tota la informació que es generi des de la taula del SISA 
es pengi en un web, de tal manera que tothom, no només la gent que forma part 
d’entitats, sinó la resta d’olotins i olotines, i molt més enllà, pugui saber de què s’hi 
parla i a quins acords s’arriba.  
Els serveis tècnics a establir un sistema amb les entitats perquè aquesta comunicació 
sigui bidireccional.  aquesta comunicació, tenint en compte que cal depurar el llistat 
d’entitats per saber quines estan efectivament actives i quines no. 
Per altra banda, també volem animar les entitats a establir com a prioritats temes que 
per a la CUP són importants, com ara el model de subvencions, l’ús dels espais 
municipals per a la realització d’activitats, l’ús i el servei dels casals de barris  de la 
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ciutat, l l’ús que s’espera destinar a l’antic hospital de Sant Jaume, la mateixa formació 
que cal a les entitats per seguir funcionant i per adequar-se als nous marcs legals 
establerts, i, sobretot, a tasques de promoció de la seva activitat, ja que, com bé diu el 
preàmbul del reglament de la taula, “un dels valors més desitjats per a qualsevol 
municipi és aconseguir una societat cohesionada on predomini la convivència i el 
respecte entre la ciutadania i en la qual tothom se senti que en forma part i pugui 
participar-ne”.  
Esperem que les entitats tinguin un veritable poder de decisió i puguin  aportar millores 
i ser crítiques amb l’administració, perquè aquesta millori.  
Finalment, ens agradaria saber si s’ha pogut completar la composició de la taula amb 
tots els representants de les entitats; i si no és així, per quins motius no s’ha pogut 
completar i quan s’espera que estigui totalment operativa la taula. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer de tot dir que 
a nosaltres una cosa que es diu SISA, ja amb aquest nom, ningú ho ha dit i no sé de 
qui va ser la idea, però el felicito perquè és una cosa del país que en podem estar 
orgullosos, ja que el regidor Sr. García ha obert la veda nadalenca, dir que escoltin en 
Sisa que és recomanable. 
Dit això, nosaltres estem òbviament a favor de la creació d’aquesta Taula. Ens sembla 
molt important, relacionat amb el tema de la participació; la participació en el fons és 
que tothom se senti partícep i llavors estigui també informat i pugui aprofundir sobre 
les coses per poder prendre decisions, i em sembla que és molt important. La societat 
civil o les entitats, com en vulguem dir, fan un paper molt important de lligar els olotins, 
la ciutadania, amb les institucions de dalt –això ho explicava en Xirinacs moltes 
vegades– fan aquest canal de comunicació i és molt important que tinguin espais de 
trobada d’ells mateixos i tinguin espais de trobada amb l’Ajuntament. I em sembla que 
la participació, estan molt bé les consultes, però això també és participació, i no diré de 
més qualitat perquè seria fer trampes, però té un valor afegit que em sembla important: 
que gent que representa molta gent, s’asseguin i discuteixin en profunditat un tema és 
molt important i per això ens sembla molt bé.  
Nosaltres sí que volíem fer un parell de demandes: la primera és demanar si els grups 
de l’oposició podíem ser-hi o almenys assistir a les reunions de la Taula, sobretot 
perquè ens sembla que és un espai que recull moltes veus d’entitats i seria interessant 
tenir el feedback. I segon recordar una cosa que ja vàrem dir en els pressupostos, que 
en aquesta línia que ens sembla molt important de ciutat i de participació, aprofundir 
en aquest tema i crear el Consell de Cultura, el Consell d’Educació; que aquesta línia 
de treball es pogués anar eixamplant, per fer cada cop més entre tots, construir la 
ciutat. 
 
Intervé el Sr. Berga. Intentaré respondre ràpid a tot el que m’han preguntat. En primer 
lloc agrair aquest vot favorable a aquesta proposta, que realment pensem que és 
important per a la ciutat, un tema que ja portàvem en el Pla de Govern.  
No m’he aturat a explicar moltes de les coses que han dit, perquè m’ha sembla que 
tampoc calia tots els objectius de la Taula desplegar-los, però sí que tots van 
acompanyats dels valors de la transparència, la participació, el consens, que és un 
valor que considerem important a l’hora de prendre decisions. Sobre aquesta alerta del 
perill pel que fa a la dedicació, és molt oportuna, aquesta serà la manera de treballar, 
és a dir, mai ens presentarem a la taula dient: com faríeu l’imprès de subvenció?, ens 
presentarem a la taula amb un imprès de subvenció, amb una proposta feta des dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament i això valdrà per a qualsevol tema, sobre el qual 
modularem, treballarem, millorarem. Però no demanarem a aquestes persones que 
participen, que a més a més de fer la feina que fan en les seves associacions, ens 
hagin de fer la nostra; la manera de treballar no ha de ser aquesta.  
Sobre la pregunta concreta que m’ha fet de la composició de la taula si s’ha completat, 
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falta el representant de les entitats juvenils, de fet té la seva gràcia que m’ho pregunti 
perquè tots els grups d’entitats van escollir el seu representant el dia que els vam 
convocar, les entitats juvenils van dir que volien fer una assemblea per decidir el seu 
representant i porten vuit mesos encallats en aquesta assemblea i encara no l’han 
nomenat, però esperem, és una cosa que els hem de recordar i que l’acabin 
nomenant. 
Quan serà operativa? Ja ho és, és a dir, el grup està funcionant des de l’estiu, ha estat 
ara aquests mesos els que els hem dedicat a preparar precisament aquest reglament, 
a saber ben bé què havíem de fer, i avui portem aquesta proposta.  
Pel que fa a la seva demanda de poder participar-hi, cap problema, és a dir, si hi tenen 
interès regidors d’altres grups a participar en les trobades del SISA, són completament 
obertes, només faltaria, no hi ha cap mena de problema. Fins i tot s’ha donat 
casualment, repeteixo de forma absolutament casual, que va molt lligat això de ser 
regidors en haver participat anteriorment en associacions, i que tres dels 
representants, un anava a la llista d’ERC, un altre anava a la llista d’OeC, i un anava a 
la llista de la CUP. Ha estat absoluta casualitat però ha passat això, perquè moltes 
vegades hi ha aquesta coincidència, que les persones que s’impliquen, s’impliquen a 
tots nivells. Per descomptat, els ho direm quan  hi hagi reunions i hi estan convidats. 
El tema dels Consells, el deixarem per un altre dia, en tot cas és un pas següent, que 
crec que ara no correspon en aquest punt.  
 
Intervé el Sr. García. En el tema de la participació demanaria que si s’obre, que no 
sigui necessariament dels regidors, sinó a alguna altra persona de l’organització. Jo ho 
dic perquè en el meu cas, ja no sé si és fer-me un favor sinó una altra cosa, i llavors 
tenir-ho en consideració. 
 
Respon el Sr. Berga. Ho tindrem en compte, però una Taula formada per dotze 
persones com som ara, ja realment va justa, és a dir, quan es comença a recollir 
opinions, tampoc es tracta de fer una Taula que acabem essent una vintena de 
persones, perquè després acabarà essent inoperativa. Però els avisarem i mirarem de 
trobar un terme mig en tot.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Nosaltres no n’havíem parlat d’això, però ens sembla que 
no hi hem de fer res a la Taula. Ens sembla. Perquè si hi ha les entitats, com deia el 
Sr. Berga, molts ja estem en entitats, d’alguna manera. De vegades pot semblar una 
voluntat de control que no ens agradaria que s’interpretés així. Ho dic ara, veient la 
proposta del Sr. Berga, però vaja, si les assemblees són obertes tothom hi pot anar. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Ja que la regidora Sra. Tresserras ha fet el comentari, jo ho 
deia en el sentit oposat, jo vaig anar a la primera trobada que es va convocar, 
representant una entitat i jo no hi vaig anar més, ni quan es va convocar la Taula de 
cultura hi vaig ser ni m’hi vaig presentar, perquè vaig trobar que estava bé aquell dia 
anar-hi i dir-ho, però de vegades la gent també es pot liar amb quin barret et poses. I 
em semblava més interessant de si hi hem de ser, ésser-hi amb el barret que toca. Per 
això ho demanàvem, però ja en parlarem.  
 
Intervé el Sr. Berga. Si els hi sembla bé, ho plantejarem als deu representants del 
SISA que decideixin. I no ho hem de decidir nosaltres, en tot cas ho deixem al seu 
criteri. Perquè també són ells que han redactat el Reglament i en tot cas ja els hi 
tornaré la resposta que hi hagi. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
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S’incorpora a la sessió el Sr. Lluís Juncà. 
 

8.1. - APROVAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
Núm. de referència : X2016027453     
Núm. expedient: ED032016000012 
 
Atès que s’ha elaborat un Pla Local de Joventut com a l’eina per tal de realitzar les 
polítiques de joventut de la ciutat d’Olot, des de l’any 2016 al 2019. 
 
Atès que el Pla Local de Joventut es va aprovar a la Junta de Govern de l’Institut 
Muncipal d’Educació i Joventut (IMEJO) de 13 de desembre de 2016. 
 
Atès que a la Junta de Govern de l’IMEJO es va acordar traslladar la proposta 
d’aprovació al Ple de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019 al Ple de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Presenta la proposta la Sra. Roca. Avui presentem el Pla Local de Joventut 2016-
2019. L’elaboració d’aquest Pla ve marcat per la Direcció General de Joventut per tal 
de poder-nos acollir a les subvencions que hi ha en matèria de joventut.  
Si ho poguéssim decidir nosaltres, segurament ho faríem diferent, ja que creiem que 
quatre anys és molt temps per definir polítiques de joventut, un col·lectiu tan canviant 
com són els joves. 
Aquest Pla és una memòria explicativa de la nostra realitat pel que fa als joves i s’hi 
reflecteixen entre d’altres el model de treball, per tant informem a la Direcció General 
que treballem amb els joves des d’una visió comarcal, ajuntant serveis i recursos per 
tal de sumar esforços. 
Així com també en el Pla s’hi detallen les activitats que duem a terme, com poden ser 
els pressupostos participatius, el programa “Joves i què”, LLOP, la Comissió 
d’estudiants... La majoria d’elles proposades pels nostres joves i entitats juvenils 
perquè la finalitat és fomentar la cultura participativa dels nostres joves. 
Treballem per promoure uns joves que tinguin molt presents els valors de la 
responsabilitat, l’esforç, la solidaritat, la cooperació i el treball en grup. 
Són joves actors dels seus propis projectes. 
I per tal de potenciar aquestes actituds, treballem de manera transversal amb els 
diferents col·lectius implicats amb joves, amb xarxa amb diferents àrees de 
l’Ajuntament, en definitiva, treballem per tal que les polítiques de joventut s’adeqüin a 
la realitat dels nostres joves. 
Aprofito per felicitar els tècnics que han participat en l’elaboració d’aquest Pla.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. De les seves paraules, Sra. 
Roca, i també de l’explicació que ens va fer prèviament, tots entenem que aquest no 
és un Pla en el sentit autèntic de la paraula “pla” sinó com em sembla que molt bé ha 
explicat, és un document que serveix a l’hora d’accedir a diferents programes i 
subvencions que exigeixen l’existència d’un Pla local de Joventut, i per tant, ja el 
tenim. 
En aquest sentit és el que vaig entendre, el que entenc ara, i de fet, que és això, em 
sembla molt evident que és una formalitat quan mirem el pressupost que recull: 
gairebé el 50% del pressupost que hi ha contemplat està dedicat a activitats d’estiu i 
Nadal, i quan parlem de joventut, estem parlant de persones, de quinze a vint-i-nou 
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anys. I si la franja alta d’aquests joves no tenen gairebé res a veure ni amb el Nadal ni 
amb l’Estiu Riu, sinó que els seus problemes són de feina, d’habitatge, són de cultura, 
de mobilitat, etc. Per tant, també vàrem entendre i si fos així votaríem a favor, que com 
que no és un autèntic Pla local, sí que estaven oberts a què en qualsevol moment es 
poguessin fer aportacions, o que si en algun moment tots plegats ens posàvem 
d’acord en plantejar-nos de voler tenir un autèntic Pla de joventut, ens ho podríem 
plantejar. Si és en aquest sentit que estic explicant, tindrà el nostre vot favorable i 
nosaltres com ja hem indicat, en aquest futur i autèntic Pla de joventut, tenim ja 
propostes que van relacionades amb treball, emprenedoria, habitatge, el tema de 
Cultura i mobilitat, i ens arremangarem a fer propostes. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Un pla serveix per 
poder fer un diagnòstic de la situació actual i per tal de poder plantejar-te uns objectius 
i a partir d’aquí unes actuacions o accions concretes a curt, a mig o a llarg termini.  
És un procés que  es fa mitjançant la participació dels agents i actors implicats amb la 
finalitat d’arribar plegats a tenir una visió compartida, a realitzar una sèrie de projectes 
i accions construïdes a partir d’un consens. 
Després de llegir-nos el pla, hem vist que hi ha un recull de dades que són 
interessants i també te n’adones del nombre de projectes o accions que s’estan 
realitzant . El que es troba a faltar és un treball conjunt i més transversal amb les altres 
àrees i més adaptat a la realitat canviant.  S’ha recollit què fan les altres àrees  pels 
joves però hi trobem a faltar aquesta transversalitat que permeti aquesta  visió 
compartida.  
Tal com diu el mateix pla seria necessari poder fer un pla que sigui una eina de treball 
del dia a dia, i sobretot, que sigui un procés on hi hagi la participació dels joves i dels 
diferents agents. 
Animem i recolzem a l’IMEJO  per tal  de  seguir treballant per aquest pla per tal 
d’assolir una visió compartida,  construïda a partir del consens del joves i dels diferents 
agents, i sobretot, per aconseguir  millorar i donar resposta a les necessitats del joves 
d’una manera reflexionada , consensuada i adaptada als canvis de l’entorn. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres, seguint l’esperit 
nadalenc que ha començat el Sr. García, els felicitarem d’entrada, per mantenir 
l’esperit nadalenc, tot i que la felicitació continuarà amb uns peròs que ens portaran a 
l’abstenció en aquest punt. 
Nosaltres pensem que el servei de Joventut està fent molt bona feina, i per tant us 
felicitem, però pensem que hem deixat passar una oportunitat interessant per 
consolidar un pla d’actuació triennal. És a dir, d’acord que hem d’aprovar el que s’està 
fent, la regidora ens ha comentat que bàsicament el Pla recull la feina que s’està fent 
durant tots aquests anys i la planificació del proper exercici, però pensem que era un 
bon moment per asseure’s, treballar, intentar fer un Pla seriós, que realment fos prou 
ambiciós per veure quines polítiques s’haurien d’implementar –ho deia el Sr. García– 
respecte als nostres joves de 15 a 29 anys, en els propers tres anys, fins al final del 
mandat municipal. I pensem que s’ha deixat passar una oportunitat i que potser seria 
interessant, que ja que hem parlat de participació en els punts anteriors, haver pogut 
comptar amb més participació: amb la participació dels partits polítics, per què no, 
perquè els partits polítics al capdavall són representants del conjunt de la ciutadania i 
per tant nosaltres com a regidors tenim una representació que ens han atorgat els 
nostres votants. Per tant sí que parlem d’entitats i d’intentar agafar els joves que 
formen part d’una associació i que aportin coses, però des dels partits polítics pensem 
que també tenim el dret i l’obligació de fer les nostres aportacions. I pensàvem que era 
un bon moment, ja que s’havia d’aprovar un Pla de Joventut triennal, que es podia 
haver aprofitat per fer un Pla més ambiciós.  
En tot cas entenem que és un Pla que recull tot el que s’està fent, i ja ho trobem 
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correcte, perquè n’hem parlat sempre a l’IMELO i no es fa cap actuació que sigui 
inconvenient, però per exemple nosaltres en la proposta de pressupostos per a l’any 
2017, presentàvem alguns temes per incorporar sobre Joventut i en el seu moment no 
es van incorporar.  
Entenem també, ho ha dit la Sra. Roca, que és un Pla obert i que durant aquest trienni 
es poden incorporar temes i per tant nosaltres seguirem intentant incorporar les 
nostres idees, els nostres plantejaments, un dels quals també té a veure, concretant 
en el tema de la participació, potser era un bon moment per incloure allò que en la 
reforma dels estatuts dels instituts municipals es va proposar, que era la creació de 
Consells consultius. En aquest cas, nosaltres per exemple, des de fa un parell d’anys, 
quan es van modificar els estatuts, insistim en la idea de crear-los, i en aquest cas un 
Consell de joventut, perquè d’alguna manera serveix perquè els nostres joves tinguin 
una relació directa amb les decisions que s’estan prenent. Que ja em sembla bé com 
funciona actualment sense un Consell de joventut, però que segurament, com hem fet 
abans amb el SISA, un Consell consultiu de joventut més consolidat, que recull els 
estatuts –no només de l’IMELO, sinó també dels altres instituts municipals–, pensem 
que és una manera  més interessant de consolidar la relació, en aquest cas entre els 
joves, amb les decisions que els polítics al capdavall hem de prendre, perquè som els 
polítics els que al capdavall prenem les decisions.  
Ara faré un apunt sobre el punt anterior, si no els hi sap greu, però seré molt breu. 
Quan nosaltres plantegem que hi ha d’haver un Consell de Cultura, i que no està de 
més que els polítics hi siguem, és perquè al capdavall els polítics, encara que sigui 
només amb veu, en última instància hem de votar el que s’ha decidit en aquell Consell. 
I com que tenim la representació que ens atorga la votació de la ciutadania, és 
important que nosaltres hi siguem. Que hi ha una tradició en aquest ajuntament, no és 
cap cosa extraordinària tenir polítics en un consell assessor; els polítics estem 
representats al Consell d’educació des de sempre, i no passa res, i donem la nostra 
opinió si convé. Des de sempre hem estat representats tots els grups polítics en l’extint 
Patronat Municipal d’Esports i tampoc va passar absolutament res, la Sra. Roca ho 
sap perfectament perquè n’era la Presidenta en el seu moment, i que hi hagi els partits 
polítics jo crec que fins i tot en aquest tipus de consells els hi dóna més garantia del 
bon funcionament de la comissió, de l’organisme, patronat o el que sigui. Els polítics 
no hem de donar aquella imatge que sempre ens estem barallant o sempre fem nosa, 
o que tenim interessos particulars; quan els polítics estem inclosos en algun consell 
assessor, com sempre aportem com qualsevol altre ciutadà, el que passa és que 
aportem des del punt de vista d’aquell que ens ha atorgat la ciutadania com a 
representant d’un conjunt o una part de la població. Per tant, en resum i sense 
allargar-me més: els animo a seguir treballant com s’està fent en el tema de joventut, 
els demanaríem que intentéssim crear un Consell Assessor de Joventut, i si pot ser, en 
aquest trienni potser ja no hi som a temps, però sí que comencem a plantejar fer un 
Pla de Joventut més ambiciós. I en tot cas, des d’ERC ens abstindrem en aquest punt. 
 
Intervé la Sra. Roca. De fet hi estem totalment d’acord que aquest Pla només és una 
eina de poder presentar a la Direcció General i que realment, políticament i 
tècnicament hem estat parlant de fer un veritable Pla que ens sigui més pràctic i més 
real. 
Sí que és veritat que segurament no tots som plenament conscients que l’Àrea de 
Joventut en els últims anys ha fet una transformació molt gran, que ha estat ajuntar les 
àrees de Joventut de l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal, que és una qüestió 
que és molt positiva però ens està costant molt perquè són maneres de treballar 
diferents, hem hagut de reorganitzar la funció també dels tècnics dedicats a àrees, i la 
nostra prioritat en aquests moments està posada en acabar que funcioni aquesta 
transformació de l’àrea. Que ja està funcionant, però la voldríem encara més 
consolidada. I després tenim diferents projectes pensats però la nostra prioritat és 
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aquesta. 
Una de les altres prioritats que té també l’equip tècnic i així també el tenen escrit, és el 
treball en xarxa; hem de treballar en xarxa i quan parlem que el pressupost de 
Joventut, en el Pla Local, diem que és un 2,12%, no és el que s’està dedicant als joves 
de la ciutat, perquè quan anem a Cultura hi ha unes activitats que també estan 
dedicades als joves; quan parlem d’Habitatge o anem a Ocupació, hi ha diferents 
recursos que s’estan dedicant als joves. Seria bo de poder saber els recursos que 
s’estan dedicant als joves, reals a tota la ciutat, i això el que hem de fer és poder 
treballar més en xarxa, i la veritat és que estem treballant en aquesta línia. 
I en quant al Consell Assessor de Joventut, penso que és una bona opció i ens hem de 
posar a treballar-hi.  
 
