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ACTA NÚM. 11 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 22 DE NOVEMBRE DE 2018 

1a CONVOCATÒRIA 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 de novembre de 2018, a les vuit del vespre, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA (PdeCAT – DC), primer Tinent 
d’Alcalde, fins a la incorporació de l’Alcalde Titular, Sr. JOSEP MARIA COROMINAS 
BARNADAS (PdeCAT - DC), en el moment que s’indica, amb objecte de celebrar 
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC),  Estanis 
Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC), Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC), 
Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), 
Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), 
Anna Barnadas i López (ERC), Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep 
Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà i Pujol (ERC), Manel Mitjà i Batlle (ERC), 
Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), 
Anna Descals Tresserras (CUP),  Raül Massanella Quiles (CUP), Lluís Riera Callís 
(CUP), Xavier García Zabal (OeC).  
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Intervé el Sr. Berga. Assumeixo la presidència en tant que L’Alcalde es retardarà uns 
pocs minuts. 
 

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

2. – DESPATX OFICIAL 
 

Intervé el Sr. Berga. En primer lloc fer arribar el nostre condol als familiars i a l’Alcalde 
de Mieres per la desgraciada mort d’un ciutadà alemany la setmana passada a les 
riuades que hi van haver a Sant Ferriol, acompanyava un grup de motoristes i va 
perdre la vida tot travessant un torrent.  
També volíem donar compte de la carta que el president Puigdemont va enviar des de 
Bèlgica, i que va ser llegida fa dos dilluns, a l’acte que fem cada dilluns a dos quarts de 
vuit del vespre. També hem rebut aquests dies una carta, que no sé si l’han rebut tots 
els grups municipals, de l'Institut d'Estudis Socials, d’Idesga, comunicant que deixen 
l'activitat, després de pensar-hi molt, i voldríem a través del Ple felicitar-los i agrair-los 
la feina que han fet durant gairebé 20 anys; han estat moltíssimes les activitats, 
estudis, projectes en els que han participat i que tindrem l’oportunitat a principis de 
l'any que ve d’acomiadar-nos d’ells. 
El 24 d'octubre es van lliurar els premis Hospital Top 20, el nostre hospital, l’Hospital 
d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va rebre dos premis en la categoria de l’Àrea de la 
Dona i en l’apartat musculoesquelètic. Són dos premis importants i des d’aquí fer 
arribar la nostra felicitació a la direcció, a tots els membres d’aquestes àrees i en 
general a tot el personal de l’hospital, que sempre surt molt ben qualificat en tots els 
premis i barems en què participa.  
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El 20 de novembre, ens va visitar el  Síndic de Greuges, va rebre vuit visites. L’informe 
no ens arriba fins un temps després, però d'aquestes vuit visites dues eren queixes, 
una d’elles adreçada a l’Ajuntament –no en sabem el contingut encara– i sis eren 
consultes, que tenien sobretot a veure amb temes d'urbanisme, infància, multes de 
trànsit, funció pública, serveis socials; ja rebrem més endavant l'informe. 
Ahir a la nit vàrem tenir coneixement del lliurament de les estrelles Michelin als 
restaurants, novament el Restaurant Les Cols ha mantingut les dues estrelles que 
tenia, i un restaurant que no està al nostre terme municipal, però que també forma part 
de tota aquesta corona d’Olot, que és Ca l’Enric, manté la seva estrella. I per tant des 
de l'Ajuntament els farem arribar la nostra felicitació. 
I com sempre fa l’Alcalde i no voldria oblidar-me’n, fins que no s’arreglin les coses, 
reclamar la llibertat d’en Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, 
Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, i el retorn del 
President Puigdemont i de les conselleres Clara Ponsatí i Meritxell Serret, i dels 
consellers Toni Comín i Lluís Puig, i els diputats Anna Gabriel, Marta Rovira, i 
Valtonyc, que continuen fora del país per motius polítics.  
Pel que fa a entrevistes que ha tingut l’Alcalde des del darrer Ple fins ara, potser 
destacar la que va tenir el 25 d'octubre, per primera vegada com a Alcalde va anar a 
visitar al nou Delegat del Govern, Sr. Pere Vila, a  Girona. 
El 26 d'octubre vàrem rebre a l'Ajuntament, en una reunió en la qual jo també vaig 
participar i algun altre regidor, amb la Judith Gifreu, que és la directora de l'Agència 
d'Habitatge. 
El 7 de novembre va viatjar a Madrid juntament amb el Subdelegat del Govern, el Sr. 
Albert Bramon, i el Cap d’Infraestructures, Sr. Ramon Prat, a visitar el Sr. Javier 
Izquierdo, que és el Secretari General d'Infraestructures, com sempre amb un únic 
tema a l’ordre del dia que era la variant.  
I el 16 de novembre va anar a visitar el Sr. Ramon Morell, que és el Cap de gabinet de 
la Consellera d'Empresa i Coneixement. 
Aquestes són les visites més destacables que tenia al seu despatx oficial. No sé si 
volen afegir-hi alguna consideració més. 
 
Seguidament,  el Sr. Berga  comenta el nombre de VISITES que ha tingut l’Alcalde des 
de la celebració del darrer Ple, celebrat el dia 25 d’octubre: 

- de particulars :  26 
- d’entitats : 32 

 
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el mateix dia 25 d’octubre, es va desplaçar a Girona, per entrevistar-se amb el nou 
delegat del Govern de la Generalitat a Girona, el Sr. PERE VILA.  
 
- el dia 26 d’octubre, va rebre la visita de la Sra. JUDIT GIFREU, Directora de 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya.  
 
- el dia 7 de novembre, es va desplaçar a Madrid, acompanyat de l’enginyer municipal 
Ramon Prat i del Subdelegat del Govern, Albert Bramon,  per entrevistar-se amb el Sr. 
JAVIER IZQUIERDO, Secretario General de Infraestructuras, sobre el tema de la 
Variant d’Olot.  
 
- i finalment, el dia 16 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se 
amb el Sr. RAMON MORELL, Cap del Gabinet de la  Consellera d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  
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Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
- el dia 26 d’octubre, es va desplaçar a Barcelona per participar d’un dinar amb 10 
alcaldes francesos, convidat per l’empresa “Paisaje Transversal” i al vespre va presidir 
la recepció que es va oferir a les patinadores del CPAO al Saló de Sessions, per haver 
resultat campiones del món, en el Campionat Mundial de Patinatge, celebrat a la ciutat 
francesa de Nantes, el passat dia 13 d’octubre.   
 
- a continuació, comenta que del 29 d’octubre al 2 de novembre, va estar fora del país, 
de vacances i vol agrair al Primer Tinent d’Alcalde JOSEP BERGA VAYREDA el fet 
que l’hagués substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia, durant aquells dies.  
 
- el dia 3 de novembre, va assistir a l’acte de presentació de les Pubilles i els Hereus 
d’Olot i de la Comarca que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament i al 
sopar de proclamació que va tenir lloc posteriorment en un restaurant de la ciutat.    
 
- el dia 7 de novembre, va assistir a un homenatge que des del CASG es va retre a 
l’exalcaldessa Isabel Brussosa, pel seu compromís i implicació amb els Serveis 
Socials des dels seus inicis.  
 
- el dia 8 de novembre, va anar a saludar les Juntes dels API’S de la demarcació de 
Girona (l’entrant i la sortint) que es trobaven reunides a la ciutat, concretament en una 
sala de Dinàmig.  I a la tarda, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir 
lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el divendres 9 de novembre, juntament amb els regidors Josep Berga i Estanis 
Vayreda,es varen desplaçar a Lladoners per visitar els presos polítics  i seguidament, 
va assistir a l’acte d’inauguració del nou dispensari del municipi de Riudaura.  
 
- el dia 10 de novembre va visitar les diferents actuacions de Lluèrnia, repartides per la 
ciutat.  
 
- el dia 13 de novembre, va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 14 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del 
Consell Rector del Consorci de Salut i Social de Catalunya.  
 
- el dia 17 de novembre, va assistir a l’acte de commemoració dels 30 anys del Consell 
Comarcal de la Garrotxa que va tenir lloc a la sala Torin.  
 
- el dia 18 de novembre, va assistir a la Missa de celebració del cinquantè aniversari 
d’Olot, ciutat Pubilla, que va tenir lloc a l’església parroquial de Sant Esteve.  
 
- el dia 19 de novembre al matí, va assistir a l’acte de constitució del “Pacte per a la 
formació professionalitzadora i l’ocupació a la Garrotxa”, que va tenir lloc a can Monsà  
i comenta que aquest pacte ha tingut una acollida molt favorable de les institucions, 
empreses, sindicats i centres de formació de la comarca. I a la tarda, va ser present a 
la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
- el dia 20 de novembre al matí, va anar a presenciar la col.locació de l’escultura “La 
lectura” de Miquel Blay al capdamunt del Firal, i al capvespre, a la reunió del Patronat 
de la Fundació Hospital Sant Jaume, que va tenir lloc a la biblioteca del mateix centre 
residencial.  
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- i finalment avui al matí ha anat a donar la benvinguda als participants en una Jornada 
organitzada per la Diputació de Girona, sobre els Mercats Municipals, que ha tingut a 
can Trincheria. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Volíem sobre el tema de la reunió al Ministeri, sobre el tema de 
la variant que l’Alcalde ho pogués explicar una mica més, però si de cas ho deixem pel 
final. 
 
Respon el Sr. Berga que sí, en l’apartat de precs i preguntes.  
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del     
2018LDEC002812 al 2018LDEC003167. 
 

4. - ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 

5.1. - DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 
EVENTUAL 

 
Núm. de referència : X2018035517     
Núm. expedient: SG052018000012 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment 
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que 
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, dóna compte 
que:  
 
A novembre de 2018, l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que estableix l’article 104 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, tal com recull el següent quadre: 
 
 

Personal eventual màxim  
segons art. 104 bis   

7 

Personal eventual contractat  
a novembre de 2018   

4 

 
 Adscripció  

 

Serveis Generals 

 
Presenta la proposta el Sr. Berga. Ens mantenim en la mateixa línia de les últimes 
vegades que en vàrem donar informació, que és que tenim quatre persones de 
personal eventual, de les set que podríem tenir com a ajuntament. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES 
 
Núm. de referència : X2018035520     
Núm. expedient: SG052018000013 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de la interlocutòria número 175/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 3 de Girona relatiu al procediment abreujat 279/2017-B, per la qual s’inadmet 
el recurs interposat pel Sr. Ramon Bañon solà contra l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure d’Olot, sense imposar costes a la part recorrent. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. És una sentència relativa a un contenciós que una 
persona que es va presentar a la borsa de conserges de l’Institut Municipal d’Esports i 
de Lleure, l’IMELO, que no va ser admès, va presentar un contenciós que tampoc no li 
han admès a ell.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.3. - MANIFEST PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
 
Núm. de referència : X2018036641     
Núm. expedient: SG062018000002 
 
Els temps estan canviant. Volem pensar que aquest cop sí. Volem pensar que la 
violència masclista és un dels temes de l’agenda de país i sobretot és un tema del que 
se’n parla, del que en parlem. I no només avui, 25 de novembre. Que se’n parli durant 
tot l’any i que en parlin moltes veus és important, perquè ens ajuda a totes i a tots a 
identificar les violències masclistes (més o menys subtils, més o menys visibles) que 
ens acompanyen des que naixem i que ens fan mal, que ens han fet mal. 
 
Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones a erradicar 
les violències masclistes. Totes. Les violacions, les agressions sexuals, l’assetjament, 
el tràfic i l’explotació de dones però també els matrimonis forçats o la mutilació genital 
femenina. Però amb les lleis no n’hi ha prou com demostren les dades. La violència 
masclista s’exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital de diverses formes. Al món, una 
de cada tres dones ha patit violència masclista. A Europa, una de cada tres dones ha 
patit violència física o sexual durant la seva infantesa a mans d’un adult, i a Catalunya, 
una de cada quatre dones ha sigut víctima d’un atac masclista d’extrema gravetat. Ens 
cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer. 
 
Els darrers mesos hem pogut conèixer de primera mà històries de violència patida per 
dones. I el que elles ens explicaven no ens era aliè. Formava part d’una cosa que ja 
sabíem, que ja notàvem, que ja sentíem. Elles hi han donat forma i li han posat 
paraules. I crec que això ens ha passat una mica a totes i a tots com a societat. 
 
Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’audiència de Navarra va fer pública la 
sentència del cas de la Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet 
entendre a moltes i molts de què va això de les violències sexuals. Una oportunitat de 
visibilitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut. Des que són ben petites els hi 
diuen que sortir a la nit comporta un risc per a la seva integritat física i els seus cossos. 
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A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any a Catalunya, 
més de 12 mil dones van denunciar a la policia estar patint violència masclista en 
l’àmbit de la parella, és a dir, violència exercida per les seves parelles o ex parelles. En 
el que portem d’any, 44 dones han estat assassinades per la seva parella o ex parella 
a tota Espanya, 6 d’elles a Catalunya. Però els crims només són la cara més amarga 
d’una violència masclista que obliga a desenes de milers de dones a suportar 
aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència de gènere que porta 
14 anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè necessitem més 
recursos i més recolzament per a que totes les dones en situació de violència 
masclista puguin trencar el silenci i en sortir-se’n. 
 
Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de 
parella. 
 
Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en 
situació de violència masclista per a la seva total recuperació, i, especialment, en tot el 
procés de denúncies i procediments judicials. 
 
Necessitem més professionals especialitzats en l’atenció a filles i fills perquè el futur de 
casa nostra sigui un país lliure de violència masclista. 
 
Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en 
situacions de risc per elles i els seus fills i filles. 
 
I necessitem avançar en la construcció d’un model català d’abordatge de les violències 
sexuals, amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i com se’n pot 
sortir. 
 
Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la llei catalana del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista, estem més decidides i decidits que mai a 
superar el patriarcat, a que el poder sigui en mans de les dones a mans iguals i a no 
tenir por. Perquè no volem més violència contra les dones. Contra cap dona, contra 
cap nena. Perquè tenen dret a ser nenes i dones lliures. 
 
I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també cada 25 de novembre, dia 
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
 
Donem suport a totes les entitats d’Olot i comarca que han organitzat actes defensant 
l’erradicació de la violència masclista en aquestes dates. 
 
Intervé el Sr. Berga. Aquest matí a la reunió de la Junta de Govern Local, el Sr. Xavier 
Garcia ens ha proposat que introduíssim un manifest relatiu a la celebració que tenim 
el 25 de novembre en contra de la violència a les dones, si els sembla bé el tractarem 
en aquest punt, i si vostè mateix el vol presentar. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Si els sembla bé faria uns 
petits comentaris sobre aquest manifest que tots compartim, i que tots els grups si així 
ho volen, també puguin manifestar alguna opinió.  
Com ha explicat el Sr. Berga, el dia 25 és el Dia Internacional per l'Eliminació de la 
violència envers les dones. Volem pensar que la violència masclista és un dels temes 
de l’agenda de país, i sobretot és un tema del qual n’hem de parlar i continuar parlant; 
no només avui, no només el proper diumenge dia 25, sinó al llarg de tot l’any. Fa pocs 
dies, a l'anterior Ple, l’Associació de Dones Alba va presentar una moció contra la 
violència masclista. Fa set mesos, el 27 d'abril d’aquest any, l’Audiència de Navarra va 
fer pública la sentència del cas “manada”, un cas que ha sacsejat consciències i que fa 
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entendre a moltes i molts, de què va això de la violència sexual; una oportunitat de 
visibilitzar un fenomen que sovint és silenciat, desconegut i força amagat. A casa la 
seguretat de les dones podem dir que tampoc està garantida: el darrer any a 
Catalunya més de 12.000 dones van denunciar a la policia, estar patint violència 
masclista dins l’àmbit de la parella, és a dir violència exercida per les seves parelles o 
exparelles. En el que portem d’any 44 dones han estat assassinades per la seva 
parella o exparella a tot Espanya, 6 d’elles a Catalunya, 1 a la nostra comarca. Avui 
també l’Hospital Clínic de Barcelona feia públiques unes dades sobre tractament de 
violència i en tracten una diària, i agafant les seves dades del 2005 amb el que 
portaven d’aquest any, s'han duplicat els casos de violència tractats. De veritat, jo no 
sabria dir si és que hi ha més violència o que hi ha  més denúncies o les dues coses 
alhora, però aquesta és la realitat que tenim.  
Reivindiquem la construcció d’un model català per abordar la violència sexual, amb 
una visió integral i amb la voluntat d’explicar què és i com se’n pot sortir. Encara hi ha 
molt camí a fer, però una dècada després de la llei catalana del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, estem més decidides i decidits que mai a superar el 
patriarcat, i que el poder sigui en mans de les dones, a mans iguals i no tenir por. 
Perquè no volem més violència contra les dones, contra cap dona, contra cap nena, 
perquè tenen dret a ser nenes i dones lliures. I alhora també volíem recolzar les 
entitats de dones que el proper dia 25 faran diferents actes per denunciar precisament 
tots aquests fets. 
 
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. També referir-nos a 
l'estudi que ha presentat l’Hospital Clínic i referir-nos a una pròpia notícia extreta del 
diari El Punt: hi ha un 30 % més d’agressions sexuals tot i que hi ha una disminució de 
denúncies, i això ens demostra que no avancem, perquè el 62 % d'aquestes 
agressions sexuals, d'aquestes violacions, de micromasclismes i macromasclismes, 
són perpetrades per homes menors de 25 anys. Això vol dir que els temps no estan 
canviant, no estem avançant, o si estan canviant o estem avançant, no és precisament 
a millor. Sentències com la de la “manada” o la pròpia sentència que ha  sortit avui a la 
Vall d’Aran, són barbaritats.  
 
L’Alcalde, Sr. Josep M. Corominas, s’incorpora a la sessió i passa a presidir-la.  
 
Segueix el Sr. Riera. Llavors segurament, en lloc d’estar parlant d'escopinades, o estar 
parlant de temes més banals, segurament ens tocaria començar a parlar una mica de 
coses serioses i dels temes importants que realment preocupen a la societat, i 
efectivament, no estem avançant sinó que estem retrocedint: el patriarcat, la violència 
de gènere està a l’ordre del dia i ara com ara no tenim solucions. I el més preocupant 
és la incapacitat, una vegada més amb un tema més, que ja és continu en diversitat de 
temes, la incapacitat judicial total i absoluta de fer això; tenim un món judicial que viu 
en un altre segle i que és més propi d’altres èpoques i de parts més fosques que no 
pas d’avui en dia.  
I simplement animar tothom, els membres del Consistori, animar tota la societat en 
general, que participi en aquests actes de denúncia el 25 de novembre, siguin les 
xerrades, sigui la marxa que s’organitza des de Sant Joan fins a Olot, o sigui la 
diversitat d’actes que es fan a la comarca. I evidentment cal eliminar d’una vegada 
totes i cadascuna de les violències que s’exerceixen contra les dones.  
I volem felicitar l’intent, encara que sigui una mica a última hora, l’intent de portar al Ple 
aquest tema, crec que és una cosa de consens i que totes les persones que estem 
aquí entenem de la mateixa manera això i que cal fer aquest canvi d’una vegada.  
 
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. La violència envers 
les dones, en totes les seves expressions, és una altra de les violacions de drets 
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humans més persistents del mon. La violència envers les dones impedeix el progrés 
de la societat en general, i de les dones en particular, que no poden desenvolupar els 
seus projectes de vida en llibertat. Aquest 25-N hem de dir prou, no acceptarem ni 
evasives ni excuses en la lluita contra la violència masclista, rebutgem la violència 
patida per les dones i expressem el nostre dol per les dones assassinades durant 
aquest 2018 per violència masclista, i per les nenes i nens que en pateixen les 
conseqüències. Tolerància zero envers la violència contra les dones, perquè sense 
drets no hi ha igualtat; perquè sense igualtat no hi ha llibertat. Ni un pas enrere en els 
drets de les dones. Fets i no paraules. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Amb el que heu dit tots els 
companys regidors i tots els grups que heu parlat fins ara, de fet ja reflectiu tot el 
sentiment que ens genera aquesta jornada. El que nosaltres volíem ressaltar és, que 
com sempre, és un problema de tota la societat, que no és un problema de les dones, 
que és un problema de les dones i dels homes. Perquè amb les dades del Clínic que 
sortien ahir, que venien a reflectir una agressió sexual per dia, pensem que només són 
les dades de la ciutat de Barcelona, per tant si això passem a les dades a Catalunya, 
segurament encara són més esfereïdores. I fent una reflexió, tal quantitat de dones 
agredides que aquestes dones són les nostres filles, les nostres germanes, les nostres 
amigues les nostres dones conegudes, però també hem de fer l’altra reflexió: és a dir, 
cada agressió, normalment en un 99 % o un 99,9 % la realitzen els homes i aquests 
homes també són els nostres fills, els nostres veïns, els nostres coneguts, i els nostres 
familiars. I per tant nosaltres el que pensem, com sempre ho basem en l'educació, ho 
basem  és en poder iniciar altra vegada un procés educatiu transversal, des dels 
cursos on la gent més jove rebi una informació adequada. Això és molt important 
perquè nosaltres –quan dic nosaltres parlo dels companys professors i mestres– 
notem que hi ha un retrocés important en les conductes i les relacions que tenen els 
nostres joves avui en dia.  
I per tant doncs, també convidar tothom a sumar-se a totes les activitats que tindran 
lloc aquest cap de setmana, sobretot aquesta marxa que el grup La Dalla ha començat 
a treballar ja fa temps, i que es farà des de Sant Joan les Fonts fins a Olot, perquè 
pensem que aquesta vegada ens ha tocat de prop, però les altres vegades que no 
coneixem persones no coneixem les cares no deixa que realment a la situació és greu, 
s’està agreujant, i per tant tots hi tenim la nostra responsabilitat com a societat, tant pel 
que fa a l'educació –com deia abans– com pel que fa sobretot al suport a les víctimes: 
deixar d’estigmatitzar la víctima i fer que realment els estigmatitzats siguin els 
agressors, jo penso que és una de les feines més importants que tenim a fer, i la xarxa 
de suport a la víctima hauria de ser una de les feines més grans que es podrien fer des 
de la política municipal per mirar d'aturar tot aquest tipus d’agressió i de violència 
sexista.  
Des d’aquí sumar-nos a totes les reflexions que s'han fet en el Consistori. 
 
Intervé el Sr. Berga, en representació de l’equip de govern. Per part nostra, 
completament d'acord què s'ha exposat per part de tots els grups, i en aquest manifest 
jo potser hi afegiria el fet que el manifest comença amb un vers de Bob Dylan, de la 
cançó Els temps estan canviant,  una cançó que ja té 55 anys,  els temps en tot 
moment estan canviant, però del que estem parlant és d’un canvi cultural, i els canvis 
culturals malauradament són lentíssims, i per tant manifestos com aquest. O actes 
com el que l'Associació de dones Alba farà el dissabte a la tarda a davant de Sant 
Esteve, i que després tindrà continuïtat a Can Trincheria i hi haurà la possibilitat que 
una persona, una dona que ha patit violència, explicarà la seva experiència, de 
vegades s’entenen molt més bé aquests experiències quan tens l'oportunitat que algú 
que les ha viscut personalment te les expliqui, acompanyada d'una professional del 
Consorci d'Acció Social. Tant aquesta activitat, com la marxa que La Dalla ha 
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organitzat l’endemà, des de Sant Joan les Fonts fins a l’església de Sant Esteve, són 
actes que tenen tot el sentit perquè un canvi cultural requereix paciència, molta 
persistència, la certesa de tenir raó de tenir la raó i que hi ha coses que les hem de 
canviar. I molta educació, molt de tractament a través de l’educació, la sensibilització, 
perquè és un tema que mentre aquests canvis culturals es produeixen, provoca molt 
de patiment a moltes dones; dones mutilades, violades, agredides, violentades i fins i 
tot assassinades, hem tingut un cas ben recent ben a prop, i es repeteixen sovint. 
Per tant tot el suport a aquests actes que estan organitzats el 25 de novembre i tot el 
suport a aquest manifest, que té tot el sentit que el tractem en aquest Ple.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
Intervé l’Alcalde. Disculpeu perquè hagi arribat aquests minuts tard, però crec que 
valia la pena que avui estigués al Consell de direcció al Servei Català de la Salut,  
davant dels esdeveniments que probablement esdevindran la setmana que ve i que 
segurament tindrem l'oportunitat de parlar-ne més tard en l’apartat de les mocions.  
 

6.1. - APROVAR ELS PRINCIPIS COMUNS PER A TOTES LES ESCOLES 
MUNICIPALS DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT 

 
Núm. de referència : X2018033562     
Núm. expedient: ED032018000012 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Atès que l’Institut Municipal d’Educació i Joventut (IMEJO) és una organització pública 
que promou, a la ciutat, l’educació com un dels principis de qualsevol actuació, 
individual o col·lectiva, que permeti el creixement integral de la persona per construir 
una societat més lliure.  
 
En relació a l’expedient ED032018000012, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el president de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, proposa 
a la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords:  
 
Únic.- Aprovar els principis comuns per a totes les escoles municipals de l’Institut 
Municipal d’Educació i Joventut. Relacionats a continuació.  
 

Principis comuns per a totes les Escoles Municipals de 
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut. 
 
Missió  
L’Institut Municipal d’Educació i Joventut (IME) és una organització pública que 
promou, a la ciutat, l’educació com un dels principis de qualsevol actuació, individual o 
col·lectiva, que permeti el creixement integral de la persona per construir una societat 
més lliure, justa i equilibrada. 
  
Obertes al barri i a la ciutat  
Obrir l’escola al barri, la ciutat i la comarca i fer-la present en la vida social i cultural. 
  
Estar atents i aprofitar les sinèrgies que sorgeixin a nivell social i cultural per participar 
activament del dia a dia de la ciutat. Promoure la implicació de les famílies, nens i 
joves a la vida social i cultural de la ciutat i la comarca com a promotors d’activitats i 
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no només com a espectadors. 
  
Fer promoció de l’escola i donar a conèixer els seus valors, el seu treball i els seus 
objectius a tota la ciutat i a la comarca per apropar els ciutadans i els agents socials i 
culturals al centre.  
 
Promoure el lideratge de l’escola en el seu àmbit a nivell de ciutat exercint de motor i 
altaveu de totes aquelles iniciatives a nivell de ciutat i comarca que tinguin i 
acompleixin els objectius de l’escola.  
 
Potenciar el treball en xarxa amb d’altres escoles, institucions i persones, tant de la 
ciutat i comarca, com de fora per fomentar l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge 
comunitari. 
 
Esdevenir pioners i impulsors de la renovació i la innovació constant per adaptar-nos a 
les necessitats canviants de les persones i de la ciutat. 
  
Promoure i perseguir els objectius de la Carta de Ciutats Educadores potenciant les 
accions educatives i lluitant contra les deseducatives.  
 
Obertes a les persones  
Els alumnes són el centre de les nostres accions i el seu desenvolupament integral com 
a persones és el nostre principal objectiu.  
 
A banda de les tècniques, continguts i procediments, la finalitat de les escoles 
municipals és el desenvolupament integral de les persones per potenciar la 
responsabilitat, l’autonomia, el respecte (per un mateix, pels altres i per l’entorn) i la 
participació activa a la societat. 
  
Fer un treball dirigit i específic per fer arribar l’escola a sectors de la població allunyats 
del servei, com a eina per a la inclusió i la cohesió social.  
 
Obrir l’escola a les famílies i promoure la seva participació activa a l’escola.  
 
Esdevenir un centre de referència educatiu per a les famílies i la ciutadania en general. 
  
Oferir formació en l’àmbit de l’escola a nivell didàctic i pedagògic tant als professionals 
que hi treballen com a d’altres persones properes a aquest àmbit. 
  
Gestionar amb eficiència i eficàcia l’equip humà i professional de l’escola i potenciar la 
seva implicació i participació en el projecte. Treballar en equip en el dia a dia del 
centre i en totes les activitats que s’hi desenvolupen. 
 
Que tot el personal de l’escola, de tots els nivells i serveis, sigui coneixedor del 
projecte de l’escola i hi participi activament.  
 
