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ACTA NÚM. 13 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 20 DE DESEMBRE DE 2018 

1a CONVOCATÒRIA 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 de desembre de 2018, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de 
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS 
(PdeCAT - DC), amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera 
convocatòria que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), 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) (quan s’indica), 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. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aproven per unanimitat les actes de la sessió ordinària de 22 de novembre i de la 
sessió extraordinària de 5 de desembre. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 

Intervé l’Alcalde. El senyor Lluís Riera m’ha demanat la paraula en nom de la CUP, per 
tant li cedeixo la paraula i després jo explicaré el despatx oficial. 
 
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. Bàsicament nosaltres 
hem decidit per assemblea que a les vuit de la tarda ens sumarem a la concentració 
que hi ha aquí davant de l’Ajuntament. És una concentració que novament el que 
pretén és rebutjar la xacra del feminicidi, d’aquest masclisme imperant. Aquesta 
setmana hem viscut com s’han arxivat les causes en contra d’un empresari de Huelva, 
que realment ha comès tota una sèrie d’agressions sexuals i ha permès tota una sèrie 
d’agressions sexuals a temporeres del maduixot, i lamentablement també fa dos dies 
hem vist com van assassinar la Laura.  
Nosaltres a les vuit de la tarda proposem que es pari el Ple, que baixem un moment a 
baix, que ens hi sumem, i si no, si el Consistori decideix seguir, nosaltres 
independentment del que es decideixi baixarem igualment. 
 