Intervé el Sr. García. Només per fer una petita petició, per si és possible i  per donar el 
nostre vot favorable o no. Nosaltres si durant els propers sis mesos del proper any, hi 
ha el compromís de fer un autèntic Pla Local de Joventut, votaríem a favor, si no, ens 
abstindrem. 
 
Respon la Sra. Roca. Jo no em puc comprometre que en sis mesos ja començarem un 
nou Pla, perquè tot just el que estem fent és aprovar aquest, que té vigència fins a 
l’any 2019. Per tant, segur que hi ha sobre la taula la idea de poder-hi treballar, però 
no em puc comprometre que sigui en sis mesos, n’hem de parlar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 
abstencions (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

9.1. - APROVAR LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ D'OLOT (IMPO). 

 
Núm. de referència : X2016016913     
Núm. expedient: SG112016000009 
 
L’Institut Municipal de Promoció d’Olot es va crear com a organisme autònom de 
caràcter administratiu de l’Ajuntament d’Olot, amb els objectius següents: promocionar 
globalment la ciutat; fomentar i dinamitzar els sectors econòmics, afavorir el seu 
desenvolupament i creixement aplicant criteris de sostenibilitat; fomentar l’ocupació, 
posant especial atenció a la integració laboral dels col·lectius amb dificultats 
específiques; organitzar fires i mercats; donar suport a les estructures comercials; 
promocionar turísticament la ciutat; i fomentar l’associacionisme i cooperació en els 
sectors econòmics. 
 
En data 2 de novembre de 2016 es va constituir el Consorci DINÀMIG com a 
successor de l’IMPO que desenvoluparà les funcions pròpies com a ens aglutinador de 
dues administracions: Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal de la Garrotxa i que ja 
està constituït i registrat com a entitat local i que iniciarà la seva activitat amb efectes 
d’1 de gener de 2017 
 
Atès que l’IMPO disposa per l’exercici 2016 d’un pressupost d’1.334.862,88 euros 
aprovat per la junta del propi Institut i pel Ple de l’Ajuntament i consolidat en el propi 
Pressupost Municipal. 
 
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot de data 28 de juliol de 2016 d’inici dels 
tràmits de dissolució. 
 
Segons l’article 15 dels Estatuts de l’Institut Municipal de Promoció de la ciutat, 
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l’Organisme Autònom IMPO pot ser dissolt per acord del Ple de la corporació quan es 
consideri convenient. 
 
Normativa: 
 

a) Llei 27/2013  de racionalització i sostenibilitat de l‘administració local i Llei 
7/1985 reguladora de les bases de règim local, articles 20.3, 47 i 85.2.a,b. 

b) Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, arts 199 a 210 (decret 
179/1995 de 13 de juny) 

c) Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el TRLRLCat. 
d) RDLeg 781/1986 de 18 d’abril, text refós de les disposicions legals vigents en 

matèria de règim local. 
e) Estatuts de l’Organisme Autònom Institut Municipal de Promoció de la ciutat, 

publicats en el Butlletí Oficial de la Província el 2 d’abril del 2014. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer .- APROVAR la dissolució inicial de l’Institut Municipal de Promoció de la ciutat 
d’Olot (IMPO) amb efectes de 31 de desembre de 2016. 
 
Segon.- Donar compte de la relació de béns de l’entitat i del certificat emès per 
l’interventor municipal sobre l’estat de drets i obligacions de l’ens que es desprengui de 
la liquidació pressupostària practicada a 31 de desembre de 2016 
 
Tercer.- Publicar aquest acord durant un termini de trenta dies per al seu examen i 
formulació de suggeriments i al·legacions, mitjançant edictes publicats en el BOPG i 
en el DOGC. Si durant el termini d’exposició pública no se’n formulen l’aprovació 
esdevindrà definitiva, subrogant-se l’Ajuntament d’Olot en els seus drets i obligacions 
pendents i un cop fetes les gestions amb els corresponents deutors i creditors de 
l’Institut. 
 
Quart.- Sol·licitar la baixa de l’Institut Municipal de Promoció de la ciutat d’Olot en el 
registre d’ens locals de Catalunya, a l’agència tributària i a la tresoreria general de la 
seguretat social 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a l’IGAE 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pel que fa a la seva 
sectorització. 
 
Sisè.- Subrogar a l’Ajuntament d’Olot amb NIF P1712100E en els programes Joves 
per  l’Ocupació expedient SOC001/15/00074 i  Fem Ocupació per Joves expedient 
FOJ-39-2015 sol·licitats al SOC i amb resolució favorable a nom de l’Institut Municipal 
de Promoció d’Olot (IMPO), organisme autònom de l’Ajuntament d’Olot i amb NIF 
P6712108G, en data 30/12/2016, a causa de la dissolució de l’IMPO, amb tots els 
drets i obligacions contrets amb el SOC. 
 
Aquest fet també implica la subrogació a l’Ajuntament d’Olot dels contractes dels 
Tècnics que gestionen els citats programes: Programa Joves per l’Ocupació: Àngel 
Serrat Linares amb  DNI: 46672457Y i Programa Fem Ocupació per Joves: Eva Gost 
Mayans amb DNI:33956283A 
 
L’Institut Municipal de promoció d’Olot (IMPO) té el número de cens com a centre 
homologat pel SOC 2501, aquest número de cens en data 30/12/2016 quedarà 



 

Mod ACTS_DP06 20 

subrogat a l’Ajuntament d’Olot a causa també de la dissolució de l’IMPO 
 
Es presenten conjuntament els punts 9.1, 10.1 i 11.1. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1 
OeC) i 3 abstencions (3 CUP). 
 

10.1. - ADSCRIURE FUNCIONALMENT AL CONSORCI DINÀMIG ELS LLOCS DE 
TREBALL DE DIVERSOS TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016027798     
Núm. expedient: RH122016000019 
 
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 
28 de juliol de 2016,  es va aprovar inicialment 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 d’impulsar el 
desenvolupament local i la promoció econòmica i social del territori, la promoció de 
l’ocupació i les polítiques actives d’ocupació. Aquest consorci substituirà altres ens en 
funcionament, entre altres, l’Institut Municipal de Promoció d’Olot.  
 
Vist que l’acord de creació i constitució del consorci DinàmiG ha esdevingut definitiu i 
així ha estat publicat al BOP de Girona número 193 de data 7 d’octubre de 2016. 
 
Atès que el 31 de desembre de 2016 es preveu la dissolució de l’Organisme Autònom 
Institut Municipal de Promoció d’Olot (IMPO) i que amb efectes 1 de gener de 2017, el 
consorci DinàmiG serà el seu successor i desenvoluparà les funcions pròpies com a 
ens aglutinador de dues administracions: Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal de la 
Garrotxa, i atès que aquest consorci necessita  disposar per el seu normal 
funcionament del personal que en compliment dels acords presos per la Junta General 
de DinàmiG i la seva Presidència presti els serveis i executi els projectes orientats a la 
consecució de les seves finalitats, tal com s'estableix a l'article 6 dels seus estatuts,  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar per unanimitat, en sessió celebrada 
el 17 de novembre de 2016, la subrogació dels contractes de les persones empleades 
de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot amb efectes del dia 1 de gener de 2017. 
 
Vista la disposició final segona de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local que modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per incloure 
una nova disposició addicional vigèsima sobre el règim jurídic dels consorcis, on 
s’estableix que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions 
participants, el seu règim jurídic serà el de l’Administració pública d’adscripció i les 
retribucions en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball equivalents 
en aquella. 
 
Vist que aquesta adscripció funcional dels llocs de treball dels treballadors de 
l’Ajuntament d’Olot al consorci DinàmiG no comporta mobilitat funcional en el sentit 
que estableix l’apartat 1 de l’article 39 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors ni fa 
referència al previst a l’article 73.2 de la Llei 7/2007 que disposa que les 
Administracions Públiques podran assignar al seu personal funcions, tasques o 
responsabilitats diferents a les corresponents al lloc de treball que desenvolupen 
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sempre que resultin adequades a la seva classificació, grau o categoria, quan les 
necessitats de servei ho  justifiquin sense minoració de les retribució. 
 
Atès que no es tracta tampoc, d’un procediment de provisió de llocs de treball  segons 
el que regeix la Llei 30/1984 i el Reial Decret 364/1995, ni de mobilitat voluntària entre 
Administracions Públiques (art. 84 EBEP) de funcionaris que obtinguin destinació en 
altra Administració Pública mitjançant els procediments de provisió de llocs i de la 
mobilitat previstos en els articles 78 a 80 del EBEP per al personal funcionari de 
carrera – procediment de concurs, lliure designació i aquells altres que puguin establir-
se 
 
Tot i que aquesta adscripció al consorci DinàmiG ho és només a nivell funcional de 
prestació efectiva dels serveis i no comporta cap canvi de funcions ni canvi de 
municipi, i que els treballadors que s’adscriuen funcionalment al Consorci DinàmiG 
continuaran essent treballadors en règim laboral de l’Ajuntament amb la mateixa 
categoria mantenint el seu corresponent règim jurídic i perceben les seves retribucions 
a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal, per una major 
seguretat jurídica  s’informarà als representants dels treballadors prèvia l’efectivitat 
d’aquest acord. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADSCRIURE FUNCIONALMENT al consorci DinàmiG els llocs de treball dels 
treballadors de Ajuntament d’Olot  que es relacionen a continuació: 

 TREBALLADOR DNI 

 
contracte 

 
categori

a 

BUSQUETS SALA M.CARME   46670769C   Indefinit  A2 

CASTILLO MASMITJA ADRIANA 40350362J 
 
Indefinit 

 
C1 

VALVERDE LLORACH NURIA 43628579V 
 
Indefinit 

 
A2 

IBAÑEZ TOST MARTA 46055103H 
 
Indefinit 

 
C2 

FERNANDEZ BRUGUES LIDIA 77916870T 
 
Indefinit 

 
A2 

VILLEGAS TORRAS ARIADNA 46136830A 
 
Indefinit 

 
A1 

REIXACH FERRES JUDIT 77917962B 
 
Indefinit 

 
A2 

RIOL GUTIERREZ, M. DEL 
PILAR 77912954V 

 
Obra 

 
A2 

ESPINAR MATAS, JENIFER 40364640P 
 
Relleu 

 
C2 

SERRAT LINARES ANGEL 46672457Y 

 
Obra – Projecte Joves per 
l’Ocupació 

 
A2 

GOST MAYANS EVA 33956283A 

 
Obra – Projecte Fem 
Ocupació per Joves 

 
A2 

PUJULAR TORRENT, RAQUEL 77921204X 
 
Obra - AODL 

 
A2 
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PADROSA GELABERT, 
MONTSE 40351281N 

 
Obra - AODL 

 
A2 

AULINAS COSTA, 
MARIA                 90002078L 

 
Obra - AODL 

 
A2 

BUSQUETS SEÑE, 
TURA                 43629440G 

 
Obra – Projecte Espais 
Recerca de Feina 

 
A2 

SOMOVILLA CAPALLERA, 
ANA       46671807T  

 
Obra – Projecte Espais 
Recerca de Feina 

 
A2 

MAÑA ROCA, 
MARIA                       45492447B 

 
Obra – Projecte Treball 
als Barris 

 
A2 

 
 
VILA DESVILAR, 
ESTER                  

 
 
77921011R  

 
 
Obra -  Projecte Treball 
als Barris 

 
 

A2 

DARNE FEIXA, 
LAURA                     77916100N 

 
Obra – Projecte Treball 
als Barris 

 
A2 

TEIXIDOR REIXACH, LAURA 77916098X 
Obra - Programa 
Fem ocupació per Joves 

 
A2 

    
L’adscripció funcional serà efectiva en data 1 de gener de 2017 per temps indefinit, 
mentre estigui vigent el contracte de la persona treballadora i l’Ajuntament d’Olot. 
 
L’adscripció funcional implica que les qüestions organitzatives i de funcionament 
estaran sota la direcció i responsabilitat de DinàmiG i els seus òrgans de govern: Junta 
General, Presidència, Vicepresidència i Gerència. No obstant es manté la dependència 
orgànica de l’Ajuntament en relació a tot allò que regula el conveni del mateix. 
 
Segon.- Informar d’aquest acord, prèvia la data d’efectivitat del mateix, al comitè 
d’empresa de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a les persones interessades i al Consorci DinàmiG. 
 
Es presenten conjuntament els punts 9.1, 10.1 i 11.1. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1 
OeC) i 3 abstencions (3 CUP). 
 

11.1. - APROVAR LA INCLUSIÓ DEL CONSORCI DINÀMIG EN EL CONSOLIDAT 
DE LA CORPORACIÓ 

 
Núm. de referència : X2016027869     
Núm. expedient: CPG52016000006 
 
Vist que en sessió de 2 de novembre de 2016, a través de la seva Junta Rectora, es 
va constituir el Consorci “DINÀMIG – AGÈNCIA D’INNOVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA” , format per l’Ajuntament d’Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i per tant amb la consideració d’ens local. 
 
Vist que la normativa sobre racionalització i sostenibilitat financera estableix 
l’obligatorietat que tots els ens locals es trobin sectoritzats en un ens local de 
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referència: Diputació, Ajuntament o Consell Comarcal. 
 
Vist que aquest Consorci per les seves característiques: òrgans de govern, població, 
finançament i adscripció de personal cal considerar-lo adscrits a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adscriure el Consorci d’àmbit local DINÀMIG – AGÈNCIA D’INNOVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA”,  com a ens sectoritzat, al consolidat de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Donar coneixement de la incorporació del Consorci esmentat al Ministerio de 
Hacienda y de la Función Pública als efectes que corresponguin. 
 
Presenta conjuntament els punts 9.1, 10.1 i 11.1 el Sr. Vayreda. Recordaran que el dia 
2 de novembre es va constituir Dinàmig com a successor de l’Institut Municipal de 
Promoció d’Olot i el 28 de juliol també vam acordar per Ple iniciar els tràmits de 
dissolució de l’IMPO. Els estatuts preveuen que es pot dissoldre amb un acord de Ple, 
i el que faríem avui en aquest primer punt, seria dissoldre l’Institut Municipal de 
Promoció de la Ciutat a efectes de 31 de desembre de 2016; això en el primer punt. 
El segon punt el que tracta és l’adscripció del personal de l’Ajuntament a aquest 
consorci, recordaran també que en el Ple de novembre ja vàrem aprovar la subrogació 
de contractes de les persones empleades de l’Institut a l’Ajuntament, i ara el que fem 
és adscriure aquest personal al consorci Dinàmig; una adscripció que fa que els 
treballadors continuïn amb el mateix règim laboral, amb la mateixa categoria, amb el 
mateix règim jurídic, percebent les mateixes retribucions, per tant tot exactament igual. 
Sí que aquesta adscripció implica que a nivell funcional, dependran des d’un punt de 
vista organitzatiu i de treball, sota la gerència i els òrgans de Dinàmig, que hi ha la 
Junta General, la Presidència, Vicepresidència i també el Consell de Direcció. 
I el punt 11.1 que també fa referència a aquesta qüestió és que saben que per la 
normativa estatal, els diferents ens locals han d’estar sectoritzats en algun altre ens 
mare, que ha de ser o la Diputació o l’Ajuntament o el Consell Comarcal, i en aquest 
cas com que Dinàmig pels òrgans de govern que té, pel volum de població que 
representa a la ciutat respecte de la comarca, pel seu finançament i també per 
l’adscripció de personal que proposem al punt 10.1, per totes aquestes raons els 
serveis tècnics municipals plantegen que sigui l’Ajuntament d’Olot que sectoritzi aquest 
consorci; per tant que quedi consolidat dintre el grup de l’Ajuntament d’Olot des d’un 
punt de vista econòmic i financer.  
 
Intervé l’Alcalde. Són punts tècnics, crec que la discussió sobre la implantació de 
Dinàmig ja la vàrem tenir en un altre Ple, però si volen fer alguna consideració? 
 
Intervé el Sr. García. Tot i que siguin tècnics avui, si més no per qui ens pugui escoltar, 
hi ha un rerefons que motiva aquests canvis. El fet de la desaparició de l’IMPO, i la 
creació de Dinàmig, en el nostre cas de la ciutat d’Olot és passar d’un àmbit d’actuació 
local a comarcal, tot i que moltes de les actuacions o recursos que l’Ajuntament hi 
dedicava, en molts casos eren per persones de fora d’Olot també, vull dir que en la 
pràctica ja s’estava fent una actuació comarcal. Passar de l’àmbit local a comarcal vol 
dir que només tenim un ens en lloc de diversos als diferents ajuntaments, per tant 
estem parlant, per una banda de més eficiència econòmica i també dels recursos que 
dediquem a promoció econòmica. És al nostre entendre un aspecte positiu per als 
ajuntaments petits de la comarca, que per si sols no tenien capacitat ni econòmica ni 
tècnica per tenir projectes potents de promoció econòmica; per tant el fet d’una única 
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entitat a nivell de la comarca sí que ho permet amb més facilitat. També és positiu en 
el sentit que a l’hora de negociar amb els diferents departaments, una cosa és que de 
la comarca de la Garrotxa anessin tres o quatre ajuntaments, a vegades per parlar del 
mateix, i per tant de vegades duplicant o triplicant el mateix recurs al mateix territori, i 
d’aquesta manera també des de Treball o des d’on fos també tenien més fàcil negar-
se a concedir els recursos. Per tant també en aquest sentit ho valorem molt 
positivament.  
Els treballadors, com ja s’ha dit, no perden cap tipus de drets, els mantenen, per tant 
aquest canvi d’adscripció no suposa cap pèrdua. Per tant, per tot el que acabo 
d’explicar i el que ha dit el Sr. Vayreda, votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació  del grup municipal CUP. Nosaltres ens 
abstindrem per coherència amb el que havíem dit en els anteriors plens, i seguirem 
insistint en el tema que esperem que es consolidi, sobretot a nivell de plantilla de 
treballadors, que no depenguin sempre tant de les subvencions del SOC, perquè això 
no acaba de ser prou estable. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. De Dinàmig n’hem 
parlat moltes vegades i estem a favor en el sentit que la comarca vagi tota a una en 
aquests temes i en els altres temes. Sí que volíem fer un petit esment a l’IMPO, que 
l’hem liquidat. El Sr. Vayreda en l’última Junta, va dir que els polítics normalment no 
liquidem coses i no tanquem organismes; encara que sigui per obrir-ne un altre. 
Nosaltres sí que volíem dir, almenys jo per l’experiència personal d’aquests quasi 18 
mesos d’estar a les Juntes, agrair sempre la voluntat de transparència màxima que ha 
tingut des de la regidoria, i també agrair l’oferiment que va fer el Sr. Vayreda, ara que 
les juntes de Dinàmig són cada tres mesos, d’aprofitar algun dels dijous que tenim 
reunió de grups municipals, per poder fer un seguiment d’una àrea que ens sembla 
que és molt important de la ciutat, i nosaltres li volíem agrair aquesta voluntat de 
transparència i d’explicar les coses, que sempre l’ha tingut, i això li reconeixem. 
Hi votarem a favor. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (3 CUP). 
 

12.1. - ACORD RELATIU A LA CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ I SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES 

INSTAL·LACIONS XARXA CALOR AMB LÚS D'ENERGIES RENOVABLES I DE 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 

 
Núm. de referència : X2014003094     
Núm. expedient: CCS12014000004 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2014 va adjudicar a la UTE 
Gas Natural Servicios SDVG,SA-Wattia Innova,SL” la concessió d’obra pública per a la 
construcció i servei de manteniment integral de les instal·lacions d’una xarxa de calor 
amb l’ús d’energies renovables i subministrament d’energia. 
 