Obertes al coneixement i al món  
Treballar per la qualitat de l’ensenyament i l’educació a la ciutat pensant en el futur 
professional dels nostres infants i joves però sobretot, i també, com a eina 
indispensable per al creixement cultural i personal dels ciutadans.  
 
Estar al corrent dels nous corrents pedagògics i innovar contínuament tant pel que fa 
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referència a l’organització com a la pedagogia i la didàctica. 
 
Aprofitar l’àmbit de l’escola per promocionar i treballar la llengua, la cultura, les 
tradicions i la història del barri, de la ciutat, de la comarca i del país, però Mod. JGL1_IME1  
 

També, per obrir-nos al món, conèixer, incorporar i fer nostres les provinents d’altres 
cultures presents a la nostra societat amb les quals hi convivim.  
 
Compartir les experiències, els projectes i activitats amb altres ciutats i institucions per 
socialitzar el coneixement i posar-lo a disposició de tothom. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. Portem a aprovació els Principis comuns per a totes 
les escoles municipals de l'Institut d'Educació i Joventut. Aquest és un document molt 
senzill, no pretén ser un document molt llarg sinó un document entenedor que ens 
serveixi de guia, no només per a les escoles municipals que ja tenim en funcionament, 
sinó per aquelles que es puguin crear en el futur, és a dir que tingui un paraigua 
conceptual que ningú perdi de vista i que tot vagi en una mateixa direcció. Són uns 
principis que van comptar amb la contribució de tots els professionals que estan a les 
escoles municipals i que la Junta de Govern de l’IMEJO ja va aprovar el mes de maig, 
però aquest és un tema de ciutat, és un tema d'ajuntament i ens semblava que més 
enllà que fos aprovat en la Junta de Govern d'Educació i Joventut havia de passar pel 
Ple. 
És un document que està organitzat tres blocs, té una estructura molt senzilla, 
començant per la missió d'aquestes escoles, que és la de promoure a la ciutat d’Olot 
l'educació com un dels principis de qualsevol actuació individual o col·lectiva, que 
permeti el creixement integral de les persones per construir una societat més lliure, 
justa i equilibrada; aquesta és la missió de l’IMEJO.  
La resta de principis s’han agrupat en tres grans grups: un, que volem unes escoles 
municipals obertes al barri i a la ciutat; un altre bloc, que són escoles obertes a les 
persones; i per últim un tercer bloc, que és escoles obertes al coneixement i al món. 
Em referiré breument a cadascun dels tres: 

- Escoles obertes al barri i a la ciutat. Significa que volem escoles que estiguin 
atentes i disposades a participar activament en tot allò que passa a la ciutat en 
el dia a dia al llarg de tot l’any. Fa tot just tres dies vaig tenir l'oportunitat d'anar 
al consell escolar de l'Escola de Música i cito un dels punts, estàvem parlant de 
la planificació de l'any. A vegades val la pena dir-ho en veu alta perquè no en 
som tots coneixedors, a vegades veiem alguns d'aquests actes solts. El 6 
d’octubre van participar en els Premis Salvador Reixach, el 16 d'octubre a la 
inauguració del curs de Kreas –cosa que és evident que no té absolutament res 
a veure amb l’Escola de Música–, el 27 d'octubre van participar alumnes i 
professors en els premis Jordi Pujiula; el 20, 21 i 22 de novembre faran 
audicions obertes amb motiu de Santa Cecília; el 6 de desembre participaran a 
la primer nadala de l’any coincidint amb el Festival Veus; el 18 i 19 de 
desembre al Tió de Nadal; el 21 de desembre al concert de Nadal que faran al 
Teatre, obert a tota la ciutat; el 22 de desembre amb un concert que aniran a 
fer a una residència de gent gran de la ciutat; el 5, 6, 7 i 8 de març en audicions 
de primavera també obertes a tota la ciutat; el 23 de març participen a la 
Flautada de les comarques gironines; el 30 i 31 de març a la Guitarrada, que 
aquest any es farà a Banyoles; el 7 d’abril en una activitat que es diu Patuflash, 
que aniran amb altres escoles municipals a l’Atlàntida de Vic; el 9 d'abril faran 
un concert obert a l'Hospici; el 23 d'abril participen al gran dictat popular que es 
fa per Sant Jordi; el 23 de març amb un concert de “Som música” a l’escola 
Malagrida; 24 i 25 de maig els alumnes de l'Aula de Música Tradicional 
participen al Cornamusam; 3, 4, 5 i 6 de juny als concerts de fi de curs; el 19 de 
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juny a la presentació del llibre del Centenari de l'Escola de Música –l’any que 
ve la nostra escola de música farà cent anys, com aquest any ha fet la 
biblioteca–; el  21 de juny a la festa del Centenari que es farà al Parc Nou; una 
trobada de violoncels també el mes de juny. 
Aquestes són activitats que contínuament connecten les nostres escoles amb 
la ciutat i que moltes vegades quan les veiem, o no ens n’assabentem o veiem 
soltes, respon a aquest objectiu, és a dir, que les nostres escoles estiguin 
connectades amb el dia a dia de la ciutat amb allò que hi passa i que hi 
participin activament.  
Passa el mateix amb l’Escola d'Expressió: participa sempre en l'acte de Mifas 
l'assemblea general que fan; a Lluèrnia; en la Mostra de Pessebres; en els 
concursos literaris d'Òmnium Cultural; en el carnestoltes infantil; en el Mot; en 
el Sismògraf; pinten les guardioles que Càritas fa servir per fer recaptació a 
totes les botigues; en un pessebre interactiu que es fa a la plaça del Carme per 
Nadal, més enllà de la Mostra de Pessebres; en exposicions, mostres, obres de 
teatre; participen a les Festes del Tura decorant una part de tot l’escenari del 
Caricatura i també hi fan un taller. Em refereixo que són escoles que ja tenen 
una incidència molt activa en el dia a dia de la ciutat, i aquest és el motiu a què 
respon aquell principi: volem escoles connectades amb el barri on estan 
ubicades i amb la ciutat.  

- En aquell segon bloc parlem d’escoles obertes a les persones: tenim clar que 
els alumnes són el centre de les nostres accions i que el seu desenvolupament 
integral com a persones és el principal objectiu. Busquem que aquests 
alumnes, més enllà d'adquirir habilitats musicals o d'expressió, adquireixin 
valors com: la responsabilitat, l'autonomia, el respecte, la participació 
comunitària. I per fer-ho les escoles contínuament innoven buscant noves 
propostes, aquest any tenim una activitat nova a l'Escola de Música, que és 
que els nets aprenguin música juntament amb els seus avis;  és una cosa nova 
i veurem el resultat després d'aquest curs. O el Projecte Trampolí, que més 
d’un n’ha sentit a parlar, volem que els infants que tenim als centres Larai i 
Garbuix, i que a vegades desconeixen el funcionament d'aquestes escoles, 
durant tres mesos puguin anar a l'Escola de Música i tres mesos a l’Escola 
d'Expressió per donar-los la possibilitat de descobrir-ho, i de conèixer-ho, i en 
el cas que se sentin atrets per alguna cosa que vagi més enllà del futbol, que 
és l'activitat que habitualment coneixen molts d'aquests infants, doncs que 
tinguin la possibilitat a través del sistema de beques de continuar en aquestes 
escoles. 
I molta importància a les escoles bressol, el sentit que donen a tota l'etapa de 0 
a 3 anys, que com saben és una de les més importants en el desenvolupament 
del cervell, que és un moment clau per desenvolupar les capacitats sensorials 
motrius i emocionals dels infants.  
En tot cas volem escoles que siguin obertes a les persones i que realment 
contribueixin a formar-les com a bons ciutadans, com a bones persones, 
persones que formaran part de la nostra comunitat.  

- I per últim volem que aquestes escoles estiguin obertes al coneixement i al 
món, i això va més dirigit a nosaltres, als equips pedagògics, buscar sempre la 
qualitat de l'ensenyament, estar atents i oberts als corrents pedagògics, a la 
innovació, obertes a descobrir altres cultures que en aquest moment ens 
vénen, s'incorporen a les nostres escoles, a la cultura en general, a les 
tradicions, a la història del barri, a la història de la ciutat; en definitiva escoles 
que no estiguin tancades en sí mateixes, sinó que realment innovin, donin valor 
al coneixement i l’incorporin als seus currículums pedagògics. Aquests principis 
són els que portem a aprovació, repeteixo són principis molt senzills, molt 
conceptuals, però que volem que siguin presents en qualsevol escola que surti  
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de l'Ajuntament, ja per les que tenim, però en qualsevol altra que es pugui crear 
en el futur. 

 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Un comentari molt petit perquè 
coincideixo absolutament amb l’exposició que ha fet el regidor d’aquests principis de 
les nostres escoles. Només fer evident que la importància de la formació ha fet que en 
parlem en aquest punt i en parlem al següent; al següent parlem de la formació 
professionalitzadora, ara hem parlat de la reglada, però després tenim aquesta altra 
formació, que també és molt important per als treballadors i les persones de la nostra 
comunitat. Per tant donar absolutament el nostre suport a aquest plantejament i a 
aquests principis. 
I el que sí que ens agradaria en tot cas, malgrat que ja ha explicat que hi ha darrera tot 
un treball fet aquests darrers anys per les escoles, però veure com aquests principis 
aquí exposats d'alguna manera es plasmen, veure si s'avança, si sorgeixen dificultats. 
Seria no sé si cada any, acabat el curs, fer una certa avaluació i seguiment de com 
hem pogut avançar o quines dificultats hem pogut trobar.  El nostre suport a aquesta 
proposta. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres, com ja sap el 
regidor Sr. Berga, en el seu moment a l’IMEJO, quan es va presentar aquests 
principis, que ja van passar per junta, vam pensar que estava molt bé tenir aquests 
principis per a totes les escoles.  
Aquí nosaltres volíem afegir dues reflexions. Una, quan parlem d'igualtat 
d'oportunitats, pensem que hi ha molts infants, per exemple el Projecte Trampolí està  
molt bé perquè els infants del Garbuig i del Larai poden provar-ho i després, mitjançant 
les beques del Consorci, potser podran accedir-hi, però pensem que l'Escola de 
Música, per exemple, no és una escola barata i parlem que no tothom pot accedir-hi. 
Per això sempre anem parlant de la possible tarifació social i progressiva, si surt algun 
dia, que també estaria bé aplicar-la a l'Escola de Música. L’ideal seria que fos gratuït, 
que és el que haurien de ser, tant les escoles bressols com l’Escola de Música, però 
mentre no arribem a aquest dia, posar facilitats perquè sigui més fàcil poder-hi accedir. 
Després una altra reflexió: avui amb el tema que ha sortit ara del manifest, nosaltres 
pensàvem que amb l'edat de 0 a 3 de les escoles bressol, a part de parlar de diversitat 
cultural, també estaria bé de començar a parlar de diversitat sexual i de gènere, 
perquè a aquesta edat és on ja es comença a tenir els rols molt diferenciats, a què 
juguen les nenes; el típic que surt sempre. Doncs és un bon espai on es pot començar 
a treballar tot això i a més a més hi ha possibilitats de fer-ho, perquè les escoles són 
municipals, perquè tenim un consorci que hi ha gent que està especialitzada en 
aquests temes i que per tant poden fer formacions a les educadores de les escola 
bressol, per tant estaria bé començar a pensar ja en aquestes edats més avançades, 
perquè o fem intervenció aquí a nivell educatiu, o ja veieu com van les coses, que 
portem anys educant en tots els àmbits i les víctimes i els agressors són menors de 25 
anys i això és bastant preocupant. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres també, 
evidentment, ho trobem una excel·lent iniciativa, la concreció d'aquests principis, de fet 
hi vàrem estar treballant a l’IMEJO, el segon any del mandat. 
Ens consta que són uns principis consensuats, que era l'element fonamental d’aquí, 
cada escola tenia els seus i segurament en molts d’ells ja coincidien, en aquests 
principis, però el fet de treballar-los  conjuntament i consensuar-los a nivell de ciutat 
per a les tres escoles, ens sembla un element molt important.  
El Sr. Berga ha dit que era un document senzill, de fet ha de ser un document senzill, 
el de principis, perquè després de qui ha de penjar tot el que és el projecte educatiu 
del centre, i han de penjar totes les estratègies i objectius que any a any es vagin 
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marcant les diferents escoles municipals, i una mica aquests projectes sí que haurem 
de vetllar des de les escoles i els seus equips directius, que vagin en línia, una mica o 
molt a aquests principis, que crec que marcaran i han marcat ja en el passat i ho faran 
en el  futur, una mica el bon fer i el bon funcionar de les nostres escoles. Per tant tot el 
nostre suport i endavant amb aquesta proposta.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Totalment d’acord 
amb  aquesta iniciativa i amb aquests principis comuns de totes les escoles 
municipals. Potser posar en valor que això és una feina que fa anys que porta fent, i 
tota l’enumeració que ha fet el senyor Berga, vol dir que les escoles ja caminem en 
aquest camí, llavors és potser posar per escrit una cosa que ja fan, òbviament per 
potenciar-ho més i posar en valor des de l’IMEJO i des de les escoles que ja fa anys 
que hi ha aquesta vocació de fer totes aquestes coses que estan aquí, que estan molt 
bé. Felicitar-los per la iniciativa i dir que hi estem totalment a favor. 
 
Intervé el Sr. Berga. Primer de tot a tots els grups aquest suport en aquests principis.  
El senyor García s'ha referit a la possibilitat de fer una avaluació més ben feta, hi ha 
un moment  a la Junta de Govern de l’IMEJO quan presentem la memòria, ens hi 
podem aturar una mica més encara, allà és l’escenari, allà tenim totes les dades, però 
és veritat que quan t’ho expliquen s’entén molt més bé perquè dius: l’Escola de Música 
fan el concert de Nadal, o saps que estan al Gran Dictat, però a vegades perdem de 
vista que quan veus totes les activitats juntes, pràcticament cada dues setmanes o 
cada tres setmanes hi ha alguna cosa, i el mateix hauria de dir per l’Escola 
d’Expressió; mirarem d’encara transmetre una mica més bé tot això que es fa. 
I pel que es referia la senyora Descals, hem d’anar avançant, en el tema de la igualtat 
d'oportunitats completament d'acord, hem d’anar avançant en trobar les millors 
fórmules per fer accessibles aquests tipus d'estudis a totes les famílies, a tots els 
infants, sigui en forma de tarifació social, sigui en forma de beques; hem d’innovar en 
aquest sentit. Estar dotats dels recursos necessaris, això sempre és un impediment 
important, a  mi també m'agradaria que fos absolutament gratuït per a tothom tot, 
pràcticament, però sabem que això no és realista i en tot cas hem d’estudiar els millors 
mecanismes perquè tothom hi pugui accedir. I pel que fa a les escoles bressol, el seu 
suggeriment d'introduir temes relacionats amb la diversitat, ho faré arribar a la 
responsable pedagògica, que ho plantegi, que estudiï les possibilitats que puguin 
haver-hi, la Sra. Anna Prat és coneguda de tots i tindrem l’oportunitat de demanar-li a 
veure si podem avançar en aquesta direcció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

7.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ EL TEXT DE L’ACTE CONSTITUENT 
DEL PACTE PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I L’OCUPACIÓ A 

LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018035284     
Núm. expedient: IM072018000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següent acord: 
Donar compte que la Junta de Govern Local de 15 de novembre va aprovar el text de 
l'acte constituent  del Pacte per a la formació professionalitzadora i l'ocupació a la 
Garrotxa, que té com a missió promoure aquestes qüestions des d'una perspectiva 
integral, al servei de la millora de la qualificació de la població i de la competitivitat de 
les empreses, cercant l'equilibri territorial i la seva sostenibilitat ambiental així com el 
benestar de la població. Es va nomenar els Srs. Estanis Vayreda i Josep Berga 
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representants institucionals de l'Ajuntament d'Olot a l'esmentat Pacte, i es van 
encomanar a l'Institut Municipal d'Educació la participació tècnica al Pacte, i a DinàmiG 
la secretaria tècnica. 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Si els sembla, més que parlar d’aspectes més 
organitzatius i de funcionament del Pacte, m’agradaria exposar la motivació de perquè 
s’ha impulsat aquest acord. Olot i la Garrotxa hem patit, no hem estat aliens a la crisi 
econòmica que hem passat en aquests darrers anys, per sort és veritat que la feina de 
moltes empreses, la bona feina també de molts treballadors i la complicitat de molts 
ajuntaments i governs locals, ens ha ajudat a anar millorar la situació i podem dir que 
mica en mica ens anem recuperant de la crisi.  
No obstant això també coneixen que des de Dinàmig vàrem encarregar dos informes 
relativament recents, en els quals ens marquem alguns reptes que tenim com a 
comarca; només per recordar-ne alguns, l'estancament demogràfic, un atur baix però 
amb unes bosses cronificades, la necessitat també d’anar millorant les condicions 
laborals, un baix nivell de qualificació de la població, una bona oferta professional, 
formativa, que en un futur podria tenir dificultats per mantenir aquesta excel·lència. 
També una en aquest cas professionalitzadora, que és clarament insuficient, sobretot 
en els sectors de la indústria i el sector turístic. I també ens adverteixen d’unes taxes 
elevades d'autocontenció i autosuficiència laborals.  
Per tant aquests reptes, alguns a curt termini, altres més a mitjà termini,  ens van fer 
impulsar aquest acord que vàrem signar dilluns passat i del qual avui en donem 
compte al Ple. A més, s’ha fet aquest acord de la manera que ens sembla que hem de 
fer les coses a la comarca i a Olot, que és fer-ho de forma conjunta amb tots els 
agents o la majoria d'agents implicats, per tant el pacte s’inclouen representants dels 
sectors empresarials, representants de sindicats, dels centres de formació i també de 
les administracions públiques; per tant tots aquells agents que tenen responsabilitat i 
poden millorar alguns dels reptes que els comentava. Som conscients que també 
vénen moments de canvi en el món del treball, grans canvis en molts sentits, però 
especialment per la tecnologia per la digitalització del treball. També molts canvis en 
sectors econòmics, alguns que desapareixeran, alguns que vindran, que seran nous. I 
en aquest context, Olot i la Garrotxa tindrem com a territori oportunitats, primer perquè 
també tots els informes coincideixen en afirmar que en aquests canvis, les petites i 
mitjanes empreses continuaran essent molt importants i aquestes són les majoritàries 
a la nostra comarca; i segon també perquè hi ha dos sectors que també tots els 
informes i experts anuncien que seran dels sectors amb més demanda de 
professionals en un futur, i en aquests dos sectors Olot i la Garrotxa també ens sembla 
que estem ben situats: un és el turisme d'aquest aquest serveis i l’altre és tot el tema 
del medi ambient i les energies renovables, que també com saben en els darrers anys 
s'han fet a moltes empreses, i també des de l'administració, alguns passos importants. 
Sectors econòmics que a més a més requeriran de persones qualificades, un element 
elevat de creativitat, que destaquin per l'adaptació i la flexibilitat. i una mica aquest 
Pacte, el que planteja també és que tinguem una eina per acompanyar i ajudar tots els 
treballadors i tots els professionals que tenim a la nostra comarca en aquest procés de 
transformació. De fet diem sempre que necessitem ciutadans amb bons nivells 
educatius, persones primer educades perquè siguin bones persones, persones 
cíviques, persones compromeses en allò que és públic i a la vegada també volem 
ciutadans que puguin tenir l'opció de formar-se tècnicament i professionalment d’una 
manera adequada i que per tant puguin desenvolupar, a part del seu projecte vital, 
també puguin desenvolupar el seu projecte professional, si volen, a Olot o a la 
Garrotxa. Per a fer-ho, dèiem també el dia del Pacte i coincidíem la majoria dels 
agents, cal que invertim tant com puguem en educació, no només en l’educació 
reglada sinó sobretot també en l'educació i la formació al llarg de la vida, perquè 
només d'aquesta manera podrem donar les eines necessàries a tots aquests 
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professionals, aquests treballadors, perquè tots plegats ens puguem anar adaptant als 
canvis que venen.  
Amb aquest Pacte comencem un camí amb la idea de protegir més els treballadors 
que no els llocs de treball. Ens sembla que aquest és un canvi i és on hem de posar 
l'accent, perquè som conscients que hi haurà llocs de treball que desapareixeran, però 
en tot cas sí que hem de donar suport als treballadors, als professionals, perquè amb 
un bon reciclatge, amb aprenentatge, amb el suport de les empreses, els agents 
econòmics, dels sindicats, del sector públic puguem aconseguir que aquests 
professionals puguin continuar desenvolupant projectes vitals. Per tant aquest jo diria 
que és el gran repte que tenim, que és posar el focus en els treballadors i no tant en 
els llocs de treball; més en les persones que no tant en els llocs de treball. Estem 
segurs que aquest Pacte ens hi ajudarà i per tant esperem ara ja començar a treballar 
ben aviat en un pla de treball i en totes les reunions que ja estan previstes de cara al 
2019.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. No tindria gairebé cap objecció 
a fer al que ha expressat el Sr. Vayreda, sí alguns comentaris. 
Un, és cert el que vostè comenta dels temes d’innovació, que estan afectant de 
manera important el món del treball, de manera que no és que canviarà, és que està 
canviant ja en aquests moments. Però al costat de la innovació i de llocs de treball 
amb molta formació, també és cert que tenim altres feines on això no passa, i posaré 
un exemple que em penso que és important a la nostra ciutat, però també a la resta: la 
cura de molta de la gent gran de la nostra ciutat, està a càrrec de persones que no 
estan ni assegurades, ni formades, i estan en unes condicions infames, per dir-ho 
d’alguna manera, en molts casos, no sempre. Per tant quan pensem en formació, hem 
de pensar també en aquests col·lectius, que necessiten formació per fer una bona 
atenció i veure com podem fer perquè aquestes condicions laborals i econòmiques 
també canvien. I això, amb no tanta cruesa, però passa amb la majoria de treballadors 
i treballadores de les PIMES, que vostè expressa que són les que més ho necessiten, i 
també coincideixo. Però és cert que per la seva condició de petites empreses, la 
formació –si és que es dona, perquè en les PIMES hi ha molta dificultat perquè la 
facin– per la seva pròpia naturalesa es dona fora de la jornada laboral; vol dir que en la 
major part dels casos aquest temps va a càrrec dels treballadors. I si la resposta és la 
que sol donar el mercat  de treball actual, precarietat i males condicions laborals, 
malament incentivarem els treballadors perquè a més a més d’estar amb aquestes 
condicions, dediquin aquest esforç. Per tant coincideixo en què és molt bona idea la 
proposta que vostès fan, però em sembla que en aquest sentit s'hauria d'obrir una 
mica més el ventall, almenys al que fins ara vostè ha expressat.  
I com que ho considero tan important, també voldria fer algunes consideracions per 
veure si hi estarien d’acord o es poden canviar: una, dels dos representants que hi ha 
aquí, els dos són de l'equip de govern, no em sembla de rebut aquesta proposta, em 
semblaria guia que hauria d'haver un de l'equip de govern i un per part de l’oposició, 
en principi de manera natural, hauria de ser el principal grup de l'oposició; entre 
d’altres coses perquè amb la votació tampoc s’acaba decidint res per un vot de més o 
de menys i em sembla que la possibilitat d'obrir noves perspectives i propostes 
diferents, en definitiva acaba enriquint  la proposta que acaba sortint d’aquesta 
proposició. Trobo a faltar els dos sindicats agraris –la Unió de  Pagesos i la JARC– 
nosaltres com a Associació d’aturats, en el seu dia vàrem tenir ocasió de treballar amb 
Unió de Pagesos fent cursos de formació del SOC i vol dir que aquestes entitats, a 
part de també donar la seva visió sobre aquest sector, poden aportar recursos i cursos 
que es poden fer a la nostra ciutat o comarca. Trobo a faltar també dos centres de 
formació molt potents, un seria la Universitat de Vic i un altre la Universitat de Girona, 
tenen centres de formació continuada molt importants i per la seva pròpia naturalesa 
d'observatori també dels canvis, em sembla que seria  necessari convidar-los a 
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participar en aquesta entitat.  
I demanaria, encara que fos amb veu i sense vot, que dels partits de l'oposició, com a 
mínim d'una manera voluntària, ni que sigui a comissions de treball o quan es debati 
una mica quina formació necessitem, o quines propostes o idees hi hagi, que s’obrís la 
possibilitat que els partits de l'oposició, encara que fos amb veu però sense vot, hi 
poguéssim dir la nostra. A mi em sembla que tot això ajudaria a fer realitat allò que 
moltes vegades parlem i ens omplim la boca, però ens costa de fer realitat de tenir 
unes administracions i unes entitats més participatives, més democràtiques i agrairia si 
poden atendre aquestes peticions. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Agafo el fil del que 
ha dit el Sr. García i afegeixo encara un col·lectiu, que quan vàrem veure les 
fotografies de l'acte, i tot el llistat d'entitats i col·lectius que hi participen, vàrem trobar a 
faltar també a la CNT. Pensem que la CNT és un sindicat que té una àmplia 
representació a la nostra comarca, que ha liderat alguns processos de vaga general i 
no sabem perquè no hi era, i ens sembla que seria molt important que hi participés, 
perquè segurament la CNT podria aportar uns elements una mica més transformadors, 
més trencadors, que no pas aquesta certa visió, per a nosaltres neoliberal en tot el 
pacte.  
D’altra banda també ens sembla que moltes de les propostes que es fan parteixen 
d'una base neoliberal, tenen en compte només que els treballadors són una pura 
mercaderia i per tant desvirtuen una mica el que per a nosaltres és important, que és 
que darrera hi ha d’haver una bona formació d’aquests treballadors que ha de 
començar molt més molt més aviat, gairebé en la secundària obligatòria per poder 
analitzar realment quines són les necessitats; no només dels sectors empresarials, 
que sembla que sigui una mica l’obsessió del Pacte, sinó també dels nostres 
estudiants, que moltes vegades abandonen prematurament el sistema educatiu 
obligatori i a vegades no saben ben bé què han de fer. Per això nosaltres en aquest 
sentit també, reivindicaríem que una miqueta abans es pogués fer tot aquest treball.  
Pensem que cal  canviar el  model productiu, perquè aquest model és el que ens ha 
portat a la precarietat. En aquests moments totes estem tirant endavant una 
campanya, en la qual expliquem precisament que el que hem de fer és plantar cara a 
la precarietat, una precarietat que ens ha portat a tenir contractes temporals, a 
treballar sense cotitzar, a tenir riscos laborals molt més augmentats que els que 
teníem,  sous injustos, hores extres i dies festius per han desaparegut. Per tant a 
nosaltres ens sembla que aquí també, el Pacte hi hauria de poder dir alguna cosa.  
Trobem a faltar altres compromisos, per exemple compromisos amb el canvi climàtic i 
la generació de residus; no hem vist en cap dels objectius, i en cap dels reptes a tirar 
endavant, polítiques de formació dirigides a educar en la necessitat de reduir la 
dependència cap als recursos del planeta. També instruments dirigits a fomentar la 
inclusió dels estudiants que per manca de recursos econòmics, però també per un 
entorn social i familiar desfavoridor, no poden continuar els seus estudis i es veuen 
obligats a abandonar-los. No hem vist cap repte que es dediqui especialment a aquest 
tema, si no és pel repte de reduir el nombre de joves que s’incorporen prematurament, 
però que només té en compte les situacions de fracàs escolar, sense especificar que 
es poden deure a la manca de recursos econòmics o a un entorn social i familiar 
inadequat.  
Entre els reptes que es plantegen dins el Pacte, ens crida l’atenció aquell que diu: 
oferir a les empreses la mà d’obra necessària en condicions que els permeti mantenir i 
incrementar la  seva competitivitat, tot respectant condicions de treball dignes. El verb 
“oferir” és aquest tractament que us comentava abans, dels treballadors com una 
mercaderia. I a més a més es destaca el fet de mantenir i incrementar la competitivitat 
de les empreses, respectant les condicions de treball dignes, però no s'especifica 
quins són aquestes condicions de treball, si les que venen marcades per les empreses 
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a l'hora d'oferir contractes laborals a temps parcial, sous baixos, falsos autònoms, 
jornades abusives sense pagament d’hores extres; o bé les condicions que alguns 
sindicats demanen com per exemple: derogació de la llei de regulació de l'ocupació de 
l'any 2012, aprovada al Congrés dels Diputats entre d'altres pel PdeCAT, i que ha 
estat la responsable de la precarització del treball. Actualment amb dades del mes 
d'octubre, un de cada contracte de treball del mes d'octubre va tenir una durada 
inferior a una setmana i un de cada tres va ser temporal i a temps parcial.  
En resum, aquest pacte per a nosaltres no és res més que una reafirmació del model 
productiu que volen per a la comarca, és un win per a les empreses i un gràcies per 
donar-nos feina per part de la classe treballadora, quan totes sabem que les persones 
tenim el dret de tenir una feina digna i no ens cal donar les gràcies a ningú per exercir 
aquest dret. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. En primer lloc felicitats per 
la iniciativa, penso que és una molt bona iniciativa per promoure actuacions que vagin 
suport la formació professional de la comarca, per tant en aquest sentit vàrem treballar 
conjuntament al principi de mandat, i fa il·lusió veure que això s’acaba concretant amb 
un document en el qual entenc que hi han participat la major part dels agents que han 
de formar part d'aquest Pacte.  Entenc que això és un document viu i que s’anirà 
completant a mesura que comenci l'activitat i comencin a haver-hi les reunions de 
treball i les reunions del plenari per anar concretant una mica les accions i actuacions 
que s’han de portar a terme. Recordo que això és un pacte que ve ja d'una tradició que 
teníem a la nostra comarca, que a través de la Fundació Escola Empresa, que havia 
estat al Consell Comarcal i que ja d'alguna manera havia treballat en aquesta línia. 
Simplement recordar haurem de ser molt curosos a veure com enfoquem el 
funcionament, perquè recordem que la Fundació Escola Empresa amb els anys va 
anar perdent embranzida i per tant hauríem de trobar un mecanisme o un sistema de 
liderar tot aquest projecte que possibilités que això tingués una durada ferma i amb 
força en el temps.  
Faré algun comentari a l’entorn del redactat del text: el títol no és el que nosaltres 
hauríem triat,  ens hauria agradat més un títol del tipus “Consell de Formació 
Professional i Ocupacional de la Garrotxa”; el títol també explica una mica el contingut. 
Ens sembla que aquest projecte l’ha de liderar de manera clara l'administració, en 
aquest cas Ajuntament i Consell Comarcal, donat  que és un projecte comarcal, i donar 
molt de pes i molta força també als centres de formació professional en el treball del 
dia a dia, de com enfocar la formació i també com establir aquesta relació, que ja 
existeix de fet des de fa molts anys amb les empreses, per veure una miqueta aquest 
lligam entre l'oferta i la demanda i quin tipus de formació necessiten les empreses i 
quin tipus de formació necessita la societat garrotxina, no només pensant en les 
empreses; em dona la impressió que aquest redactat –coincidim una mica amb el que 
deia el Sr. Massanella– està molt  enfocat en el món empresarial i poc enfocat al món 
de la formació.  
Dit això, en el primer apartat de la diagnosi, trobo que és una diagnosi molt negativa, 
està parlant d'estancament demogràfic, és veritat, entenc que això està basat en unes 
dades estadístiques però després cal fer interpretacions de les dades, i aquestes 
interpretacions es poden fer de moltes maneres. Sí que hi ha un estancament 
demogràfic pel que fa a la natalitat i mortalitat, però també hi ha molta mobilitat 
demogràfica que d'alguna manera va completant la població que tenim a la comarca i 
per tant l'oferta de persones que estan en edat de treball i que podran cobrir els llocs 
de treball que s’ofereixin a les nostres empreses. Parla d'un nivell de qualificació de la 
població baix, en tot cas, llegit així dius, aquests de la Garrotxa estan molt malament 
en nivell formatiu. De vegades mirem altres dades, o altres estudis, vaig a mirar una 
mica l'Observatori que estem fent a la Garrotxa des de fa molts anys, i aquest any 
l’han fet des de Dinamig en col·laboració amb altres agents, que ens parlen de coses 
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que van just en la línia  contrària d’aquesta afirmació, estem parlant que estem tres 
punts per sobre de la mitjana de Catalunya quant a acreditats d’ESO. Tenim una dada 
que és interessant per a nosaltres, aquí parlem de formació professional, a la nostra 
comarca estem al 50 % més o menys, d’alumnes que van a fer batxillerat i d’alumnes 
que van a fer formació professional; això és una dada que passa a poques comarques 
de Catalunya, hi ha molta més tendència a Batxillerat, aquí crec que hem aconseguit 
tenir una oferta de formació professional que ha girat una mica aquestes dades i que 
cal posar en valor. A les PAU tenim pràcticament un 99 % d’aprovats, molt superior 
també a la mitjana de Catalunya. Recordem que a la comarca i a som pioners pel que 
fa a la formació professional i relació amb l'àmbit empresarial de tots els centres de 
FP, abans era un, ara són cinc. Per tant tenim una oferta i una formació professional 
de molta qualitat i molt diversificada quant als diferents cicles formatius que s'ofereixen 
des dels nostres centres, fins i tot pensem que hi ha centres que estan oferint cicles 
formatius de referència provincials, o sigui que són els únics que s’ofereixen a tota la 
província i alguns d'ells, a tota Catalunya, estic parlant del Garrotxa sobretot, en cicles 
d’agrària o de plàstics, que s'han anat reciclant i adaptant una mica també en la línia 
que parlava aquest document, en la necessitat de les empreses, en la demanda dels 
llocs de treball que fan les empreses de la comarca.  
Per tant en aquest sentit penso que això és important, hi ha implicació també des dels 
centres de formació professional i altres agents a la comarca, en tot el que fa 
referència a la formació contínua, tenim centres que fan formació dual; tema 
importantíssim ja en aquest moment però sobretot de cara al futur, i que hi haurem de 
treballar i implicar-hi des d'aquest pacte, des d'aquest document, però també des dels 
diferents agents socials i econòmics de la comarca treballar-hi conjuntament,  això de 
la formació dual, ens mirem al mirall d’altres països que l’han aplicat, Alemanya per 
exemple que els ha funcionat molt bé. Aquí fa uns anys que s’està fent  i costa que 
això arrenqui, per tant crec que és una bona eina però que caldrà la implicació de 
tothom perquè això ens funcioni, tant de les empreses com dels centres, com dels 
sindicats, treballar tots en la línia de fer possible que aquesta relació tan important 
perquè la formació professional acabi donant una formació de qualitat, requereix no 
només que la formació la donin els centres, sinó també que les empreses i altres 
agents s’hi puguin implicar de manera directa per completar tota aquesta formació.  
Per tant en aquest sentit ens donava una mica la impressió que aquest redactat inicial 
no dona una foto exacta de la realitat de la nostra comarca i dona més èmfasi en els 
aspectes negatius que no pas en els aspectes positius, que són molts els que tenim a 
la nostra comarca. Per tant en aquest sentit, si es pogués refer una mica aquest 
document i aquet text doncs penso que es reflectiria millor. 
Pel que fa a la resta, quant als reptes, la qualificació de l’ocupació, l’administració i els 
objectius del Pacte, n’anirem parlant, segurament en molts coincidirem.  
Pel que fa als membres, coincidim amb el que deia el Sr. García, potser sí estaria bé 
que l'oposició o algun un altre membre del Consistori a part de l’equip de govern, hi 
pogués participar. Com també hagués estat bé també que en l’acte que van signar el 
Pacte hi haguéssim pogut ser, no sé si van convidar algú; jo no me’n vaig assabentar 
en tot cas. 
Quan parlem dels membres que formaran part de tot aquest Pacte, parlem de centres 
de formació professional, que evidentment hi ha de ser. Quan parlem 
d’administracions, no sé si aquí ja es preveu, el Departament  d’Educació jo crec que 
també hi hauria d’estar representat també, perquè finalment és qui pren les decisions, 
almenys pel que fa a l'oferta de cicles formatius que es podrà fer a la comarca. I per la 
resta, en principi veiem bé la resta de participants que han proposat en aquest 
document. 
Per tant amb aquestes puntualitzacions, felicitar-los per la iniciativa i penso que hi hem 
de treballar tots plegat, perquè és un document i un projecte molt interessant, i que pot 
donar molt bons fruits per a la comarca.  
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Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres trobem la 
iniciativa, sobretot pel tema que tracta, estratègicament molt interessant i molt i 
encertada. Ens sembla que tant el tema de la formació professional i el tema de 
l'ocupació, sobretot relacionada amb  la indústria de la comarca, ens sembla que és un 
àmbit que s'ha de mirar de potenciar. És un tema clau de futur i la nostra valoració és 
molt i molt positiva. 
Sí que és veritat que voldríem fer també un parell de consideracions. La primera és 
que òbviament poden, legítimament, i estan en el seu dret d'aprovar el Pacte a la 
Junta de Govern, jo penso que això hauria estat més maco aprovar-ho en el Ple, 
perquè és un tema no de ciutat, de futur, i penso que mereixia que haguéssim pogut 
votar-ho i aprovar-ho aquí al Ple. I sobre els antecedents i els comentaris que han fet 
els altres regidors sobre els reptes i els objectius, nosaltres el que ens sembla, posaré 
el meu exemple personal: jo sóc regidor d'aquest Ajuntament i aquí l'Ajuntament ha 
signat aquest pacte, jo sóc conseller comarcal i el Consell Comarcal ha signat aquest 
pacte, jo formo part de la Junta General del Dinàmig i Dinàmig ha signat aquest pacte, 
i jo formalment i oficialment no he sabut res, i em sembla que potser per la importància 
d’això, hauria estat bé que prèviament haguéssim tingut aquesta discussió i aquesta 
aportació abans. A nosaltres ens sembla que és un tema suficientment important,  
òbviament entenem que la intenció no és que sigui un pacte, entre cometes, del 
PdeCat amb tots aquests agents, és un pacte de ciutat i ho entenem així, però deixi’ns 
dir que ho hem trobat a faltar. 
I també ens agradaria preguntar i proposar el paper que juga la FES en tot això, que a 
nosaltres ens semblaria que fins i tot podria ser qui que ho podria liderar, i com que 
està en aquest impàs no tenim clar quin paper juga la FES.  
Dit tot això, torno al començament, que em sembla que és l’important, que ens sembla 
que és un tema molt important per a la comarca i molt estratègic, i que ens sembla que 
hi hem de treballar i nosaltres hi treballarem positivament. També la reflexió que han 
fet els altres regidors sobre qui més n’ha de formar part, ens sembla que n’hauria de 
formar part un representant de tots els partits polítics que estem al Ple de l'Ajuntament, 
perquè com s'ha demostrat també tenim visions diferents i està bé que en un tema tan 
important i transcendent i tant de futur per a la comarca, nosaltres entendríem que no 
hi hauria d'haver cap problema perquè hi hagués aquesta representació.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. El que deia el Sr. García, coincidim en el tema dels serveis, de 
la cura de la llar, que a més jo professionalment és l’àmbit al qual em dedico, com a 
país haurem de fer alguna reflexió un dia, de com volem que la gent ens cuidi els 
nostres pares, les nostres mares i com volem que ens cuidi a nosaltres perquè 
realment és molt trist les condicions laborals que tenen, els sous;  coincideix amb 
vostè, és un repte que tenim o un tema que en algun moment a qui li toqui hauria de 
decidir quin model vol. 
Deien, diversos de vostès, aquest  document també vol una mica comprometre les 
empreses, i aquesta era una demanda, no només de l'administració sinó també dels 
centres de formació. Per això també han vist que la Presidència era rotatòria, cada dos 
anys i va ser una demanda dels mateixos centres de formació perquè l'administració 
vàrem dir que aquests primers dos anys no volíem presidir, però va ser una demanda 
del centres de formació, de dir: volem que els dos primers anys siguin els agents 
econòmics els que liderin aquest pacte, una mica per comprometre’ls també en tots els 
projectes de formació que es volen fer. 
El que han comentat una mica alguns grups, de la participació de l'oposició: nosaltres 
ja ho hem dit algunes vegades, a nosaltres ens sembla que no hem de traslladar el 
debat polític a tots els òrgans que fa l'Ajuntament. Ens sembla que aquí al Ple fem la 
política,  i no ens sembla que això ajudi massa que en una reunió on es discuteixin 
projectes, i on bàsicament són molts projectes tècnics, hi traslladem aquest debat 
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polític, perquè els ho dic sincerament: ni els centres de formació, ni les empreses, ni 
els sindicats agraeixen que llavors nosaltres allà –que potser no–  però potser 
legítimament podem discutir. Jo crec que també si ho pregunten a la gent que hi 
participa, agraeixen que hi hagi en aquest cas, qui pot prendre decisions i el debat 
polític, jo crec que i l'hem de fer on toca, que és als Plens municipals. 
Deien les universitats, hi vam pensar però ens sembla que l’òrgan que interlocuta amb 
les universitats a la Garrotxa és la FES, és amb qui té relació, i per tant la FES forma 
part del Pacte i és qui té relació amb a tots els centres de formació i per tant ens 
semblava que era bo mantenir-ho així.  
Sr. Massanella, el Pacte no resoldrà tots els problemes mundials, m’ha semblat una 
mica que li demanava al Pacte potser alguns aspectes, tot això del medi ambient; és 
un pacte per ajudar els treballadors en la formació, i per tant aquest és una mica 
l'objectiu. Deien el tema de la CNT i també han dit vostès el tema de l’ampliació: 
nosaltres hem analitzat en altres territoris altres pactes, per exemple hi ha ciutats que 
en aquests pactes hi ha 60 persones; nosaltres hem volgut fugir d'això, és a dir uns 
acords amb 60 persones, no són operatius. Tot i això ja ens ha    sortit bastant ampli, 
perquè són em sembla, 22 o 23. Doncs des del primer moment també, no  
l'Ajuntament, els centres de formació i els agents econòmics van coincidir en dir: fem 
un espai prou reduït que ens permeti treballar. I per tant hem buscat la representació 
màxima que hem pogut dels diferents agents. Falten associacions empresarials que no 
hi són i que hi podien ser, també és veritat que falten sindicats, però de fet Sr. 
Massanella, si vostè mira els delegats sindicals que hi ha a la comarca, em sembla 
que n’hi ha 416, el 94 % els tenen CCOO i UGT, em sembla que la CNT té un 
representant sindical, per tant hem buscat els més representatius i sobretot els 
sindicats que fan formació. I en aquest cas tradicionalment a la comarca, qui ha fet 
formació professionalitzadora ha estat CCOO i UGT, per tant  els criteris no han estat 
voler excloure un o altre, sinó intentar que dintre els que hi podien ser, els que tenien 
més representació i els que havien fet formació, i per això s'han escollit la UGT i 
Comissions.  
També dir-los que aquest document l'equip de govern l'ha llegit, però és que no ha fet 
ni un punt ni una coma. Aquest és un document redactat per un expert a partir de les 
entrevistes i les dades que han fet els directors o gent del món de la formació, 
sindicats, empresaris; gent del món de la formació. És a dir, Sr. Massanella, suposo 
que tota aquesta deu tenir una visió neoliberal del món, perquè són ells els que han fet 
el document, a mi em van donar el document i em van dir: aquest és el document que 
s'ha consensuat amb tothom. Per tant s’imagina que potser jo l’he redactat, amb 
aquesta visió neoliberal que dec tenir, doncs sàpiga que no. Són comentaris, crítiques, 
reptes que plantegen els documents que s'han fet, els informes i les persones que 
s'han entrevistat, per tant són ells els que ens plantegen tots aquests reptes que hi ha.  
Insistir que és un pacte per a la formació professionalitzadora. Segur que tenim molts 
reptes com a comarca i  com a ciutat però, que ens enfoquem en això. I sobre les 
condicions laborals, se’n parla al document, se’l torni a llegir, ja veurà que en vàries 
ocasions se’n parla que també és un repte que tenim com a ciutat i també el posem 
sobre la taula.  
No he dit, i em disculpo amb el Sr. Mir, que és veritat que aquest treball vàrem 
començar-lo conjuntament quan ell era regidor i vàrem anar a Girona, i per tant em 
disculparà perquè és veritat que és un tema que vam començar conjuntament quan 
vostè era regidor d'Educació.  
Insistir en això: que el contingut són les entrevistes de la gent que hi ha participat. 
Sobre el tema de la baixa formació, que de vegades tenim discussions amb el senyor 
Guix sobre aquest tema, jo en tot cas recullo el que diuen les estadístiques, algunes 
del 2011 és veritat, però són les últimes que tenim perquè no s'han fet més 
estadístiques des de l'INE, però si vostès miren les estadístiques de l’INE, la Garrotxa, 
amb dades del 2011, tenim: més gent sense estudis que  la mitjana a Catalunya; tenim 
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més gent amb només ESO, tenim més gent amb FP de grau mig –això ho ha dit 
vostè–, tenim menys gent amb FP de grau superior, i tenim menys amb graus 
universitaris i llicenciats. Això és la realitat, de gent amb estudis acabats, a les 
enquestes o les entrevistes que s’han fet, amb dades del 2011. I si avancem, amb 
dades més actuals, en els darrers anys es registra un augment molt significatiu dels 
estudis de formació professional vinculats a grau superior, i en canvi –segons les 
dades fins a 2016 o 2017– un retrocés amb els de grau mig. Això dades d'alumnes 
matriculats. Per exemple el nombre d’alumnes matriculats en universitats catalanes 
s'ha reduït en els darrers anys. Això són purament dades objectives d'Estadística a 
partir del que fa l'INE o altres fonts d'informació, que deuen ser de la Generalitat de 
Catalunya. Per tant aquesta és una mica la realitat. És veritat que és una realitat freda, 
i el document, vostè deia és la part negativa; bé, una mica s’ha intentat buscar els 
reptes. També es diu, i a més ha sortit en tots els debats que hem fet que hi ha un 
gran orgull sobre la formació professional i sobre la formació que s'ha fet a la comarca; 
de fet si mirem les dades –i ho deia vostè– estem per sobre en la formació amb 
estudis acabats, són dades del 2011, tenim més gent amb FP de grau mitjà que a la 
mitjana de Catalunya, en aquesta comarca, i això  segurament és mèrit de la bona FP 
que hi ha hagut durant aquests anys. 
Sí que hi havia una representant del Departament d'Ensenyament, hi havia la 
Secretària general del SOC, per tant els dos departaments estan convidats al Pacte i 
creiem que és molt necessari que hi siguin per la vinculació que tindrem amb els 
programes de formació, tant uns com els altres, tant treball com formació.  
I només apuntar al Sr. Quintana que em deia, d’aquest tema en alguna reunió a 
Dinàmig jo havia presentat i ho havia explicat, jo sí que recordo que els ho havia 
explicat. I pel que fa al paper de la FES, de fet la FES té la secretaria tècnica d’aquest 
Pacte, i per tant és la que portarà, amb una figura que hi ha a la FES, la Sra. Marta 
Puigvert, una persona amb experiència en aquest camp, que ve de la Fundació Escola 
Empresa, i per tant és la persona que ho portarà. De fet vàrem fer l’acte a la FES i per 
tant segurs que una part important del futur de la FES passa també per tenir 
protagonisme en aquest tema, que ens sembla que serà important.  
I en tot cas demanar-los un vot de confiança; no a l’equip de govern, a les persones 
que formen el pacte. Al final l'Ajuntament és un més d'uns actors, no tenim la 
presidència, no tenim majoria i per tant aquí seran els agents, els sindicats, els 
empresaris, els directors dels centres de formació els que faran les propostes i 
l'administració hi col·laborarem, en alguns casos haurem de liderar projectes, però en 
altres el lideratge correspondrà a altra gent, i per tant és un pacte de territori, al qual 
vam aprovar com a Ajuntament, adherir-nos-hi. 
En tot cas agrair-ho als grups que veuen que és una bona oportunitat, i segur que en 
podrem anar parlant. 
 
Intervé el Sr. García. Primer, com vostè mateix ha constatat, existeixen altres pactes 
amb 60 persones o més, vol dir que segurament funcionen i poden funcionar bé; una 
altra cosa és que potser porta més feina als serveis tècnics que han de donar suport a 
un pacte d'aquest tipus, per tant, possible ho és.  
No m'ha dit res dels dos sindicats d’agricultors, penso que hi han de ser, i també 
penso que les dues universitats hi han de ser d’una manera directa, perquè fer-ho 
només via intermediada per la FES, em sembla que no aprofitarem i no en traurem el 
suc que poden donar.  
Després em sembla que o vostè o jo té un concepte diferenciat, diu vostè: no pensem 
que valgui la pena portar el debat polític a aquestes comissions de treball; és que el 
debat polític, jo almenys quan li feia aquesta proposta, no era un debat polític que 
haguem de tenir aquí al Ple o on correspongui, les nostres entitats i organitzacions, 
sobre el tema de formació, sobre el tema de propostes i necessitats, ha sortit algun 
petit exemple, em sembla que en tenim, el que es tracta és de veure i de contrastar les 
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propostes que podem fer, i amb els agents socials i amb la resta d’entitats que 
participen aquí. El debat que jo veig que hem de tenir allà, ha de ser exclusivament 
sobre el tema formació, molt tècnic, tot i que hi ha propostes que evidentment tenen 
una connotació política en un sentit o un altre.  
I després, que hi puguem participar també aniria en línia, si vostè recorda el Ple 
anterior, ens va retreure als grups polítics que no fèiem cap proposta en temes de 
promoció econòmica. Si no tenim l’oportunitat i el lloc on fer aquests debats i aquestes 
aportacions, no en farem cap, el mateix passarà amb formació. I jo li asseguro que 
almenys per la nostra banda –no puc respondre per ningú més– tenim propostes, 
tenim criteri sobre els temes, formació, que és el que en aquesta comissió estem 
pensant. I crec que la nostra opinió i la de la resta de partits, ha de ser possible que es 
pugui exposar, entenent clarament que no és un debat polític sinó molt més tècnic, si 
en vol dir vostè, sobre el tema de formació. 
 
Intervé el Sr. Massanella. Només fer-li una consideració, Sr. Vayreda, quan vostè ha 
parlat que no hi ha representació de la CNT, li voldria fer saber que la CNT és un 
sindicat que no es presenta a les eleccions sindicals. És a dir, és un sistema que ells 
no consideren viable i ells tenen una altra forma de funcionar, però tenen molts 
sindicalistes a la nostra comarca. I per altra banda és el sindicat que va liderar 
l'aturada de país del passat 3 d'octubre, per tant representativitat la CNT en té. I jo 
també vull afegir-me les paraules del senyor García, el fet que no el vulguin fer gran, 
estem parlant de dos sindicats agraris que tenim estudis de formació professional 
d’agrària a la nostra ciutat, som una comarca amb molta superfície agrària, per tant 
ens afegim a aquesta proposta. I per altra banda tenir un sindicat com la CNT 
segurament podria sacsejar una mica més les estructures del pacte i per tant potser no 
els interessa, no ho sé. 
Per altra banda també vostè ha comentat el tema de no fer política, i m’afegeixo a les 
paraules del Sr. García, és que hi ha moltes maneres de fer política, el Ple n'és una, 
però participar a les coordinacions de grup dels dijous a la tarda n’és una altra, 
participar a les reunions dels organismes autònoms  de  l'Ajuntament  n’és una altra, i 
per tant ens  sembla des de l'oposició –com a mínim des de la CUP– que nosaltres 
també podríem fer-hi aportacions, i per tant també trencaríem potser aquest estigma 
que a vegades ens pengen que no fem aportacions i que som els del “no”. Doncs no, 
la CUP té propostes a fer, té coses a dir i ho estem demostrant amb aquesta 
campanya en la qual denunciem la precarietat laboral a la nostra comarca. 
Per tant en aquest cas reivindicaríem una mica la necessitat de poder fer més tasca 
d'aquest tipus de treball, no hi posi la paraula “política”, que desgraciadament 
últimament està molt devaluada, però posem-hi la paraula “treball”, treballem 
conjuntament per tirar endavant aquests tipus d’ens. 
 
Intervé el Sr. Mir. Un parell o tres de comentaris sobre el que ha dit el Sr. Vayreda. El 
compromís de les empreses em penso que és fonamental que hi sigui clar és que 
hagin de portar el lideratge i menys en els primers anys, ho dic en el sentit que de 
vegades costa arrencar aquests patronats i trobar l'eina que dinamitzi tot això, una 
mica amb l'experiència ja viscuda de l’antiga Fundació Escola, a les empreses els 
costa entomar el lideratge. Però en tot cas és una opinió que tenim i que si funciona 
així, ens semblarà fantàstic. 
Pel que fa a les universitats, de fet tant ens fa si hi són o no hi són, en tot cas si hi són, 
seria per dir-los que les universitats no han de fer la formació professional, les 
universitats han de fer el que saben fer, que són els estudis de grau, els postgraus, els 
màsters; però la formació professional qui realment en sap i la fa bé són els centres de 
formació professional. Jo crec que les universitats s'estan posant en temes de 
formació professional per temes purament econòmics i que no donaran segurament 
els resultats que han de donar, ni donaran el servei públic que ha de donar un centre 
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de formació professional. Per tant en aquest sentit, si hi són seria per dir-los això: que 
deixin la FP per als que saben fer FP i que ells es dediquin a fer el que saben fer 
també molt bé, que són altres estudis. 
Pel que fa a les estadístiques, és veritat, les estadístiques són dades, però les dades 
s'han d'interpretar després, i penso que en aquest estudi, de les estadístiques –que 
totes són veritat de ben segur– hi ha purament una anàlisi quantitatiu, potser faltaria 
l’anàlisi qualitatiu: per què passa tot això? És veritat que totes aquestes dades que ha 
donat són certes pel que fa a alumnes que no tenen nivells els d'estudis necessaris, 
que no acrediten l’ESO; aquí hi hem d’afegir una dada, que la nostra també és una 
comarca amb molta immigració i la immigració de vegades necessita recursos 
diferents als que pot donar la formació reglada. I per tant en aquest sentit, en molts 
plens hem estat parlant d’altres recursos que cal donar a la ciutat, com són PTT (plans 
de transició al treball), com són cursos de garantia social, com són altres recursos que 
permetin que aquests alumnes puguin, amb més temps, assolir aquest grau d’estudis 
que d’alguna manera ja donem per fet i per suposat que tenen els nois i noies que han 
nascut a Catalunya i que coneixen la llengua. Aquests immigrants, molts d’ells –alguns 
no, però d’altres sí–són arribats de fa poc temps, tenen moltes dificultats amb la 
llengua i per tant  això segurament ajuda a què aquests números surtin d'aquesta 
manera. Per tant aquesta explicació quantitativa és el que trobem a faltar a l'informe 
que es presenta; presenta purament dades negatives, jo crec que hi ha molts 
raonament, com vostè molt bé deia, per manifestar i escriure en aquest document, 
l’orgull que sent la ciutat i que senten els agents que estan aquí per la formació 
professional de la nostra comarca i per la feina que han fet en tots aquests anys. Hi 
trobo a faltar una mica aquest contingut. 
Vot de confiança evidentment, tots els comentaris i aportacions que fem són 
precisament perquè això al final acabi essent un èxit rotund i que la comarca se’n 
beneficiï, per tant tota la nostra confiança perquè això tiri endavant. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Primer tornar a reafirmar, que a nosaltres ens sembla que és 
un tema estratègic. I només una reflexió sobre el que comentava el Sr. Vayreda sobre 
el debat polític:  una mica ens queixem d'això, que ni en privat ni en públic aquí al Ple, 
abans de signar el pacte hem pogut fer un debat polític. Que llavors les conclusions o 
els acords d’aquest debat polític el porti al Pacte un representant de l'Ajuntament, 
nosaltres amb això tampoc hi tindríem un problema; a nosaltres ens sembla que hi 
podríem participar tots i tots som ens portem bé i intentem ser positius, però entenc 
també el que diu el Sr. Vayreda que de vegades pot haver-hi aquesta percepció 
d'altres agents, que això pot dificultar el seu dia a dia. Però  nosaltres la nostra queixa 
és aquesta: que no hem pogut fer un debat polític abans, en privat, en els àmbits que 
tenim aquest Ajuntament, o públicament aquí al Ple, i ens semblava que hagués estat 
bé en un tema tan important, on segurament, amb matisos tots veiem coses diferents. 
I hi ha una cosa molt concreta, en el redactat que posa aquí a la proposta del Ple, hi 
diu que la secretaria tècnica correspon a Dinàmig i si és la FES com diu vostè, si ho 
podrien canviar, que és una cosa que avaluem molt positivament.  
 
Intervé l’Alcalde. Crec que el debat ha esta interessant, que tothom ha pogut dir-hi la 
seva. Jo només volia contextualitzar d’on ve aquest Pacte i quines són les coses que li 
volem demanar. Està claríssim i també en la meva intervenció vaig intentar deixar 
palès el dia de la constitució, que la comarca de la Garrotxa ha tingut un nivell de 
formació professional excel·lent, boníssim, i del que es tractava era que un element 
que teníem, que era la Fundació Escola Empresa, que per diversos trontollava o havia 
de deixar de funcionar, tingués una continuïtat i el que fèiem era donar-li el  
protagonisme, la capacitat de decisió, l’impuls, l’organització a les entitats. 
Fugim d'aquestes grans assemblees, ens sembla que és més pràctic fer-ho en un 
nivell més reduït, i a partir d'aquí estem oberts absolutament a la participació en el que 
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sigui, donar-ne tantes explicacions com calgui i fer les reunions que facin falta, i per 
descomptat valorarem o veurem com ha de ser, el fet que tots els partits s'hi puguin 
sentir integrats. Però el lideratge, el tirar-ho endavant, prendre les decisions, volíem 
que fossin precisament –i és el que ens reclamaven– els centres, tots els directors 
estaven presents aquest dia a l’acte de signatura; volíem que fossin les organitzacions 
empresarials; les organitzacions sindicals; però no vèiem que haguessin de ser 
exhaustivament totes, sinó que tinguessin una bona representació i estic segur que si 
algú té qualsevol mena de cosa a aportar-hi, serà ben rebuda i intentarem fer  també 
que tots vostès se’n sentin responsables. Però és sobretot una relació entre les 
empreses, el món de la formació, els instituts, tothom qui fa formació professional, els 
treballadors; nosaltres el que fem és col·laborar-hi, i impulsar-ho, però no voler-ho 
tutelar o dirigir, sinó que el que volem fer és estar al costat d'aquestes organitzacions. 
Segur que en continuarem parlant, segur que és un tema molt important per a la nostra 
comarca i per a la nostra ciutat, i podrem continuar debatent. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

8.1. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
L'ENERGIA ELÈCTRICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018019044     
Núm. expedient: CCS12018000010 
 
Antecedents 
  
Per acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 21 de juny de 2018, 
es va iniciar i aprovar la contractació administrativa del “subministrament d’energia 
elèctrica per a les dependències, serveis i locals que són de titularitat municipal, i de 
l’enllumenat públic de la Ciutat”, es va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT), la despesa i es va 
convocar la licitació. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a diversos 
criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 146 i següents de la LCSP, i la 
tramitació de l’expedient és la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i següents 
de la Llei. 
 
El contracte està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu valor estimat 
supera la xifra prevista a l’article 21.1.b) de la LCSP. 
 
El termini previst per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 8 d’octubre de 2018, a 
les 15:00 hores. 
 
Dit termini va ser objecte d’ampliació en dues ocasions, mitjançant resolucions de 
l’Alcaldia - Presidència (Decret 2018LDEC002654 de 08/10/2018 i Decret 
2018LDEC002701 de 15/10/2018), com a conseqüència d’una incidència de 
connectivitat que afectà al funcionament de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública (PSCP) i les seves funcionalitats de prestacions electròniques e-LICITA, 
impossibilitant l’ús de l’eina sobre digital, quedant fixat pel dia 15 d’octubre de 2018 a 
les 15:00 hores. 
 
L’anterior ampliació es va portar a terme en virtut de l’establert en el punt 10.4 de la 
clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars, i va ser objecte d’esmena 
en el Perfil del Contractant. 
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Dins el termini de presentació d’ofertes es va presentar a la licitació l’empresa 
ENDESA ENERGIA, SAU. 
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 19 d’octubre de 2018 procedí a 
l’acte privat d’obertura del Sobre A i a la qualificació de la documentació administrativa. 
 
Qualificada la documentació, en el mateix acte, la Mesa acordà requerir a ENDESA 
ENERGIA, SAU per tal que esmenés les omissions detectades amb la finalitat de 
subsanar la documentació presentada. 
  
Mitjançant requeriment de data 25 d’octubre de 2018 (Reg. Sortida S2018024766 de 
data 25/10/2018), la Mesa de Contractació concedí a ENDESA ENERGIA,SAU fins a 
les 24:00 hores del dia 30 d’octubre de 2018 per presentar la documentació objecte 
d’esmena. 
 
Degut a un error en el sistema de notificació, l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU no 
va tenir coneixement del requeriment enviat, fins el dia 2 de novembre de 2018, havent 
passat tres dies (dos dies hàbils) de la data límit atorgada per subsanar la 
documentació. 
 
En conseqüència, i a la vista del perjudici que aquest fet podia ocasionar a ENDESA 
ENERGIA, SAU, mitjançant escrit enviat a l’adreça de correu electrònic facilitada per 
aquesta als efectes de notificacions, s’amplià fins a les 15:00 hores del dia 13 de 
novembre de 2018, el termini atorgat per presentar la documentació requerida als 
efectes de subsanar la documentació inclosa en el Sobre A, en virtut de l’establert en 
el punt 3.2 de la clàusula 3 del PCAP.   
 
A les 14:46 hores del dia 13 de novembre de 2018, dins el termini concedit a l’efecte, 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU envià, a través de l’adreça electrònica indicada 
per part de l’Ajuntament d’Olot per respondre al requeriment (contractació@olot.cat), 
diversos documents als efectes de subsanar els defectes i omissions observats per 
part de la Mesa de Contractació, en la documentació incorporada en el Sobre A. 
 
La Mesa de Contractació, en acte privat celebrat en data 15 de novembre de 2018, 
procedeix a la qualificació de la documentació enviada per ENDESA ENERGIA, SAU 
als efectes de subsanar els defectes i omissions en la documentació administrativa 
incorporada en el seu dia en el Sobre A, i comprova que aquesta incorpora, entre 
d’altra, l’oferta econòmica corresponent al Lot 1 i l’oferta econòmica corresponent al 
Lot 2. 
En conseqüència, la Mesa, en el mateix acte acordà: 

“Excloure de la licitació l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, per haver incorporat en la 
documentació administrativa del Sobre A, documentació que s’ha d’incorporar  al 
Sobre C: l’oferta econòmica corresponent al Lot 1 i l’oferta econòmica corresponent al 
Lot 2.”  
Atès que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, en diferents 
resolucions (Resolució 22/2013, de 17 de gener, recurs 328/2012; Resolucions 
147/2011 i 67/2012, relatives als recursos 114/2011 i 47/2012) ha establert el criteri de 
confirmar l’exclusió d’aquells licitadors que van incloure informació de les seves ofertes 
en el sobre relatiu al compliment dels requisits previs. 
 
Atès que la inclusió d’informació de les ofertes al sobre relatiu al compliment dels 
requisits previs, vulnera el principi de transparència que exigeix mantenir el secret de 
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les mateixes fins al moment de procedir a l’obertura pública, d’acord amb el previst als 
articles 139.2 i 157.1 de la LCSP 
 
D’acord amb l’article 150.3 de la LCSP, que estableix que no es pot declarar deserta 
una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figurin en el plec. 
 
Atès que tant pel que fa al Lot 1 com pel que fa al Lot 2, l’única empresa presentada 
ha estat ENDESA ENERGIA, SAU. 

D’acord amb els antecedents i de conformitat la Disposició Addicional 2a. de la LCSP. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000010 i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.-  EXCLOURE a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, amb NIF. A81948077, 
de la licitació del “subministrament d’energia elèctrica per a les dependències, serveis i 
locals que són de titularitat municipal, i de l’enllumenat públic de la Ciutat”, per haver 
incorporat en la documentació del Sobre A, documentació que s’ha d’incorporar al 
Sobre C, oferta econòmica corresponent al Lot 1 i oferta econòmica corresponent al 
Lot 2. 
 
Segon.- DECLARAR deserta la licitació per a la contractació del “subministrament 
d’energia elèctrica per a les dependències, serveis i locals que són de titularitat 
municipal, i de l’enllumenat públic de la Ciutat”, pels motius exposats en el punt 
anterior. 
 
Tercer.- Donar de baixa la reserva que s’havia efectuat en motiu de la licitació, i 
retornar l’import de 354.250€ a les següents partides pressupostàries, d’acord amb el 
següent detall: 

LOT 1 (181.000€) 

18 150 920 221001 “enllumenat edificis corporació”  48.200€ 

18 500 323 221002 “enllumenat edificis Esports i Lleure” 44.900€ 

18 400 333 221003 “enllumenat edificis culturals”  42.300€ 

18 330 342 221004 “enllumenat edificis ensenyament”  45.600€ 
 
LOT 2 (173.250€) 

18 142 165 221000 “enllumenat públic”    173.250€ 

 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200 1803483 Despese
s 

18150  920  221001 -48200 ENLLUMENAT EDIFICIS 
CORPORACIO 

100 001 001 001 000 000 

200200 1803484 Despese
s 

18330  342  221004 -44900 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I 
LLEURE 

100 001 001 001 000 000 

200200 1803485 Despese
s 

18400  333  221003 -42300 ENLLUMENAT EDIFICIS 
CULTURALS 

100 001 001 001 000 000 

200200 1803486 Despese
s 

18500  323  221002 -45600 ENLLUMENAT EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

100 001 001 001 000 000 

200200 1803482 Despese
s 

18142  165  221000 -173250 ENLLUMENAT PUBLIC 100 001 001 001 000 000 

 
 

Quart.- Notificar el present acord a ENDESA ENERGIA, SAU. 
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Cinquè.- Publicar l’acord en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot, d’acord 
amb l’establert a la clàusula 18 del PCAP. 
 
Sisè.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà 
d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos  a comptar des dels dia hàbil següent al de la 
recepció de la seva notificació.  
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de 
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 
quinze dies hàbils a comptar des del dia hàbil següent al de la remissió de la seva 
notificació. La data de remissió és la que consta en el registre de sortida.  
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. El dia 21 de juny del 2018 es va iniciar la 
contractació administrativa del subministrament de l’energia elèctrica per les 
dependències, serveis i locals que són de titularitat municipal i de l’enllumenat públic 
de la ciutat. Seguidament s’aprovà el plec de clàusules administratives particulars i el 
de les prescripcions tècniques i es convocà la licitació.  
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 8 d’octubre. Aquest termini va 
ser objecte d’ampliació en dues ocasions, com a conseqüència d’una incidència de 
connectivitat que afectà al funcionament de la plataforma dels Serveis de contractació 
pública, quedant fixat finalment pel dia 15 d’octubre; recordin que era la primera 
licitació que es presentava en format digital. Dins el termini es va presentar a la 
licitació l’empresa Endesa, a la qual se li va haver de fer un requeriment perquè no 
havia portat tota la documentació. 
Una vegada presentada la documentació requerida, la Mesa de Contractació la va 
haver d’excloure de la licitació per haver incorporat en la documentació administrativa 
del sobre A, documentació que s’ha d’incorporar al Sobre C: era l’ oferta econòmica 
corresponent al Lot número 1 i l’oferta econòmica corresponent al Lot número 2. 
Per tant, donat que era l’única empresa que es presentava, es va declarar deserta la 
licitació. Tenint en compte que el subministrament elèctric es considerat un bé bàsic de 
consum d’interès públic i com a tal no pot quedar interromput, Bassols que és qui fins 
ara està subministrant la llum, ha de garantir el servei fins a la nova adjudicació. 
 
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. Veiem un cop més i com 
a demostració el xantatge de les empreses elèctriques cap a les persones i els i les 
usuàries, i llavors nosaltres el que ens plantegem és, un país mediterrani com som 
nosaltres, com podem seguir depenent–és un debat que aniria més enllà– d’energies 
fòssils, com en aquest cas els gasoductes que venen d’Argèlia o el xantatge de les 
guerres del petroli o de l’OPEP. Creiem que som un país mediterrani, creiem que el 
que cal és incentivar més empreses del tipus Somenergia, com Energy Tools i com 
l’Espai Zero, i intentar començar a defugir de les empreses de l’Ibex 35, que són part 
del problema que tenim.  
I finalment, una mica des de la protesta anem a la proposta, nosaltres entenem que un 
cop ha passat això, ens agradaria que ens expliquessin breument una mica més el 
procés i a partir d’ara què farem, ens n’anirem a l’agència? I en aquest cas la proposta 
nostra és intentar començar a vertebrar, o com a mínim a plantejar-nos, el fet de crear 
una empresa municipal d'energia. I plantejar-nos, per exemple parlar, en el cas concret 
que tenim bastant a prop, que és el cas de Barcelona Energia i tendir cap a aquesta 
empresa pública, evidentment potenciant tres coses bàsiques que entenem: 
l’autoconsum, la capacitat de generar energia i crear el propi autoconsum; per l’altre la 
generació d’energies de proximitat i finalment pretenir o incentivar el 100 % d’energia 
neta, verda i ecològica. 
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Intervé la Sra. Torras. Més que tot també contestar que quan es va fer el plec, 
l’energia havia de ser 100 % verda. El problema que de vegades es té amb aquestes 
altres companyies, és que pel volum, el que es necessita, de vegades no es presenten 
a les licitacions perquè són capaços de subministrar aquesta quantitat.  
Llavors què farem a partir d’ara? Doncs podem fer, o bé una nova licitació, o també 
podem adherir-nos a l’ACM, que té un acord marc de subministrament elèctric. L’ACM 
té en aquests moments 641 ajuntaments, 31 consells comarcals, 3 diputacions i 186 
ens dependents. Llavors sempre ens podem adherir a aquest format. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP). 
 
9.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMEJO CORRESPONENTS A LES 
ACTIVITATS EDUCATIVES DEL PROJECTE RECURSOS EDUCATIUS 2018/2019 

 
Núm. de referència : X2018035661     
Núm. expedient: CPG62018000013 
 
Vist que l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot programa les activitats 
educatives del projecte Recursos Educatius 2018/2019. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats educatives del 
projecte Recursos Educatius 2018-2019. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació els preus públics 
corresponents a les activitats educatives del projecte recursos educatius 2018/2019, 
de la Escola Municipal d’Expressió, corresponent a l’activitat “Fem art a partir dels 
contes” que fa dos cursos es va implementar i la nova proposta per el curs 18/19, 
“Traç i Moviment”. Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei l’Ajuntament 
assumeix el dèficit que produeixen les activitats proposades. 

 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Fins que no tinguem tarifació 
social, m’abstinc en aquesta votació. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres també volem la 
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tarifació progressiva, que en parlem sempre, i no només a l'escola bressol sinó a 
l'Escola de Música també.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

10.1. - APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER 
L'EXERCICI 2019 

 
Núm. de referència : X2018035669     
Núm. expedient: CPG52018000015 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot pel 2019, conjuntament amb els 
seus annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de 
l’esmentat Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 9.474.502,83 

CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 11.459.943,08 

CAP. III DESPESA FINANCERA 520.982,14 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.374.334,20 

CAP. V FONS DE CONTINGÈNCIA 50.000,00 

CAP. VI INVERSIONS 3.124.724,36 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54.000,00 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.778.758,45 

   
 TOTAL 32.837.245,06

7.245,06  
 

INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 14.460.000,00 

CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 470.500,00 

CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.133.944,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.224.526.70 

CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 489.550,00 

CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 258.724.36 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 450.000,00 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.350.000,00 

   
 TOTAL 32.837.245,06

7.245,06  
 

2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot pel 
2019, segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 2.002.064,47 

CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 485.128,78 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 121.950,00 
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 TOTAL 2.609,143,25 
 
 

 
INGRESSOS:   

   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 647.960,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.961.183,25 

   
 TOTAL 2.609.143,25 

 
 

3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot pel 2019, 
segons el següent resum per capítols: 
 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 314.203,69 

CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 378.741,68 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.500,00 

CAP. VI INVERSIONS 6.000,00 

   
 TOTAL 706.445,37 

 
 

INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 258.665,99 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 438.649,38 

CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 9.130,00 

   
 TOTAL 706.445,37 

 
 

4rt.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot pel 2019, segons 
el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 671.790,00 

CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 872.400,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 137.290,00 

CAP. VI INVERSIONS 1.000,00 

   
 TOTAL 1.682.480,00 

 
 

INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 206.505,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.475.975,00 

   
 TOTAL 1.682.480,00 

 
 

5è.) Aprovar el pressupost de l’empresa municipal Gestora Urbanística Olotina,SA 
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pel 2019, segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 157.815,46 

CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 61.550,00 

CAP. III DESPESA FINANCERA 15.004,67 

CAP. VI INVERSIONS 6.135,09 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 65.955.70 

   
 TOTAL 306.460,92 

 
INGRESSOS:   

   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 133.872,44 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 149.794,00 

CAP. VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794.48 

   
 TOTAL 306.460,92 

 
 

6è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2019, segons el següent 
resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 12.620.376,45 

CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.257.763,54 

CAP. III DESPESA FINANCERA 535.986,81 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.438.792,07 

CAP. V FONS DE CONTINGÈNCIA 50.000,00 

CAP. VI INVERSIONS 3.137.859,45 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54.000,00 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.844.714,15 

   
 TOTAL 34.939.492,47

89.492.47  
 

INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 14.460.000,00 

CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 470.500,00 

CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 7.380.947,43 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.047.846,20 

CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 498.680,00 

CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 258.724,36 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 450.000,00 

CAP.VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794,48 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.350.000,00 

   
 TOTAL 34.939.492,47

9.492,47  

7è.) Aprovar la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris i a personal laboral. 
 
8è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació, les bases 
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d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte el el B.O.P. Pel que fa a les 
reclamacions s’estarà al que disposa l’article 170 del RD 2/2004, de 5 de març, del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Una vegada transcorreguts 
15 dies hàbils, cas que no hi hagi reclamacions es considerarà definitivament 
aprovat i es procedirà a la publicació en el B.O.P. per capítols. 
 
9è.) Autoritzar a l’Alcalde la formalització d’un préstec per a finançar projectes 
d’inversió de l’exercici 2019 fins a un import de 2.350,000,00 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 99999 34939492.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem de nou a aquest Ple el pressupost de la 
Corporació per a l’any 2019, amb la voluntat de poder aconseguir la seva aprovació. 
Un pressupost consolidat de 34.940.000 € amb unes inversions de 3.138.000 €. 
Tenim el convenciment que és un bon pressupost per a la ciutat, un pressupost 
equilibrat anivellat en ingressos i despeses, tal com disposa la normativa, i que ens 
permetrà incrementar les aportacions a benestar social, educació, habitatge i 
ocupació. Un pressupost amb una aposta decidida pels barris que farà que la ciutat no 
s’aturi i que continuï amb el seu creixement. El fet de poder tenir un pressupost 
aprovat i operatiu seria una molt bona notícia per a la ciutat i el seu tarannà diari, 
donades les limitacions i complexitat en el desenvolupament de les polítiques de ciutat 
que suposaria treballar amb un pressupost prorrogat. 
No entrarem en el detall del pressupost, com varem fer el mes d’octubre, però sí que jo 
estic a la seva disposició per si volen comentar alguna partida, ja que tots vostès fa 
dies ara que tenen el pressupost i potser l’han pogut revisar mes detingudament.  
Per acabar voldria agrair als diferents grups municipals la seva disposició al diàleg per 
dur a terme les negociacions, tot esperant la seva aprovació. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. També agrair la disposició de 
la regidora, com sempre, tan pressupostos com ordenances fiscals o altres punts, que 
sempre es posa a la nostra disposició, de tots els grups, per aclarir qualsevol dubte 
que poguéssim tenir. 
També com vàrem dir al Ple del mes passat, vàrem dir i és evident que no és el nostre 
pressupost, però això no vol dir que nosaltres senzillament ens dediquem a votar en 
contra del que es presenta, sinó que tenim en compte i valorem aspectes que es 
poden haver negociat, com ha estat aquest cas. I recordaré bàsicament els dos 
aspectes més importants que van fer que votéssim favorablement, hi tornarem una 
altra vegada, tant per aquests motius que ara explicaré com per algun que s'hi ha 
afegit. 
El primer és el projecte de piscina coberta municipal amb 75.000 euros al pressupost, 
per poder tirar endavant. A part que és una proposta que hem vingut defensat durant 
tot aquest mandat, també fèiem avinent que ens sentíem solidaris amb les 2.000 
persones que van signar que la  piscina municipal coberta es pogués tirar endavant, i 
aquesta recollida de signatures feta per un grup de dones, que si haguessin tingut més 
temps o la temporada d’estiu fos més llarga, segur que n’haurien recollit moltes més. 
Per tant aquest d’utilitat que nosaltres pensem que té la política, i de ser útil a les 
persones, en aquest cas es veu complert.  
També en les negociacions va haver-hi dos punts de millora, que són els dos PIAM, el 
de Sant Miquel i el del nucli antic. Estava previst que hi haguessin 50.000 euros a 
cadascun dels dos PIAM, es va passar a 200.000 euros, i per tant bàsicament aquests 
dos o tres aspectes van fer que votéssim a favor el mes passat, votarem a favor ara.  
I hi ha afegitons, hi ha un aspecte que no es va negociar però se’ns va informar que el 
Pla Local d'Habitatge s'incorporava aquest proper any, també és una reivindicació amb 



 

Mod ACTS_DP06 34 

la qual he estat bastant pesat. I el canvi amb el pressupost que tenim ara és 25.000 
euros més en bicicarrils i inversions en escoles, per tant  més motius per votar a favor. 
I el projecte Cràter que queda en stand by, per tant ni es descarta, ni com aquell qui 
diu es tira endavant, si no que queda com congelat, i que el proper equip que governi a 
la ciutat, pugui tenir les mans lliures per decidir què fa. Per tant entenc que això més o 
menys queda així. L’equip de govern amb l’Espai Cràter també ha anat expressant –
almenys així m’ho ha fet saber l’Alcalde– que està d’acord amb totes les propostes que 
l’equip de vulcanòlegs també demanava d’incorporar al projecte. 
Per tant si el mes passat tenia raons per votar a favor, avui en tinc encara alguna més. 
 
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. Avui la CUP no us 
sorprendrà, evidentment engegarem el ventilador i explicarem una mica. 
En primer lloc lamentar una mica el melodrama, el fet aquest d’apel·lar a la 
responsabilitat, el punt aquest una mica de ploramiques, estem parlant d'un 
pressupostos; cal convèncer, no cal anar fent escrits a La Comarca demanant, qui vol 
un sí negocia, insisteix i proposa i aposta.  
I finalment això, tant pel que fa a Esquerra com pel que fa a Olot en comú, avui veiem 
un cop més el tacticisme electoral, si hi hagués una voluntat real de treballar per un 
govern de transformació social avui ho podíem haver vist, uns pressupostos prorrogats 
no són cap tipus de drama. Uns pressupostos prorrogats no és cap tipus de catarsi per 
a ningú, només per a qui governa. I avui el que veiem és que s’està tancant una porta i 
costarà molts cafès el fet de poder parlar d'un espai de canvi en aquesta ciutat de cara 
a la pròxima legislatura. 
No passaria absolutament res per haver prorrogat uns pressupostos; no s’acaba el 
món. Tampoc són uns pressupostos de ruptura en els quals es toqui el topall de dèficit. 
I als companys d’OeC, el cas concret de la piscina, això es podia aprovar amb una 
modificació de crèdit, 75.000 euros les modificacions de crèdit que veiem ple rere ple, 
es podia fer i es podia fer aquest tipus d'estudi.  
De totes maneres nosaltres tenim una mica una nebolusa d'informació ja que explica 
que en algun calaix d’aquest Ajuntament ja hi ha estudis i diuen que no és possible, 
amb el tipus de maquinària, el tipus de terreny i el tipus d’espai  que hi ha, que es 
pugui cobrir aquesta piscina i potser el que ens hauríem de començar a plantejar, 
hauríem d’anar més enllà i ser una mica més seriosos i intentar arribar a un acord amb 
el Club Natació Olot, i jo crec que el que caldria seria municipalitzar-lo. Nosaltres 
creiem molt en aquest tipus d’opcions. Com a soci que sóc des de fa quaranta any, jo 
crec que s’ha d’arribar a un pacte, això és Olot, no és Sant Cugat, no creiem que 
puguin haver-hi tantes piscines cobertes, ni molt menys. Nosaltres creiem que el que 
cal són serveis públics per a les persones que ho necessiten.  
Pel que fa al PSC, ignorem què votaran, no ho sabem encara ara, però en tot cas 
segur que serà sorprenent, si vota a favor no ho entendrem; el PSC sempre és 
sorprenent, és una cosa que té.  
Llavors una mica la reflexió és que fem nosaltres és que aquí, ple rere ple, anem 
sentint que hi ha  una majoria de regidors i regidores d'esquerres. Jo penso que cada 
cop que parlem de majoria d'esquerres mor un gatet, directament, perquè sincerament 
si hi ha una majoria d’esquerres jo no la veig. I de nou això: falta poc per a les 
eleccions municipals i la majoria de les alternatives que hi ha, avui en dia no les veig 
prou fermes, amb la necessitat de crear aquesta alternativa i segurament la rèmora 
aquella que Olot és conservador i convergent, es pot mantenir en el temps 
perfectament, per la incapacitat que hi ha hagut novament.  
I novament queda demostrat que ens quedem soles a l’oposició, i sincerament 
nosaltres considerem que Olot segueix necessitant un projecte integral, un projecte de 
reforma que vagi més enllà, no un Espai Cràter; no s’ha de fer aquesta Catalunya en 
miniatura que estem fent en un racó de la ciutat,  on hi ha una sèrie d’edificis amb les 
seves voluntats, amb les seves idees i el que sigui, però que no fan un projecte 



 

Mod ACTS_DP06 35 

integral. I bàsicament nosaltres el que creiem és que cal basar i omplir de contingut els 
edificis municipals ja existents abans de crear infraestructures noves. Perquè això el 
que pot fer a part de perpetuar aquest sistema de projectes faraònics, en el qual 
nosaltres no creiem, nosaltres  creiem que el que cal és la voluntat de seguir teixint un 
model propi, un model que vagi més enllà.  
I per responsabilitat i per coherència, com moltes vegades ha dit la Sra. Torras,, 
nosaltres seguirem votant que no, i seguim. 
 