L’Ajuntament Ple  de data 25/09/2014 va modificar el contracte esmentat tot aprovant 
un no emplaçament de la central de calor. 
 
Atès l’informe del director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa 
de data 16 de desembre de 2016 relatiu a modificacions del contracte esmentat.  
 
I Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
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Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar el contracte la concessió d’obra pública per a la construcció i servei 
de manteniment integral de les instal·lacions d’una xarxa de calor amb l’ús d’energies 
renovables i subministrament d’energia, segons: 
 
A) Ampliar la concessió amb la producció de fred a la xarxa de climatització, tot fixant 
un preu de venda de 62 €/MWh subjecte a la revisió anual de preus segons variables 
de funcionament de la xarxa (número de usuaris connectats i període d’ús). 
 
B) Incorporar a la xarxa de climatització els edificis: 
-Casal de la Gent Gran 
-Can Monsà (C/ Fontanella,3) 
-Local comercial C/Sant Rafael, 23  
-Local comercial Plaça Hospital- C/Dr. Fàbregas 
-Oficina de Turisme  
 
C) Renunciar per part de l’Ajuntament d’Olot a l’aportació prevista de 10.000 €/any en 
concepte de gestió de l’explotació.  
 
D) Ampliar en dos (2) anys més el termini de la concessió, és a dir quinze (15) anys a 
comptar des de la data de recepció definitiva de les obres. 
 

Segon.- Les modificacions que es proposen i la seva repercussió econòmica són les 
que figuren a continuació: 
 

REGULARITZACIÓ DE PARTIDES 

2.1 Eliminació ramal fred Museu Comarcal -45.000,00 € 

2.2 Revisió partides Projecte executiu -32.294,00 € 

 TOTAL: -77.294,00 € 

AMORTITZACIÓ DESPESES EXTRES RECONEGUDES 

 INVERSIÓ RECONEGUDA: 418.883,31 € 

 REGULARITZACIÓ DE PARTIDES: -77.294,00 € 

 TOTAL SOBRECOST: 341.589,31 € 

 TOTAL SOBRECOST AMB INTERÈS DEL 4,5%: 458.610,83 € 

 AMORTITZACIÓ ANUAL DEL SOBRECOST: 35.277,76 €/any 

SOBREINGRESSOS PREVISTOS 

Ampliació de la xarxa de climatització 298.350,00 € 

P1 12.182,00 €/any 

P2 3.955,00 €/any 

P3 4.439,00 €/any 

3.1 

P4 19.890 €/any 

Incorporació locals comercials a la xarxa 138.615,00 € 

P1 12.047,00 €/any 

P2 1.837,00 €/any 

3.2 

P3 2.061,00 €/any 
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P4 9.241,00 €/any 

TOTAL SOBREINGRESSOS: 436.965,00 €/any 

 

DIFERENCIAL SOBRECOST I SOBREINGRES - 21.645,83 € 

AMPLIACIÓ CONTRACTE EN 2 ANYS: 128.919,60 € 

RESULTAT FINAL: 107.273,77 € 

 
Les despeses extres reconegudes menys la regularització de partides. tenen un import 
de 458.610,83 € (aplicant un tipus d’interès del 4,5% que es fixava en els Plecs de 
clàusules del concurs).  
 
El resultat és un balanç positiu de 107.273,77 € a quinze anys. Amb aquest diferencial 
el que es proposa és la reducció dels costos d’amortització dels clients segons l’estudi 
econòmic financer adjunt, que queda resumit en la taula següent: 
 
 

EDIFICI Aportació 
anual inicial 
(P2+P3+P4) 

Amortització 
inicial (P4) 

Aportació 
anual final 

(P2’+P3’+P4’) 

Amortització 
final (P4’) 

Geriàtric Santa Joaquima 14.752,00 € 10.232,00 € 15.371,00 10.851,00 € 

Antic hospital Sant Jaume 26.553,00 € 18.417,00 € 27.668,00* 19.532,00 € 

Geriàtric Montsacopa 14.752,00 € 10.232,00 € 15.371,00 10.851,00 € 

Museu Comarcal 12.644,00 € 8.770,00 € 13.175,00 9.301,00 € 

Residència la Caritat 8.429,00 € 5.847,00 € 8.783,00 6.201,00 € 

Plaça Mercat 15.805,00 € 10.963,00 € 16.469,00 11.626,00 € 
 

Mango -- -- 4.392,00 3.100,00 € 

Abaccus -- -- 4.392,00 3.100,00 € 

Oficina de turisme -- -- 2.196,00 1.550,00 € 

Casal de la Gent Gran -- -- 10.979,00 7.751,00 € 

Can Monsà -- -- 17.567,00 12.401,00 € 

TOTAL: 92.935,00 € 64.460,00 € 136.364,00 € 96.266,48 € 

 
* Amb la regularització de la partida d’aportació de la UTE a l’ajuntament d’Olot, en 
concepte de gestió de l’explotació, aquesta partida serà 17.668,00 €. 
 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació 
signi la corresponent documentació.  
 
Intervé l’Alcalde. Presentarà la part més tècnica la regidora Sra. Fité, que porta tot el 
tema de contractació, però sí que jo volia posar en context el tema de la xarxa 
espavilada d’aquesta illa energètica. De fet és un projecte que apareix en el moment 
que estem fent la Plaça Mercat, en el moment que veiem que hi haurà, o que ja hi 
havia un gran forat, i que per tant era una gran oportunitat per posar pous de 
geotèrmia. No se’ns acut directament a nosaltres, sinó que són persones clarament 
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relacionades amb l’estalvi energètic i amb l’ús de les energies sostenibles, que ens 
venen a trobar i ens fan adonar d’aquesta possibilitat.  Jo crec que això diu molt també 
de la ciutat, perquè són des de diverses escoles, instituts, qui estan formant la gent 
aquí, són molta gent que tenen aquesta consciència, i ens ho venen a proposar. 
A partir d’aquí ens sembla que hi hem d’apostar decididament i per això ho fem. Tot i 
que el primer plantejament, és un plantejament molt teòric, que després ens han anat 
apareixent més oportunitats, més possibilitats del primer plantejament inicial, l’hem 
hagut d’anar completant. En aquests moments jo crec que és un model reconegut 
pràcticament arreu, ens demanen a molts llocs per anar-lo a explicar, ha rebut premis 
de reconeixement d’aquesta iniciativa; a nivell internacional, el nom d’Olot va associat 
a l’ús d’energies sostenibles, renovables, a la menys emissió de CO2 a l’oxigen, a 
treballar en una sèrie d’ítems que crec que són molt importants per a nosaltres.  
Mentre ha passat això n’hem anat aprenent, han anat sortint més possibilitats: la 
possibilitat de fer servir aquesta xarxa també per produir fred –que no estava previst al 
principi–, la possibilitat d’estendre-la al Casal de la gent gran, a can Monsà. I en 
l’aspecte negatiu, el fet que en el moment que es van fer els primers plantejaments, es 
comptava amb l’ús d’energia de tot l’edifici de l’Hospital Sant Jaume a ple 
funcionament, cosa que en aquests moments no és així.  
Això fa que hagi estat un plec que hem hagut de treballar-hi i estar-hi molt a sobre, que 
han liderat des del SIGMA, que ho hem fet conjuntament amb la UTE, hem anat 
parlant de les diverses incorporacions i millores, alguns han passat per Ple o per Junta 
de Govern Local, però ho hem anat tutelant. I ara arriba el moment, perquè estem a 
punt d’inaugurar i de posar en servei, d’acabar de tancar tota aquesta vessant 
econòmica que té aquest plec.  
Jo crec que hi ha valors molt importants, més enllà d’aquest valor de la conservació 
del medi ambient, de l’emissió de menys CO2 a l’atmosfera, hi ha el valor de vendre 
energia per contracte, a un preu més barat del que està oferint el mercat, a institucions 
municipals, però també a institucions dedicades a la gent gran, que a partir d’ara 
tindran un preu menys costós del que són en aquests moments els preus de mercat. 
Són moltes les escoles i els ciutadans que ens han demanat de poder venir a veure 
aquesta instal·lació, per tant jo crec que està fora de qualsevol mena de dubte que 
aquest és un projecte emblemàtic per a la ciutat, que dóna prestigi a la ciutat i que 
posa el nom d’Olot a un nivell important en el que és la conservació del medi ambient i 
crec que això lliga molt amb aquesta imatge de ciutat i de comarca que té el primer 
Parc Natural que hi va haver a Catalunya.  
Dit tot això, sí que hem de fer en aquests moments un esforç de números, tenen els 
informes tècnics corresponents, i pel que jo els hi demano el seu suport per tirar 
endavant, per tancar ja aquesta part econòmica, i per seguir fent créixer un projecte 
que jo crec que té moltes possibilitats, més grans encara del que en aquests moments 
tenim sobre la taula.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fité. Proposem  la modificació del contracte de la xarxa de 
calor amb ús d’energies renovables, que va ser adjudicat al ple del 4 de juliol de 2014, 
degut a les variacions del projecte licitat que s’han produït durant la construcció de la 
xarxa, i que són: 

1. L’ampliació de la producció de fred a la xarxa de climatització. 
2. El canvi de l’emplaçament de la sala d’energies. 
3. La incorporació de 5 equipaments nous a la xarxa, concretament el Casal de la 

gent gran d’Olot, Can Monsà, l’oficina de Turisme i els locals comercials ubicats 
a l’edifici de l’antic hospital. 

4. L’eliminació del ramal de fred al museu comarcal. 
Aquestes variacions han generat modificacions, també, en el pressupost licitat. Per 
aquest motiu i amb l’objectiu d’equilibrar la concessió adjudicada a la UTE Gas Natural 
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Servicios SDG, S.A.-Wattia Innova, S.L., es proposen els següents canvis en el 
contracte: 

1. Ampliació del contracte en 2 anys, passant de 13 a 15 anys de concessió. Que 
ens permet garantir la viabilitat de la inversió inicial i la seva ampliació 
posterior, i alhora disminuir els costos d’amortització per a cada edifici. 

2. Incorporar la venda de fred a la concessió. Que fa possible oferir més servei als 
edificis de la xarxa. 

3. Incorporar els edificis nous a la concessió. Amb aquesta, millorem el rendiment 
de la instal·lació i augmentem l’estalvi energètic i l’ús de les energies 
renovables. 

4. Renunciar a l’aportació de 10.000€/any en concepte de gestió de l’explotació. 
Que ens permet disminuir l’amortització corresponent a l’edifici de l’antic 
hospital, propietat d’aquest ajuntament, passant dels 27.668€/anuals a 17.668 
€/anuals. 

Voldria insistir, en que totes aquestes modificacions que proposem incorporar a la 
concessió ja estaven previstes en el propi Plec de clàusules i que en cap cas superen 
els llindars de modificació permesos pel propi plec.  
També cal recordar, que aquesta xarxa de calor, respon de manera directa als 
objectius definits pel PAES, i que amb aquestes modificacions, augmentem 
l’acompliment del PAES, en general, i l’ús de les energies renovables i l’eficiència 
energètica, en concret. 
Així, doncs, proposem aquesta modificació perquè millora la concessió adjudicada 
inicialment i perquè, com explicava fa uns moments l’alcalde, és un projecte estratègic 
que implica una gran aposta i inversió: 
En estalvi, en energies renovables, en un canvi de model energètic, en noves 
oportunitats, en ocupació, en coneixement...  en definitiva perquè implica una inversió 
de futur. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. D’acord amb l’exposició de 
presentar aquesta xarxa com un gran projecte, més que projecte, una realitat que ja 
tenim i de la qual sentir-nos-en orgullosos, com diu l’Alcalde; les modificacions en la 
concessió de la xarxa en principi ens semblen raonables, però tenim algunes 
observacions que si ens poden respondre i en funció de la resposta, votaríem una 
cosa o una altra. 
Una primera és que l’Interventor en el seu informe planteja que aquest nou increment 
de costos que s’ha produït, es podia haver negociat a un tipus d’interès inferior al 4,5% 
que està recollit, en funció de la projecció del tipus d’interès a curt i llarg termini.  
Un altre aspecte és que aquest projecte, de fet es projectava amb quatre aspectes 
estratègics ben definits:  
- El primer, la millora de l’ús d’energies renovables i d’eficiència energètica, l’acord 

d’Alcaldes 20/20, en aquest sentit podríem dir aconseguit. 
- El segon era millora en la gestió dels nostres boscos, la Garrotxa té el 74,5% de 

superfície arbrada, en aquest sentit no sé què ha suposat aquest projecte en 
aquest aspecte important i estratègic que s’apuntava aquí, què ha representat o 
què representa. 

- El tercer era foment de la reinserció de persones amb fracàs escolar, això amb 
promoció d’empreses a la inserció, lligades a la gestió forestal i la producció de 
biomassa; també sobre això quines realitats tenim avui en dia sobre la taula? 

- I el quart, que parlava de nous nínxols d’ocupació, suport i consolidació de 
professionals qualificats en el sector energètic. Aquí tenint en compte que Wattia 
és un dels actors del projecte, segurament podem entendre que també pot estar 
aconseguit o parcialment aconseguit. 
Però els altres dos que normalment afecten a persones que estan en una situació 
laboral menys qualificada i molt més necessitada, ens agradaria saber en aquests 
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aspectes què s’ha aconseguit.  
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP.  El projecte de la xarxa 
espavilada és un bon projecte, ens sembla una bona inversió i ens sembla que en 
aquest cas, l’Ajuntament ha començat a posar una llavor que esperem que creixi, 
encara que, com hem dit abans, si treballem per àrees i no sota un model clar de 
ciutat, potser no acabi florint i sigui un bolet, bonic, però un bolet.  
En qualsevol cas, pel que hem entès, i si no és així ens corregeixin, com que s’han 
ampliat els edificis a servir calor, com que el carrer s’ha d’obrir per passar tubs, també 
hi farem passar fred... això genera més despesa, així com la incorporació de Mango i 
Abacus a la xarxa, en tant que ingressos, però també podríem aplicar-los un punt de 
recàrrec perquè ells també tenen concessions per anys dels locals i imputar-los una 
part del cost al fet d’arribar fins a casa seva estaria bé. 
I llegint l’informe de l’interventor, entre algunes consideracions, comenta que el 
percentatge d’interessos que paguem a l’empresa, en quant a la facturació de l’energia 
entenem, es podria haver negociat atenent a que en aquests moments, els interessos 
solen estar en punts més baixos. 
Votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres el que 
volíem era fer, bàsicament una reflexió, perquè el que entenem que ara anem a 
aprovar, és aquesta concessió d’obra pública pel servei de manteniment, i per tant en 
aquest sentit, l’explicació de la Sra. Fité ha estat molt aclaridora.  
Però nosaltres sí que voldríem dir que ara que mirem cap al nou país i la nova 
república, continuem pensant que Olot ha d’aspirar a ser la capital de Catalunya de la 
nova cultura de l’energia. El que volem aprofitar per dir, és que des de la nostra visió, 
el que va començar essent una estructura pionera, si ara només es queda aquí, faria 
que Olot perdés una mica de pistonada, i explicarem perquè ho diem això. Per a 
nosaltres, el fet de tenir aquest entorn –i ho repetim iens ho han sentit a dir moltes 
vegades– tenim un entorn privilegiat, tenim unes possibilitats, un entorn forestal que 
segurament una bona gestió permet el sosteniment d’aquest tipus d’energia, i pensem 
que això ens ha de fer líders en renovables, la nostra ciutat ho ha de ser, i també en 
reducció d’emissions. I ser com un referent en aquesta nova cultura de l’energia.  
Fa uns anys, quan va començar des del principi tot el tema de la xarxa espavilada de 
calor, i el calor i el fred, teníem ben bé la sensació que èrem únics, i tal com ha dit 
l’Alcalde es reflectia bé en els premis que es guanyaven i els reconeixements que hi 
havia. Si ara fem una petita volta pel que seria la web de la Diputació de Barcelona i 
veiem les xarxes de calor i fred que hi ha, i veiem de quina manera han corregut les 
ciutats a aplicar aquest tipus d’energies, veiem, per citar-ho com a llista: Balsareny, la 
Bassa, Salvador de Guardiola, Begues ja en té dues en funcionament, Molins de Rei, 
on hi ha 650 habitatges que s’abasteixen amb aquest tipus d’energia. Per tant, és 
aquella sensació que una cosa que va ser pionera, i que de fet segurament ho és en 
tècnica, ara mateix, si no continuem fent un pas endavant i ens creiem tot aquest canvi 
de la cultura de l’energia, ens podríem quedar a mig camí, i si ens n’anem a mirar-ho 
des del CILMA i des del Beenergi de Girona, evidentment hi ha molts altres municipis 
de Girona, que també ja tenen aquesta estructura implementada i en funcionament.  
Nosaltres el que demanaríem és que no caiguéssim en un cofoisme que podria ser 
irreal i que ens faria quedar-nos amb aquesta estructura, que és molt pionera i que 
evidentment hem de felicitar a tots els serveis tècnics, a la gent del SIGMA que hi va 
treballar, a la UTE que ho va tirar endavant, evidentment Wattia té tot el nostre 
reconeixement; però penso que no és el moment de caure en un cofoisme, que tenim 
els serveis tècnics, que tenim gent pensant en la ciutat que és molt líder en el tema de 
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les energies, i que per tant hem de tenir la voluntat política per recuperar aquest 
lideratge. 
No és un tema només de diners, ja sé que aquestes estructures són realment 
costoses. És un tema de prioritats, i és un tema de prioritat de país i de lideratge en un 
tema punter en la nova república. Per tant pensem que vostès decideixen les prioritats 
de la ciutat i que decideixen si volen continuar en aquest futur i continuar implementant 
ja ara mateix una nova xarxa, començant a pensar-ne una altra, que sé que ja hi és, 
en aquest pensament, parlant amb el SIGMA ja hi ha un projecte endavant, però res 
de caure en el cofoisme; ho hem fet molt bé fins ara però no podem perdre pistonada i 
hem de començar a treballar ja en aquesta xarxa de calor per ser això que dèiem: la 
capital catalana de la nova cultura de l’energia. 
 