Intervé el Sr. Guix, en representació del grup municipal PSC. Acollint les paraules del 
regidor de la CUP, què farà el PSC? Aquesta és la incògnita d’avui. El PSC tenim 
l’ànima dividida en dues parts: una part és aquesta d’intentar que la ciutat i 
l’Ajuntament pugui tirar endavant, ho vàrem deixar obert en la intervenció del Sr. Mir 
aquí quan vàrem parlar dels pressupostos, que deixàvem la porta oberta a negociar i 
parlar amb l’equip de govern per veure si trèiem algunes propostes en concret. I l'altra 
és que el nostre pressupost no és aquest i per tant plantejaríem alguns canvis 
substancials importants. Per tant la nostra proposta d’avui de vot, serà la següent: la 
meva serà una abstenció com a cap de grup, però hi ha dos vots negatius. Perquè 
l’Alcalde mateix en el darrer Ple ens ho va dir: si hi hagués només una abstenció 
aquest pressupost s’aprovaria, per tant amb una abstenció ja assegurem que el 
pressupost pugui tirar endavant i per tant no s’hagi de prorrogar, perquè això sí que 
tècnicament és complicat per a la ciutat i per al funcionament de l'Ajuntament. Per tant 
doncs aquest pressupost es podrà aprovar amb una abstenció nostra; no sé què faran 
els altres grups, no ho han anunciat, potser també abstindran ERC, però en tot cas 
l’explicació seria la següent: ens abstenim perquè es pugui aprovar el pressupost, 
perquè la ciutat pugui continuar treballant. Nosaltres ho hem demostrat àmpliament en 
aquesta legislatura, sempre que hem arribat a pactes amb l'equip de govern o amb 
l'oposició, si són temes interessants per a la ciutat hem votat a favor i per tant doncs 
aquí seguirem treballant, tocant de peus a terra. 
També hem negociat aquests dies amb l'Ajuntament, sobretot amb l’Alcaldia i hem 
aconseguit algunes coses positives, que han fet que per a nosaltres sigui interessant 
que s’hagin pogut introduir en aquests pressupostos, com és aquesta partida –encara 
que sigui poc, però que és important– de millora o ampliació dels carrils bicis que 
porten bàsicament a les escoles i instituts; també aquesta major dotació 
pressupostària en les inversions en edificis educatius de la ciutat. Això fa tres 
legislatures que ho estem fent ja, o dues a l’Escola d’Art, que ha donat  donar molt 
bons rèdits i per tant pensem que aquestes inversions en espais educatius, en edificis 
educatius, encara que no siguin competència ben bé de l'Ajuntament, doncs és 
interessant per tirar endavant. Fa molt poca estona hem estat parlant de formació i 
formació professional, i d’altres tipus de formació en el primer punt de l’ordre del dia 
d’aquest Ple, i tots els coincidim en que és molt important per a la ciutat. 
També s’ha introduït un punt, que no consta ben bé al pressupost però hi ha una 
entesa amb l'equip de govern que és també allargar aquest estudi que s'ha de fer a 
Montolivet per millorar els carrers al barri de Sant Pere Màrtir, també ampliar-ho a Sant 
Roc, això és una proposta que ja fa temps que s’havia fet en aquest Ple municipal i per 
tant pensem que és important que alguns carrers de Sant Roc també tinguin 
plataforma única i que també es puguin renovar.  
També hem introduït l'estudi seriosament del que ha de ser la Residència d’estudiants 
j i també treballar en positiu pel que és la nova ubicació i la nova construcció del camp 
de Sant Miquel i també un camí que s’hauria d’arreglar, que és el que va de Can Nic a 
la Moixina. 
Perquè tenim dos vots negatius? Perquè aquest no és el nostre pressupost. Bé, ho 
direm clarament, ja ho hem parlat algunes vegades amb l’equip de govern i amb 
l’Alcalde en particular. El pressupost el que fa és marcar les polítiques de la ciutat, 
marca la línia a seguir en el futur anual de la ciutat. I nosaltres veiem que en aquesta 
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ciutat falten inversions que millorin els serveis a les persones, sobretot inversions a 
l'espai públic: al barri vell –ho hem parlat moltes vegades aquí–, sobretot també millora 
als carrers, enguany invertirem uns 225.000 euros en la millora dels carrers i 40.000 
euros segons consta al pressupost, a la millora de la  xarxa de clavegueram. Enguany 
venim d'una situació de molta neu a l'hivern, moltes pluges en aquesta tardor, i per tant 
els carrers d'Olot han quedat molt malmesos; jo penso que aquestes partides són 
fluixes i per tant s’haurien d’ampliar i millorar. També és important això: continuar 
treballant amb les plataformes úniques: amb carrils bici, amb voreres més amples, 
amb més passos de vianants, il·luminats i ben pintats; dotacions en centres educatius 
–que ja hi ha una dotació però encara en volem més–; inversions al riu –en aquest 
pressupost no hi ha cap inversió pràcticament en el riu com s'havia fet en altres 
edicions de pressupostos–; havíem demanat també reformes al pavelló, sobretot 
perquè doni cabuda a locals dignes per a les entitats, però també millorar els serveis 
de cafeteria i bar al pavelló municipal de la ciutat. Inversions en medi ambient; millora 
d’edificis municipals, sobretot per exemple el camp de   futbol que encara reivindiquem 
lavabos per a minusvàlids que no existeixen, la façana exterior del camp de futbol, de 
l'estadi municipal, que és propietat dels olotins, aquest Ajuntament s’hauria també de 
renovar, etcètera.  
Vostès em poden dir: i tot això, d’on ho treus? Nosaltres fem propostes, i les propostes 
nostres deien per exemple, algunes, que havíem parlat amb l’equip de govern, que hi 
ha dues fires que fem a la ciutat importants, que tenim un dispendi important, en 
aquest pressupost està registrat: una és la Fira Orígens, que la fem cada any, doncs 
nosaltres reivindiquem que es faci cada dos anys, i a més a més que es faci dissabte, 
diumenge i dilluns, que el dilluns és el dia que bàsicament els restauradors és el dia 
que tanquen i per tant tenen el dia per anar a la fira, i per tant fer una fira més 
professional. I també l’altra fira que fem a la ciutat és el Sismògraf, que també ens 
costa molts diners, per tant, amb aquestes dues fires, fent-les cada dos anys, l’any que 
ve ens estalviaríem una partida de 300.000 euros, per poder dotar aquestes inversions 
que hem estat dient. També reduiríem el pressupost de Faber; reduiriem l’aportació 
que fem a Olot Televisió; potser també plantejaríem, si l’entitat hi estigués d’acord, a 
fer Lluèrnia cada dos anys, etc. Per tant són diferents possibilitats de partides que es 
podrien recollir per fer inversions en aquest sentit de millorar la ciutat per als olotins i 
els ciutadans.  
Per tant aquesta seria la part que nosaltres posaríem en contra d’aquest pressupost i 
per tant serien aquests dos vots negatius. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. De fet és aquest el darrer 
pressupost que debatrem aquests 21 regidors que estem en aquest mandat, i per tant 
és un moment per reflexionar i fer una mica de balanç. Durant el mandat el grup 
d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olot, des de l'oposició, sempre hem volgut 
mantenir una actitud propositiva i constructiva. De fet quan nosaltres hi pensem és per 
això que hem dedicat aquest temps a la política municipal, per intentar millorar la 
nostra ciutat en tot allò que puguem aportar. Aquesta actitud l’hem expressada sempre 
en els pressupostos, hem fet moltes propostes tot i que moltes vegades hem estat 
incapaços que aquestes propostes poguessin ser traslladades a partides concretes, i 
per tant nosaltres entenem que la paraula concreta és prioritzar. 
Nosaltres prioritzem els PIAM, prioritzem tant el DE Sant Miquel com el del barri vell, 
prioritzem el Pla de Mobilitat, prioritzant el PAES evidentment, perquè pensem que és 
el pla de transició energètica més important que té aquesta ciutat.  
I bé fins a aquest pressupost, nosaltres ens havíem abstingut, en la primera proposta 
que es va presentar d’aquest pressupost, per a nosaltres hi havia un projecte que 
d'alguna manera o de totes formes, el que feia era impossibilitar que aquests plans i 
programes es poguessin tirar endavant en el mandat següent, i per tant per a nosaltres 
l'Espai Cràter era un projecte que no era gens prioritari, per a nosaltres el que era 
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important era tirar endavant tota la feina als barris i fer una ciutat que tingui un futur 
important, i per a aquest futur important, per a nosaltres, la biblioteca era clau; els 
PIAM són claus i tornem a dir que la mobilitat d'aquesta ciutat és un altre element clau.  
De fet aquest projecte de l'Espai Cràter el que feia era estar dins els pressupostos, el 
que impedia era el debat, era un debat sà, un debat sense la tenalla dels 
pressupostos. I mentre aquest espai estigués dins els pressupostos, nosaltres no 
podíem, de cap manera, fer com havíem fet fins ara, que era veure el got mig ple, sinó 
que per a nosaltres era un tema que era prioritari. Buscàvem un punt intermig. Vam 
rebre la proposta de l'equip de govern en veu de l'Alcalde, i per a nosaltres és 
important el fet que l’Espai Cràter estigui fora dels pressupostos, perquè això permetrà 
que fem un debat serè sobre aquest espai, un debat polític que es podrà fer en aquest 
ple, i de cap manera era una renúncia per a nosaltres que no volíem aprovar els 
pressupostos amb aquest espai dintre dels pressupostos, i entenem que l'equip de 
govern té l'oportunitat d'explicar aquest espai, de treballar-ho al ple, i per tant a cada 
moment que surti un terme referit a l'Espai Cràter podem tenir un debat obert i tothom 
es podrà posicionar. 
De fet agrair en aquest moment la feina de la senyora Torras perquè la veritat és que 
la seva disponibilitat sempre hi és, i per tant les seves explicacions ajuden molt. I 
també evidentment agrair el gest que ha fet l'Alcalde, de proposar aquesta modificació, 
i per tant en aquest sentit nosaltres hem arribat al punt que no aprovarem aquests 
pressupostos, però sí que ens abstindrem. 
 
Intervé l’Alcalde. Sense voler entrar massa en detalls: és clar, no és ser ploramiques, 
negociar és posar-t’hi bé i explicar en veu alta quines són les teves reflexions, llavors 
no accepto que em digui que sóc ploramiques, explico les meves opinions i les 
defenso amb el to que crec que correspon en cada moment. 
Senyor García no tinc cap mena de dubte: hi haurà piscina coberta. És igual el que 
diguin des de la CUP, fins i tot diu que tenen estudis però no els ensenyen, no els 
tenen els estudis. 
 
Intervé la Sra. Descals dient que els estudis són a l’Ajuntament. 
 
Continua l’Alcalde. No els tenen els estudis, no existeixen els estudis, estigui tranquil 
perquè hi haurà piscina coberta i no tardarem gaire a presentar diverses opcions en 
les que espero que puguem coincidir i presentar-ho conjuntament; hi haurà piscina 
coberta i serem capaços de fer això i de fer grans coses per a la ciutat conjuntament.  
Jo sincerament els agraeixo moltíssim la seva voluntat de parlar, de negociar, de veure 
com podem com podem arribar a acords.  
Sr. Guix, també li he de dir: és que si haguéssim posat totes aquestes coses que diu 
vostè, llavors no haurien estat els nostres, de pressupostos. Bé, doncs amb això en 
aquest moment no podem coincidir. 
I a Esquerra Republicana agrair-li moltíssim aquesta bona disposició de diàleg que hi 
ha hagut, de parlar i de trobar-hi un encaix. Només voldria aclarir respecte al tema de 
l’Espai Cràter: en parlarem, n’anirem parlant, i anirem fent el debat. Torno a la idea 
que he intentat explicar diverses vegades: ens hem volgut assegurar que que 
tinguéssim un finançament i que sabéssim de què estàvem parlant, abans d’aixecar 
globus sonda i explicar coses que no haguessin estat possibles. En aquests moments 
hi ha tres milions d'euros que ja estan compromesos, i altres compromisos que encara 
s'han d’acabar de tancar. Amb aquesta limitació i amb aquests condicionants farem un 
gran debat, intentarem que hi participi el màxim de gent possible, el màxim 
d’institucions possibles, hem anat parlant amb molta gent però ho farem públic. Si s'ha 
de fer alguna mena de despesa mirarem que sigui la mínima indispensable per poder 
complir amb els terminis, però que no condicioni després la continuïtat o no del 
projecte. I jo no torno a refermar el meu convenciment que el farem –no puc dir per 
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unanimitat, perquè ja sé que a la CUP no els podré convèncer– però que el farem amb 
tots els estaments socials, amb tots els departaments de la Generalitat, amb els 
experts, amb la gent del món de l’educació, amb la gent del món del turisme; n’estic 
convençut que serem capaços de fer-ho per unanimitat quan ho haguem treballat, i 
quan haguem pogut posar-ho bé sobre la taula. Però ens comprometem a això, és a 
dir, podríem fer determinades coses que farien realment inviable replantejar el 
projecte; nosaltres ens comprometem a debatre, començarem aviat tot un procés 
participatiu, escoltarem tothom, i qualsevol cosa que s’hagi de fer ho portarem al Ple i 
intentarem convèncer-los que és una bona proposta per a la ciutat. 
Per tant jo crec que tinc poques coses més a fer, només agrair, l'agraïment a tots els 
partits sense excepció, la CUP inclosa, la seva disponibilitat a asseure’ns, a parlar, a 
posar sobre la taula, tenim models diferents, però al final aquest sentiment que crec 
que domina, que el més important és la ciutat; tothom sacrifica plantejaments teòrics 
del seu propi partit perquè la ciutat vagi endavant.  
Treballar amb un pressupost prorrogat no és només que farem modificacions de crèdit, 
sinó que hi ha moltes altres coses que també influeixen. Jo crec que l’obligació d’un 
equip de govern és intentar que els pressupostos estiguin aprovats i que  per tant la 
dinàmica municipal sigui molt més fàcil. 
Que es puguin aprovar els pressupostos –torno a repetir– crec és una molt bona 
notícia per a la ciutat, que és una molt bona notícia per al funcionament intern de 
l'Ajuntament i per tant jo he d’agrair-los moltíssim això: la voluntat de parlar, la voluntat 
d’arribar a acords, i els acords sempre acaben essent això: cedir. 
 Vull felicitar la Sra. Torras per la feina que ha fet,  que crec que és una feina 
fantàstica, la seva predisposició al diàleg, la seva predisposició a parlar amb tothom; 
ho han dit vostès i si no ho han dit en altres ocasions, però felicitar la Sra. Torras i 
felicitar també la feina dels Serveis Econòmics de l'Ajuntament, que també ens han 
estat ajudant contínuament a redactar els pressupostos, a deixar-los més ben lligats 
perquè els puguem portar aquí al Ple i perquè tinguem la garantia que la gent 
l'Ajuntament durant l'any que ve que hi ha d’haver un procés electoral, funcionarà amb 
normalitat. Crec sincerament que si en la votació que farem ara mateix aprovem els 
pressupostos tal com ens han dit, el gran guanyador serà la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Torras. Gràcies a tothom, crec que tots ens hem de felicitar per poder 
tirar aquest pressupost endavant. És un pressupost que tenim el convenciment i tinc 
personalment el convenciment que molts de nosaltres hauríem fet un pressupost força 
semblant a aquest, sí que hi ha discrepàncies, sempre cadascú el pressupost se’l pot 
sentir més seu o menys seu.  
I llavors a la CUP sempre els he dit el mateix: vostès són conseqüents amb la seva 
manera de pensar, i això és una cosa que també els honra, que siguin conseqüents 
amb el que diuen. Ara bé, quan parlen d’un pressupost prorrogat, jo no he dit que fos 
cap drama; no és cap drama, de veritat, prorrogar un pressupost, però sí que és veritat 
que a ningú li agrada haver de prorrogar un pressupost. Té una complexitat prorrogar 
un pressupost i no és tan senzill com portar les modificacions de crèdit, com ha dit 
l'Alcalde, sinó que és complex. Però jo de veritat, el que  estic més contenta és que 
penso que és un bon pressupost per a la ciutat i que tots nosaltres ens hi hem de 
sentir implicats en aquest pressupost. 
I l’Alcalde ha parlat amb ERC pel tema de poder treballar conjuntament, això és el 
millor que podria haver passat, que s'obri un debat, que s'obri un diàleg i que entre tots 
puguem fer les coses bé, perquè entre tots sempre sortiran millor, en tinc el 
convenciment. I les aportacions i l’abstenció del partit socialista, al Sr. Guix també li 
agraeixo molt, i també de totes aquestes  aportacions que fa o que faria, està molt bé 
que les digui però a més a més, la manera que les finançaria. Vull dir que també li 
agraïm perquè són idees que no són les que compartim en aquest moment, però que 
donat un moment determinat es podria. 
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Al Sr. García, moltes gràcies, ja la primera vegada també, perquè sabem que no és el 
pressupost que faria, però sap valorar molt bé quan són coses i temes de ciutat, el que 
la ciutat necessita. Gràcies a tots.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 1 Oec), 5 vots en contra (2 PSC, Sr. Mir, Sra. Traveria; 3 CUP) i 6 
abstencions (5 ERC, 1 PSC, Sr. Guix). 
 
11.1. - MPOUM-27.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR DE MILLORA 

URBANA CARRER PARRA PA 01.13.- PROPOSANT APROVAR 
PROVISIONALMENT 

Núm. de referència : X2011002450     
Núm. expedient: UPL12011000010 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’agost de 2018 
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual del 
POUM al P.A. 01.13 – carrer Parra, redactada pels serveis tècnics municipals en data 
agost 2018. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 183 
de 21 de setembre de 2018, al diari de Girona de 12 de setembre de 2018, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’art. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 
118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del POUM al P.A. 
01.13 – carrer Parra, redactada pels serveis tècnics municipals en data agost de 2018. 
 
SEGON- TRAMETRE l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. El 30 d’agost d’aquest any ja vàrem fer l’aprovació 
inicial d’aquesta modificació del POUM, ha transcorregut el termini de presentació 
d’al·legacions sense que se n’hagi presentat cap, i per tant el que avui portem a 
votació és l’aprovació provisional, que si l’aprovem avui passarà a la Comissió 
d’Urbanisme Territorial de Girona i quedarà aprovat definitivament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC, 
3 CUP, 1 OeC) i 5 vots en contra (ERC). 
 

12.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR DE MILLORA URBANA – 
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CAN VERA.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2018000991     
Núm. expedient: UPL12018000001 
 
Vist que al Diari Oficial de la Província de Girona núm. 7289 de data 18 de gener de 
2017 hi apareix l’edicte pel qual es fa públic una sentència de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 124/2012, interposat per la representació de Gironès de 
Desarrollos Urbanos, SL, contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, de 22 de desembre de 2011, d’aprovació definitiva de la Modificació POUM 
d’Olot al sector de millora urbana can vera. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya de data febrer de 2018 que s’adjunta a l’expedient, conforme a la qual es 
determina que la MPOUM a l’àmbit de can Vera  no produirà efectes significatius en el 
medi ambient, i per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica. 
Vista la modificació puntual del POUM en l’àmbit de can Vera, redactada per Land 
urbanisme i projectes, SLP (Esteve Corominas Noguera arquitecte) en data maig de 
2018, l’objecte de la qual és tornar a plantejar el canvi d’ús de les instal·lacions 
existents industrials existents en desús i obsoletes, així com la reordenació del seu 
entorn. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’Urbanisme en data 14 de novembre d’enguany que 
s’adjunta a l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació 
Puntual del POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 14 de novembre              
d’enguany i que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació.  
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme i l’art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM en l’àmbit de 
can Vera, redactada per Land urbanisme i projectes, SLP (Esteve Corominas Noguera 
arquitecte) en data maig de 2018, d’acord amb l’informe favorable emès pel lletrat 
d’Urbanisme i la secretària de l’Ajuntament en data 14 de novembre d’enguany i que 
s’adjunten a l’expedient. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
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QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Com vostès saben, Can Vera és una antiga fàbrica 
tèxtil, que no té activitat de fa molts anys i que està situada al bell mig del barri de Sant 
Cristòfol Masbernat, ocupa un espai molt important. Ja fa uns anys que es va proposar 
la modificació de qualificació d’industrial per residencial i hi va haver una sentència 
judicial que no va permetre que això fructifiqués i el propietari actual té la intenció de 
tornar a fer edificacions en aquesta zona, i per tant el despatx Land d'Urbanisme, amb 
el seu arquitecte Sr. Esteve Corominas al davant, ens ha presentat una modificació per 
tal que requalifiquem aquesta parcel·la d’industrial a residencial. Compleix 
sobradament totes les normes que implica aquesta modificació, en quant a cessions, 
en quant a vials, en quant a tota la qüestió urbanística. Faltarà, evidentment, una 
parcel·lació, el projecte definitiu i escripturar les cessions, però en aquests moments 
tots els requeriments estan informat favorablement pels tècnics d’Urbanisme, i per tant 
el que proposem és aquesta aprovació inicial de modificació de POUM a la zona de 
Can Vera.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com que és una aprovació 
inicial, estarem una mica a l’espera que es porti al Ple definitiva.  
En tot cas sí que li volia fer una pregunta perquè mirant l'expedient he vist que el parc 
Miquel Martí i Pol queda afectat amb aquest projecte i es tractaria de veure què passa: 
si es recol·loca aquest parc en alguna altra zona, si perdem o guanyem metres o espai 
respecte del que tenim ara, a veure si em pot donar alguna explicació. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres també 
teníem un dubte semblant al del Sr. García, hem mirat l’expedient, molt tècnic i per tant 
a vegades has de prendre apunts i preguntar a algú o mirar al Google què volen dir 
determinades paraules, però per exemple també hem vist que en el dibuix que es 
presenta desapareix la pista d’esports, que és una pista que a més a més té molt d’ús, 
contínuament és usada, a l’estiu moltíssim i ara mentre hi ha llum solar; què és el 
passa amb aquesta pista, veiem que s’obre un carrer que passa ben bé per la zona de 
la pista i que va a parar a la petita rotonda que hi ha. 
Per altra banda no en sabem, no tenim cap arquitecte a l'abast i volíem preguntar per 
què ha estat innecessari l’informe mediambiental, ens semblava que sempre era 
preceptiu aquest tipus d’informe i en canvi veiem que no, segurament hi ha alguna 
cosa, vostè ens ho podrà aclarir. 
I per altra banda, nosaltres pensem i ja els avancem que nosaltres votarem en contra, 
que en una ciutat en la qual tenim molts esquelets d'edificis per construir, com és el 
que tenim la carretera de la Canya, o altres edificis que estan per acabar, que sabem 
que l’Alcalde hi està treballant, està parlant amb moltíssima gent, però per nosaltres 
tenim tots aquests monstres a mig construir, per nosaltres no té sentit que iniciem una 
altra era especulativa a la nostra ciutat amb 88 pisos, etc., per tant hi votarem en 
contra. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Per a nosaltres aquesta és una 
molt bona notícia per a la ciutat, és  a dir, passem d’un volum industrial amb una 
ubicació molt cèntrica, passem a un volum que serà per habitatge privat i pensem que 
això és una bona notícia perquè és una peça que pot cohesionar molt més la zona 
aquesta de la ciutat i a més a més  és un espai bastant cèntric.  
El que sí voldríem comentar, el document és interessant, és un bon treball de l’equip  
d'arquitectes. El que sí voldríem pensar són possibilitats o propostes per a 
l’aprofitament mig que ens deixarà a la ciutat aquesta reconversió d'espai industrial a 
espai d'edificació d’habitatges i per tant podria ser un bon element per posar alguns 
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serveis que necessita la ciutat, perquè en aquella zona, aquella illa hi ha molts serveis 
comarcals o municipals administratius, per tant podríem pensar també en algun servei 
que podria anar a aquesta ubicació. 
 
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també 
coincidim amb altres grups de l'oposició que han parlat anteriorment. La nostra 
preocupació també, dintre d’aquesta reparcel·lació, d’aquesta modificació del POUM, 
correspon també una mica amb el parc Miquel Martí i Pol, en veure com quedarà, 
concretament, i més concretament amb la  pista de bàsquet perquè considerem que és 
un equipament i un espai molt útil i molt apte per a la ciutat. 
A part d’això, no ens sembla malament, els aprovaríem la reparcel·lació. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Tres grups han manifestat la seva preocupació pel parc Miquel 
Martí i Pol, efectivament al dibuix inicial que hi ha, i que de fet a l’anterior modificació 
també s’havia presentat, al parc Martí i Pol hi passa carrer, un vial pel mig, el que és 
l’actual parc queda partit, però no perd metres quadrats respecte de l’actual, sinó que 
en guanya en les dues particions. Això ho veurem en el moment que es faci el projecte 
definitiu. En aquest moment això no està definit, simplement està definit per on haurien 
de passar els vials i el nombre de pisos a fer allà,  però el parc Martí i Pol quedarà 
definit en dues parts: una part serà pròpiament parc d’esbarjo amb bancs, gespa, i a 
l’altra part hi quedarà la pista de bàsquet. De fet ara d'alguna manera està tot a la 
mateixa zona però també està partit: hi ha la part de dalt que és la part d’esbarjo i la 
part inferior, que és la pista de bàsquet; el que passarà serà que no estaran units l’una 
amb l’altra tal com estan ara, però a la mateixa zona, a una banda hi haurà la pista de 
bàsquet, a l’altra banda hi haurà el parc tal com el tenim ara actualment.  
I respecte al que deia el Sr. Massanella dels pisos, sí, efectivament allà hi van 88 
habitatges dels quals, crec que val la pena dir-ho, 62 són de promoció lliure i la resta, 
els altres 26 són de protecció oficial; 18 pròpiament de protecció oficial i 8 de preu 
taxat, per tant, pel cas és el mateix. Per tant jo crec que aquí també tindrem un nou 
parc d’habitatge social i d’habitatge a preu taxat que és el que també ens fa falta a la 
ciutat, i entenc que des d’aquest punt de vista, tant pel que és l'espai, que és un espai 
molt gran en un lloc que ja està envoltat d'habitatges, com per la possibilitat de tenir 
més habitatge social, jo crec que aquesta és una bona operació urbanística i no crec 
que sigui amb funció d'especulació; evidentment tothom hi haurà de tenir  la seva part 
de benefici, lògicament, ningú treballa gratuïtament, però no és una especulació tal 
com vostè la defineix, en aquest lloc de la ciutat.  
Al senyor Guix, que parlava de l’aprofitament mig. Bé, això efectivament tenim primer 
una cessió per a equipaments, que vostè es referia a això, l’aprofitament mig que és el 
15 %, això ha d’estar dedicat també a habitatge que hauria de fer l’Ajuntament, o que 
pot llavors fer un conveni amb qui sigui per fer aquest habitatge. Vostè es referia a les 
cessions que s'han de fer, això ho haurem de definir llavors, hi ha 333 m2 que venen 
de cessions per a ús públic del que definim, en el seu moment s’haurà de determinar i 
es podrà fer el que allà convingui. Però la clau que hi va és la clau que per llei 
s’estableix, que és edificis per ús administratius, religiosos, tot això; i llavors ho haurem 
de definir en el sentit que sigui. 
 
Intervé el Sr. García. Gràcies per l’aclariment, però en principi fins que no es porti el 
projecte definitiu, per part nostra ens abstindrem fins a conèixer amb més detall el 
projecte final.  
 
Intervé l’Alcalde. De fet és que no està ni tan sols començat el projecte definitiu, això 
és la modificació del Pla d'Ordenació Urbana per permetre que a partir d’aquestes 
qualificacions facin el projecte i aquí el que es marca és el que han de cedir a 
l’Ajuntament o les característiques dels pisos. No conec jo tampoc el projecte, però no 



 

Mod ACTS_DP06 43 

podem donar més explicacions de com serà, perquè hi ha tot un procés i encara falta 
bastant de temps. 
 
Intervé l’Alcalde. Ara hi ha els trenta dies d’exposició pública, i tornarà a venir al Ple 
d’aquí a un mes o dos mesos com a màxim.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC), 3 vots en contra (CUP) i 1 abstenció (OeC). 
 

13.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM - COBERTES INCLINADES (ART. 
150).- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2018030621     
Núm. expedient: UPL12018000012 
 
Vista la modificació puntual del POUM, cobertes inclinades (art. 150), redactada per 
l’arquitecte Quim Gallart i Figueras, en data novembre de 2018, l’objecte de la qual és 
la millora dels espais oberts en cobertes d’edificis entre mitgeres reduint la distància 
que els separa des de façana a interior, per tal de millorar l’assolellament i ventilació 
d’aquests espais, així com la qualitat dels mateixos, tenint en compte que s’ha de 
mantenir la mateixa estètica arquitectònica des de la via pública. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’Urbanisme en data 20 de novembre d’enguany que 
s’adjunta a l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació 
Puntual del POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 20 de novembre 
d’enguany i que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació.  
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme i l’art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM, cobertes 
inclinades (art. 150), redactada per l’arquitecte Quim Gallart i Figueras, en data 
novembre de 2018, d’acord amb l’informe favorable emès pel lletrat d’Urbanisme i la 
secretària de l’Ajuntament en data 20 de novembre d’enguany i que s’adjunten a 
l’expedient. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
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QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Aquesta és una altra modificació que proposem, i 
diria jo que és una acció més perquè tinguem a Olot una ciutat més sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient. El que pretenem amb aquesta modificació del 
POUM, i l’aprovació de l’Ordenança municipal respecte a la integració de captadors 
d’energia solar, és bàsicament regular aquests elements, tant en energia solar com en 
energia tèrmica fotovoltaica, i  per tant amb dos objectius principals: primer, fomentar i 
facilitar la instal·lació i utilització de sistemes d'energia solar als edificis de la ciutat; i 
segon, integrar arquitectònicament i paisatgísticament aquestes instal·lacions. Aquesta 
ordenança preveu les condicions de col·locació d’aquests captadors i estableix 
diferents nivells de vibració en funció de la zona de la ciutat, és diferent al nucli antic 
que a altres zones de la ciutat, o barris en els quals hi hagi un tipus de vivenda més 
baixes o més altes. I després també hi haurà una incorporació obligatòria de sistemes 
d'energia solar en edificis que tinguin una gran demanda elèctrica de consum, com per 
exemple naus industrial de més de  1.500 m2 o també edificis d'oficines o d'altres tipus 
de negocis que tinguin una gran demanda d’energia i que també hauran de tenir un 
mínim de fotovoltaica instal·lada per al seu autoconsum.  
Tota aquesta ordenança s’ha enviat als diferents col·legis professionals, siguin 
d’arquitectes, siguin d’enginyers, també a la Generalitat, al departament corresponent, 
també a l'Associació de constructors perquè hi fessin les seves aportacions; també en 
l’última reunió que vàrem fer del PAES i de Pla de mobilitat també el vàrem entregar 
als diferents grups municipals per al seu estudi. Hem rebut una al·legació per part del 
Col·legi d’Arquitectes de la ciutat, en funció que integréssim zones d’edificis iguals, 
féssim que la forma de col·locació fos la mateixa. L’Ordenança també explica i dibuixa 
com s’ha de  fer en cada cas, i dona, entenem moltes més possibilitats que les que 
teníem fins ara en aquest sentit. De fet està una mica estudiada com l’Ordenança que 
tenen a Barcelona en aquest sentit, que és probablement la que millor està de tot 
Catalunya i hem près molt de model aquella per la proposta aquesta que fem aquí a la 
ciutat.  
Avui faríem l’aprovació inicial, trenta dies d’exposició pública per fer les al·legacions 
que creguin convenients i llavors també tindria el mateix procediment: un cop aprovat 
aquí per segona vegada, passaria a la Comissió d’Urbanisme de Girona per a la seva 
aprovació definitiva.    
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Està bé fer aquest canvi en 
l’ordenament, era una mica per incentivar sobretot l’energia solar, que això a la llarga 
potser ens portarà a la sobirania energètica. Per tant votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Hi estem d’acord també. Votem a 
favor. 
El que passa és que ens lamentem que arribi tard, potser podia haver arribat uns anys 
abans, però “vale más tarde que nunca”. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Contents perquè està molt 
bé que es faci aquesta modificació, sobretot perquè hi hagi la possibilitat que tots els 
veïns i veïnes de la ciutat, malgrat com sigui la seva teulada puguin incorporar aquest 
sistemes d'energia sostenible. Per tant doncs, ens plau, felicitar el regidor per la 
iniciativa.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 

14.1. - MOCIÓ A FAVOR DE L'ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS 



 

Mod ACTS_DP06 45 

 
Núm. de referència : X2018035784     
Núm. expedient: SG022018000042 
 
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot 
i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de 
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el 
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a 
decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va 
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics. 
 
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i 
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 
repressió i dels tribunals de justícia.  
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els 
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles 
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret 
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les 
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de 
l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 
 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i 
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir 
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els 
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a 
vot. 
 
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes 
la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de 
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la 
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.  
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 
política a la situació catalana.  
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen 
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  



 

Mod ACTS_DP06 46 

 
El ple de la corporació de l’Ajuntament d’Olot demana l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  
 
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets 
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va 
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 
 
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el 
retorn de les persones exiliades.  
 
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses 
polítics i persones exiliades.  
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI. 
 
Presenta la moció el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. És una moció que ens 
han fet arribar l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana 
de Municipis. No la llegiré tota, és una moció que comença recordant l’1 d’octubre: l’1 
d’octubre els més de dos milions de catalanes i catalans que van participar en un 
referèndum, malgrat totes les amenaces polítiques, jurídiques i la violència que es va 
produir aquell dia, exercida pels cossos de seguretat de l’Estat; dos dies després, el 3 
d'octubre, una part important de la ciutadania, molt majoritàriament va sortir al carrer 
per rebutjar la violència policial que s’havia produït dos dies abans. Com sempre una 
reclamació basada en una activitat cívica i pacífica, la resposta va ser violenta, és 
l’única forma de repressió que hem vist el darrer any, i encara va continuar. Va 
continuar encara amb una repressió més violenta, ja no només la de cops de porra, 
sinó posar tot l'aparell judicial a favor de la repressió: l'empresonament dels Jordis, els 
dos representants de les entitats sobiranistes, d’Òmnium i de l’ANC; poc després dels 
representants del Govern de Catalunya, de l’Oriol Junqueras, en Raül Romeva, en 
Joaquim Forn, en Jordi Turull, la Dolors Bassa, en Josep Rull, la presidenta del 
Parlament Carme Forcadell. I el fet  que el President de la Generalitat, en Carles 
Puigdemont, va haver d’exiliar-se a Bèlgica acompanyat pels consellers Toni Comín, 
Lluís Puig, la Meritxell Serret i la Clara Ponsatí. Va continuar la repressió, poc temps 
després, les diputades Anna Gabriel, Marta Rovira també van haver d'abandonar el 
país i exiliar-se.  
I després d'un any de presó preventiva absolutament injustificada i injusta, esperen un 
judici que ja hem començat a tenir els primers avisos, aquest novembre, demanant 
sedició, malversació, potser rebel·lió, a partir d’un relat d'acusació absolutament fals 
sobre el que va passar. L'única violència que recordem la majoria de nosaltres és la de 
la Policia i la Guàrdia Civil l’un d’octubre i la violència judicial que després han aplicat a 
totes aquestes persones, després de tants i tants mesos tancats a la presó de forma 
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preventiva, sense cap mena de judici. Una mica el que hem constatat tots els catalans, 
és que totes aquestes demandes que fèiem amb una actitud cívica, pacífica, 
demanant, l'única resposta ha estat cops de porra, presó. Aquesta és l’única resposta 
que hem rebut fins al moment, ni diàleg, ni propostes polítiques, només  venjança, 
menyspreu, càstig per pensar diferent, perquè al final és per pensar diferent i molts de 
nosaltres estar convençuts que sols aniríem molt més bé que mal acompanyats. 
Ciutadans cansats de la unitat d'Espanya. 
El que defensa aquesta moció, en tot cas, és defensar que posar urnes per votar i 
decidir no és un delicte i per això els acords que portem avui a aprovació són rebutjar 
rotundament les peticions de presó per als nostres representants polítics i socials, 
exigir l’absolució de totes aquestes persones; denunciar la manca de separació dels 
poders i la manipulació de la realitat,  i exigir la llibertat immediata i incondicional dels 
presos i el retorn dels exiliats. I el que també és important en una moció d'aquest tipus, 
fer-ho saber a tothom que sigui possible: a tots els grups polítics amb representació al 
Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Congrés dels 
Diputats, i el que també cada dia és més important: a tots els grups polítics 
representats al Parlament Europeu.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Estic en una disjuntiva perquè 
per a mi el que és més important d’aquesta moció i hi estic d’acord, primer les 
acusacions més importants contra la gent que està empresonada i exiliada són 
absolutament falses, la intervenció política en la justícia s’està demostrant en aquests 
darrers temps més que una evidència i que per sortir d’aquest atzucac en el que 
estem, és evident que la llibertat d’aquestes persones injustament empresonades, ha 
de ser una condició sine qua non i la tornada de la gent que està exiliada. 
El que faig és un exercici d’intentar separar el que és el principal, d’aquesta moció, que 
per a mi és el que acabo d’explicar, i deixar de banda matisacions i matisos que jo no 
comparteixo, o que ho diria d’alguna altra manera, però pel que acabo de dir, em 
sembla que l’important és el que els està passant a aquestes persones d’una manera 
injusta, per tant votaré favorablement aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. En primer lloc la CUP 
volem mostrar el més absolut rebuig davant de la petició de presó i d’inhabilitació  per 
part de la fiscalia de l’Estat. De la mateixa manera que també volem mostrar tota la 
solidaritat amb totes les persones que estan essent imputades, investigades, així com 
també les que es troben a l'exili. Estem davant d'una situació totalment injusta, i estem 
parlant d'un judici polític; això és un judici polític contra la possibilitat de poder exercir 
el dret d'autodeterminació del poble català i que alhora condemna la resta de pobles 
de l'Estat espanyol a que puguin no exercir aquest dret. La causa general que afecta ja 
més d'un miler de persones és una causa que simplement es basa en atacar aquelles 
persones que volen manifestar l'exercici del dret d'autodeterminació i que té com a 
objectiu espantar, aquesta cultura de la por, amenaçar i impedir qualsevol voluntat 
d'avançar socialment i nacionalment. I esdevé un motiu més, encara, per proclamar la 
República Catalana.  
Només fent República Catalana ens acostarem a l’alliberament dels presos polítics del 
nostre país, només fent República Catalana ens acostarem a la llibertat com a poble; 
només fent República Catalana i exercint, podem aconseguir el retorn de les persones 
exiliades. 
L'objectiu de l'estat espanyol és clar, l'objectiu de l'estat espanyol és evident, és 
justament castigar de forma exemplar les persones que han treballat per aquest 
referèndum de l’u d’octubre, els responsables polítics i governamentals de les entitats 
socials i polítiques d'aquest país; espantar-nos, tancar-los, condemnar-los a 
l'ostracisme més pur i dur. I evidentment el  que aquí està en joc en aquest judici, no 
és només la llibertat i els drets polítics de les persones que es jutjaran, sinó que alhora 
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estem condemnant en una causa general que té diferents potes: Tribunal Suprem, 
Audiència Nacional espanyola, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els 
jutjats d'instrucció. Estan negant aquesta possibilitat a la resta de pobles de l'estat 
espanyol i evidentment quan un règim trontolla, sempre ens queda l'extrema dreta. 
Recordem que VOX és l'acusació particular en aquest cas i tots el que faci falta i l’estat 
té aquest recurs està jugant aquesta carta: quan tot trontolla sempre poden treure els 
feixistes, els  nazis, sempre poden treure l'extrema dreta i és una de les coses més 
espantoses que pot haver-hi d’un aparell repressor.  
I en aquest cas la CUP considerem que aquest judici és la possibilitat d'un bumerang 
jurídic per manifestar un cop més a nivell intern i a nivell extern la possibilitat d'explicar 
amb un contrarelat i d’un rebuig total absolut, aquesta manca d’haver tingut la voluntat 
de mantenir aquest pols amb l’Estat espanyol.  
Nosaltres considerem el que cal ara, davant d'aquests judicis i de forma imminent, el 
que cal és una resposta de país semblant a la que hi va haver el 3 d'octubre, hem de 
sortir al carrer, hem de difondre la situació, i és la manera d’arribar a les persones que 
no són independentistes però que són demòcrates. Crec que el Sr. García ja ho ha 
explicat bastant bé, crec que és un nou moment d'explicar-ho, els demòcrates en 
aquest cas estan del nostre bàndol, els demòcrates en aquest cas tenen molt clar de 
quin bàndol estan.  
I ara que fa més d'un any de la no república del 27 d'octubre, d’aquella declaració 
simbòlica, a nosaltres ens queda més manifest que mai i seguirem en la nostra línia, 
reclamant unilateralitat, reclamant desobediència, que són les úniques vies que ens 
han permès, les úniques vies legals. No pot haver-hi cap tipus de diàleg, havent-hi 
presos polítics i polítiques; no pot haver-hi cap tipus de diàleg ni de pressupostos ni 
d'estat, ni de més enllà, intentar governar un estat veí, el nostre, no crec que tingui cap 
tipus de sentit, ara mateix, quan la situació és aquesta. 
I simplement nosaltres el que creiem és que quan vàrem estar més a prop d’aquesta 
ruptura amb l'Estat espanyol, va ser a partir de la desobediència, a partir d’estar al 
carrer, a partir d’estar a les institucions també; tant al carrer com a les institucions. I 
finalment nosaltres creiem que aquesta ruptura democràtica amb l'Estat només es pot 
fer a partir de l’organització popular, de la mobilització, i que ens condueixi tan de bo a 
l’exercici del dret a l'autodeterminació, així com de la defensa dels drets socials i 
polítics i que possibiliti que aquest país sigui allò que la gent vulgui ser; el fet de poder 
votar i el fet de poder exercir els propis drets és una cosa bàsica, fonamental. I creiem 
que la creació de la república catalana, per recuperar aquest camí, caldrà un procés 
de desobediència civil i  institucional, destituint d'una vegada per totes el règim del 78 i 
que sigui un nou punt d’inici cap al procés de ruptura amb l'Estat espanyol, i  alhora 
que es reprengui el procés democràtic exercit durant l’u d’octubre. 
Entenem que aquesta moció no recull la nostra estratègia, però no ens queda més 
opció, i a part també és la nostra pròpia opció, no ens queda més matís que votar que 
sí, evidentment. 
 
Intervé el Sr. Josep Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres ens abstindrem 
en aquesta votació, entenem que hi ha alguns punts d’aquesta moció que hi estem 
d’acord, com per exemple que no ens agrada que tinguem ciutadans tancats la presó, 
en presó preventiva. Però sí que com a bons demòcrates, nosaltres exigim i volem que 
es compleixin les bases de la democràcia, que són la divisió de poders: el poder 
legislatiu, el poder executiu i el poder judicial, i per tant respectem aquesta divisió de 
poders i confiem que aquesta divisió ha de funcionar perquè hi hagi una bona 
democràcia. Per tant en aquest cas, ens abstindrem en aquesta votació. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Quan vàrem llegir el títol 
de la moció, i jo mateixa, vàrem decidir que la defensaria. Vam dir, n’hem fet moltes ja, 
de mocions sobre els presos polítics.  



 

Mod ACTS_DP06 49 

Però justament fa encara no quinze dies vaig poder estar a la presó, jo no havia estat 
mai en una presó. El concepte de prés polític per a mi era una cosa absolutament 
etèria, en el sentit que no n’havia visitat mai cap, i vaig tenir l'ocasió d'anar-hi. Vaig 
veure l’Oriol Junqueras i en Raül Romeva, vaig estar davant de dues persones 
valentes, extremadament valentes; nosaltres hi anàvem amb el cor encongit i ells ens 
van transmetre una fortalesa increïble, unes persones fermes, demòcrates per sobre 
de tot. Per tant quan parlem de democràcia és impossible pensar que aquestes 
persones que estan empresonades no són uns grans demòcrates, perquè de fet estan 
allà senzillament perquè nosaltres els vam demanar que volia votar i així ho van fer. I 
segures, tristament segures, que el seu judici no seria just perquè la fantàstica 
separació de poders ja s'ha vist com va, portar a una setmana de sainete –perquè ens 
entengui tothom– i per tant ni judici just, ni justícia, ni separació de poders, ni res de 
res. 
Vàrem sortir d’allà encomanats de resistència, encomanats de persistència, de seguir 
treballant fins al final. I evidentment per a nosaltres la moció es podria reduir a dos 
punts: exigir la llibertat i retirar els càrrecs, que pensem que és el que hauríem de 
demanar tots plegats, tota la gent que ens sentim demòcrates. Per tant no entenem 
res que no sigui donar suport a aquesta moció.  
I evidentment com no, ERC té l'Oriol Junqueras, té en Raül Romeva, té la Dolors 
Bassa, la invisibilització de les dones preses, la Carme Forcadell; són dues dones, una 
està en una presó, l’altra en una altra, estan soles. De fet la visibilització que tenen els 
presos polítics per sort és una, estan junts, al mateix moment vaig tenir l'oportunitat 
també de saludar el conseller Turull, i en Jordi Cuixart. I per tant nosaltres pensant 
molt en ells, els tenim presents, pensem sobretot en les preses: en la Carme i en la 
Dolors, que torno a dir estan bastant soles. I per tant torno a dir: només exigir la 
llibertat i retirada de càrrecs; no confiem en aquesta justícia, de cap manera. Sabem 
que això no acabarà aquí a Espanya, acabarà esperem al Tribunal de Drets Humans i 
esperem que quan arribi el moment, no sé si aquest estat té vergonya, però en el cas 
que en tingui, li caigui la cara de vergonya. 
 
Intervé l’Alcalde. Com a Alcalde, estic absolutament d'acord amb el que han estat 
explicant des d’ERC la Sra. Barnadas, des de la CUP no acabo d’estar absolutament 
d’acord que només hi hagi una única via, però crec que hem de continuar avançant i 
no hem de fer cap pas enrere  quant a la proclamació de la república, quant a exercir 
el nostre dret, que al final es tracta d’això, d’exercir el nostre dret. Manifestar clarament 
la nostra voluntat de defensar les nostres idees, crec que de l’única cosa que poden 
acusar als que tenen tancats a la presó o als qui han hagut d’anar a l’exili, és això: 
d’haver defensat les seves idees i d’haver-les portat fins al final recolzats per una gran 
majoria de la població i això mai pot ser un delicte. Jo també estic d’acord que el que 
hauríem de reclamar és la llibertat i la retirada de tots els càrrecs.  
Li agraeixo molt al Sr. García la seva postura perquè crec que sempre amb això 
demostra una personalitat i una convicció amb determinades idees, i de veritat que és 
molt important que es voti a favor. 
I també els agraeixo als senyors del PSC que s'abstinguin, perquè crec que és tan 
injust quan veus a persones que són clars representants de la voluntat popular tancats 
per haver fet expressament només determinades accions que els demanava la 
població i que són un dret humà, és un dret que no es pot posar mai en dubte.  
Necessitem aquesta unanimitat i fer-ho arribar a totes les institucions aquesta 
unanimitat per part de tots, que això no és un judici, que això és una repressió, és un 
càstig, això és un escarment, tal com es planteja. La justícia espanyola dona una 
vegada i una altra símptomes que aquesta separació de poders no existeix i van sortint 
coses que realment són  esperpèntiques. L’acusació de violència no sé per on es pot 
suportar, han de fer una  interpretació de la paraula “violència”, que sincerament no 
apareix en cap tractat mínimament seriós, sinó que s'inventen un concepte de 
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violència per poder encara castigar més aquestes persones, i crec que és 
absolutament imprescindible que els deixin sortir ja, immediatament; i dos, que si hi ha 
d’haver un judici, sigui amb plenes garanties que de moment no ens ofereixen els 
estaments que en aquests moments estan portant aquesta terrible acusació. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 CUP, 1 OeC) i 3 abstencions (PSC). 
 
15.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS OeC, PSC I CUP PER A LA DEFENSA I 

MILLORA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA DE SALUT 
 
Núm. de referència : X2018035963     
Núm. expedient: SG022018000048 
 
L’atenció primària i comunitària és clau per al nostre sistema sanitari públic i un 
element fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania. Tot i així, 
molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària de salut continua sent la 
baula més feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de 
competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació 
pressupostària que requeria. 
 
Tot i la situació que viu el sistema, Catalunya és un dels països que registra millors 
resultats en l’àmbit sanitari i, el que és més important, gaudeix de la confiança de la 
ciutadania, però el preu i l’esforç dels professionals ha arribat al seu límit. 
 
Volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres les 
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema 
sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat i 
la promoció de les polítiques públiques saludables des de la proximitat en l’àmbit 
local. 
 
En els últims anys hem un vist en l’Atenció Primària i Comunitària una progressiva 
pèrdua de la qualitat i de funcions per la manca de professionals, i pel deteriorament 
continuat a què és sotmesa.  
 
La pressió assistencial és insostenible: a Olot hi ha un promig de 40 visites al dia, quan 
hi hauria d’haver un temps mínim de 12 minuts per la visita presencial i 6 minuts per la 
no presencial i per tant,  un màxim de 28 visites diàries. 
 
També no s’estan complint els terminis legals de referència per a derivacions a altres 
especialistes i/o proves complementàries.  
 
Cal recuperar la plantilla perduda i convocar totes les places MIR disponibles a 
Catalunya, prioritzant les especialitats deficitaries de primària.  
 
Hi ha evidència científica que l’Atenció Primària i Comunitària dona millors nivells de 
salut, menor mortalitat de la població, més qualitat als usuaris i contribueix a la 
sostenibilitat dels sistemes públics de salut a l’equitat social. 
 
Avui l’atenció primària està en situació crítica i no pot fer front de manera adequada a 
les tasques que li pertoquen dins del sistema sanitari , tasques de promoció de la 
salut, de prevenció, d’atenció i rehabilitació; així com d’acompanyament i de  suport a 
les persones malaltes en  tot el procés de malaltia. 
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Així doncs, fem nostra les reivindicacions i propostes dels facultatius que de forma 
reiterada han expressat que han arribat al límit, no quedant altra opció que la 
convocatòria de vaga de metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de 
l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Sota el lema “Atenció Primària, 
digna i respectada”.  
 
En virtut d’aquestes consideracions, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció 
dels següents acords: 
 

1. Considerar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària fonamentals per a la 
prevenció i cura de salut. 

 
2. Vetllar pels serveis que es fan en els centres d’Atenció Primària, en especial per 

l’accessibilitat i la qualitat del servei i per les condicions laborals de tots els 
professionals que hi treballen, i reclamar millores davant de les administracions 
competents. 

 
3. Treballar conjuntament amb la ciutadania i els professionals en la defensa d’un 

sistema sanitari públic, universal, primarista i de qualitat.  
 
4. Instar la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Salut i l’Institut Català de la 

Salut: 
 

a) Apostar  per  l’atenció  primària  i  comunitària,  augmentant  el  pressupost 
destinat a l'atenció primària que s'ha de situar en el 25%. Amb aquests 
recursos es pot plantejar la reobertura de serveis tancats o amb reducció 
d’horari d’atenció i garantir una dotació suficient de centres d'atenció 
primària, atenció continuada i urgències en tot el territori i desenvolupar totes 
les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació que són de la seva 
competència. Algunes d'aquestes tasques que actualment es porten a terme 
en hospitals o  altres serveis  han de passar a ser exercides per l'atenció 
primària, tant en les consultes com als domicilis i a la comunitat. 

 
b) Fer una revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per 

habitant en funció de l'edat de la població, morbiditat, indicadors 
socioeconòmics i dispersió del territori. 

 
c)  La recuperació del personal dels Equips d'Atenció Primària (EAPs) perduts 

des del 2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de 
les seves necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació 
personal i familiar, permisos i baixes laborals). 

 
d)  Traspassar capacitat de gestió, de decisió a l'atenció primària i donar-li el 

lideratge de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació 
en situacions específiques en l’àmbit comunitari, i de interlocució amb el 
territori. Una mesura inicial és que sigui l'atenció primària qui gestioni les 
llistes d'espera tant de proves complementàries com de primeres visites de 
consultes externes. 

 
e)  Fer que els serveis d'atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de 

porta d'entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen 
una visió global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor 
poden orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment. 
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f)   Dotar  d'autonomia  de  gestió  i  de  lideratge  els  EAPs  perquè  (amb  uns 

objectius i pressupost pactats prèviament) puguin prestar amb més qualitat i 
proximitat els serveis d’atenció a la ciutadania i a la comunitat. Els EAP han 
de negociar i fixar els seus objectius, que han de respondre a criteris clínics i 
ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels resultats i 
de la utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir 
com organitzen el seu treball. 

 
g) Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels 

professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la 
sanitat. 

 
5. Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, els grups polítics del Parlament de Catalunya, els sindicats Metges de 
Catalunya, CCOO i UGT, Dempeus per la salut pública i les entitats municipalistes de 
Catalunya. 
 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Jo faré una 
introducció i després els grups que li donen suport, que també hi puguin dir la seva. 
L’atenció primària i comunitària és clar per al nostre sistema sanitari públic i és un 
element fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania. Tot i així, 
molts anys després de la seva reforma, l'atenció primària continua sent la baula més 
feble del sistema sanitari a Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de 
competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació 
pressupostària que requeria. Tot i la situació que viu el sistema, Catalunya és un dels 
països que registra millor resultats a l'àmbit sanitari, i el que és més important, gaudeix 
de la confiança de la ciutadania. Però el preu i l’esforç dels professionals ha arribat al 
seu límit. 
Avui l'atenció primària està en situació crítica i no pot fer front de manera adequada a 
les tasques que li pertoquen dins el sistema sanitari: tasques de promoció de la salut; 
de prevenció; d’atenció i rehabilitació; així com d’acompanyament i de suport a les 
persones malaltes en tot el seu procés de malaltia.  
Així doncs fem nostra la reivindicacions i propostes dels facultatius que de forma 
reiterada han vingut expressant que han arribat al límit, que no queda altra opció que 
la convocatòria de vaga dels metges de família, pediatres o odontòlegs i ginecòlegs 
d’atenció primària de l'Institut Català de la Salut, sota el lema “Atenció Primària digna i 
respectada”. També almenys ha sorgit informació que serveis sanitaris concertats, 
com l’Hospital d’Olot s’afegeix a la convocatòria de vaga, si no vaig errat.  
A continuació el Sr. García llegeix les propostes que es sotmeten a votació. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres hem portat aquí el 
paper que passen els metges d’atenció primària i comunitària als usuaris, que som 
nosaltres també, que diu: Per què has d’esperar tant per visitar-te? Hem perdut més 
de 900 metges des del 2010 –a més a més aquí a Olot està passant i cada dia hi ha 
40 visites al dia, quan n’hi hauria d’haver unes 28–. No es cobreixen les baixes, les 
vacances ni les jubilacions, per això cada vegada costa més que et donin hora amb 
nosaltres. Quant triguen a trucar-te per fer-te una prova o per donar-te hora amb una 
altra especialitat?  Si la prova és preferent, el termini màxim hauria de ser 30 dies. Si 
és ordinària, no hauries d’esperar més de 90 dies. Algunes proves, com les 
radiografies, les rebem sense informe. Si el necessitem, encara triguen més temps en 
donar-te els resultats, per això s’endarrereix la resolució del teu problema de salut. Un 
metge o metgessa mira més l’ordinador que a tu? Ens programen més d’una persona 
a la mateix hora i minut. No podem controlar totes les visites que hem de fer cada dia. 
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Per això sovint no tenim prou temps per mirar-te i escoltar-te. El CAP és el teu centre 
de salut de referència, allà on vas primer. Sabies que l’atenció primària, el que ha dit el 
Sr. García, hauria de rebre el 25% dels diners destinats a sanitat, i només rep el 16%. 
El sou del teu metge o metgessa es troba a la cua en comparació amb els metges de 
les altres comunitats autònomes. Per això cada vegada és més difícil trobar metges 
que vulguin treballar en aquestes condicions.” 
I per acabar, vull fer un petit parèntesi: estic molt contenta que es pugui parlar 
d’aquests temes, tant de salut com de sanitat aquí a l’Ajuntament i al Ple, recordo que 
quan vàrem començar, alguna vegada que havia tret algun tema de salut, se m’havia 
dit que hi havia un pacte no escrit entre socialistes i convergents, que aquí no es podia 
segons quins temes i estic contenta que cada vegada sigui més usual poder parlar 
d'això, per tant me n’alegro molt que ara que acaba el mandat puguem parlar 
tranquil·lament sobre la salut i sobre la sanitat, perquè són diners públics, són molts 
diners públics que s'hi destinen, i a més a més els usuaris són la gent que vota a 
nosaltres, per tant està molt bé que al Ple es pugui parlar d'això sense cap més 
problema. 
 
Intervé l’Alcalde. La veritat és que estic admirat de la seva capacitat d’inventar coses. 
Sí, sí, és que és això. No és veritat això que ha dit, l’única cosa que li hem dit –i no hi 
ha cap pacte escrit sinó que era una norma de funcionament, que no hi ha cap 
problema en trencar-la– era que els  problemes de l'Hospital, es parlessin directament 
a l’Hospital, als Patronats de l’Hospital. Sobre la sanitat, o sobre els pallassos o sobre 
el que vulgui, no hi ha cap limitació ni mai hem fet cap limitació al Ple.  
O sigui, em diuen que som electoralistes, i els únics que parlen d’eleccions, i els únics 
que estan parlant d’això, és la CUP. Estan avui molt desfrenats. No és veritat, és a dir, 
ho nego. Ni hi ha pacte, ni mai se’ls ha dit que no es pogués parlar de sanitat; l’única 
cosa que dèiem és que hi havia el costum que si era un tema de l’hospital, es parlés a 
l’àmbit de l’hospital, perquè la relació entre metge i malalt es basa molt en la confiança 
i que valia la pena que ho parléssim en aquest altre àmbit, però mai ha estat prohibit 
parlar de sanitat. 
 