Intervé la Sra. Fité. En primer lloc, Sr. García, el tema del tipus d’interès, aquest 4,5% 
era el que estava marcat i concretat en el plec de clàusules que es va aprovar i per 
tant és aquest el que s’ha agafat per fer tots els càlculs.  
Pel que fa al comentari que feia sobre els objectius estratègics, és evident que la 
millora de gestió de boscos, la reinserció de persones i els nous nínxols d’ocupació 
són objectius amb els quals hem de treballar un cop aquesta estructura estigui en 
funcionament, i per tant aquí d’alguna manera estem donant compliment al primer 
objectiu, però ara hem de treballar en els següents, perquè realment tota aquesta 
estructura ha de fer possible que puguem treballar amb aquests tres altres objectius; 
no de forma individual des de l’Ajuntament, sinó amb altres entitats i altres col·lectius 
que ens puguin donar un cop de mà amb tot això, i s’hi està treballant. Evidentment tot 
això encara no està consolidat, però no deixen de ser objectius estratègics i que en la 
mesura que es vagi avançant, s’aniran incorporant quan la instal·lació estigui en 
funcionament.  
En relació als seus comentaris, estem d’acord que evidentment és un benefici per a 
les persones, a part que tinguem una instal·lació pionera i que ens ha de servir per 
millorar molts aspectes, però com he comentat, no només són aspectes ambientals, 
sinó que també tenen a veure amb el benestar i amb el progrés i les oportunitats de 
les persones.  
Pel que fa al comentari sobre l’empresa, d’entrada crec que hem de donar-los-hi el 
benefici del dubte, i en principi l’empresa complirà amb els seus compromisos, que 
són garantir el subministrament d’energia a aquests equipaments que no són menors. 
Estem parlant de residències i de llocs que evidentment, li puc ben assegurar que no 
ens trobarem en aquesta situació que l’empresa talli el subministrament. 
I l’últim comentari el respondré conjuntament, al Sr. Rubió i a la Sra. Barnadas, en el 
sentit que senyors, estem a punt de posar en funcionament una instal·lació que 
evidentment poden haver posat en marxa o poden tenir projectes en altres poblacions, 
però és una instal·lació, pionera o no, però fantàstica; una instal·lació que ens ha de 
permetre avançar moltíssim en moltes coses en què tots hi estem d’acord i per tant 
felicitem-nos per tenir aquesta instal·lació a punt de posar-se en funcionament, i 
evidentment avançarem. Tenim molt de camp per córrer, però tenim el camí iniciat i un 
bon camí. Ja discutirem més endavant, però avui és un dia per felicitar-nos i no per 
preveure possibles problemes que tindrem. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo no conec amb detall això de la Diputació de Barcelona, però el 
que m’han dit, és que projectes que combinin les tres fonts d’energia –biomassa, 
geotèrmia i energia solar– crec que n’hi ha pocs. I és veritat que de projectes de 
biomassa, l’altre dia parlàvem de Sant Pere de Torelló, que no sé quants anys fa que 
van fer una central de biomassa i serveixen a diversos domicilis particulars, però jo 
crec que fent servir els tres com s’ha fet aquí, i a més des de l’àmbit públic 
exclusivament, crec que no hi ha gaires projectes a nivell de Catalunya, i fins i tot a 



 

Mod ACTS_DP06 31 

nivell mundial diria que són pocs, i per això hi ha interès de moltíssima gent a 
conèixer-ho. 
Pel que fa al tema del cànon, quan consumim més probablement a l’edifici de 
l’Hospital de Sant Jaume, el cànon anirà quedant menjat per aquest augment del 
consum. Però si l’Ajuntament aconsegueix més recursos –en això estic clarament 
implicat– aquest cànon el podem eliminar si aconseguim altres recursos i podem 
injectar altres recursos a aquest projecte. 
Sobre el tema dels boscos, ens hauria facilitat molt si haguéssim tingut boscos 
municipals, com per exemple tenen a Ribes de Freser, i per tant a ells la seva central 
de biomassa funciona en gran mesura pels boscos, i dependrà de la iniciativa privada. 
Ja s’han fet alguns intents, fins i tot des del punt de vista d’implicar-hi a persones a 
través d’una empresa social, en el tema de la neteja de lleres, per aconseguir la fusta; 
després tot el procés d’assecament... Estem en aquesta línia, però l’enganyaria si li 
digués que ja està concretat, no ho està però estem en aquesta línia. I fins i tot hi ha 
algun estudi que diu que si netegem bé les lleres i les franges i tot aquest tema que 
per seguretat tenim l’obligació de fer, pràcticament aconseguirem el combustible 
necessari per fer funcionar les calderes de biomassa. I si no, haurem d’anar tenint 
garantit el subministrament a través d’una empresa, i la voluntat és anar treballant 
conjuntament amb aquesta entitat social. Jo d’això sempre n’havia dit “la cirereta del 
pastís”, perquè si a més aconseguim que això, a més de fer rentable el manteniment 
dels boscos, ho fem a través de persones que necessiten un cop de mà per 
aconseguir feina, crec que seria fantàstic per a aquest projecte. En això hi estem 
treballant però no està absolutament garantit. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. És com que això de les noves tecnologies és extraordinari, el 
Sr. Franc Comino ens estava seguint i m’envia un missatge que diu que la setmana 
passada van presentar aquesta xarxa al Cluster d’eficiència energètica de Catalunya, 
que hi havia un representant de l’Estat de les xarxes de calor i fred, i diu ell, no n’hi ha 
cap altra a l’estat amb aquesta combinació d’energies –com deia l’Alcalde– i menys en 
un centre històric. Per tant, és Wattia qui ho diu; segurament que hi ha altres xarxes 
semblants, però amb la combinació aquesta no. 
 
Intervé l’Alcalde. Molt poques, si és que n’hi ha alguna al món, i jo he dit que creia que 
n’hi havia poques.  
I després parlant del tema econòmic, hem prioritzat al màxim que baixéssim el preu de 
l’energia, també era una possibilitat que ens havien proposat. Podríem dir: no siguem 
tan exigents, si en comptes de rebaixar, crec que era un 10% que posava al ple, 
rebaixem un 5%, ja sortiran els números; no, al contrari, que si en lloc d’un 10% pot 
ser un 20%, volem això, i preferim forçar més en la rebaixa del preu en el geriàtric 
Montsacopa, a La Caritat, al Casal de la gent gran que és de la Generalitat de 
Catalunya, en totes les estructures que hi ha a l’Hospital Sant Jaume volem baixar 
aquest preu, i per això hem fet aquest esforç i hem fet aquest ajustament econòmic en 
aquests moments. 
 
Intervé el Sr. García. Una part de l’explicació de l’Alcalde era en el sentit que ja s’han 
fet algunes coses, abans la regidora deia, com que era un pas següent que s’havia de 
fer; a mi em sembla que el tema d’actuació en els boscos o d’aquesta integració 
laboral de persones amb aquestes tasques, també requereix molt d’esforç i temps, i no 
s’ha d’esperar necessàriament a què estigui en marxa ja tot el procés sinó que s’ha de 
preparar i fer amb anterioritat. Jo de totes maneres faré un acte de fe, creuré que 
s’estan fent coses i que encara se’n faran més, però en tot cas dues observacions: 
una, els agrairia que ens informin en algunes de les reunions que anem fent i 
participem els grups de l’oposició, com s’avança en aquests dos aspectes estratègics 
d’aquest projecte, i també que tinguin la seguretat que si no donen aquesta informació 
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o entenem que no s’avança o no s’està fent res o gairebé res, de la mateixa manera 
que ara per part nostra els atorguem aquest vot de confiança, també denunciarem, si 
és que entenem que això es produeix, la inacció o l’incompliment d’uns aspectes 
importants d’aquest projecte.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Potser no m’he explicat prou bé. Però si han quedat 
dubtosos d’estar per les energies alternatives... és que a mi l’esperit nadalenc ja veuen 
que no m’ha imbuït. No és aquest, ni dubtem de la capacitat tècnica de ningú, però el 
que sí que volem dir, i malgrat que avui toca celebrar, no ens podem quedar aquí i que 
per tant, sense tanta complexitat tècnica o potser amb un altre tipus d’instal·lació més 
senzilla, com a més gent puguem arribar, és aquesta la idea. I per tant, quan vàrem 
començar segurament èrem dels primers o els únics, i només que la gent s’està 
posant molt les piles en aquest sistema i que per tant, si volem liderar això i volem 
continuar essent els pioners, és només aquest apunt. 
 
Respon l’Alcalde. Pot estar ben segura que volem liderar i continuem treballant i tenim 
a la ciutat, per sort, un gran soci impulsor. I ja els ho he dit jo en la meva intervenció 
inicial, que fins i tot va ser qui va venir i va dir que això podria ser una oportunitat; són 
tota una sèrie de gent que estaven al voltant de l’IES Garrotxa, que treballaven aquest 
tema, al voltant de l’empresa Wattia, que al voltant de l’energia són molt potents a 
nivell de la comarca de la Garrotxa i que varen ser ells els qui ens van venir a exposar 
aquesta idea, i el nostre únic mèrit, si és que hi ha algun mèrit, és haver captat que 
això era una bona idea i haver-hi apostat. 
I Sr. García, a mi em sap greu, l’objectiu fonamental és l’ús de les energies 
renovables; el segon objectiu era subministrar a edificis públics; el tercer objectiu era 
fer-ho a menys preu. I després també hi havia altres objectius complementaris, que no 
per això menys importants, però eren objectius complementaris, com millorar la gestió 
dels boscos, que jo crec que això és una necessitat que tots veiem , que per sort aquí i 
plou i no s’encenen però a molts llocs s’encenen, i per això també es va afegir dins 
d’aquests objectius. Però els objectius inicials i més importants, que són els relacionats 
amb l’energia, jo crec que els hem complert tots. El fet de fer la recollida de llenya a 
través d’una empresa social, els temes d’emprenedoria social els anirem treballant, jo 
li he explicat que ja s’ha fet un intent, ha començat, jo ara no tinc exactament com està 
però en els propers dies en parlarem i intentaré tornar-li una contesta, però s’ha fet un 
intent i també li garanteixo que no ens adormirem, que ho anirem intentant, tot i que no 
és fàcil. Els boscos, quants més propietaris ens vulguin cedir els seus boscos perquè 
el combustible sigui de quilòmetre zero, de veritat que està en els nostres objectius 
que això sigui així; ara, l’objectiu fonamental d’aquest projecte és posar en marxa l’ús 
d’energies sostenibles, disminuir el CO2; tot això i sobretot després subministrar 
energia barata als establiments públics que crec que són de la nostra responsabilitat. 
Filosòficament és això, perquè hi he estat des del principi, tot i que potser no conec 
tots els detalls. 
 
Intervé el Sr. García. Potser és com vostè diu, però jo amb el document que se’ns va 
entregar no és així: no és una cosa complementària, aquí molt clarament diu: “el 
projecte té quatre aspectes estratègics ben definits: un la millora de l’ús d’energies 
renovables i eficiència energètica; dos, millora en la gestió dels nostres boscos; tres, 
foment de la reinserció de persones amb fracàs escolar; i quatre, nous nínxols 
d’ocupació, suport i consolidació de professionals”. Ja m’imagino que el projecte 
aquest també quan s’ha valorat, estic convençut que hi ha una valoració que 
segurament és estrictament tècnic, i la seva ubicació en el centre d’una ciutat, però 
també estic convençut que aquests altres aspectes que estan definits com a 
estratègics, també es valoren molt positivament. Per tant, al meu entendre, qualsevol 
d’aquests aspectes té la mateixa importància, una altra cosa és que primer hagi de ser 
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el primer i potser l’esforç econòmic s’hagi de situar més en les instal·lacions, però al 
meu entendre, si no es complissin qualsevol d’aquests punts, el projecte hauria quedat 
fallit, en part. I per tant, per això insisteixo perquè em sembla, i a més n’hem parlat 
també a bastament, que el tema de problemàtica social i laboral és importantíssima, i 
per tant jo penso que en la preocupació de l’equip de govern hauria d’estar al mateix 
nivell que les altres. I de vegades em sembla que les preocupacions en alguns 
aspectes s’agafen amb més ganes i més força, i d’altres van quedant enrere; no sé si 
utilitzant les seves paraules,com a coses complementàries, si cauen, cauen, i si no 
mala sort, ja intentarem fer una altra cosa. 
 
Respon l’Alcalde. Sort de l’esperit nadalenc, i sort que ha afegit “en part”, perquè això 
evidentment també són objectius i també els treballarem. Però no em negarà que 
l’objectiu inicial, pel qual es va començar a moure tot això és un problema d’energia i 
d’estalvi d’energia, no el problema de solucionar, que a més ha de ser transversal: 
intentar aconseguir que la gent tingui més feina que és una gran prioritat; d’intentar 
que el tema de l’emprenedoria social en què també hem estat treballant, no només per 
aquest cas, estigui absolutament present d’una forma transversal, i que el projecte 
sigui fallit si això... Jo crec que no, que si funciona tot el tema de les energies és un 
percentatge molt elevat que el projecte ha estat un èxit, i a més és energia barata i 
sostenible. Si a més podem fer la resta, pujarem de nota. Però ara del que pot estar 
segur és que hi treballarem, tant de bo surti i hi treballarem perquè això sigui així. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement un apunt final. En tot cas, Sr. García, com a regidor de 
Medi Ambient, estigui tranquil que això ho treballarem de debò, aquestes 
preocupacions que vostè té. Hi ha un element més, que em sembla que ja es constata 
i hem fet pedagogia amb aquesta xarxa espavilada que justament avui fa una 
setmana, Montagut va inaugurar un nou edifici municipal i tot el que són les energies, 
tant per calor com per fred, van amb geotèrmia. Per tant, ja marca petja el que s’està 
fent a Olot, i penso que això és molt positiu també, són realitats ja. 
 
Intervé l’Alcalde. Segur, Sr. García, que en continuarem parlant, especialment si li puc 
donar bones notícies, que ja me’n preocuparé de portar-ho al Ple.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
13.1. - DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL  SOBRE APROVACIÓ 

ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES AL PROGRAMA 
D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029 

 
Núm. de referència : X2016019200     
Núm. expedient: CC012016000323 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a 
l’aprovació de l’estat d’execució i aprovació del pla d’inversions d’obres en el programa 
d’inversions del servei d’aigua 2009-2029, segons: 
 
-Junta de Govern Local del dia 5 de maig de 2016: 
 
Primer.- Aprovació nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua  i ordenar la 
seva execució amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 
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-Millora de la xarxa del carrer Pou del Glac: 19.245,26 € 
 
Segon.- Aprovació nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la 
seva execució amb càrrec als excedents d’explotació: 
-Instal·lació d’un comptador de reg a la plaça Castella i Lleó : 401,95 € 
-Instal·lació d’un comptador de reg de l’Hospital:......................319,95 €  
 
Tercer.- Aprovació nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la 
seva execució a fons perdut amb càrrec d ela companyia.: 
-Substitució del creuament C/Bisbe Serra-C/ Guifre el Pilós: 2.354,26 €  
 
Quart.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions 
de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per l’empresa “SOREA,SA” amb càrrec al fons 
de reposició de la tarifa del servei, que a data d’avui i incloent les noves obres, té el 
resum econòmic següent: 

-Import d’obra acumulat exigible a Sorea inclòs any 8: 4.321.946,28 €  
-Import d’obra acumulat ordenat a Sorea fins ara : 3.231.295,06 € 
-Import d’obra acumulat executat per Sorea fins ara: 3.107.295,97 € 

 
Cinquè.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions 
de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per “SOREA,SA” a fons perdut amb càrrec a la 
companyia, que té el resum econòmic següent: 

-Import d’obra acumulat exigible a Sorea inclòs any 8: 1.105.420,00 € 
-Import d’obra acumulat ordenat a Sorea fins ara : 549.017,48 € 
-Import d’obra acumulat executat per Sorea fins ara: 546.734,98 € 

 

-Junta de Govern Local del dia 25 d’agost de 2016 
 
Primer.- aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i executar la 
seva execució a Sorea,SA amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 
-Millora xarxa projecte d’accessibilitat 2016: 16.576,95 € 
-Millora xarxa carrer Tartana : 43.113,30 € 
 
Segon.- Aprovar nou programa d’obres i serveis en la xarxa d’aigua i ordenar la seva 
execució a Sorea,SA amb càrrec als excedents d’explotació: 
-Millora xarxa carrer Macarnau; 23.462,60 € 
 
Tercer.- Aprovar nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la seva 
execució a “Sorea,SA” a fons perdut amb càrrec de la companyia: 
-Adequacions prevenció riscos laborals: 8.394,57 €  
 
Quart.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions 
de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea amb càrrec al fons de reposició de 
la tarifa del servei, que a data d’avui i incloent les noves obres, té el resum econòmic 
següent: 
-Import d’obra acumulat exigible a Sorea inclòs any 8: 4.321.946,28 €  
-Import d’obra acumulat ordenat a Sorea inclòs any 8 : 3.314.447,91 € 
-Import d’obra acumulat executat per Sorea a data informe: 3.107.295,97 € 
 
Cinquè.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions 
de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea a fons perdut amb càrrec a la 
companyia, que té el resum econòmic següent: 
-Import d’obra acumulat exigible a Sorea inclòs any 8: 1.105.420,00 € 
-Import d’obra acumulat ordenat a Sorea inclòs any 8 : 557.412,05 € 
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-Import d’obra acumulat executat per Sorea fins ara: 546.734,98 € 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Avui donem compte de les inversions en la xarxa 
d’aigua d’aquest any 2016 i les adjudicacions que hem fet durant l’any.  
En concret vàrem fer una adjudicació a la Junta de Govern Local del dia 5 de maig, per 
un import total de 22.321 euros, i una altra adjudicació en la Junta de Govern Local del 
25 d’agost, per un import de 91.548 euros. Per tant, hem invertit aquest any a la xarxa 
d’aigua un total de 113.869 euros. 
L’estat de comptes d’inversió respecte del que estava previst a la concessió, és el 
següent: en l’estat d’execució amb càrrec al fons de reposició de la tarifa, seria exigible 
una inversió de 4.321.946 euros, i s’ha fet un import d’obra acumulat i ordenat a 
SOREA per 3.314.000 euros. I respecte a les inversions amb càrrec a fons perdut que 
estaven previstes en el plec de condicions i en l’oferta que va fer l’empresa, d’un total, 
per a tota la concessió d’1.105.420 euros, que estava previst en el plec, s’ha ordenat 
obra per un import total de 557.000 euros. 
Voldria fer esment que la diferència en el punt primer és degut a què com saben, tenim 
previst en el proper any començar la construcció del dipòsit de l’aigua, i per tant aquí hi 
ha una reserva ja prevista per a la inversió en aquest dipòsit, i d’aquí la diferència del 
milió d’euros, entre la inversió exigible i la inversió que s’ha fet fins aquest moment.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Sr. Gelis, en la part 
del fons perdut que va a càrrec de la companyia, que hi ha una diferència també entre 
l’exigible, que era 1.105.000 euros, l’ordenat que ha estat 557.000 euros i l’executat 
que només ha estat 546.000 euros, com és que hi hagi hagut aquesta diferència? 
 
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també 
teníem el nostre dubte que la Sra. Descals, perquè no acabàvem d’entendre aquesta 
diferència, perquè enteníem que era fins l’any 8, o sigui fins a l’actual, i per tant la 
diferència seria real a hores d’ara. Ja ens ho explicarà. 
El que podem aprofitar en aquest moment per dir, que feia temps que volíem fer una 
reflexió en aquest sentit, és que tot i que la concessió és fins al 2029 i que per tant 
això ens donarà temps per parlar i per reflexionar moltíssim, sí que és cert que a 
nosaltres ens agradaria començar a obrir, per dir-ho col·loquialment, el meló del tema 
de la cultura de l’aigua. I és perquè hi ha molta literatura sobre aquest tema i hi ha 
molts anàlisis fets a nivell mundial, i una especialista que hi ha treballat moltíssim, es 
diu Satoko Kishimoto, fa un resum molt interessant i molt senzill en una publicació, que 
és el futur de l’aigua pública, i quan veiem que ciutats com Berlín o París han 
aconseguit remunicipalitzar l’aigua, pensem que això és d’aquelles coses que podríem 
projectar per a l’Olot del futur. Sembla com prematur o sembla que queda molt, però 
nosaltres la por que tenim, tot i que nosaltres el 2029 no sé si hi serem, però aquí 
segurament que no, podem arribar a aquests 2028 tornant a externalitzar el servei si 
no hem tingut temps de fer aquesta reflexió. Per tant d’una manera calmada i d’una 
manera tranquil·la, sí que penso que podríem començar a fer aquesta reflexió, i que en 
aquest tema hi hagués un gran pacte sobre l’aigua a la ciutat; tant en l’ús, o sigui en el 
que seria la cultura general de l’aigua.  
Per tant només aquella pregunta sobre l’import i una breu reflexió que pensem que és 
un bon moment per començar a pensar en aquest tema.  
Respon el Sr. Gelis. Potser no m’he explicat suficientment bé però l’import d’1.105.420 
euros és pel total del temps de la concessió i per tant, en aquest moment hem aprovat 
obra per una mica més de la meitat d’aquest import. Per tant aquests 1.105.420 euros 
s’hauria d’esgotar a l’any 29,  no abans, així que hem anticipat molt d’inversions en 
aquest sentit. 
I respecte a la seva reflexió, jo crec que estem a l’any 8 de la concessió, d’una 
concessió a molts anys, d’això hi haurà temps de parlar-ne i haurem de veure-ho. Però 
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en aquest moment jo crec que ens hem de centrar, sobretot ara en una qüestió molt 
important per a la ciutat, que és en el proper any el tema del dipòsit; de veritat que és 
una qüestió molt important perquè puguem tenir reserva d’aigua suficient en cas 
d’alguna avaria important, que en aquest moment seria insuficient la que tenim i llavors 
n’haurem d’anar parlant, de quina haurà de ser la gestió de l’aigua.  
En tot cas, per a la tranquil·litat de tots plegats, sàpiguen que les comparatives que 
tenim de costos d’aigua a la ciutat, respecte de moltes altres ciutats d’una mida igual, 
semblant a la nostra i de molt més grans que la nostra, estem en la part més baixa de 
cost per 10 m3 d’aigua, que és el que es té com a referència de consum habitual. 
Estem en 11,2 o 11,3 euros per 10 m3 d’aigua, i és dels més baixos que hi ha; sempre 
estem en la part més baixa de totes.  
 
Intervé la Sra. Descals. Només un petit comentari, que des de la CUP vàrem presentar 
una moció per intentar estudiar, que vàrem dir la paraula “estudiar” deu vegades, per 
començar a pensar en temes com la municipalització de l’aigua, i una mica més i se’ns 
mengen, ens va donar la sensació. Vull dir que em va donar la sensació que semblava 
que haguéssim dit una bestiesa molt grossa. Per això vull tornar-ho a dir.  
 
Intervé l’Alcalde. Me n’alegro que quedés tan clar, ho vàrem rebutjar contundentment 
des de l’equip de govern; no ens ho pensem plantejar i menys en aquest moment, que 
gràcies a haver fet aquest plec tenim la inversió d’un dipòsit d’aigua que és molt 
important per a la ciutat. Per tant tenim inversions finançades, tenim preu baix; quan 
arribem al final de la concessió qui estigui aquí entenc que s’ho haurà de plantejar, ara 
és purament fer volar coloms, fer espectacle i no treballar per a la ciutat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

14.1. - AL·LEGACIONS ORDENANCES FISCALS 
 
Núm. de referència : X2016027699     
Núm. expedient: IG112016000007 
 
Vistes les al·legacions presentades per la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 
d’OLOT (CUP) contra l’acord d’aprovació provisional de modificacions de les OOFF a 
regir per al proper exercici 2017 que es concreten en : 
 
1- Propostes per tal de modificar tipus de gravamen. 
 

a) Fer ús del que preveu l’article 72.4 del R.D. Legislatiu 2/2004 per aplicar tipus 
diferenciats de l’IBI per als béns urbans amb us no residencial. En concret es 
demana aplicar el tipus màxim del 1,23% sobre uns determinats grups de béns 
immobles.  
 
b) Incrementar els coeficients de situació de l’IAE, incrementant en un punt cada un 
dels 4 que defineix l’ ordenança.  
 
c) Modificar els tipus de base de l’impost de plusvàlua dels períodes: 

- fins a 5 anys. 
- fins a 10 anys. 

 
d) Modificar les tarifes de  la taxa de clavegueram. En concret: 
 

- Ús domèstic: introducció de criteris de progressivitat en funció del consum. 
- Ús industrial: increment d’aquesta quota.  
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2- Proposta per tal de fer ús de l’article 72 del R.D. Legislatiu 2/2004 amb la finalitat 
d’introduir un recàrrec a l’IBI.  
 

- Fent ús del que també apunta l’article 72.4 es proposa aplicar un recàrrec del 
50% de l’IBI a tots els immobles d´ús residencial, que portin molt de temps 
desocupats.  

 
3- Proposta per tal de suprimir/modificar  bonificacions existents. 
 

-Supressió o modificació a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de les 
bonificacions per vehicles històrics/antics. 

 
4- Proposta de creació d’una nova taxa. 
 

-Creació d’una taxa sobre la verificació dels pisos buits. Aquesta taxa gravaria els 
pisos buits durant més de dos anys i el fet imposable seria el control administratiu i 
d’inspecció per detectar aquests pisos per tal d’incorporar-los al mercat de lloguer.  

 
5- Proposta de modificació dels índexs de situació de l’IAE. 
 

-Modificació de les actuals 4 categories, substituint-les només per dues.  
 
6- Altres propostes. 
 

a) IBI: Modificar l’article 5 de l’OOFF relatiu a les exempcions de l’IBI per tal 
d’introduir-hi una referència a la sentència del TS de 4 d’abril de 2014 relatiu al 
tractament de l’IBI per als béns propietat de l’església catòlica. 
 
b) IBI: Portar a terme una nova revisió cadastral.  
 
c) IBI: Establir una periodicitat determinada per efectuar revisions cadastrals (per 
exemple, 10 anys). 
 
d) IBI: Ampliar les subvencions per a l’IBI a totes les famílies amb els seus 
membres desocupats o en situació d’atur i amb prestacions o salaris inferiors al 
salari mínim interprofessional.  
 
e) IAE: Iniciar un procés de revisió de les diferents activitats per veure si estan 
donades d’alta de l’epígraf correcte.  

 
Estudiades les al·legacions formulades i d’acord al que determina la legislació vigent 
cal considerar: 
 

a) En relació a la legitimitat del recurrent  per impugnar les Ordenances fiscals la 
jurisprudència és clara en determinar que correspon una interpretació amplia. Per 
tant correspon acceptar les presents al·legacions 
També s’estableix que les al·legacions han de ser resoltes expressament pel ple, 
sense que es puguin resoldre per silenci administratiu.  
 
b) En relació a les propostes concretes 1, 2, 3, 4 i 5 

 
La impugnació a les Ordenances fiscals té com a finalitat advertir incorreccions, 
aportar aclariments, contrastar la legalitat del seu text amb la legalitat de les 
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disposicions de caràcter general i poder fer petits ajustaments sempre en benefici del 
contribuent. Qualsevol modificació substancial que es fes   a l’Ordenança fiscal  
requeriria una nova exposició pública.  
 
Totes i cada una de les cinc  propostes  impliquen com a mínim la modificació a l’alça 
de l’import a satisfer per un determinat col·lectiu de contribuents. Això obligaria a una 
nova exposició pública i per tant  no es poden acceptar. S’haurien pogut considerar, si 
s’haguessin proposat abans de l’aprovació provisional de les Ordenances. 
 

c) En relació a Altres propostes (6) 
 
6a) La jurisprudència ja es té en compte en l’aplicació dels beneficis fiscals dels 
diferents tributs. L’Ajuntament opta però per incloure a l’ ordenança únicament el que 
va canviant a nivell de text legislatiu.  
 
6b) i 6c) L’Ajuntament d’Olot va fer la darrera revisió cadastral l’exercici 2005 amb 
efecte 2006 per dos motius: 
 
 - L’anterior revisió havia estat amb efecte 1990. Era imperatiu de fer-la ja que del  
1990 fins al 2005  es va produir a Olot: 
 
* una gran activitat immobiliària, i per tant un increment considerable del número 
d’unitats urbanes. 
* un canvi de planejament. 
 
A partir del 2006 no s’ha produït cap d’aquests dos supòsits i la disminució del valor de 
mercat que han experimentat la majoria de les finques l’Ajuntament l’ha corregit 
aquests darrers anys perquè s’ha acollit a l’aplicació dels coeficients d’actualització de 
valors cadastrals previstos pel ministeri d’hisenda.  
 
Pel 2014.......0,85 
Pel 2015.......0,83 
Pel 2016.......0,82 
Pel 2017.......0,92 
 
Per alta banda, encara que l’Ajuntament manifestés la seva voluntat d’iniciar un procés 
de revisió col·lectiva general es requeriria l’aprovació de la Direcció General del 
Cadastre, que en el moment actual podria ser molt difícil (d’aquí que l’Estat hagi 
previst per als Ajuntaments la possibilitat d’acollir-se a l’actualització directa de valors 
cadastrals mitjançant l’ aplicació de coeficients).  
 
6d) L’Ajuntament d’Olot per al 2017 ja té previst mantenir l’ajuda econòmica per a l’IBI 
per habitatges ocupats amb persones que considera amb situació econòmica social 
vulnerable.  
 
6e) L’Ajuntament d’Olot te signat conveni amb la Diputació de Girona, mitjançant el 
qual puntualment quan es creu convenient, es revisa l’IAE que satisfan determinats 
titulars o col·lectius  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades als apartats 1 a 5 amb base als 
raonaments detallats a la part expositiva. 
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Segon.- Traslladar al recurrent les consideracions a les al·legacions recollides a 
l’apartat 6 detallades també a la part expositiva. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 CiU, 3 PSC, 1 OeC), 5 
abstencions (ERC) i 3 vots en contra (CUP). 
 

14.2. - AL·LEGACIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’OLOT EN COMÚ A LES 
ORDENANCES FISCALS DE L’ANY 2017 

 
Núm. de referència : X2016027850     
Núm. expedient: IG112016000008 
 
Vistes les al·legacions presentades pel grup municipal OLOT EN COMÚ contra l’acord 
d’aprovació provisional de modificacions de les OOFF a regir per al proper exercici 
2017 que es concreten en:  
 
1- IBI URBANA. (famílies nombroses) 
 
Ampliar la bonificació de famílies nombroses als supòsits en què la família nombrosa 
no és la propietària de la finca sinó la llogatera. 
 
2- IBI URBANA. (energies renovables) 
 
Ampliar la bonificació del 50% a finques que durant l’exercici realitzin obres 
d’instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’ altres fonts d’ energia 
renovable que no siguin el sol.  
 
3- IAE. 
 
* Ampliar les bonificacions regulades a l’article 6-b) fins ara relatives a l’àrea del barri 
vell d’Olot al barri de Sant Miquel.  
* Ampliar la zona d’aplicació de l’índex de situació més baix (D) afegint-hi el barri de 
Sant Miquel.  (art 8). 
 
4- ICIO. 
 
A l’article 6, bonificacions, tota referència al barri vell d’Olot, ampliar-la també al barri 
de Sant Miquel.  
 
5- TAXA ACTIVITATS. 
 
També aquí, a l’article 6, bonificacions, tota referència al barri vell d’Olot, ampliar-la 
també al barri de Sant Miquel.  
 
6- TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES. 
 
Es sol·licita per a la taxa recollida d’escombraries empresarials el mateix increment 
que s’ha aplicat a les escombraries domiciliaries. (1,29%) 
 
7- TAXA SERVEIS CLAVEGUERAM. 
 
Augmentar un 10% la taxa industrial per sobre la taxa d’ús domèstic.  
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Estudiades les al·legacions formulades i d’acord al que determina la legislació vigent 
cal considerar: 
 
En relació al punt 1: 
 
L’article 74-4 del R.D. Legislatiu 2/2004 defineix clarament que la bonificació només 
pot aplicar-se als subjectes passius de l’IBI i per tant els propietaris. Per imperatiu legal 
no es pot ampliar la bonificació als llogaters, tal com es planteja.   
 
En relació al punt 2: 
 
Idem apartat anterior, l’article 74-5 del R.D. Legislatiu 2/2004 només parla de l’energia 
solar. Per tant tampoc es pot acceptar l’ al·legació. 
 
No obstant això i fora d’Ordenança fiscal s’accepta la introducció a l’ANNEX-1 
Subvencions 2.1.1 IBI. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES del punt següent: 
 
“Es dona una ajuda econòmica equivalent al 50% de la quota íntegra de l’IBI a totes 
aquelles finques en què durant l’exercici es realitzin obres d’instal·lació de sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent d’energies renovables 
diferents del sol. Aquesta ajuda econòmica serà pels tres períodes impositius següents 
al de la data de finalització de l’obra (data del certificat final d’obra). No procedirà 
l’ajuda quan les instal·lacions siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica 
de la matèria. 
Caldrà petició raonada de l’interessat, comprovació tècnica i acord de concessió de 
l’Ajuntament. 
 
Si la finca objecte de l’ajuda gaudís d’alguna bonificació de l’IBI igual o major del 50% 
no s’aplicaria aquesta ajuda.” 
 
En relació al punt 3: 
 
S’accepten les dues peticions.  
 
En relació al punt 4: 
 
S’accepta la petició. 
 
En relació al punt 5: 
 
S’accepta la petició. 
 
En relació al punt 6: 
 
La impugnació a les Ordenances fiscals té com a finalitat advertir incorreccions, 
aportar aclariments, contrastar la legalitat del seu text amb la legalitat de les 
disposicions de caràcter general i poder fer petits ajustaments sempre en benefici del 
contribuent. Qualsevol modificació substancial que es fes a l’Ordenança fiscal 
requeriria una exposició pública.  
La proposta plantejada suposa un increment de preus per un col·lectiu de contribuents 
i obligaria a una nova exposició pública de l’ ordenança. Per això no es pot acceptar l’ 
al·legació. 
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En relació al punt 7: 
 
No es pot acceptar en base a la mateixa argumentació exposada per al punt anterior.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar els punts detallats a la part expositiva com a números 3, 4 i 5. 
 
Segon.- Desestimar els punts detallats a la part expositiva com a números 1, 2, 6 i 7 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 CiU, 3 PSC, 1 OeC), 5 
abstencions (ERC) i 3 vots en contra (CUP). 
 
14.3. - APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2016 

A REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2016027958     
Núm. expedient: IG112016000009 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2016 va aprovar 
provisionalment els següents acords: 
 

• Aprovació de les modificacions de les OOFF 2016 a regir a partir del proper 
exercici 2017 

• Aprovació del calendari del contribuent 2017. 
 
Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 210 de 3 de novembre de 2016 i la 
seva exposició pública s’ha fet des del dia 3 de novembre de 2016 fins el dia 19 de 
desembre de 2016 ambdós inclosos. 
 
Durant el període d’exposició pública s’ha observat: 
 
* s’han presentat les següents reclamacions: 

 
• CUP. Candidatura d’unitat popular d’Olot 
• Olot en comú 
 
Totes dues han estat resoltes pel mateix Ajuntament Ple, al qual es sotmeten ara 
les OOFF 2017 per a la seva aprovació definitiva. 

 
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 definitivament la modificació de les OOFF 2016 a regir a partir del 
proper exercici 2017. 
Segon.- Aprovar definitivament el calendari del contribuent per al 2017 que queda 
redactat així: 
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat del rengle: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 d’abril al 31 de maig. 
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- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Taxa animals de companyia: de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
 

Formes de pagament: 

A) si s’ha facilitat la domiciliació: 

- El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el calendari 
especificat. 

 
B) Si no s’ha facilitat la domiciliació: 
 
- A qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic o avís 

de pagament que s’enviarà. 
- A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”. 
- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La Caixa “ 

www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament. 
 

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Cinquè.- Publicar al BOP, d’acord amb el que estableix l’article 17 del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals 
 

• L’acord d’aprovació definitiu de les OOFF 2017 
• L’acord d’aprovació provisional de les modificacions de les OOFF 2016 a regir 

a partir del proper exercici 2017 

• El text de les modificacions de les OOFF 2016 a regir per a l’exercici 2017 

 
La Sra. Torras presenta conjuntament els punts 14.1, 14.2 i 14.3. Estudiades les 
al·legacions formulades dir primerament que és voluntat de l’equip de govern que les 
Ordenances Fiscals aprovades definitivament entrin en vigor a partir del 1 de Gener 
del 2017. 
La impugnació a les Ordenances Fiscals té com a finalitat advertir incorreccions, 
aportar aclariments, contrastar la legalitat del seu text amb la legalitat de les 
disposicions de caràcter general. 
Qualsevol modificació substancial que es fes a l'Ordenança Fiscal requeriria una nova 
exposició pública i en aquests moments estaríem fora de termini, hauríem de prorrogar 
les Ordenances Fiscals del 2016 per tot el 2017, o sigui que tampoc podríem fer cap 
d'aquestes modificacions proposades. S'haurien pogut considerar si s'haguessin 
formulat abans de l'aprovació provisional. No obstant aquestes aportacions 
s'estudiaran i es podran presentar de nou, si és que ho consideren oportú, en el mes 
d’agost que es quan elaborarem les Ordenances Fiscals pel 2018. 
Pel que fa a les al·legacions presentades pel grup municipal CUP, són: 
Propostes per modificar tipus de gravamen:  
- Aplicar tipus diferenciats de l'IBI per béns urbans amb ús no residencial. En concret 

es demana aplicar el tipus màxim d’1,23% sobre uns determinats grups de béns 
immobles. 
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- Incrementar els coeficients de situació de l'IAE, incrementant en un punt cada un 
dels 4 que defineix l'ordenança. Proposta de modificació dels índexs de situació de 
l'IAE i fer un nou padró, i modificació de les actuals 4 categories, substituint-les 
només per dues. 

- Modificar el tipus de base de l'impost de plusvàlua dels períodes: fins a 5 anys i 
fins a 10 anys 

- Modificar les tarifes de la taxa de clavegueram. En concret, en ús domèstic 
introducció de criteris de progressivitat en funció del consum i en ús industrial: 
increment d'aquesta quota. 

- Proposta per tal de fer ús del Real Decret Legislatiu 2/2004 amb la finalitat 
d'introduir un recàrrec apuntat a l'article 72 d'aquest Decret 

- Es proposa aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI a tots els immobles d'ús residencial 
que portin molt de temps desocupats. 

Propostes per suprimir i modificar bonificacions existents: 
- Supressió o modificació a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de les 

bonificacions per vehicles històrics o antics. 
- Proposta de creació d'una nova taxa sobre la verificació dels pisos buits. Aquesta 

taxa gravaria els pisos buits durant més de dos anys i el fet imposable seria el 
control administratiu i d'inspecció per detectar aquests pisos per tal d'incorporar-los 
al mercat de lloguer. 

Totes i cada una de les cinc propostes impliquen com a mínim la modificació a l'alça 
de l'import a satisfer per un determinat col·lectiu de contribuents. Això obligaria a una 
nova exposició pública i per tant no es poden acceptar. 
Altres propostes de la CUP són: en l’IBI, la modificació de l'article 5 de les Ordenances 
Fiscals relatiu a les exempcions de l'IBI, per tal d'introduir-hi una referència a la 
sentència del TS de 4 d'abril del 2014 relatiu al tractament de l'IBI per als béns 
propietat de l'església catòlica. Aquí la jurisprudència ja es té en compte en l'aplicació 
dels beneficis fiscals dels diferents tributs, l'Ajuntament opta però per incloure a 
l'ordenança únicament el que va canviant a nivell de text legislatiu. 
Portar a terme una nova revisió cadastral i establir una periodicitat determinada per 
efectuar revisions cadastrals, per exemple cada 10 anys. L'Ajuntament d'Olot va fer la 
darrera revisió cadastral l'exercici 2005 amb efectes 2006 per dos motius: un perquè 
l'anterior revisió havia estat amb efecte 1990 i era imperatiu de fer-la, ja que del 1990 
fins al 2005 es va produir a Olot una gran activitat immòbiliaria i per tant un increment 
considerable del número d'unitats urbanes; i un canvi de planejament. A partir del 2006 
no s'ha produït cap d'aquests dos casos i la disminució del valor de mercat que han 
experimentat la majoria de les finques, l'Ajuntament l'ha corregit perquè s'ha acollit a 
l'article 32 de la Llei del cadastre que permet l'actualització dels valors cadastrals de 
forma conjunta i en el nostre cas, a la baixa. Per altra banda encara que l'Ajuntament 
manifestés la voluntat de revisió col·lectiva general, qui en té la competència es l'Estat 
i en aquest moment no autoritza revisions. 
I també en quant a l’IBI, ampliació de les subvencions per a l'IBI a totes les famílies 
amb els seus membres desocupats o en situació d'atur i amb prestacions o salaris 
inferiors al salari mínim interprofessional. L'Ajuntament d'Olot el que té previst per al 
2017 de mantenir l'ajuda econòmica per l'IBI per habitatges ocupats amb persones que 
considera amb situació econòmica social vulnerable. Tenim en compte les situacions 
d'aquestes famílies i ja anem donant resposta a les necessitats. 
En  l’IAE es vol iniciar un procés de revisió de les diferents activitats per veure si estan 
donades d'alta de l'epígraf correcte. L'Ajuntament d'Olot amb combinació amb la 
Diputació de Girona té previst iniciar un procés d'inspecció en la línea apuntada, arrel 
del conveni firmat a l'any 2005. 
És per això que es proposa desestimar les propostes de modificació i traslladar al 
recurrent les consideracions exposades. 
En quant a les al·legacions presentades pel grup municipal OeC, són: 
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- IBI urbana: ampliar la bonificació de famílies nombroses als supòsits en què la 
família nombrosa no és la propietària de la finca sinó la llogatera. En quant a aquest 
punt, l'article 74-4 del R.D. Legislatiu 2/2004 defineix clarament que la bonificació 
només pot aplicar-se als subjectes passius de l'IBI o sigui als propietaris. Però en 
relació a aquest punt adoptem el compromís de fer un estudi per el 2018, si via 
subvenció podríem donar resposta a aquesta petició. 