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Amb tot el que s'ha 
dit en el tema de la pèrdua de 1.000 professionals, tema de problemes amb el sou, 
afegiria que a la primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i 
canvis de CAP per part dels professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir 
també que en set anys s’ha perdut un 30 % del sol, que ja ho han dit, i la precarietat 
laboral i la no conciliació estan a l'ordre del dia. És per això que més de 5.700 
professionals d'atenció primària, entre metges de família, pediatres i ginecòlegs, estan 
cridats a aquesta vaga entre els dies 26 i 30 de novembre. La mobilització és l'única 
resposta que els han deixat davant l'immobilisme de l'ICS, l'Institut Català de la Salut, 
que reconeix els problemes però que no els ofereix cap alternativa ni proposta de 
solució. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres volem dir, els 
grups  que hem presentat la moció, que estem d’acord amb gairebé la totalitat del text. 
Els nostres especialistes en salut ens han fet una sèrie d’esmenes que voldríem 
compartir aquí: en el punt 4.c) el que ens diuen és que no seria bo que se substituís 
mecànicament els perfils professionals perduts, perquè ens encaminem cap a un 
model de atenció primària i salut comunitària àmpliament compartit per professionals i 
entitats que preveu que l’atenció primària consolidi el seu rol com a eix vertebrador del 
sistema públic de salut i millori la seva capacitat de resolució. Per tant això vol dir que 
els perfils professionals a l’atenció primària seran diferents dels que eren fa vuit anys, i 
per tant guanyarem professionals, sí, però d’acord amb les necessitats futures. També 
ens apunten que no seria bo acceptar que tota la gestió de les llistes d’espera de 
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primeres visites i proves complementàries, recaiguin a atenció primària; el millor seria 
que fossin compartides entre els hospitals i els centres d’atenció primàries, però no 
exclusivament d’un d’ells.  
Per tant nosaltres proposaríem una petita modificació al punt 4.d) on és digués: 
“Traspassar la capacitat de gestió, de decisió a l’atenció primària i donar-li el lideratge 
de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en situacions 
específiques en l’àmbit comunitari (...)” que això remarcaria que hi hauria una quantitat 
de llistes d’espera que gestionaria l’atenció primària, i unes altres que quedarien 
encara a l’atenció hospitalària, per a aquells pacients que dèiem que tinguessin 
processos eminentment d’atenció hospitalària. Per tant, en resum, compartim en la 
seva totalitat les consideracions que es fan en aquesta moció, tot i que no és que 
siguin del tot noves; hi ha un Pla de salut de Catalunya 2016-2020, dins la línia 
estratègica adreçada a l’atenció accessible, resolutiva i integral, que proposa un 
projecte específicament dedicat a l’atenció primària i salut comunitària. Té unes sigles 
per a mi que no sóc del gremi, estranyes, segurament per d’altra gent més conegudes, 
es diu ENAPISC, que seria Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària. 
La visió d’aquest nou model d’atenció primària i salut comunitària busca una orientació 
salutogènica, centrada en la persona, integrada i deliberativa en la presa de decisions 
compartides, que tingui cura de la protecció i promoció del professionalisme i que com 
a valor principal garanteixi la qualitat de l’atenció i fomenti la participació ciutadana 
com un instrument per afavorir l’apoderament de les comunitats. 
Els nostres consellers, el Conseller Comín i ara la Consellera Vergès, estan treballant 
en aquest Pla estratègic Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària. És cert que 
costa moltíssim revertir les retallades, i que evidentment, com a treballadors de la 
Generalitat hi ha moments en què pot ser que la nostra paciència s’esgoti. Però bé, 
nosaltres pensem que hem de poder parlar de salut, que hem de continuar fent 
aportacions, que és totalment lícit que els treballadors de primària es puguin 
manifestar i que demanin tota aquesta sèrie de demandes que fan, i per tant donarem 
suport a aquesta moció; si pogués ser amb aquesta petita modificació ens agradaria 
més, però si no, també hi donarem suport perquè pensem que en gran part els 
objectius d’aquesta Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’hi veuen reflectits. I per tant, 
votarem a favor. 
 
Intervé l’Alcalde. En nom de l’equip de govern contestaré jo. Una mica en la línia del 
que explica la Sra. Barnadas: estem absolutament d’acord amb aquests 
plantejaments, no són nous. Fa molt i molt de temps que estan plantejats, i que el 
sindicat Metges de Catalunya, al qual estic afiliat des de la seva creació, fa molt de 
temps que ve reclamant aquestes millores.  El problema no és filosòfic, de com hauria 
de ser, és un problema econòmic: tenim un problema econòmic, segurament moltes 
d’aquests plantejaments que fa l’ENAPISC si tinguéssim pressupostos a la Generalitat 
de Catalunya les podríem aplicar.  
No és cert que no hi hagi reacció davant de la convocatòria de vaga, això ho han 
publicat fins i tot els mitjans generals, els diaris generals i els diaris especialitats. Hi ha 
una oferta –no sé si és d’ahir o d’abans d’ahir però jo la vaig llegir ahir– feta pel 
Director de l’Institut Català de la Salut, Dr. Argimon, en la qual intenta donar resposta a 
moltes de les peticions que s’estan fent. El problema és pressupostari, per tant està 
molt bé que ho reclamem, però estaria bé que en el Parlament de Catalunya també es 
facilités l’aprovació dels pressupostos. O estaria bé que el seu partit germà, el PSOE, 
facilités la dotació econòmica que es mereix Catalunya fins que no tinguem la 
república implementada, que llavors probablement les coses aniran molt més bé, que 
fos la justa per les necessitats que té Catalunya. Al País Basc no tenen aquest 
problema, perquè tenen un “cupo” i gestionen els seus propis ingressos. Al final estem 
absolutament d’acord amb què això ha de millorar, però necessita una injecció de 
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diners que des de la crisi econòmica no hi ha estat perquè hem tingut una insuficiència 
de recursos, per mil temes diferents. Llavors torno a explicar o torno a refermar: el 
sistema sanitari organitzat a l’entorn del Servei Català de la Salut  és un model d’èxit, 
que presta una magnífica atenció. Fins i tot des del punt de vista d’investigació és 
reconegut a nivell mundial, fins i tot a nivell de formació ve gent d’altres països i 
d’altres comunitats a formar-se aquí i després marxen i tenim insuficiència de 
professionals. Es tracta que hi puguem destinar els recursos que el nostre propi país 
genera i que per diferents qüestions no les podem aplicar. Necessitem aprovar uns 
pressupostos per a la Generalitat de Catalunya, necessitem que això ho facilitin els 
seus partits, per tant estaria bé que ho fessin arribar als seus partits, que facin un 
esforç per arribar a acords; estaria bé que des de Madrid es revertís aquest ofec que 
fa anys i anys que dura.  
Per la resta em sembla bé i torno a repetir: la proposta que fa el Dr. Argimon, Director 
de l’ICS, és realment en la línia de tot això que es demana, intentant donar resposta, 
però essent coherent i no prometent coses que no podran complir. Avui també volia 
ser a la reunió del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut perquè hi ha una 
millora important a tres anys de les condicions retributives als hospitals concertats, que 
es dedicarà –jo crec que en una gran majoria– a millorar les retribucions del personal 
que treballa als hospitals concertats. I això no és ara de cop i volta, sinó que això es 
presenta perquè ja s’hi estava treballant i es posa sobre la taula. Avui hem aprovat 
aquest acord, feia mesos que estaven negociant sindicats i patronal, i per tant no és de 
cop i volta reactiu en això. Sí que s’intenta donar una resposta, hi ha una limitació 
pressupostària, i hem d’intentar que això es pugui tirar endavant.  
I després referent a Olot, si es miren una cosa tan poc dubtosa com la publicació sobre 
l’Observatori social i mediambiental, hi ha tot un apartat dedicat específicament al 
tema de salut, i on explica que per sort, com en moltes coses, la nostra comarca és 
privilegiada i els temps d’espera per l’atenció a les llistes d’espera, és molt menor del 
que pateixen altres comarques, que és absolutament injust; però aquí intentem i 
aconseguim complir els índexs que estan marcats –això que ha explicat dels 90 dies– 
es compleix pràcticament tot; i que en les llistes d’espera quirúrgiques en el que són 
diagnòstics de garantia estem complint i a les llistes d’espera per problemes 
diagnòstics estem complint i anem esforçant-nos en donar-hi resposta, com el Govern 
de la Generalitat s’està esforçant en donar-hi resposta fent plans de xoc per reduir 
llistes d’espera. Tots estem en la línia de millorar el sistema; ara, hi ha una clau que és 
que es facilitin els recursos necessaris per poder-hi donar resposta. 
Per tant també hi votarem a favor, però sàpiguen que la clau aquí la tenim tots plegats, 
però la tenen també els partits que han presentat aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. García. Acceptarem aquesta proposta de modificacions, i per tant agrair 
el vot favorable de tots els grups, de suport als professionals del sector, com als 
usuaris, que som patidors o beneficiaris que això funcioni bé o malament.  
 
Intervé el Sr. Guix. Només per al·lusions, dues coses concretes. Una primera la que 
deia la Sra. Descals de la CUP, que no és veritat que hi hagués un pacte, almenys 
establert, entre el PSC i Convergència pels temes de sanitat en aquest Ajuntament, ni 
molt menys, n’hem parlat molt. Sí que és veritat el que deia vostè de l’Hospital, perquè 
consideràvem que els temes de l'Hospital s’havien de parlar a les reunions del 
Patronat de l'Hospital, i així s’ha anat fent. 
I la segona cosa, també per al·lusions, el “cupo” català no el tenim perquè un 
President de la Generalitat va decidir que no el tinguéssim. Nosaltres ho tenim al 
nostre full de ruta. No vull entrar en polèmiques ni en política, simplement per 
al·lusions li contesto, ja està.  
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Respon l’Alcalde. Ho podem rectificar. Jo tampoc voldria entrar en cap mena de 
polèmica. 
  
Intervé la Sra. Barnadas. Només un petit apunt que m’he descuidat. Polèmica no, però 
el Partit Socialista que té línia directa, suposo, amb el senyor Bramon, el Sr. Bramon 
pot fer una trucada i el deute històric que ara està a les mans i ens el poden tornar, i 
tot això d’aquí pitaria fantàsticament bé, i els d’ensenyament també. Per tant, sense 
voler entrar en polèmica, però és que la realitat és dura. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER A MILLORES EN LA MOBILITAT 

EN TRANSPORT PÚBLIC A LA CIUTAT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018035794     
Núm. expedient: SG022018000044 
 
La mobilitat és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta pel 
transport urbà absolutament necessària per reduir la presència del vehicle privat i 
aconseguir una ciutat més amable i saludable en molts sentits i especialment pel que 
fa a la qualitat de l’aire. És en aquest sentit que la Comissió Europea ha instat els 
estats, regions i municipis a esmerçar esforços per millorar la qualitat de l’aire arreu del 
continent. S’han pres mesures disciplinàries contra alguns estat i s’ha emplaçat a 
l’estat espanyol a implantar les mesures necessàries per garantir la imprescindible 
millora de la qualitat de l’aire. Són moltes les ciutats que han entès aquest repte i han 
fet una aposta per la generalització de la gratuïtat del transport públic. París té una 
proposta ara mateix sobre la taula i Tallin ja ho està aplicant, així com la ciutat 
francesa Niort o l’alemanya Tubingen. 
 
A Olot, disposem d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat el 2013 que 
en la seva presentació deia que era un instrument de planificació de les polítiques ja 
empreses per l’Ajuntament, amb un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu 
definir estratègies de futur que estiguin en consonància amb el foment dels sistemes 
de desplaçament més sostenibles, a peu, bici i transport públic, la cohesió social i la 
defensa del medi ambient, garantint, d’aquesta manera, una millor qualitat de vida pel 
ciutadà”. 
 
El Pla constatava que el 2013 el nucli d’Olot concentrava el 60% de la població de la 
comarca i el 90% dels llocs de treball, amb un parc de vehicles de més de 22.000 i una 
taxa de motorització del 713 vehicle per cada 1.000 habitants, mentre que a Catalunya 
era de 668. Les previsions indicaven que per al 2024 el parc mòbil seria de 29.000 
vehicles. En aquell moment es van calcular que cada dia es realitzaven a Olot més de 
109.000 desplaçaments, dels quals només el 2% eren en bus i el 48% eren en 
vehicles motoritzats (les dades eren, però, les de l’enquesta de mobilitat quotidiana del 
període 1996-2006). 
 
Pel que fa a les dades d’ús dels transport públic, a més d’assenyalar que el 78% de la 
població té una parada a menys de 200 metres de casa, també constatava que el 
sisitema perdia passatges cada any; així, s’indicava que el 2012 hi havia hagut un 13% 
menys d’usuaris respecte al 2011, i la taula indicava que des del 2008 el nombre 
d’usuaris del TPO anava baixant des del 160.432 viatgers al 136.640 l’últim 
quatrimestre del 2012. 
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Com a objectius del Pla hi havia el foment de l’ús del transport col.lectiu i el foment de 
la mobilitat sostenible, segura i equitativa. Com a mesures del primer objectiu, 
constatem que no n’hi havia cap que impliqués una millora del transport públic urbà, 
mentre que per al segon objectiu hi van haver la campanya de foment de l’ús de la 
bicicleta. 
 
Per altra banda, el pressupost municipal destina cada any molts milers d’euros a reduir 
el dèficit d’ingressos per part dels usuaris del TPO; concretament, per a l’any 2019 es 
preveu una partida de 420.000 euros a pagar a l’empresa concessionària del servei. 
En canvi, no hem vist que s’hagi desenvolupat per part de l’empresa concessionària 
cap campanya per a la captació d’usuaris que permeti reduir o eliminar aquesta 
dependència del pressupost municipal. 
 
Des de la CUP, pensem que el servei del TPO ha demostrat que no és eficient, que no 
és sostenible, que és molt i molt deficitari des del punt de vista econòmic i que tampoc 
s’han dut a terme les accions necessàries perquè hi hagi cap tipus de millora, tant pel 
que fa al servei com pel que fa als seus costos. 
 
És per tot això, que la CUP Olot proposa l’adopció dels següents acords: 
 

1. Crear una comissió informativa de caràcter específic, tal i com defineix l’article 
58 apartats 1 i 2 del Reglament Orgànic Municipal, que tingui l’encàrrec de 
recollir la informació sobre el servei de transport públic d’Olot, que sigui 
participada per tots els grups municipals i que també compti amb el suport 
tècnic dels serveis tècnics de l’Ajuntament, així com amb representació de 
l’empresa concessionària del servei. 
 

2. Que la comissió tingui una durada limitada en el temps, a decidir entre els 
membres de la comissió. 

 
3. Que la comissió haurà d’emetre a la fi d’aquest període un informe en forma de 

dictamen o recomanació sobre el servei de transport públic d’Olot en què es 
recullin les conclusions a què han arribat sobre la qualitat i el cost econòmic del 
servei. 

 
4. Que aquest informe sigui portat al ple municipal per a la seva ratificació a 

través d’aconseguir un acord municipal d’accions a emprendre a favor d’un 
transport públic urbà sostenible, tant mediambientalment com econòmicament i 
socialment. 

 
Presenta la proposta el Sr. Massanella, portaveu del grup municipal CUP. Tothom té la 
moció, només llegiré uns apartats que parlen directament de la nostra ciutat. 
A continuació el Sr. Massanella llegeix el text la moció, des del segon paràgraf. 
  
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement la 
moció, pensem que el tema de mobilitat a la nostra ciutat, és un dels punts febles de 
l’equip de govern actual i de l’anterior, que hi havia els companys del PSC.  
El que passa que dubto que estant tan propers a les eleccions, la creació d’una 
comissió d’aquest tipus sigui gaire pràctica. De totes maneres, com que em sembla 
que és una necessitat, però no només a la mobilitat del transport urbà, és a dir: hi ha el 
tema del Pou del Glaç; hi ha la mobilitat als polígons; hi ha un informe que vaig 
demanar a Dinàmig que el Pla de Mobilitat que hi havia als polígons de tota la 
comarca, que esta finançat també per la Generalitat, que se’ns passés comptes de 
què estava passant, si tenien bon resultat o no a nivell d’usuaris, costos, han passat 
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els mesos i encara no tinc ni una sola dada. Tinc el convenciment que aquest és un 
aspecte que ens convé i ens convé molt, i per aquest motiu, tot i les dificultats pel tema 
electoral, hi donarem suport. Però penso que sigui així o d’alguna altra manera, hem 
d’abordar aquesta problemàtica de totes, totes. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres hi votarem a favor 
també, i a més agraïm a la CUP que hagi presentat una moció tan interessant per a la 
ciutat i tan real, i per tant els agraïm aquesta proposta que fan, aquesta moció. 
Sí que és veritat que el TPO a Olot és un servei deficitari, molt deficitari, però sí que és 
veritat que també és un servei important per a la ciutat i que no ens tocaria legalment 
que tinguéssim  aquest servei perquè no arribem als 50.000 habitants, crec que són, 
segons diu la llei. El que passa és que sí que la ciutat d’Olot és una ciutat molt 
allargada quant a la superfície, com que és una ciutat entre volcans i hi ha el riu Fluvià, 
etc., és molt allargada i això fa que sigui necessari per aquesta connexió dels barris 
amb el centre de la ciutat, que tinguem un transport públic urbà. Per tant doncs oberts 
a treballar, a treballar en positiu i intentar aportar propostes de millora.  
 
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. El transport públic urbà 
és un element imprescindible a la nostra ciutat, tant per voluntat de servei com un 
element imprescindible per assolir els objectius fixats al Pla de Mobilitat; és a dir una 
mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. Aquest Pla proposa una sèrie 
d'actuacions per aconseguir aquests objectius, com podria ser: l'augment de 
freqüències de pas del TPO; adaptar els itineraris a les noves necessitats.  
Però avui en dia, veiem que el ciutadà, malgrat disposar d'aquest servei, no és el que 
usa, llevat de dies puntuals o d’hores concretes, la major part del dia els busos van 
pràcticament buits. El ciutadà tot i poder utilitzar aquest servei per anar al centre o per 
anar a l'hospital, no ho fa, prefereix normalment agafar el seu vehicle particular i amb 
això provoca problemes en la mobilitat i en l’aparcament. Evidentment nosaltres 
creiem que aquesta situació s'hauria de millorar, pensem que potser una solució 
potser seria municipalitzar el servei. Però bé, ja que volem de moment un servei públic 
de veritat, eficaç i eficient al servei del ciutadà d’Olot, donarem suport a la moció. 
 
Intervé el Sr. Gelis, en representació de l’equip de govern. D’entrada també donarem 
suport a la moció, no tenim cap inconvenient en formar una comissió per parlar 
d’aquesta qüestió, en absolut. De fet, n’hem parlat ja vegades del tema del TPO en la 
Comissió que tenim de Mobilitat, del Pla de Mobilitat, i per tant podem continuar 
parlant-ne en una comissió específica. Simplement i per repetir-ho, perquè ho he dit ja 
moltes vegades, però perquè hi pensem una mica tots plegats i després també els faré 
una proposta de com hauríem d’intentar que aquesta comissió fos una mica àgil, 
perquè si no pot passar el que diu el Sr. García: que ens entrebanquem i no arribem 
enlloc. Però sí que és veritat que això ho hem parlat, i en tot cas perquè en quedi 
constància al Ple també: el TPO en el seu moment, a l’any 2007 quan es va adjudicar 
el servei, es va pensar bàsicament per assegurar el servei de transport escolar. I a 
partir d’aquí, un cop assegurat el servei de transport escolar, s’utilitzava aquest servei 
per al servei de viatgers. Però és molt important que tots tinguem en compte que la 
filosofia d’aquest servei era per donar servei de transport escolar i això implica coses 
respecte a horaris, respecte a utilització, respecte a horaris de demanda i altres que es 
poden solapar i que pot ser que en algun cas no es pugui donar un servei al ciutadà. 
En aquest sentit, simplement que ho tinguem en compte i que ho pensem pel dia de la 
comissió. 
A l’exposició de motius també parlen que hi ha hagut una reducció d’usuaris i és cert, 
des de l’any 2011, vostès en aquell moment no estaven aquí a l’Ajuntament –
permeti’m que digui afortunadament per a vostès– perquè era just el punt més crític de 
la crisi i nosaltres sí que el vàrem patir només d’arribar aquí a l’Ajuntament, vàrem 
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haver de prendre una sèrie de decisions, baixaven els ingressos d’una forma 
extraordinària i també va quedar reflectit en menys utilització del TPO. El motiu no els 
sé dir exactament, però sí que és veritat que en la mesura en què vàrem prendre 
algunes mesures per poder reactivar l’ús del TPO, i en la mesura que les coses han 
anat millor, sí que és veritat que des de l’any 2014 fins avui, l’increment de passatgers 
en aquest període està essent d’un 12 %, aquest any tancarem al voltant de 225.000 
passatgers, i per tant sí que és veritat que després de diferents mesures i també que 
sembla que les coses van una mica millor –no sé si té una incidència directa–, doncs 
també els passatgers augmenten. Vàrem prendre decisions respecte a allargar les 
amortitzacions dels autobusos, per haver d’amortitzar menys cada any i per tant fer 
una aportació menor, en fi, vàrem haver de prendre tota una sèrie de decisions per fer 
estalvi.  
Tot això ho podem discutir tranquil·lament a la Comissió, jo només els demanaria que 
fóssim capaços abans de Nadal de fer una primera reunió els grups polítics, per posar 
negre sobre blanc el que volem de la Comissió, que el mes de gener això ja ho 
poguéssim donar als tècnics i també a la concessionària perquè ho estudiïn i ens 
donin respostes; el mes de gener fer una o dues reunions, arribar a conclusions i 
intentar portar-les al Ple del mes de febrer, per evitar el que deia el Sr. García al 
principi: que això se’ns emboliqui una mica i quedi una cosa inacabada en el temps. Si 
els semblés bé, a nosaltres ens semblaria una forma correcta de fer-ho, i si no ho 
volen fer així, ho farem d’una altra manera i hi votarem igualment a favor. 
 
Intervé el Sr. Massanella. Moltíssimes gràcies a tots pel suport. Ens va semblar, ho 
hem dit altres vegades, i en el seu moment des d’Alternativa per la Garrotxa vàrem 
presentar una proposta de modificació del ROM que va ser acceptada parcialment, 
però en el ROM hi ha moltes eines de participació, d’informació, de transparència, que 
ens sembla que són útils i aquesta és una, la creació d’aquest tipus de comissions. No 
sé si els més veterans recorden una altra comissió d’aquest tipus que s’hagués creat, 
jo a la meva memòria no en recordo cap, però bé, és un element interessant que 
puguem seure, que puguem treballar en positiu entre tots; que puguem conèixer 
aquestes dades que el Sr. Gelis ens ha donat ara, que l’augment de passatgers s’està 
produint, és una dada que jo desconeixia. Però la sensació que teníem des de fora és 
que realment el servei ens costa molts diners al cap de l’any. La gent no en parla bé 
del TPO, de vegades sents comentaris i sents gent que no n’acaba de parlar del tot bé, 
i per tant ens semblava important que poguéssim tirar endavant aquesta comissió. 
Si de cas debatrem el tema de la periodicitat, de la freqüència, en principi ens 
semblaria bé,  potser tampoc passaria res si ho allarguéssim al mes de març, si 
veiéssim que realment la cosa s’allarga, necessitem alguna altra participació d’algun 
tècnic més, ja en parlaríem de tot això. Però ens sembla bé. 
Ara voldria dirigir-me a la Sra. Secretària, que el ROM no explica com es configura una 
comissió d’aquest tipus,  no sé si vostè té més dades. Per exemple, jo ara llanço una 
cosa al vol, i si no es pot fer, m’ho diguin: no sé si funciona com al Parlament, si com 
que la proposta ha estat nostra, podem presidir, entre cometes, la comissió. El Sr. 
Gelis aportaria les dades, per descomptat, perquè és el regidor coneixedor. No sé si 
això és possible o no és possible, jo li pregunto. Això es fa el Parlament, quan es 
constitueix una comissió, el grup parlamentari que la presenta és el que obté la 
presidència de la comissió. 
 Intervé la Secretària. A mi em sembla que l’organització i la representació la designa 
l’Alcalde per decret, i és ell que decideix la composició i el funcionament. 
 
Intervé l’Alcalde. En parlarem, la nostra voluntat és que es faci la comissió, en 
parlarem i veurem com la podem organitzar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER INSTAR EL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT A ATURAR ELS TREBALLS D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ 

DEL DECRET DE MENJADORS 
 
Núm. de referència : X2018035801     
Núm. expedient: SG022018000046 
 
El menjador escolar ha de deixar de ser considerat un servei o una prestació 
complementària per passar a ser reconegut com un ESPAI EDUCATIU. L’espai 
educatiu del migdia forma part del concepte d’educació en tota la seva dimensió i, per 
tant, és part inherent del sistema educatiu. Cada administració, i també la comunitat 
educativa, han d’assumir les seves competències i responsabilitats. 
 
L’impacte directe en el creixement, la socialització i l’educació en una alimentació 
saludable i equilibrada dels infants, i molt especialment per aquells i aquelles alumnes 
de famílies més vulnerables, és molt important. Cal tenir present que un 30% del 
temps que els infants passen a l’escola, ho fan al menjador. 
 
El menjador escolar ha de ser de caràcter universal, no obligatori, com a mínim en tota 
l’etapa d’ensenyaments obligatoris (3-16 anys), garantint l’equitat perquè cap alumne 
pugui quedar exclòs per motius econòmics. I ha d’estar vinculat i plantejat també des 
del Projecte Educatiu de Centre, establint els mecanismes de coordinació necessaris 
per garantir la seva efectivitat. 
 
L’administració educativa és l’administració competent i responsable de garantir el bon 
funcionament de l’espai educatiu del migdia. I ha de fer-ho amb el finançament 
corresponent, podent cercar altres actors que gestionin, i amb la planificació, la 
programació i les garanties professionals adients, tant les que tenen a veure amb 
l’alimentació com les que tenen a veure amb l’educació de l’esbarjo, el descans i el 
lleure. I ho ha de fer atenent les ràtios màximes de nombre d’alumnes que permetin 
una bona atenció de l’alumnat. 
 
L’espai educatiu del migdia té un clar interès públic i, per tant, la seva gestió ha 
d’assegurar els principis de la contractació pública. Els centres educatius han de 
comptar amb les condicions per afrontar una contractació pública d’aquesta 
naturalesa, i ha de tenir la possibilitat d’encarregar-ho a les associacions de pares i 
mares, com a entitats directament lligades als centres educatius, garantint un servei de 
qualitat per preservar la funció educativa del menjador escolar. 
 
El Parlament de Catalunya, durant el darrer debat de Política General, i el conjunt de la 
comunitat educativa han instat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a 
aturar els treballs d’elaboració i aprovació del seu projecte de Decret de menjadors 
escolars, fet d’esquena als agents educatius i els grups parlamentaris. 
 
Des del Grup Parlamentari Socialista -Units per Avançar vàrem presentar una 
interpel·lació, el 18 de maig de 2017, exigint la presentació d’un esborrany de Decret 
que comptés amb el treball i el consens de totes les parts implicades. 
 
PER AQUESTS MOTIUS, EL PLE DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Demanar al Govern que aturi l’actual esborrany i enceti una nova proposta 
des del consens, amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del 
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migdia – menjador.  
 
SEGON.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal 
dins el sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el currículum 
educatiu i en els ensenyaments obligatoris. 
 
TERCER.- Procurar dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, 
per garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat 
NEE pel pròxim curs 2019/20. 
 
QUART.- Estudiar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la 
normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei. 
 
CINQUÈ.- Treballar des de l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa 
amb la comunitat educativa per trobar la fórmula legal que faci possible que les 
AMPES que ho desitgin (a Olot n’hi ha tres - Escola Bisaroques, Escola Malagrida i 
Escola del Pla de Dalt - que continuen gestionant els menjadors de les seves escoles), 
i complint amb els principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió directa del 
servei de menjador escolar, amb l’aprovació del consell escolar de centre, fins que 
s’aprovi un nou marc regulador de consens amb la comunitat educativa. 
 