- IBI urbana, sobre les energies renovables: Ampliar la bonificació del 50% a finques 
que durant l'exercici realitzin obres d’instal·lació de sistemes per a l'aprofitament 
tèrmic o elèctric d'altres fonts d'energia renovable que no siguin del sòl. Aquí l'article 
74-5 del R.D. Legislatiu 2/2004 només parla de l'energia solar, per tant tampoc es 
pot acceptar l’al·legació.  
No obstant això i fora d'Ordenança fiscal s'accepta la introducció a l'ANNEX-1 
Subvencions 2.1.1 IBI del punt següent: "Es dóna una ajuda econòmica equivalent 
al 50% de la quota integra de l'IBI a totes aquelles finques en què durant l'exercici 
es realitzin obres d'instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia provinent d'energies renovables diferents del sol. Aquesta ajuda 
econòmica serà pels tres períodes impositius següents al de la data de finalització 
de l'obra (data del certificat final d'obra). No procedirà l'ajuda quan les instal·lacions 
siguin obligatòries d'acord amb la normativa específica de la matèria. Caldrà petició 
raonada de l'interessat, comprovació tècnica i acord de concessió de l'Ajuntament. 
Si la finca objecte de l'ajuda gaudis d'alguna bonificació de l'IBI igual o major del 
50% no s'aplicaria aquesta ajuda " 

Ens venen tres propostes, que ja es va comentar en el Ple del mes d’octubre, sobre 
IAE, ICIO i taxa d’activitats, que es demanava que el mateix tractament que tenim en 
quant a bonificacions al barri vell, es facin també extensives al barri de Sant Miquel. 
S’accepten aquestes tres peticions i es farà extensiu al barri de Sant Miquel, la qual 
cosa haurà de quedar ben delimitada a nivell físic a l'expedient de les Ordenances 
Fiscals definitives. 
En la taxa de recollida escombraries es sol·licita per a la taxa recollida d'escombraries 
empresarials el mateix increment que s'ha aplicat a les escombraries domiciliaries 
(1,29%), i en la taxa de serveis de clavegueram es demana augmentar un 10% la taxa 
industrial sobre la taxa ús domèstic. Aquestes dues propostes suposen un increment 
de preus per un col·lectiu de contribuents i obligaria a una nova exposició pública de 
l'ordenança, i amb la voluntat abans esmentada de que les Ordenances Fiscals entrin 
en vigor el dia 1 de gener, no les podem acceptar. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Agrair la voluntat d’arribar a 
acords i de recollir algunes de les propostes que fem en les Ordenances Fiscals. En 
aquest sentit i amb la conversa que hi va haver amb la Sra. Torras vàrem dir que 
votaríem a favor si s’assumien aquestes propostes que ella acaba d’explicar, per tant, 
com entenem que el nostre paper ha de ser d’utilitat a les persones que representem, 
ens estimem més poder introduir millores, i per tant, que afectaran a aquestes 
persones i a d’altres, encara que no les representem, i a aquest efecte d’utilitat política 
a nosaltres ens sembla important, i per tant votarem a favor. 
De totes maneres, i aquí potser vindria la falca publicitària, en el tema d’Ordenances 
Fiscals, per a nosaltres el més important és el que es va aprovar l’any passat, que és 
la tarifació social, que recordo en tot cas que el que es tracta és de pagar els serveis 
que ofereix l’Ajuntament en funció del nivell de renda, i no deixa de ser, per dir-ho 
d’una altra manera, un tracte desigual per realitats que de fet són desiguals, buscant 
una major justícia social. I per tant, es va aprovar que aquest any es faria l’estudi de 
tarifació social per veure si és possible i l’equip de govern ho veu bé per poder-lo tirar 
endavant; en tot cas per a nosaltres això seria el més important de poder arribar a tots 
els serveis. Els hi faria un prec, amb el qual no condiciono el vot perquè ja ens hi hem 
compromès, però seria el fet que l’estudi aquest no acabi a finals d’any, de tal manera 
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que no sigui d’aplicació a l’any següent per les raons que vostè acaba d’explicar, i per 
tant ens n’anem a efectes pràctics a l’altre, sinó que es pugui fer de tal manera –a 
començaments d’any o a mig any– perquè si els resultats són positius i es veuen bé, 
pugui ser aplicables o es pugui començar el camí de la tarifació social a partir del 
proper any.  
En tot cas, com he explicat, votarem a favor d’aquestes Ordenances.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. En el passat ple 
d’octubre del 25 d’octubre, l’equip de govern va presentar la proposta de modificació 
d’algunes de les ordenances fiscals. Des de la CUP hi vàrem votar en contra i ja vam 
anunciar que presentaríem al·legacions per intentar millorar-les. La nostra intenció és 
aconseguir uns impostos i unes taxes més justes. 
Entenem que no tothom té la mateixa capacitat, per això apostem per uns impostos -
taxes -preus públics justos i equitatius, i que gravin aquells que més tenen. 
Tot i no tractar-se ni de lluny del model d’ordenances i de fiscalitat que defensa la CUP 
hem presentat propostes que si l’equip de govern vol, poden ser acceptades i fins i tot 
algunes es poden dur a terme immediatament, donat que no hi ha cap obstacle  legal 
que ho impedeixi i suposen una millora. 
Les al·legacions que vàrem presentar són:  
Impost sobre béns immobles: 

- Que els béns de l’església que estiguin llogats o que es destinin a activitats 
econòmiques paguin IBI. 

- Incrementar el tipus (percentatge) de l’impost a aquells propietaris naus 
industrials, oficines (entitats bancàries, immobiliàries, asseguradores, mútues 
sanitàries privades, etc.); grans locals comercials; aparcaments; etc que tinguin 
el valor cadastral més alt. Aquesta mesura afectaria els propietaris que tenen el 
10% dels locals amb més valor cadastral del municipi. 

- Aplicar un recàrrec del 50% sobre IBI a tots aquells propietaris que es comprovi 
que disposen d'habitatges buits de llarga durada.  

Vinculat a aquest impost, també vam fer 3 propostes:  
- Sol·licitar una revisió cadastral per tal d’adequar els valors a la realitat 

actual.  
- Establir una periodicitat estable respecte les revisions cadastrals a Olot, que 

podria ser cada 10 anys. 
- Estudiar l’ampliació de les subvencions per fer front el pagament de l’IBI a 

famílies en què les persones empadronades en l’habitatge estiguin 
desocupades o en situació d’atur i cobrin prestacions o salaris  inferiors al 
Salari Mínim Interprofessional.  

Impost sobre activitats econòmiques 
Incrementar en un punt totes el coeficient de situació en totes les categories de 
l’ordenança actual. Recordar que, actualment només paguen IAE aquelles 
empreses que facturen més 1.000.000 €.  
Vinculat a aquest impost, també vam fer 2 propostes:  

- Nou padró IAE: Elaborar un nou padró IAE, per tal de recatagoritzar de millor 
forma i poder passar de les quatre categories actuals a dues categories.  No 
té molt sentit l’actual divisió en quatre quan només han de pagar l’impost 
aquelles empreses que facturin més d’un 1.000.000 euros.  

- Fer una revisió dels epígrafs amb els quals les empreses estan inscrites en 
el registre de l’Ajuntament de l’IAE. Donat els fets ocorreguts aquest estiu en 
ciutats com Sabadell o Badalona on empreses s’inscrivien sota epígrafs 
incorrectes per eludir pagar IAE corresponents. 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
- Eliminar les bonificacions per aquells vehicles qualificats com històrics i els més 

antics de 40 anys d’antiguitat.  
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- Modificar la bonificació d’aquells vehicles entre 25 i 40 anys d’antiguitat 
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: Per evitar 
l’especulació amb l’habitatge demanem incrementar en els primer trams el percentatge 
anual en funció del nombre d’anys en el transcurs dels quals ha tingut lloc l’increment 
de valor 
Taxa de clavegueram:  Proposem introduir en la quota tributària d’aquesta taxa: 

• Incloure criteris de  progressivitat en  funció del consum  
• Incrementar la quota en l’ús industrial  

Proposta de creació de nova taxa: Creació de l’Ordenança reguladora del procediment 
sobre verificació d'habitatges desocupats amb la finalitat de detectar l’existència 
d’habitatges buits durant més de dos anys per incorporar-los al mercat de lloguer. 
Incloure dins l’ordenança la taxa sobre la verificació dels pisos buits. El motiu de la 
taxa respon als costos que té per l’administració la incoació i tramitació d’expedients 
administratius, així com de les actuacions d’inspecció i control. És a dir, cobrir i 
repercutir sobre l’infractor els costos que li suposa a l’Ajuntament inspeccionar i obrir el 
corresponen expedient als propietaris o entitats bancàries que disposen de pisos buits 
durant més de dos anys.  
Aquesta ordenança inclouria també un pla d'inspeccions el qual prioritzaria en un 
primer moment la inspecció dels habitatges dels grans tenidors. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres entenem el que deia 
la Sra. Torras, el debat que hem de fer políticament s’ha de fer abans de l’aprovació 
inicial, i nosaltres vàrem fer en el seu moment una sèrie de propostes i per això ara no 
n’hem presentat d’afegides. En tot cas, farem el mateix posicionament que vàrem fer 
l’aprovació inicial, que era d’abstenció, preveient que durant l’any 2017 podem seguir 
parlant-ne i de cara als pressupostos de 2018, podem intentar arribar a algun acord. 
De totes maneres ens quedem amb la paraula que ha dit la Sra. Torras, trobem que hi 
ha algunes de les propostes dels altres grups que han parlat prèviament, que són prou 
interessants i que val la pena tenir-les presents per al 2017. 
També els felicitem per l’encaix i la possibilitat d’incorporar temes que a nosaltres ens 
semblen prou interessants, com el fet d’incorporar el barri de Sant Miquel a les 
propostes que hi havia per al barri vell, o la idea de millorar les subvencions a les 
energies renovables. I també ens afegim, ja en vàrem parlar en l’aprovació inicial, al 
que deia al Sr. García, d’accelerar el tema de l’estudi de la tarifació social, per si 
realment arribem a un acord, que pot ser interessant, que de cares a les Ordenances 
del 2018, que les aprovaríem el mes d’octubre, inicialment, puguin incorporar-s’hi.  
I per tant ens abstindrem com vàrem fer en l’aprovació inicial.  
 
Intervé la Sra. Torras. En quant al tema de la tarifació social, que ha sortit primer pel 
Sr. García i després del grup d’ERC, el compromís que vàrem adquirir va ser  
presentar un projecte de la tarifació social a l’estiu, encomanaríem aquest projecte i 
que ja tenim ganes llavors de ser a temps, que si aquest projecte de tarifació social 
s’adapta al que necessita aquest Ajuntament, es pugui tirar endavant per l’any 2018. 
En quant a que s’han de recaptar més diners, estem pagant un IBI molt baix, per 
exemple Olot és de les ciutats en què l’IBI es paga més baix de tot, comparat amb 
pisos dels mateixos m2 i del mateix valor cadastral, d’una ciutat a una altra hi ha força 
diferència. Sí que hi estem d’acord. El que passa és que aquí, totes aquestes 
al·legacions que vostès han fet, per exemple n’hi havia una que era aquesta d’apujar 
el tipus de gravamen a l’1,23% en un 10%, això no són d’ús domèstic sinó que això va 
de cara a industrials, immobiliàries, assegurances, locals comercials; i això es pot 
aplicar només sobre un 10% del total. Sí que es podria recaptar una mica més per 
aquí, però també estem no sé si castigant, però estem carregant, a empreses i gent 
que poden donar feina i poden generar llocs de treball. També de dir, a sobre que 
teniu  gent, teniu feina, ara us farem pagar més IBI; vull dir que s’haurien d’estudiar bé 
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totes aquestes coses.  
Llavors en quant al conveni amb la Diputació és de l’any 2005, hi ha un conveni, que 
desconec en aquest moment si se n’ha fet des del 2005 fins ara, però sí que en 
aquests moments s’està mirant. Anteriorment no ho sé. Però s’està mirant que tothom 
estigui dintre del que li correspongui, que no passi una cosa per altra.  
 
Intervé l’Alcalde. Només per coherència, el tema de revisar el valor cadastral, no és 
necessari que el plantegin, és a dir, anem a direcció absolutament oposada a això. Es 
va fer una revisió del valor cadastral fa uns anys que va provocar un gran daltabaix a 
la ciutat, perquè s’acabava de revisar el POUM. Tenia una lògica, s’acabava de revisar 
el POUM i estàvem en època de bombolla immobiliària, es varen posar uns preus 
altíssims a totes les finques d’Olot i ara portem quatre anys seguits intentant 
normalitzar això, fins i tot des de l’administració de Madrid es van adonar que s’havien 
equivocat en els preus que van posar, i ara els hem d’anar abaixant perquè s’acostin a 
la realitat. Però no tornarem a demanar que revisin el cadastre; al contrari, que aquest 
any tornarem a baixar un 8% el valor cadastral, i retoquem el nostre índex per 
continuar cobrant el mateix pel que fa a contribució.  
Hi ha coses que les portes al programa electoral i jo crec que no som només nosaltres 
sols, sinó que hi ha més gent, i que crec que s’han de respectar. Vàrem dir: intentarem 
mantenir la pressió fiscal, aquesta és la nostra voluntat, això ho hem explicat. Ja 
vàrem tocar una mica l’IBI, però nosaltres no estem per apujar els impostos. No tenim 
aquesta intenció, to ti que tal com ha dit la Sra. Torras, estem convençuts que la 
contribució a Olot més aviat és baixa; cosa que no pensen els ciutadans, en general la 
gent troba que la contribució de l’Ajuntament és horrorosa. Però si la comparem amb 
Figueres o amb altres ciutats, la contribució en general és baixa. Però el nostre 
compromís electoral, pel que ens van votar i pel que ara estem aquí, és per no apujar 
la pressió fiscal. I hem fet petits retocs però nosaltres entenem que la pressió fiscal en 
global es manté, que era el nostre compromís, que va tenir el recolzament de la 
ciutadania, i no ens demanin que ara fem una puja de pressió fiscal perquè no està en 
el nostre compromís i no ho trencarem.  
Jo crec que la Sra. Torras els ho ha explicat molt bé els raonaments: hi ha qüestions 
legals que ultrapassen el tema que podem decidir nosaltres, i tampoc no ens ho volem 
saltar. 
Sobre el tema de les multes als pisos i els bancs: és que la nostra postura no s’ha 
mogut ni un mil·límetre des del primer dia. I nosaltres hem parlat amb Barcelona, 
Terrassa, Girona; quan es demostri que això és efectiu serem els primers de fer-ho. 
Entenent que per a nosaltres la millor eina és parlar amb els bancs i intentar que ells 
voluntàriament ens vagin posant pisos a la nostra disposició. I en això estem i amb 
això treballarem. I quan hi hagi una línia que realment estigui demostrada, això que 
posarem una taxa perquè vagin a inspeccionar, quan veiem exactament que això 
funciona i no hi ha més recursos judicials i això és efectiu, nosaltres també hi serem. 
No ens gastarem diners per anar als tribunals i acabar havent de retornar el que s’ha 
ingressat, com ha passat en algun lloc. Estem on estàvem i en això ens mantindrem i 
farem; quan això sigui una norma, bé. Barcelona sembla que ha imposat una altra 
figura? Veurem quin és el resultat de tot això, estem en contacte amb ells, hi estem en 
contacte i ens n’hem preocupat. Quan veiem que hi ha una cosa realment efectiva, jo 
crec que no serem nosaltres, serà la immensa majoria dels ajuntaments els que ho 
aplicaran. No és que no hi hagi voluntat de fer-ho, sinó és que parlem de coses que no 
acaben de ser prou efectives perquè estan en procés judicial, en processos que 
s’allarguen en el temps i que no són efectius. Esperarem a veure com s’acaba això. 
 
Intervé la Sra. Descals. La taxa, el que diu de multar, només parlem d’una taxa. I 
després nosaltres també ens intentem explicar bé, sempre. Això sí que pensem que 
qui té més que pagui més i per tant aquest 10% de propietaris, pensem que sí que 
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podria pujar en això. Però bé, nosaltres pensem això, ho hem presentat, no ens ho han 
aprovat, i a l’agost intentarem tornar-hi, però em sembla que a l’agost no hi ha Ple, 
suposo que devia ser al setembre. 
 
Respon l’Alcalde que no parlem del Ple. I dos, quan es presentes a unes eleccions 
amb un programa és per complir-lo i si els ciutadans et donen confiança amb uns 
determinats compromisos, doncs deu ser que de tant en tant en complim algun, però 
intentem no incomplir-los voluntàriament. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup PSC. Simplement aprofundir en les declaracions 
que fa ‘Alcalde. El nostre pacte de govern amb CiU justament passa per aquí, per no 
apujar la pressió fiscals als ciutadans d’Olot, i per tant ens sembla que això és 
important i que s’ha de mantenir. Una altra cosa que els hi volia aclarir, en tot cas, 
vostès passen unes dades que diuen que a Banyoles o a Vic hi ha més aportacions 
dels ciutadans cap a la ciutat. Aquestes dades s’haurien d’estudiar amb més 
profunditat. 
Però què ens passa a Olot? Olot és un parc natural, que tenim poca zona industrial a 
l’entorn municipal. Llavors què tenim, que les empreses d’Olot paguen el seu IAE o els 
impostos de circulació als ajuntaments de Les Preses, o Sant Joan les Fonts o Sant 
Jaume de Llierca o la Vall de Bianya. Això són impostos que haurien d’entrar a la ciutat 
d’Olot, però no entren perquè els polígons industrials estan a la comarca i no són a 
Olot. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Perquè no posin en veu 
nostra coses que no diem: nosaltres no diem d’apujar els impostos a tothom, nosaltres 
diem que pagui més qui més té, i ho volem refermar: aquelles persones que tenen més 
diners i més propietats, són les que han d’aportar més, per al benefici social de totes 
les persones, precisament per cobrir aquelles persones que menys tenen. 
Senzillament això, que no posin en veu nostra coses que no diem. 
 
Respon l’Alcalde que això ja és així. Ara volen canviar-ho, em sembla bé, vostès ho 
proposin a la ciutadania i quan tinguin el recolzament majoritari ho podran fer, però 
mentre els que ens hem presentat dient que no pujaríem la pressió fiscal, els ciutadans 
ens han donat la responsabilitat de governar, ho hem d’aplicar.  
 
Tancat el debat, i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 CiU, 
3 PSC, 1 OeC), 5 abstencions (ERC) i 3 vots en contra (CUP). 
 

15.1. - DONAR COMPTE DEL CONVENI EXPROPIATORI.- de dues finques 
situades a la prolongació del carrer Garrinada i d'una peça de terreny al carrer 

Santa Sabina, 4 i d'una peça de terreny al carrer Compositor Serra 
 
Núm. de referència : X2016026653     
Núm. expedient: URG42016000013 
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2016 es va adoptar, 
entre d’altres l’acord d’aprovar el conveni en relació a l’expropiació de dues finques 
situades a la prolongació del carrer Garrinada, així com també es va aprovar el 
conveni en relació a l’expropiació d’una peça de terreny al carrer Santa Sabina, 4. 
 
Vist que per Junta de Govern local de data 15 de desembre de 2016 es va adoptar, 
entre d’altres l’acord d’aprovar el conveni en relació a l’expropiació d’una peça de 
terreny situada al carrer Compositor Serra. 
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Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
DONAR COMPTE dels convenis expropiatoris aprovats per Junta de Govern Local de 
data 1 de desembre de 2016, en relació a dues finques situades a la prolongació del 
carrer Garrinada, així com també d’una peça de terreny al carrer Santa Sabina, 4 i del 
conveni en relació a l’expropiació d’una peça de terreny situada al carrer Compositor 
Serra, aprovat per Junta de Govern de 15 de desembre de 2016. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Donem compte de l’aprovació d’uns convenis 
expropiatoris que s’han fet durant aquest mes de desembre, en total són tres convenis. 
En primer lloc dir que totes les finques que s’han adquirit, s’ha fet perquè estaven 
afectades pel Pla d’Ordenació Urbana, el POUM, i en segon lloc, que totes han estat 
expropiacions de mutu acord amb els respectius propietaris. 
En primer lloc dues finques situades a la prolongació del carrer Garrinada, sota l’IES 
Montsacopa, s’han adquirit per un valor total de 51.000 euros, a pagar en tres 
anualitats, una primera aquest final d’any i les dues següents a l’any 2017 i 2018. 
L’altra finca que s’ha adquirit és una peça de terreny al carrer Santa Sabina, 4, a la 
zona de la carretera de Riudaura. S’ha adquirit per un import total de 30.000 euros, 
amb la mateixa modalitat de pagament: 1/3 part aquest any 2016 i els altres dos terços, 
el 2017 i el 2018. 
I finalment una altra peça d’una altra parcel·la al carrer Compositor Serra, a la zona de 
les Tries, que s’ha adquirit per un valor total de 45.000 euros, també d’acord amb els 
propietaris. En aquest cas el pagament s’ha fet d’una forma diferent: un primer 
pagament aquest any de 20.000 euros, un segon pagament l’any 2017 per 15.000 
euros i un últim pagament l’any 2018 per 10.000 euros.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

16.1. - PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE I PLA DE MOBILITAT 
URBANA SOSTENIBLE D'OLOT.- donar compte de les comissions dutes a terme. 
 
Núm. de referència : X2016000353     
Núm. expedient: URG62016000001 
 
Vist que s’han celebrat diverses comissions de seguiment del Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES), així com també del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
d’Olot, en concret en data 14 de juny de 2016, en data 15 de novembre de 2016 i en 
data 22 de novembre de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE de les comissions de seguiment celebrades en relació al Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), així com també del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible d’Olot. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis en nom de l’equip de Govern. També donem compte, 
tal com diuen les normes de funcionament de la Comissió que varem aprovar en el seu 
moment del PAES, hem de donar compte en el Ple de les reunions que s’han fet de la 
Comissió i varem afegir posteriorment també el Pla de Mobilitat en aquesta Comissió i 
per tant, el que fem avui és donar compte que s’han fet tres reunions, s’ha reunit tres 
vegades la Comissió, una el dia 14 de juny que varem parlar tant del Pla d’Energia 
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Sostenible com del Pla de Mobilitat; un altra reunió que va tenir lloc el dia 15 de 
novembre, que varem parlar del Pla d’Energies Sostenibles i una última reunió que es 
va fer el dia 22 de novembre que es va parlar bàsicament del Pla de Mobilitat. En la 
primera de totes varem estar comentant com estaven les diferents accions que fèiem o 
estaven previstes fer durant l’any 2015 i les altres dos varem fer un resum del que ja 
s’havia fet i del que pensàvem que podíem dur a terme per l’any 2017 i que es podien 
fer totes les propostes que es poguessin tenint en compte que hi ha limitacions 
pressupostàries i tant en un cas com en l’altre, qualsevol acció que es fa és d’imports 
elevats, per tant era tenir això en compte. Bàsicament era donar compte de que hem 
fet aquestes tres reunions. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En tot cas dir que em sembla i 
no sé si em desmentiran o no els companys, que hi havia bastant coincidència en el fet 
que tenim uns projectes, uns plans molt ambiciosos, molt ben redactats però la cosa 
per on falla és per la part econòmica, és a dir, no hi ha dotacions econòmiques o són 
molt minses i en tot cas el repte és aquest i la queixa que nosaltres en general solem 
expressar d’una manera mancomunada i conjunta és aquesta. En tot cas com és 
només donar compte, donar compte també  de la realitat que a nosaltres ens sembla 
observar i en tot cas que l’Ajuntament en aquest sentit em sembla que haurà de fer un 
gran esforç en els propers anys si realment vol estar a l’alçada, no sols primer del que 
diu que vol fer sinó també dels reptes una mica que tenim al davant. 
 
Intervé el Sr. Rubió en nom del grup municipal CUP. Coincidim plenament amb els 
arguments que ha compartit el Sr. García i sí que voldríem afegir-hi bàsicament primer 
la voluntat de crear la taula que això és quelcom positiu, que puguem anar-hi totes i 
tots a participar, a dir la nostra, a escoltar i sobretot també a veure com a vegades, 
una cosa és el que diuen en el Ple i l’altra el que diuen o la realitat que passa a darrera 
aquesta porta, per exemple en la Comissió del PAES o del Pla de Mobilitat. 
Constantment els hi hem repetit, al Regidor Gelis, que el Pla està molt bé, que són uns 
plans molt ambiciosos, que són uns plans que realment responen a un model concret 
de ciutat i que sí realment se’ls creguessin fins i tot podríem ser CUP-Convergència, 
perquè són uns plans realment impressionats. Però què passa? Sempre estem allà 
mateix: prioritats polítiques, i per això som tant diferents no, perquè vostès anteposen 
a l’hora de realitzar els diversos pressupostos, a altres qüestions, però llavors per 
contra els seus discursos, aquí per exemple abans quan hem parlat de la xarxa 
espavilada és, per vostès sembla que sigui una prioritat quan realment no ho és, 
perquè no s’està realitzant tot el que s’hauria de realitzar.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, en nom de l’equip municipal ERC. Nosaltres el que volíem fer 
primer de tot era agrair sobretot la bona disposició del Sr. Gelis, entenem que és una 
Comissió que comença a caminar i que es comença a moure i per tant el que hem 
d’aconseguir ara entre tots és que sigui útil i que realment aconseguim aquella 
Comissió que sigui igual que la que varem demanar, la que almenys el grup 
d’Esquerra tenia al cap i veig que en moltes coses coincidim també amb els altres 
grups. Per això la nostra idea és que ja que fem aquest fet de donar compte, doncs 
també aquí al Ple aportar uns punts que són molt concrets de com considerem 
nosaltres que podria millorar la Comissió i com podria ser molt més útil en la seva 
aplicació en la implementació tant del PAES com del Pla de Mobilitat.  
Una de les coses que pensem és que la documentació que s’hagi de treballar seria bo 
tenir-la abans per poder-la analitzar, evidentment tenim els plans, tenim el PAES, el 
Pla de Mobilitat i se’ns va donar una còpia però a vegades es dona documentació o 
aniria bé tenir documentació en les reunions que estaria bé doncs de tenir-la abans i 
poder-la treballar amb els nostres grups municipals. 
Les reunions s’haurien de fer sense que el temps fos un limitant, i de fet l’última 
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vegada ens varem trobar que varem haver de partir-la, perquè quedem a les vuit, 
llavors a les nou, tothom té les seves obligacions; per tant buscar un espai horari on 
poguéssim debatre, poguéssim comentar i que no haguéssim de fer allò de “fem-ne 
via” perquè es veritat que hi ha hores on tothom s’ha de posar en altres feines. 
Ho varem demanar en la última comissió i sí que se’ns va dir que se’ns lliuraria però 
també recordar que estaria bé fer un informe de com estan els plans, sobre el tant per 
cent d’execució, sobre el tant per cent de cada una de les accions com s’ha complert, 
sobre la inversió de cadascuna de les accions i sé que la regidoria i segurament els 
equips tècnics hi estan treballant i per tant esperem que en les properes reunions 
aquest pla hi sigui. I una cosa que penso que és una mica més de fons que aquestes 
tant simples que he anomenat abans, és que les accions que se’ns presenten d’un any 
per l’altre –que de fet això només ho hem fet una vegada perquè fa total això, tres 
reunions que hem pogut fer– doncs que les accions que se’ns presentin vingui 
acompanyades ja d’una planificació pressupostària. Perquè jo entenc la bona voluntat 
del regidor sobretot i potser aquesta petició no va tant pel Sr. Gelis, sinó que va més 
per l’equip de Govern per qui en sigui el responsable en aquest cas, és que sí es fa 
una planificació d’una acció tant d’un pla com de l’altre i es diu que s’intentarà de fer el 
que convé és que hi hagi un pressupost afegit, és a dir que hi hagi una planificació 
pressupostària perquè sí que és veritat que ho podem fer a partir de quan tanques un 
pressupost, els romanents que queden, inversions, canvis –aquelles coses financeres 
que no hi entenc un borrall– doncs sí que es pot fer d’aquesta manera, però que l’ideal 
seria: accions del 2017 en aquest cas: tal, tal, tal perquè? Perquè tenim aquest diner, 
aquest diner, aquest diner assignat, per tant aquesta seria la manera de funcionar. 
Nosaltres no sé si se’ns veu prou i suposo que els companys ho comparteixen, ens 
faria molta il·lusió que aquests plans arribessin a bon termini a final d’aquest mandat, 
ja ho sé però clar si no hi ha un esforç pressupostari al costat això serà realment difícil.  
Els diners, ho diré sempre, i els que som arribats de nou en aquest món de la política 
suposo que ens n’hem donat compte, els diners moltes vegades hi son i tot depèn de 
cap allà on els facis anar i evidentment és el seu govern, és el seu equip de govern i 
és la seva planificació, no ens hi posarem; però a vegades el fet de que no hi hagi 
prous diners no és ben bé real sinó que els diners s’estirarien cap a un cantó o cap a 
un altre. 
El tema d’incorporar-hi tècnics, de fet ja és un tema que també l’havíem parlat i el 
regidor ja ens va dir que cap problema per tant seria bo que en les properes trobades 
es fessin petits monogràfics de temes que ens interessa parlar i que hi haguessin uns 
tècnics que poguessin assistir-hi. Aquesta Comissió d’entrada té aquesta periodicitat 
però estic segura que als meus companys i a mi mateixa no ens faria res que la 
periodicitat fos una mica més intensa i que poguéssim debatre temes. És a dir, que no 
sigui només a nivell informatiu sinó que hi hagués possibilitat de debat i per tant, hi ha 
una comissió, ha començat a moure’s, nosaltres estem molt contents d’això, tenim 
moltes ganes de fer-la funcionar i amb tot el tema tant de PAES com de Pla de 
Mobilitat tindran tot el nostre suport, per tant amb això no quedarem i altre vegada 
reiterem sincerament el nostre agraïment tant al regidor com a l’equip tècnic de la 
regidoria. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Faré un parell de comentaris: la qüestió de diners que tots tres 
grups coincideixen, és cert, i ho he dit jo al principi també, hi ha limitacions 
pressupostàries. Tot el que siguem capaços de destinar a aquests plans ho farem, de 
totes maneres també els vull dir que no són plans que s’acabin ni a l’any 2017, ni a 
l’any 2018, són plans a mig i llarg termini i per tant, de ben segur que ara és veritat que 
tenim prioritats en altres inversions, diguin Firal, diguin camps de futbol i és ben segur 
que potser en un futur podrem destinar més diners a  aquests plans que ja tenim fets. I 
com els he dit en alguna ocasió també, el tenir-los fets i tenir-los preparats ens permet 
que en un moment determinat que puguin sortir subvencions ens permetin presentar-
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nos-hi immediatament, no haguem de fer el pla i per tant, sigui molt més fàcil arribar a 
poder obtenir alguna resposta positiva de l’administració que sigui que treu la 
subvenció. 
Respecte a qüestions molt concretes que ha parlat vostè Sra. Barnadas, de 
documentació abans, això són qüestions que hem anat parlant a les comissions i que 
ens hem posat d’acord en que així ho faríem però de fet hem començat a caminar i 
tots hem anat dient el que ens agradaria fer, el que ens agradaria tenir per poder-ho 
anar fent. 
En quan a limitació de temps varem posar-nos d’acord entre tots en plegats en quin 
dia ens anava millor a tots, a quin horari i el temps que teníem. Per la meva banda no 
hi ha cap problema que si ho canviem el proper dia que ens trobem i diem en comptes 
d’una hora n’hi dediquem dues, en comptes de fer-ho un dimarts ho fem un altre dia, 
cap problema: una tarda, un vespre, quan vulguin, en aquest sentit no hi ha cap 
inconvenient per part meva.  
En quan a informes i incorporació de tècnics i informació varem quedar que faríem el 
tancament de l’any 2016 i que la primera reunió tan punt tinguéssim tancat el 2016, la 
faríem o a finals de gener o a primers de febrer per poder una mica comentar tota la 
informació de tancament i que a més a més vindria algun tècnic a explicar-nos aquests 
tancaments. I per altra part, la periodicitat amb que ho fem, bé, la que vulguin, el que 
passa és que també és veritat que sí la fem molt sovint potser tampoc tindrem moltes 
coses a tractar, perquè ja són sempre coses que qualsevol acció que fem també té 
uns terminis no curts d’actuació. Per tant, bé podem fer-la cada quan ens convingui, 
això ho podem anar decidint, perquè així mateix ho estableix el reglament que ens 
varem fer tot plegats internament; podem fer les reunions el dia que vulguem, no han 
d’estar marcades, quan convingui les fem. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

17.1. - MANIFEST A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA 
 
Núm. de referència : X2016027814     
Núm. expedient: SG062016000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus 
proposa al Ple l’aprovació del següent manifest: 
 
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris 
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el 
franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, 
especialment del sector dels serveis, i també sovint,  de la cultura del presencialisme 
al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir 
salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles 
per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials 
de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el 
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca 
de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar 
i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar 
de la societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis 
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la 
rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la 
complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 
17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat 
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espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi 
dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui 
fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada 
provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura 
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el 
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. 
El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En 
definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta 
organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es 
desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-
20h del vespre.  
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels 
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats 
d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació 
Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades 
d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre 
estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i 
ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en 
què  cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què 
cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió 
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, 
hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i 
privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades situacions de 
flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre 
determinades situacions personals o de determinats col·lectius 
 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària - 
Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la 
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns 
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en 
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les 
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat 
social i augment progressiu de les desigualtats. 
 
Fruit de les demandes l’Ajuntament d’Olot aprova aquesta resolució amb l’objectiu de 
donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària 
formulada en un moment concret en el temps.  
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i 
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell 
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro 
(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és 
debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al 
franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.  
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció 
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els 
esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i 
privades que els puguin permetre. Tot això és el que justifica que l’Ajuntament d’Olot 
es pronunciï a favor de la reforma horària.  
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Presenta el manifest el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Intentaré ser telegràfic 
perquè el temps se’ns ha tirat a sobre i jo m’estalviaré tots els antecedents de perquè 
tenim un horari diferent a la resta d’Europa i també m’estalviaré d’enumerar 
detalladament totes les conseqüències que té tenir un horari diferent, per anar al quid 
de la qüestió, és a dir, a la majoria de països del nostre entorn comencen a treballar 
entre les 8 i les 9 del matí i acaben de treballar a les 5 o les 6 de la tarda, nosaltres 
comencem a les 8 o a les 9 del matí però en canvi acabem de treballar dues hores 
més tard i tot això té conseqüències en la participació doncs en la vida comunitària, en 
poder participar de la cultura, en poder estar amb la família, amb que els nens perden 
hores de son, etc. 
Es tracta d’una proposta que ha sorgit del Parlament, se’n diu “Reforma horària- Ara 
és l’hora” i el que es tracta és que en el termini de temps més curt possible passem a 
tenir aquest horari que els explicava, és a dir de que a les 5 o les 6 de la tarda doncs 
tots quedem alliberats per poder-nos dedicar a les nostres coses. Aquest és un 
manifest d’adhesió i el que els hi proposem és que com a Ajuntament ens hi adherim i 
que ens arribin propostes d’accions encaminades a aconseguir aquest objectiu ens hi 
anem adherint.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem a favor i seguint el fil 
del Sr. Berga també serem breus, i per tant, com estem absolutament d’acord amb el 
que ell ha expressat, subscric les seves paraules. 
 
Intervé la Sra. Descals en nom del grup municipal CUP. Nosaltres també ens hi 
adherim. Sobretot parlàvem de tema empreses, que hi ha moltes empreses que sí que 
fan horari seguit però també tenim empreses a la comarca que fan una setmana 
treballen matins, l’altra tardes, l’altra nits; que això a nivell de salut mental i salut física 
no és gens saludable per a les persones que ho fan. Vull dir que també estaria bé que 
quan vingui les accions que ens diguin que també ens hi adherim però també que 
anem mirant, per exemple a nivell de Dinàmig que ara es vol mirar les empreses, mirar 
també coses més a nivell de qualitat de treball. 
 
Intervé el Sr. Juncà en nom del grup municipal ERC. Nosaltres també ens hi adherim i 
només una reflexió, que aquest és un d’aquells temes que tothom hi està molt d’acord, 
que l’hem treballat del dret i del revés. El manifest és rodó, no té arestes, tothom està 
entusiasmat i que per tant nosaltres el que volem és dir que ens adherim però amb la 
voluntat de passar de les paraules als fets i que la predisposició és això, intentar com 
concretem aquest manifest a nivell olotí, a veure com podem ajudar a l’equip de 
govern o qui sigui de la comarca i d’Olot a fer coses concretes per poder aplicar 
aquesta nova visió de com ens hem d’organitzar com a societat, i que per tant ens 
autoexigim de d’aquí a pocs mesos o d’aquí tan poc com puguem, a que siguem 
capaços d’explicar a la gent que hem fet coses concretes més enllà d’adherir-nos al 
manifest. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest és el repte. 
 
Intervé de nou la Sra. Descals. Una de les coses que podríem fer és començar el Ple 
abans, també seria una manera. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Va ser un motiu de discussió a la Junta de Portaveus aquest 
tema. Els mitjans de comunicació en la seva majoria han après que això del streaming 
va molt bé i estan a casa seva seguint el Ple com moltes altres persones. Molt bé, ho 
tenim en compte i ho varem parlar i ho continuarem parlant i el repte és això, com la 
voluntat expressada per tots ho acabem concretant. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 

18.1. - PREGUNTES PER ESCRIT PRESENTADES PER UNITAT CONTRA EL 
RACISME I EL FEIXISME (UCFR) 

 
Núm. de referència : X2016027816     
Núm. expedient: SG022016000038 
 
1) Davant del pamflet racista i xenòfob de PxC contra els veïns i veïnes musulmans 
d'Olot, quina serà la resposta per part del consistori municipal? I per part de la resta de 
partits? 
 
2) Quina mena d'actuacions faran per reparar el dany moral causat a les persones 
musulmanes d'Olot? 
 
3) PSC, com a partit polític adherit a la UCFR a nivell nacional i tenint les 
competències en educació a la ciutat, quines actuacions posarà en marxa contra la 
islamofòbia i per la convivència en l’àmbit educatiu? 
 
4) Us heu plantejat la necessitat urgent de posar en marxa un protocol i/o dispositiu 
municipal per a atendre els casos d'atacs racistes i discriminació per motiu d'origen? 
 
5) Si impulsem un pacte de ciutat en contra del racisme i la xenofòbia, amb  condemna 
explícita de qualsevol discurs que atempti contra la dignitat de les persones, s’hi 
sumaran com a grups municipals i com a consistori? 
 