SISÈ.- Valorar la recuperació del servei de menjador als Instituts que imparteixen ESO 
– INS Montsacopa i INS Bosc de la Coma ja no en tenen  i al INS Garrotxa encara 
tenen el servei)- i plantejar, en el marc de debat sobre reforma horària, l’avançament 
de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves. 
 
SETÈ.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Coordinadora SOS menjadors 
i a les Direccions del centres de Primària i Secundària de la ciutat d’Olot. 
 
Presenta la moció el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. No llegiré la 
moció perquè tots la tenen, i per tant no cal. Simplement un parell o tres de 
comentaris: aquesta és una moció, al PSC en plantegem poques de mocions, perquè 
intentem que els que portem tinguin realment incidència a la ciutat, i aquesta ens ha 
semblat que és un decret, que a la  ciutat d’Olot i a la comarca de la Garrotxa ens toca 
de prop, i per tant ens semblava bé que com a mínim generéssim un debat al Ple, i a 
veure si hi poguéssim donar un suport a aquesta moció, per recolzar els agents 
afectats. 
És un decret important per als centres i a per les associacions de pares i mares de les 
associacions d’alumnes de la ciutat, en l’argumentari de la moció plantegem l'aspecte 
educatiu d’aquest decret i del servei de menjador que hauria de tenir, a part 
evidentment del servei sanitari de salut, pel que fa a l’alimentació, també aquesta part 
educativa del servei, molt important. I el que plantegem és en els acords d’aquesta 
moció, la possibilitat que es pugui acabar de discutir amb més calma i amb més 
consens del que té fins aquest moment, per tant aturar-lo i parlar-ne a poc a poc.  
Plantejar en aquest decret també que el servei de menjador ha de ser un servei troncal 
del sistema educatiu, per tant enfortir aquest caràcter educatiu i de caràcter universal 
no obligatori, ha de ser inclusiu. I evidentment també valorem la necessitat que aquest 
servei del menjador es faci a través d’un concurs públic però també apuntem que 
aquest concurs públic, segurament la modalitat de concurs públic que tenim ara, no és 
prou oberta com perquè doni possibilitat a les AMPAs d’organitzar el servei com han 
vingut fent durant els darrers anys. De fet es van organitzar a pràcticament totes les 
escoles de la ciutat, era l’AMPA i el centre escolar qui els organitzava; això amb les 
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complicacions normatives ha anat tirant i encara tenim a la ciutat tres escoles que el 
continuen organitzant, amb molt d'èxit, jo crec, amb molt bona  qualitat del servei i amb 
un afegit educatiu a l'entorn del migdia prou interessant. I penso que això hauríem 
d’intentar de mantenir-lo, aquesta aportació de les AMPAs crec que és vital, perquè els 
ha donat també el motiu de participació a la seva escola, aquest valor afegit educatiu 
que volen per als seus fills, i d'implicació també al centre escolar. I per tant en aquest 
sentit, aquesta moció va en aquesta línia: intentar trobar un espai on puguem discutir i 
acabar d’acotar els termes que facin possible que les AMPES que així ho desitgin i els 
centres escolars que ho valorin positivament, que puguin continuar prestant aquest 
servei, que des de les administracions els posem els mitjans perquè ho puguin 
continuar fent amb tota la seguretat i la bona feina que s’hauria de fer també amb tota 
la garantia que estan fent una feina ben feta i que tenen el suport a darrera de les 
administracions.  
En tot cas, evidentment com totes les mocions, també parlem en aquesta d'un servei 
de menjador secundari, que recordem que malauradament és un servei que es va 
perdre quan es va produir la compactació horària. I això ha produït situacions, creiem, 
absolutament indesitjables, aquí a la ciutat d’Olot, a tots els centres tenim alumnes que 
arriben entre 4 i 5 de la tarda a casa seva per dinar, per tant no tenen espai en els 
centres per poder fer l’àpat del dinar en el moment que tocaria, alguns centres fins i tot 
ja han desmantellat el menjador i per tant ja no hi ha possibilitat de fer cap mena de 
servei; d’altres encara el mantenen, com podria ser l’IES Garrotxa, però el servei en sí 
tampoc està funcionant per a la majoria dels alumnes. S’han trobat algunes solucions 
intermitges perquè alguns alumnes puguin dinar en alguns centres de primària, però 
crec que la solució definitiva seria tornar a recuperar d'alguna manera, si no el servei 
de menjador, sí algun espai i algun moment on els alumnes de secundària obligatòria 
poguessin fer els seus àpats i poguessin dinar en unes hores més raonables.  
Com totes les mocions, traslladar aquests acords a tots les implicats que puguin fer-hi 
alguna cosa perquè això tingui solució. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només comentar que votarem 
favorablement la moció. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres agraïm al grup 
dels socialistes que l’hagin presentat. Aquesta moció a nosaltres també ens va arribar, 
sobre els menjadors, jo suposo que el seu grup l’ha degut treure d'aquí. El que passa 
que en aquesta dels seus menjadors demanen després que cada territori l’adapti, i 
suposo que és el que el PSC ha fet. El que ens estranyava és que a l’argumentari o al 
títol no haguessin posat res de “sos menjadors”.  
El que sí que vull posar èmfasi és que en la moció de “sos menjadors”, que ara aquí el 
Sr. Jaume Mir ha anat fent l'explicació, és a dir, la proposta d'aquest nou decret de 
menjadors que està elaborant el Departament d’Ensenyament i que ha fet arribar a la 
comunitat educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral 
l’espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d'externalització 
dels menjadors, a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de 
decidir autònomament si vol que siguin les famílies del centre que gestionin part 
d’aquest temps, que és el temps dels seus fills.  
I per tant després a l’argumentari també hi ha un tema important: ells parlen de 
l'alimentació saludable, parlen de lligar-ho amb productes de proximitat, de temporada, 
que es doni feina als productors propers als centres educatius, una alimentació 
saludable basada en una dieta mediterrània, que reforci l'educació d’hàbits de salut, 
que ajudin a prevenir i reduir la incidència de malalties com l'obesitat, etcètera.  
També parla de valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió 
de qualsevol alumne, inclosos aquells amb estades educatives especials, que a això 
vostès també hi fan referència, i que puguin precisar personal de suport educatiu a la 
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diversitat, a la interculturalitat, alimentària i social. Perquè si tu pots autogestionar 
després tens més diners per poder dedicar-ho al personal que pugui treballar amb els 
nens a l’hora del menjador, sigui un personal més qualificat i siguin feines més ben 
pagades i per tant de més qualitat. Això és el que permet quan una AMPA gestiona el 
menjador.  
La democràcia començava pel funcionament democràtic del Consell Escolar, òrgan on 
la comunitat educativa de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir i 
per tant la manera de gestionar-ho que sigui més democràtica perquè passi pel 
Consell Escolar de les escoles. Ho dic perquè també està bé aquesta part més 
pedagògica, tenir-la present.  
Nosaltres gràcies per haver-la aportat i hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Juncà, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres votarem en contra, 
bàsicament perquè entenem que és justament el decret el que fa és oficialitzar, 
estandarditzar tots aquests objectius en els quals aparentment tots estem d’acord, és a 
dir: que el menjador sigui una part integral del projecte educatiu dels centres, que hi 
hagi una bona promoció del dinar, del menjar de qualitat, de proximitat, que les 
AMPES participin. En el fons és intentar traslladar allò que volem tots que funcioni bé 
d’un menjador escolar pels canals oficials i estàndards, tal com recomanen les llei 
europees o la Llei de contractació pública, que justament el que afavoreix és que les 
coses es facin bé, que es facin transparents, que es facin amb rigorositat i que es facin 
amb la implicació de tots els agents que hi ha en una escola. I això és el que fa el 
decret, és la voluntat del decret, i per això també encara està en fase d’esborrany, per 
intentar que això que està passant ara aquí, que no ens entenem de cap manera, 
perquè estem visualitzant un decret que semblen dos de diferents, com nit i dia, pugui 
quedar solventat. Però jo insisteixo en això: la voluntat d’aquest decret és justament 
posar negre sobre blanc pels canals estàndards en les vies que toca, els objectius que 
tots volem, que és que el menjador sigui una part integral del projecte educatiu de les 
escoles; que les AMPA, que els directors, que l’equip educatiu, tots hi estiguin 
implicats; i fer-ho d’una forma rigorosa, transparent i d’una forma que tothom tingui 
totes les garanties que les contractacions es fan ben fetes. 
  
Intervé la Sra. Roca, en representació de l’equip de govern. Compartim que el 
menjador escolar és considerat un recurs educatiu de primer ordre. I no només 
contemplem l’àpat a de dinar quan parlem d'aquest recurs, sinó que hi ha el temps 
lliure que hi ha abans de dinar i després. El menjador és un àmbit idoni per poder 
educar els infants, ja que aquests acompanyats dels seus monitors i monitores, 
aprenen a menjar d'una manera saludable, a tenir una dieta equilibrada, a adquirir 
hàbits d'higiene, rutines i més autonomia. És ben clar que cada menjador escolar s'ha 
d'adaptar al projecte educatiu de cada centre i que aquest projecte ha d'estar 
consensuat amb els docents i amb les famílies. Val a dir que des de fa molts anys, des 
del 1996 concretament, tenim una manca de regulació dels menjadors escolars, 
regulació que fa anys que és demanada per les administracions que ho gestionen. 
Justament l'esborrany del decret de menjadors que s'acaba de presentar pel 
Departament d'Ensenyament vol regular aquest espai educatiu i permet que la gestió 
la puguin portar els propis centres educatius o els ajuntaments i els consells 
comarcals; l’única cosa que no permet és que es pugui fer l’encàrrec directa a les 
AMPES, que tot i la bona feina que fan, segons la Llei de contractes del sector públic, 
aquest menjador s'hauria de licitar.  
Per tot el que hem explicat i creient que l'espai educatiu del menjador ha de ser una 
prioritat per a tothom, creiem que cal una regulació i això passa per tenir un decret que 
l'empari. Per tant nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. 
 



 

Mod ACTS_DP06 64 

Intervé el Sr. Mir. Nosaltres continuarem defensant que sí que les AMPAs han de 
poder fer-ho, per això a la moció diem que s’ha de fer un decret que contempli una 
reforma del sistema d'adjudicació i que permeti, efectivament, que les AMPAs puguin 
participar, no només la participació que argumentava el Sr. Juncà, sinó que puguin 
gestionar el servei de menjador perquè crec que estan fent una gestió en molts llocs 
molt positiva i molt adient. I per tant, en aquest sentit sí que aquesta proposta, crec 
que el decret no va per aquí; per tant hem llegit el mateix decret, l’únic que amb 
interpretacions diferents i valoracions diferents. Crec que quan aquest decret surti i 
s’aprovi, les AMPAs no podran seguir organitzant els menjadors escolars a les seves 
escoles, nosaltres el que estem reclamant és precisament això. I ho reclamem perquè 
a la ciutat hi ha tres escoles de primària i alguns centres de secundària que estan 
valorant molt positivament la feina de les seves AMPAs, que els centres estan valorant 
molt positivament que ho puguin seguir gestionant, i penso que hem d’escoltar i trobar 
solucions, que és la nostra feina, perquè aquestes AMPAs puguin seguir dotant aquest 
servei de la manera que ho fan i tan bé com ho fan.  
Per tant lamento que votin en contra, però en tot cas nosaltres mantenim en ferm la 
nostra proposta en aquest sentit. 
 
Intervé l’Alcalde. Compartim que l’objectiu és el tema de l’educació i el tema de 
l’alimentació que està en relació als menjadors. Jo crec que l’esborrany de decret, que 
no és un decret tancat, l’única cosa que fa és adaptar-se a una normativa legal que 
ens obliga en qualsevol cosa que fem des de les administracions: hi ha d’haver 
concursos, s’han de fer els concursos i la gent s’ha de presentar amb unes 
determinades garanties i amb la capacitat que s’hi pugui presentar qui vulgui. Jo crec 
que l’embolic està aquí. Deixem que això avanci una mica la redacció i la concreció. 
Però que els concursos hi hauran de ser, ens passa amb qualsevol cosa que volem 
fer, que la igualtat d’oportunitats per a qualsevol ha de quedar garantida per part dels 
poders públics.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots en contra (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC) i 7 vots a favor (3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

18.1.- PRECS I PREGUNTES 
Intervé el Sr. Riera.  
 
ENQUESTA TELEFÒNICA.- Vaig rebre una trucada que em feien una enquesta, que 
havia de valorar l'equip de govern, els partits que estan aquí. Voldria saber d’on surt 
aquesta enquesta, què passa i com és que no n’estàvem assabentats. I bàsicament 
qui ha fet aquesta enquesta i amb quina motivació. 
 
Respon l’Alcalde. Li puc ben assegurar que l’Ajuntament no hi té res a veure. Llavors 
no sé, un particular o un partit, perquè venen eleccions, això sempre sol passar. 
L’Ajuntament no hi té res a veure i jo no li puc contestar en relació a aquesta trucada 
que li han fet.  
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
MOVIMENTS TERRES ESCOLA MORROT.- En els últims dies hem vist que ha 
moviments de terres estranys al costat de l'escola del Morrot i si ens poden dir que s’hi 
fa, si ho saben. 
 
Respon el Sr. Gelis. Suposo que es refereix al costat de la llar d’infants, allà s’hi varen 
posar totes les terres i runes que sortien del Firal i obres del voltant del Firal petit, ara 
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ho estan netejant i traient tot el que s’hi havia posat. Jo tinc constància d’això, si hi ha 
alguna altra cosa, no en sóc conscient. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
VARIANT D’OLOT.- Abans Esquerra ja ho ha dit, però nosaltres també volíem 
preguntar sobre la variant, que l'altre dia l'Alcalde ens ho va explicar a la Junta de 
Portaveus, doncs que ho pogués explicar aquí al Ple. 
 
Respon l’Alcalde. Ho vaig explicar a través dels mitjans, i intentaré tornar-ho a explicar, 
intentant no generar més dubtes dels que ja hi ha en tot aquest tema.  
La part nord de la variant, és a dir, fins arribar pràcticament a la carretera de Riudaura 
des d’on s’acaba l’actual variant formava part de l’A-26, aquesta carretera de l’Estado 
que em sembla que va des de Portbou fins a Sabiñánigo, és a dir, és una carretera 
molt important de l’Estado, i això passava per la Cantina. I la Generalitat tenia una altra 
carretera que era Capsacosta. La Generalitat va fer una inversió, va fer els túnels que 
ara se’n diuen de Collabós,    que per a mi sempre seran els túnels de Capsacosta, i 
una decisió que jo al principi no vaig entendre i que després he anat entenent, es van 
posar d’acord les dues administracions perquè la millor carretera que ja estigués feta 
formés part d’aquesta ruta tan important, i en canvi la carretar més local quedés en 
mans de la Generalitat i l’altra quedés en mans de l'Estat. Es va fer això, però això no 
va tenir en compte que llavors aquesta part de la variant d’Olot, que era la part nord 
que formava part d’aquesta A-26, ja no formava part de l’A-26, sinó que no estava a 
dintre la propietat de l'Estat.  
Tot i això, l’Estat ja havia encomanat i havia fet treballs i havia assumit que sí que faria 
aquesta variant. I de fet encara li vaig dir l’últim dia de la visita a Madrid, i no n’estan 
segurs que no ho acabin havent d’utilitzar, perquè la proposta que varen fer des de 
Madrid era travessar per sortir a l’inici de Llocalou, fins i tot abans de Llocalou i que 
això, com que no saben exactament de què parlen, això era una destrossa i només ho 
feien purament per un motiu econòmic, que era dir, només haurem de fer un túnel de 
400 metres, ja passarem pel pla; però el pla és tota la Vall de Bianya, i la faran malbé, i 
això no pot ser. Quan els ho expliques ja ho van mig entenent i per això hi va haver 
una resposta unitària de tota la comarca i de tots els ajuntaments presentant 
al·legacions, dient que no acceptàvem això. Si no passen per aquí, probablement 
hauran d’acabar passant per aquesta carretera, i per tant haurà de continuar servir. 
Però de moment ells diuen, no és responsabilitat nostra; ara, assumim que la despesa 
sí que la farem perquè ja ho havíem encomanat, ja ho havíem pactat, ja ho havíem 
decidit, i per tant sí que la farem. Ara el problema està en com puc jo destinar diners a 
una carretera que no és nostra, i això legalment tenim un problema que no podem fer. 
Abans, quan hi havia el PP, deien que sí, que firmarien un conveni entre la Generalitat 
i l’Estat, hi hauria una única administració actuant que seria la Generalitat, li donarien 
els diners i que sí, però el conveni no es va signar mai. I fins i tot  nosaltres vàrem 
redactar el conveni, els hi vàrem enviar. 
Ara aquest últim dia que hi vàrem anar, l’actual govern no veu clar això del conveni, 
amb aquest raonament, que potser m’he allargat una mica però aquest és el 
raonament pel qual ells diuen això no és nostre, la nostra carretera passa pels túnels 
de Capsacosta i per tant això no és nostre; potser sí un altre dia la farem servir, però 
això no és nostre, qui ha d’actuar és el govern de la Generalitat. Però estem d’acord 
en què nosaltres pel compromís històric que havíem tingut amb tot aquest tram, estem 
d’acord amb destinar-hi diners. I això ha de sortir de l'incompliment per part de l’Estat 
de la Disposició Addicional 3a, i allà, que vingui la Generalitat i que ens ho proposi; 
parlen dels incompliments de l’Estat de l’any 2008. A partir d'aquí si la Generalitat ens 
ho proposa, nosaltres direm que ja hi estem d’acord. M'imagino que la Generalitat deu 
tenir també altres coses a demanar en qüestió d’infraestructures, i per això he 
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demanat hora, i em penso que és la setmana que ve, que vaig a parlar amb el 
Conseller una altra vegada, a veure com ho volen fer. Perquè torno a repetir el que ja 
vàrem dir també a Madrid: perquè de moment no necessitem diners, els acabarem 
necessitant, per construir-ho, però de moment no necessitem diners, necessitem que 
es faci l’estudi de traçat que completi l'estudi de tota la volta a Olot, que ja està fet i 
que està a punt de licitar i que completi l'estudi que passa per Les Preses i la Vall d’en 
Bas, que espero que un dia d’aquests surti. Això també li demanaré al Conseller 
Calvet, a veure com ho tenen i espero que surti aquesta exposició pública i llavors 
puguem tenir una definició exacta de quin és el traçat.  
Per tant, conclusió fina: l’Estat diu que sí que es farà càrrec d'això, d’aquesta part nord 
de la variant, que seria des del final de l’A-26 fins arribar a la carretera de Riudaura; 
està d’acord en què hi hagi una única administració actuant i està d’acord en què sigui 
la Generalitat, i l'únic problema que hi ha és com es posen d’acord en com faran 
arribar els diners per actuar en una carretera que en principi no és de la seva propietat. 
I que donen ells aquesta solució,  que és l’incompliment de la Disposició Addicional 
tercera. Hi haurem de continuar treballant perquè això és passar la pilota a l’altre 
cantó, i ara la Generalitat probablement deu tenir tot  un llistat de coses, em penso que 
estan parlant de 200 milions, només de l’any 2008. Continuarem insistint, no han de 
posar-hi ara una quantitat desorbitant de diners, ni tan sols els han de posar en un sol 
any, tan sols hi hagi on acord on diguin que en les discussions dels incompliments de 
disposicions addicionals tercera, en els anys 2020, 2021 i 2022, hi haurà una partida 
que tampoc serà una partida que esgotarà tot el crèdit, sinó que serà una partida on es 
posaran diners per fer aquesta variant, i que la Generalitat accepti fer l’estudi de traçat, 
que en té una part molt grossa feta que és tot el pla de Llunes; això ja ho havien 
estudiat en el seu moment, hi ha els informes de l’ACA, del Parc Natural, de tothom, 
que ja estan tots fets. Falta aclarir i té poca discussió perquè aquest tram va des del 
final de l’A-26 fins arribar a la vora del barri de l’Hostal del Sol, té poca discussió, no hi 
ha gaire traçats a inventar; a la rotonda de Can Minguet sí que hi havia alguna 
discussió, perquè havien presentat un dibuix absolutament inacceptable i fins i tot ells 
ho saben. Però és sobretot com passarem l’Hostal del Sol, com ho farem per no 
separar el barri de la ciutat, i han de fer un estudi ben fet sobre això. L’Ajuntament 
d’Olot havia fet una proposta, perquè deien que per darrera era molt difícil des del punt 
de vista tècnic, hi havia tota una explicació, doncs fent-la passar soterrada per davant 
a veure si això era possible; semblava per l’enginyeria que ens ho va treballar que sí, 
però algú ha d’acabar de fer tot el projecte ben fet, amb els informes de l’ACA, del 
Parc Natural i de qui faci falta, a veure si aquesta solució és viable. Hem de trobar la 
solució sobretot en aquest punt i és el que intentaré proposar a veure si així això 
avança. 
He intentat ser molt explicatiu en tot, podem anar-ne parlant quan hagi anat a parlar 
amb el Conseller Calvet sabré alguna cosa més.  
 
Intervé el Sr. Massanella. 
 
ACCIONARIAT OLOT TELEVISIÓ.- Ja els vàrem preguntar, em sembla que va ser a 
l'estiu, sobre el tema de l'accionariat a Olot Televisió. Ha tornat a sortir una altra 
comunicació del Consell Audiovisual de Catalunya, amb data 31 d'octubre del 2018, 
que declara el desestimat d'Olot Televisió la sol·licitud d’autorització per modificar 
l'estructura accionarial de la societat, perquè no s’havia aportat la documentació 
requerida en el termini concedit.  
Una pregunta semblant ja els l’havíem fet, en aquell moment ens van dir que ho 
estaven resolent, l’Alcalde ens va explicar que ho estaven resolent, però veiem que no 
ha estat així, que no s’ha resolt aquella estructura accionarial que el Consell deia que 
no es podia fer. A més a més recordem que estem pagant un lloguer, a més a més els 
donem una subvenció anual i per tant voldríem saber què està passant, quina és la 
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situació i si realment hi ha una situació més complexa, potser valdria la pena que un 
dia ens poguéssim reunir, un dijous a la tarda, amb el Sr. Jordi Martí, i que ens ho 
pogués explicar amb pèls i senyals, per tenir com a mínim la informació clara. 
 
Respon l’Alcalde. L’accionariat es va redefinir, és a dir, van desaparèixer o van vendre 
les accions una gran quantitat de socis, les van vendre perdent tot el valor que hi 
havien invertit, em penso que les van vendre per un euro, i es va convertir en un nou 
accionariat on l’empresa Itram es quedava amb un percentatge molt elevat d’accions. I 
això és el que no li ha agradat a la Corporació i per tant hi hagut un altre moviment 
accionarial, ara són dues empreses, no n’hi ha cap que tingui més del 50 %. 
I l’altre dubte que va planant aquí que també havíem dit, és si les administracions 
públiques poden estar dintre l’accionariat d'un mitjà privat. Això afectaria Ràdio Olot i 
afectaria Olot Televisió. De moment sé que se’n parla però no ens ha arribat a 
nosaltres directament cap mena de comunicació; sincerament jo penso que en els dos 
mitjans, potser no al Consell d’Administració, que a Ràdio sí que hi som, però que a 
Olot Televisió no hi som; però que el control d'aquests mitjans, ja que hi fem 
aportacions, crec que és convenient, que tant l’Ajuntament com el Consell Comarcal 
tinguin tota aquesta informació, i que no siguin empreses absolutament privades. 
Perquè torno a repetir: tot i ser empreses privades, el meu criteri i crec que el de força 
gent, és que fan un servei públic. Això quan arribi ja ho resoldrem o ja prendrem les 
accions que haguem de prendre, però de moment no ens ha arribat cap comunicació 
en aquest sentit, i de moment l’accionariat que hi ha a Olot Televisió és aquest 
accionariat privat que té el 90 % i escaig; el Consell Comarcal on l’Ajuntament d’Olot hi 
té dipositades les seves accions, que deu estar a l’entorn del 3,9 %, però encara que 
digui Consell Comarcal és Ajuntament més Consell Comarcal.   
 
Intervé el Sr. Massanella. Tinc les dades, si vol li dic exactament: Itram 62 %, Consell 
Comarcal 3,9 % i Ajuntament 0,68 %, aquestes són les dades que han sortit 
publicades.  
 
Intervé l’Alcalde. Però ja no és així, és a dir, no hi ha cap accionista que tingui més del 
50 % i han tornat a fer un moviment accionarial. 
Tornarem a fer la reunió perquè els passin tota la informació econòmica, però de 
moment sembla que la situació d’Olot Televisió, que estava en una situació greu des 
del punt de vista econòmic, pràcticament es plantejava la seva desaparició, s’està 
estabilitzant, està anant bé, estan venent la publicitat que han de vendre i fan els 
programes que han de fer i d’alguna manera garanteix que pugui continuar funcionant.  
 
Intervé el Sr. Guix. Seguint la tradició d’aquest plenari, en el Ple de pressupostos no hi 
ha precs i preguntes, com que és pressupost bis, seguim la tradició. Per tant no farem 
precs i preguntes. 
 
Intervé el Sr. Quintana.  
 
IMMATRICULACIONS ESGLÉSIA.- Abans d’ahir a TV3 en un programa molt 
interessant, el Sense ficció  sobre la immatriculació dels béns de l’Església, que a 
partir d’una llei, una modificació de la llei que va fer el govern del Sr. Aznar el 1996, 
durant un període llarg, l’Església va poder immatricular els seus béns.  
A la web de TV3, que estava molt ben treballada, ells havien detectat unes quantes 
immatriculacions i sortia a l'església de Sant Esteve. Nosaltres l’únic que voldríem 
demanar, que si l’Ajuntament podia demanar al Registre de la Propietat durant aquest 
període quantes immatriculacions va fer l’Església a la ciutat d’Olot; si és aquesta 
només o n’hi ha alguna més. Si podien demanar-ho i llavors tenir informació amb quina 
documentació ho van fer.  
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Respon l’Alcalde. Sincerament, no és un tema que ens afecti a nosaltres directament, 
vull dir que anar al Registre de la Propietat a demanar de qui és propietat allò, ho pot 
fer qualsevol. Això crec que és un tema que ultrapassa a l’Ajuntament, que són altres 
administracions les que hauran de prendre la decisió. No en tenim coneixement de 
quins són els béns de l’església catòlica, i anar al Registre de la Propietat, i dir escolti, 
voldria saber l’adreça tal, jo crec que això és una cosa que pot fer qualsevol, és un 
tema que se’ns escapa. 
 
Intervé el Sr. Juncà. 
 
TRÀNSIT AVINGUDA DE VENEÇUELA.- Sobre mobilitat, és un  prec. Hi ha alguns 
carrers de la ciutat, com el de l’avinguda Veneçuela, davant del Parc Nou, on hi ha la 
sensació que els cotxes passen molt ràpid i en canvi és un lloc molt comunament 
freqüentat o per canalla que va al Parc Nou o per autocars o veïns del mateix barri, 
que creuen d’una banda a l’altra, en una zona que aparentment és inofensiu però que 
més d'una vegada hi ha hagut algun ensurt amb algun cotxe que va una mica més 
ràpid i volíem demanar a veure si es podia instal·lar alguna mena de pas de vianants 
elevat o algun element que faci que la velocitat del trànsit sigui una mica més reduïda. 
 
Respon el Sr. Gelis.  Normalment quan tenim alguna demanda d’aquest tipus que hi 
ha veïns que ens diuen que es va a molta velocitat en algun lloc, hi posem el 
cinemòmetre i mirem les velocitats. Crec recordar que el del carrer Venezuela el vàrem 
posar no fa pas molt de temps, el buscaré i li faré arribar les velocitats. En general 
sempre que ens diuen això el que sol passar és que el 95 % dels vehicles que passen 
per aquell lloc, passen a una velocitat correcta, aproximadament un 4 % passen a deu 
quilòmetres per hora més de la velocitat permesa i sempre hi ha tres o quatre vehicles 
que van a una velocitat inadequada. Però li farem arribar això si ho tinc, i si no el 
posarem i veurem a quines velocitats van i a partir d’aquí traurem les conclusions per 
posar o no algun reductor.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts de dotze de la nit menys cinc minuts, i per a 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