Intervé el Sr. Berga en nom de l’Alcalde. Intentaré ser breu com ho he estat fins ara. El 
primer que voldria dir és que en aquest consistori crec que hi ha un consens i una 
unanimitat en com tractar el tema del racisme, nosaltres hem tingut en el nostre 
consistori representants del partit que precisament ha originat aquestes preguntes  
aquí i els ciutadans de la ciutat amb el seu vot, fa aproximadament un any i mig van 
decidir que deixessin de formar part-ne i a nosaltres el que ens agradaria és que 
continués passant. Ho dic en el sentit que el primer que em sembla important dir és 
que l’objectiu és el mateix, compartit per tots, el motiu de la pregunta que ens formuleu 
des de la Unitat en contra del Feixisme i el Racisme; tot i que a vegades hem tingut 
discussions amb això, no acabem de coincidir amb l’estratègia per aconseguir aquest 
objectiu. 
Respecte a la primera pregunta davant del manifest racista, nosaltres el que sabem és 
que la principal necessitat que té la persona que ha repartit aquests pamflets és 
propagar les seves idees i el fet que es parli de les seves idees una vegada més en 
aquest plenari ens desagrada. Per tant el que esperem respecte a la primera és que 
caigui ràpidament en l’oblit, és a dir que d’aquí un parell de setmanes ja ningú en parli, 
és el que ens agradaria i en tot cas el que no pensem fer és entrar en un diàleg tu a tu 
altra vegada amb aquesta forma política, força política que ja no reconeixem perquè ja 
no té representació en el consistori. 
Sobre quina mena d’actuacions farem per reparar el dany moral causat a les persones 
musulmanes, difícilment es pot reparar el dany moral que et provoca ser l’objecte, ser 
la víctima d’un atac racista. El que hem fet en aquest cas concret, perquè es referia a 
un projecte molt concret, ha estat parlar amb alguns dels responsables d’aquest 
projecte i coincideixen amb nosaltres que el millor és passar pagina ràpidament, 
deixar-ho en l’oblit i no entrar en aquest joc que ens proposen. 
La tercera pregunta, què pensem fer com a competències en educació de la ciutat, el 
primer que he de dir és que no tenim les competències en educació, l’Ajuntament no té 
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les competències del que passa a l’escola, però sí que he de dir que tant les escoles 
com els instituts fa 25 anys que treballen en l’educació en la diversitat. La diversitat 
cultural no és una cosa nova i per tant no els hi descobrirem res que els mestres i que 
els professors ja no hagin descobert pel seu compte i en tot cas el que sí que podem 
fer des de la ciutat, des de l’Ajuntament per exemple, és mantenir la distribució de 
l’alumnat o accions com les que hem començat a dintre aquest mandat en defensa 
dels drets civils: precisament el tema d’aquest 2017 serà el tema de la diversitat de 
creences; és un tema que ja estem preparant exposicions, que estem preparant 
accions concretes des de l’àrea de cultura, procurant que hi vagin tots els escolars i 
continuar amb el discurs de l’educació, que és el que acaba tenint un efecte a mig o 
llarg termini. 
Quart tema: us heu plantejat la necessitat urgent de posar en marxa un protocol? 
Doncs n’hem parlat, però ho hem descartat bàsicament perquè un protocol no pot 
recollir totes les possibilitats d’atacs que hi ha i el que ens sembla és que hi ha d’haver 
una resposta adequada a cada situació. És evident que un atac racista produït a un 
infant a l’escola, l’haurem de tractar diferent del que pateix un adult a la feina, o una 
pintada no té el mateix efecte que una acció violenta en contra d’una persona i es fa 
molt difícil en un protocol recollir totes les possibilitats que hi ha. I el que hem de ser 
capaços és en tot moment de donar una resposta adequada a cada situació.  
I a la darrera pregunta de sí impulsem un pacte de ciutat en contra del racisme i la 
xenofòbia amb condemna explícita de qualsevol discurs, ens hi sumariem com a grups 
municipals; doncs bé el nostre grup municipal està per descomptat disposat a parlar 
d’aquest tema. El que sí que he de dir és que requereix un pacte d’uns acords i 
aquests acords ens hem d’asseure prèviament, definir-los, decidir de què parlem i a 
partir del que veiem amb els que vulguin signar i del contingut d’aquests acords es a 
partir d’aquí que s’ha de fer el pacte. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres quan es va plantejar 
aquesta pregunta la nostra primera proposta va ser que com que estem convençuts 
que aquest grup xenòfob troba precisament el seu caldo de cultiu en esbombar i crear 
més problemes, pensàvem que el tractament que havíem de donar a aquesta situació 
ja que es plantejava aquí al Ple, a nosaltres ens hagués agradat que fos una única veu 
per no donar tanta importància o rellevància a aquesta gent, que fos l’alcalde i que 
d’alguna manera haguessin consensuat la resposta a les preguntes que plantegeu. 
Algun grup va dir que s’estimava més donar la seva opinió i per tant això ja va generar 
el que ara ens trobem, que cadascú diguem una mica la nostra.  
En la primera pregunta també coincideixo bastant amb el Sr. Berga, en el sentit que jo  
penso que nosaltres el que hem de tenir i tenim és confiança en els nostres ciutadans. 
En les passades eleccions –com també ell ha dit– es va expulsar del Ple d’aquest 
Ajuntament aquest grup municipal, van passar de 2 regidors a cap, de gairebé 900 
vots a 400 i escaig, a mi em sembla que hem de tenir més confiança en els ciutadans 
d’Olot. 
El tema que al nostre entendre estan donant els veïns de Sant Miquel al tema de la 
mesquita. Per a nosaltres sempre hi pot haver alguna motivació racista en alguna de 
les persones, però nosaltres entenem que la majoria de persones, el tractament que 
estan donant a instal·lar una activitat d’aquest tipus allà, és la mateixa que haurien 
tingut cap a qualsevol altre grup religiós. Jo n’estic absolutament convençut. I quan 
s’han donat mobilitzacions també a la ciutat d’Olot, fa ja un cert temps, al Pou del Glaç, 
els veïns es van mobilitzar perquè no volien la instal·lació d’una discoteca, o al 
Cassés, al Pla de Dalt, la residència de discapacitats, també va generar resistència per 
part de moltes persones.  
A mi em sembla que el que hem al nostre entendre de deixar, és que hi ha un 
contenciós, veurem una mica sobre aquest contenciós què en surt, i que una línia 
d’actuació, per a totes les persones, en aquest cas ara estic parlant de Sant Miquel; 
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una de les millors formes d’actuació segurament és aplicar el PIAM. És a dir, que el 
barri, tots els ciutadans, independentment del seu origen, tenen una sèrie de 
problemàtiques i de necessitats; bona part d’elles estan recollides al PIAM i el millor 
que podem fer és aplicar, és a dir, resoldre problemàtiques que hi ha en aquest barri. 
Com també van saber fer l’any passat el tema de la llar d’infants, que han recuperat la 
instal·lació d’aquest servei, això no ho ha fet ni la plataforma ni gent d’aqueta mena, ho 
han fet els barris i després també una bona resposta per part de l’equip de govern i el 
posicionament de l’oposició. A mi em sembla que aquest és el camí de veure els 
problemes que té la gent, i amb propostes concretes mirar d’anar-los resolent.  
I per això la segona de què pensem fer, em sembla que el millor és això: propostes 
concretes, recursos econòmics i humans per fer front al tema de desigualtat i 
d’injustícia que es dóna entre tots els grups de persones, independentment de la seva 
nacionalitat, religió, orientació sexual; a mi em sembla que hem de fer front a 
problemes de tots aquests col·lectius. 
La pregunta adreçada al PSC hauran de ser ells els que donin resposta. 
La necessitat de posar en marxa un protocol, doncs si hi ha alguna proposta concreta, 
estem evidentment disposats a escoltar-la, treballar i veure si això és útil, evidentment 
li donarem suport. I el mateix sobre un possible pacte de ciutat; ens asseurem, 
escoltarem propostes i en farem també, segur, nosaltres, perquè en aquest sentit, 
ajuntaments que són de l’àmbit polític dels comuns –per dir-ho d’alguna manera i 
potser Barcelona és el més emblemàtic–, aspectes com els  que avui tenim sobre la 
taula s’han tractat, s’hi estan donant una sèrie de respostes; per tant hi ha 
experiències concretes que segur que podrem aportar.  

 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP.  La CUP condemnem 
totalment aquest pamflet de PxC i la quantitat de mentides que s’hi diuen i denunciem 
enèrgicament que atempta contra la dignitat de les persones perquè utilitza mentides, 
insults i expressions de caràcter directament feixista. Des de la CUP treballem perquè 
les llibertats, individuals o col·lectives, siguin respectades, però mai podem deixar que 
els feixistes s’amaguin darrera de la llibertat d’expressió per deixar anar verí, odi, 
mentides i atemptar contra les persones, perquè si en toquen a una ens toquen a 
totes.  Olot és una ciutat educadora, inclusiva, pacífica. Mai podran res i el feixisme, o 
se’l combat o se n’és còmplice, no hi ha terme mig, no podem restar neutrals al 
respecte i no podem.  
Nosaltres no defensem cap religió, defensem les persones, defensem les llibertats i 
estarem sempre al costat de les persones que volen senzillament, estimar, i des 
d’aquí, a totes les persones musulmanes, estimeu-vos, estimem-nos, tal com deia 
Paulo Freire, “estimar és un acte de coratge, per tant, encoratgem-nos”. Cal que Olot 
sigui conscient que la diversitat religiosa i cultural forma part del seu ADN i atacar una 
creença religiosa, la que sigui, és un dany que només es pot reparar condemnant de 
nou aquestes mentides i si cal portar-les davant el fiscal de l’odi i la discriminació 
perquè siguin condemnades institucionalment. 
Des de la CUP creiem que cal un pacte de ciutat per a declarar “Olot ciutat no racista” i 
d’aquí se’n derivin accions i polítiques en aquest sentit. Un protocol seria una acció 
vinculada al pacte, que permetria que tota la ciutadania sabés que una discriminació 
de caire racista i/o xenòfoba pot ser denunciada als Mossos d’Esquadra així com ho 
és qualsevol tipus d’atac pel fet de ser diferent. També proposem fer arribar aquests 
casos al Fiscal d’Odi i Discriminació i  al Síndic de Greuges. Un pacte de ciutat i de 
partits donaria sentit a accions vinculades i transversals, des de totes les àrees de 
l’Ajuntament, per treballar per una ciutat sense racisme i sense xenofòbia i establir un 
“cordó sanitari”. 
Finalment demanaríem compromís per part dels mitjans de comunicació en aquest 
pacte, ja que són agents claus per a divulgació i la formació en valors de respecte i 
diversitat a la ciutat d’Olot. Considerem que aquestes accions en bloc ens donarien 
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molta més força i coherència i evitarien les ganes de certes persones i grups a voler 
enganyar la població amb falsos rumors i mentides. Si mantenim una ciutat 
cohesionada i que valora i que respecta la seva diversitat, cap fulletó servirà de res, 
perquè la ciutadania identificarà que “això” també atempta contra ella mateixa. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres farem una breu 
consideració general, tot i que el tema que ens presenteu evidentment és un tema que 
ens ha de preocupar a tots, i ens preocupa a tots, evidentment. Ho mostrem amb més 
vehemència o amb menys, i segur que s’ha de mirar de resoldre tan ràpid i tan bé com 
es pugui.  
Agraïm per tant, la lluita d’Unitat contra el Feixisme, de fet és la nostra lluita, és la lluita 
dels demòcrates que realment ens ho creiem, dels demòcrates de debò, d’altres 
utilitzen la democràcia per altres motius, nosaltres ens ho creiem de debò. I com a tal, 
estem d’acord amb totes les consideracions ideològiques que han formulat els nostres 
companys de consistori, no pot ser d’una altra manera, som demòcrates i per tant 
estem per la democràcia. 
Respecte a Unitat contra el Feixisme, recordarem que ERC hi estem adherits, i que és 
una resposta a una evidència, que és que des de fa ja algunes dècades, a l’Europa 
occidental el feixisme, el racisme, la xenofòbia està creixent, i està creixent molt 
electoralment. El que passa que sí que us demanaríem que no ens equivoquem 
d’adversari: la ciutadania d’Olot, molt intel·ligentment, a les últimes eleccions –però no 
pas a les anteriors ni a les altres– va fer que en aquest Consistori no hi hagués cap 
formació racista i és més, jo personalment estic convençut que cap dels meus vint 
companys i jo, que tots vint-i-un som absolutament i radicalment antifeixistes. Ara, cal 
acceptar també, com a demòcrates que som, que no tothom comparteix les tàctiques, 
o fins i tot l’estratègia general d’Unitat contra el Feixisme. Per exemple, puc citar una 
màxima que justificaria segons quines actituds, des del Quixot, Cervantes, hi ha una 
màxima que diu “Que parlin de mi, encara que sigui malament” i al Quixot no li ha anat 
malament, ha durat quatre-cents anys. I en Donald Trump em sembla que va seguir la 
mateixa màxima i serà president dels Estats Units. Acceptem doncs, que hi ha 
estratègies o tàctiques diferents, però que aquests que tenen les estratègies o 
tàctiques diferents no són els nostres enemics; l’enemic contra qui hem de lluitar de 
diferent manera, de diversa manera, cadascú a la seva manera, l’enemic contra qui 
hem de lluitar i contra qui serem més efectius, és deixem que totes lluitem segons les 
seves estratègies i segons les seves tàctiques contra el feixisme i el racisme, i és 
d’aquesta manera, des de la diferència, que lluitant tots plegats, serem més forts i ens 
en sortirem.  
 
Intervé l’Alcalde. Només per acabar, en el tema específic que probablement ha motivat 
aquest pamflet, el compromís que seguirem igual. Ens és igual el que diguin, el 
compromís, jo crec que de tot el Ple, és que continuarem amb la plena normalitat, 
continuarem donant tantes explicacions com facin falta, continuarem donant la cara i 
continuarem respectant els drets de tothom. Això és el que farem i creiem que aquesta 
és una bona actitud de resposta a qui  només ens vol provocar. Hem estat molt de 
temps sentint-lo aquí al Ple, hi va haver també una congregació religiosa o un 
col·lectiu religiós que va decidir canviar de lloc, ens van amenaçar amb tot, i ha canviat 
de lloc i tot ha anat bé. El nostre convenciment és absolut i per tant, la resposta serà 
continuar exactament igual el que estem fent, sense tenir el més mínim dubte de quins 
són els drets de cadascú i sense menystenir el dret de ningú. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
Intervé el Sr. García.  
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SUBVENCIÓ CLUB NATACIÓ OLOT.- Una pregunta que ja vaig fer en el Ple darrer, i 
en tot cas era pel tema dels 500.000 euros, que en principi anaven al Club Natació 
Olot, intentar que no es perdessin per a la ciutat. L’Alcalde em va respondre que 
estaven al cas. Reprenc aquest tema per veure si ja tenim algun compromís per escrit, 
en concret com està, i veure que no sigui només alguna conversa informal i si hi ha 
alguna cosa substancial sobre això. 
 
Respon l’Alcalde. No hi ha cap resposta per escrit, el que passa és que les meves 
notícies són que no s’ha acabat el tema de la remodelació del CNO, no s’ha tancat. Al 
CNO sé que hi ha converses i que hi ha discussions, potser no serà aquest projecte, 
potser serà un altre, i el que em diu el Secretari General de l’Esport és que la 
subvenció, que està dirigida al Club Natació Olot, si el club diu que hi renuncia ell pot 
fer alguna mena d’acció, mentre el club no hi renunciï i continuï treballant per fer 
alguna reforma de les seves instal·lacions, que jo crec que és necessària, els diners 
estan reservats per a això. Haurem de tenir una mica més de paciència, veure com 
s’acaba el tema del Club Natació Olot, que espero que acabi positivament perquè 
aniria molt bé que poguessin fer aquesta reforma de les seves instal·lacions; seguirem 
aquest tema i està pendent que el club acabi decidint què és el que fa amb les seves 
instal·lacions.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. 
 
PISOS DE LLOGUER SOCIAL.- Nosaltres volíem fer una pregunta en relació als 28 
pisos de Sant Miquel. Ja s’han acabat les concessions i arran d’un comunicat que va 
fer ahir la PAH sobre una família monoparental que ha hagut de renunciar, hem estat 
llegint els criteris de la renúncia al lloguer i els volíem fer unes preguntes, a veure si 
realment és cert això, perquè no ens ho acabem de creure.  
Es comenta que el preu del lloguer, nosaltres sempre hem dit que no el consideràvem 
social, era 326 euros, que si fos social haurien de ser uns 139 euros, si s’apliqués la 
Llei 24/2015 en el sentit d’anar en funció del que la família cobra. Es demana una paga 
i senyal, per tant, si és social i has de pagar dos mesos de cop, ja ens n’anem a quasi 
700 euros. Es demana que doni l’alta de la llum, aigua i gas, nosaltres recordem que 
en el pressupost de l’Ajuntament s’assumia aquest cost per part de l’Ajuntament. Es 
demana que pagui l’impost de transmissions patrimonials, quan ens sembla que és un 
impost de propietaris. Es demana que pagui l’IBI, que és un impost de béns immobles 
als propietaris. 
Si és tot això, ens sembla espectacular, perquè no té res de social, això. Vaja, ha 
hagut de renunciar-hi, per tant, si realment hi ha hagut de renunciar i hi pot haver-hi 
altres renúncies; pel que fa a aquells que no s’acabin d’omplir, els donareu a 
emergència habitacional, tal i com vàreu dir? Que segons el cas, aquí a l’Oficina 
d’habitatge hi ha una necessitat de pisos de lloguer i d’emergències habitacionals, i en 
el cas de la PAH, segons les seves dades hi ha 43 famílies que estan en exclusió 
residencial i 80 en infrahabitatge. 
 
Respon el Sr. Berga. Buscarem el cas i els hi donaré la resposta en el proper Ple, 
perquè no conec ara aquest cas concret del que parlen, d’una família monoparental 
que ha hagut de renunciar. 
Sí que algunes de les coses que ha dit ja li avanço que no, el que passa és que ho 
explicat tantes i tantes vegades... No té res a veure amb el lloguer social, no els hi he 
dit una, els hi he dit cada mes de fet: té a veure amb una entitat bancària, però és 
igual, vostè em continuarà repetint el 10-12-18, que no té absolutament res a veure 
amb el lloguer social, que és un concepte completament diferent.  
I la de l’IBI ja l’hi puc dir ara directament: els pisos de l’Ajuntament no tenen IBI, no 
cobrarem cap IBI perquè els nostres pisos no en generen, per tant és una cosa que sí 
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que ja li avanço que és absolutament segur que no. 
La resta, el cas concret que em comenta, el buscaré i mirarem a veure. Els pisos s’han 
adjudicat d’acord amb les bases, aquests criteris ja apareixien a les bases. S’ha donat 
en alguns casos facilitats, que ens han dit que alguna cosa es podia pagar de manera 
diferent i hem mirat de solucionar-ho. El cas concret que em diu el desconec, ja el 
buscaré. L’IBI sí que ja li dic que no, perquè els pisos no tenen IBI. 
Transmissions patrimonials és molt probable que sí, el que deu constar a les bases. 
I el 10-12-18, miri si us plau la llei i s’ho aprengui d’una vegada, és que no té res a 
veure. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. 
 
SOMENERGIA.- Per concloure l’any i no deixar els temes que em motiven tant, jo li 
faré una pregunta: som socis de Somenergia, ja?  
 
Respon el Sr. Gelis que sí. 
 
Intervé l’Alcalde. Dues coses, una de desagradable, l’altra més agradable. Han vist 
que durant el Ple hem estat atents al telèfon perquè hi ha hagut una baralla, sembla 
que fins i tot amb algun tret, les notícies que m’arriben, tant per part del Cap de 
Mossos d’Esquadra, pel Cap de la Policia i pel Delegat d’Interior a Girona, sembla que 
no ha estat res greu, probablement una baralla relacionada amb drogues dins d’un bar, 
que sembla que s’ha escapat un tret però sembla que no hi ha ningú ferit per arma de 
bala; s’han escapat i hi ha algun detingut. Donar-los la informació que jo tinc en 
aquests moments, a pesar que he quedat que parlaria ara amb el Cap de Mossos 
d’Esquadra. I tal com hem començat, condemnar la violència vingui d’on vingui, perquè 
de vegades ens capfiquem amb tipus de violència i això també ho és, una discussió en 
un bar d’Olot. Estarem atents a seguir-ho, tot i que sembla que té molta menys 
importància de la que hem pensat en un primer moment quan hem vist que la premsa 
marxava. 
Una segona cosa, aquesta sí que és agradable, bon Nadal, que passem tots unes 
bones dates de Nadal. Bon 2017, esperem que el 2017 sigui molt millor que el 2016, 
que el 2017 passin grans esdeveniments amb els que estem absolutament il·lusionats 
i compromesos. Després vindran al sopar que els regidors hem decidit mantenir com a 
tradició i fer-lo conjuntament amb tècnics municipals d’aquí a uns minuts. Moltes 
gràcies i fins al gener.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les deu del vespre, i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