Respon l’Alcalde. En el tema del despatx oficial, evidentment el primer punt és el punt 
de condemna de la violència masclista. Tal com hem fet diverses vegades, 
especialment punyent en el cas de la Laura Luelmo, però a més també en tantes i 
tantes agressions que constantment veiem a la premsa, i per tant ens sumem a 
aquesta decisió. No ens sembla que puguem parar el Ple per la convocatòria, sinó que 
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això de vegades coordinat, facilita que tots hi puguem ser; però el Ple té el seu 
procediment, i per tant consultats tots els portaveus, nosaltres seguirem amb el Ple. 
Vostès amb tota llibertat poden fer el que creguin convenient en quant a la 
manifestació, quant a la concentració, a la qual ens hi adherim, però tenim una feina 
convocada de fa dies i crec que hem de fer i seguir i no podem engegar i parar el Ple. 
Condemna absoluta a la violència masclista, condemna absoluta, i tot el suport a la 
família de la Laura Luelmo i de totes les persones que tot i no arribar a la gravetat del 
que és un assassinat, pateixen violència en molts diversos graus. Crec que tot el 
Consistori hi estem d’acord i per tant també ho farem constar en aquest despatx oficial. 
Dues notícies també tristes, dues morts de persones que tenien una relació important 
amb la ciutat, la del Sr. Francisco Camacho i que havia estat regidor i treballador 
d’aquest Ajuntament en diverses èpoques. I la mort també de la Sra. Montserrat 
Tresserras Dou, que jo crec que, com vaig dir el dia que vàrem anar al Club Natació 
Olot en el Memorial Raül Ramos, jo crec que era una dona avançada al seu temps, 
una dona que als anys cinquanta tenia una il·lusió que era la natació a mar obert i va 
tenir grans èxits, amb un gran ressó, i això també és important per a la ciutat, com se li 
va reconèixer en donar-li la Medalla d’Or de la ciutat al mèrit esportiu. Els hem fet 
arribar el condol per escrit. Són les notícies tristes de la mort d’aquests ciutadans, que 
havien tingut una relació, un amb l’Ajuntament i una altra, més important amb la ciutat. 
I després un seguit de premis que han estat rebent diverses entitats, diverses 
persones de la nostra ciutat i que crec que diuen molt de la vitalitat i de la vida de la 
ciutat. A la primera és als Premis Nacionals d’aquest any, Corisamediagrup, ha estat 
premiat en la categoria de comunicació de proximitat. Corisamediagrup, amb seu a 
Ripoll, és l’empresa del grup que gestiona també Olot Televisió. Per tant jo crec que 
val la pena que els fem arribar aquesta felicitació per haver obtingut aquest 
reconeixement i espero que la mateixa dinàmica i la mateixa sistemàtica que han fet 
servir aquest grup entre Ripoll i Puigcerdà, on tenen les seva seu i on fan la seva feina, 
també l’acabin aplicant aquí a Olot Televisió i per tant, en algun moment determinat 
també siguem mereixedors de premis de reconeixement, dels Premis Nacionals de 
Comunicació. 
La segona felicitació, i també és un d’aquests habituals que passen pel Ple, és a 
l’equip d’arquitectes RCR que va rebre la Medalla d’or de la Generalitat de Catalunya 
fa pocs dies, entregada crec que pel President de la Generalitat. RCR és un despatx 
amb tot el reconeixement internacional que es mereix, però en el que jo crec que com 
a olotins li hem de reconèixer un valor molt important: volen estar a Olot, volen 
treballar des d’Olot, i a partir d’aquí  treballar en el món. Crec que això és molt 
important, aquest sentiment i aquesta seva voluntat de treballar des d’aquí, amb 
excel·lència, que els ho reconeix tothom, a tot el món. 
La tercera felicitació, que crec que hauríem de fer arribar, és al Sr. Cristóbal Colón, per 
la medalla que li han atorgat aquests dies, Medalla del Treball President Macià 2018. 
És una molt bona distinció que el Sr. Cristóbal Colón, per la seva obra en favor dels 
discapacitats de la comarca, se la mereix sobradament, i per la seva capacitat de 
treball i per la seva implicació en tantes i tantes coses de la nostra ciutat. 
I una altra felicitació que també ja li hem fet arribar, és al Sr. Martí Albesa, no sé si avui 
és aquí, habitualment ell està aquí al Ple; li han donat una important distinció, ha estat 
el guanyador de la 17a edició de Joves Fotogràfs, un premi que convoca Inspai, centre 
d’imatge de la Diputació de Girona, ha estat pel reportatge "La frontera Sud, a l'ombra 
del Nord". És un premi molt important i ens alegrem que reconeguin a en Martí 
aquesta seva feina. 
La quarta felicitació amb caire positiu que crec que també hem de fer, és al Sr. 
Francesc Serès, Director de la Residència Faber, que ens ha ajudat des que vàrem 
començar a pensar i dissenyar el que seria la Residència i que ara ha estat nomenat 
Director de Creació de  l’Institut Ramon Llull, té un càrrec al Govern de la Generalitat i 
per tant felicitar-lo per aquest càrrec, desitjar-li tot l’encert i tota la sort necessària per 
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continuar treballant en favor del nostre país des del Govern.  
I per acabar aquest apartat de tristeses, condemnes i felicitacions, tornar a demanar, 
com sempre la llibertat per als Jordis, per a l’Oriol Junqueras, per a en Joaquim Forn, 
per a la Dolors Bassa, per a la Carme Forcadell, per a en Raül Romeva, per a en 
Josep Rull, per a en Jordi Turull. Expressar personalment la meva satisfacció, la 
paraula no és satisfacció, perquè hagin deixat de continuar fent la vaga de fam, perquè 
crec que començaven a posar en seriós perill la seva salut i crec que els objectius que 
volien aconseguir amb aquesta vaga de fam, estan plenament aconseguits i han tornat 
a posar una vegada més sobre la taula el problema català a nivell nacional i 
internacional, i crec que aqueta és una bona fita. I també reclamar el retorn del nostre 
President, del President Puigdemont, d’en Lluís Puig, de la Meritxell Serret, de la Clara 
Ponsatí, del Conseller Toni Comín, així mateix com de l’Anna Gabriel, la Marta Rovira, 
de Valtonyc i de totes aquelles persones que per motius polítics han hagut de marxar 
de casa seva i hauran de celebrar el Nadal lluny de la seva família, lluny dels seus fills; 
cosa que crec que és absolutament inacceptable quan l’única justificació són motius 
polítics, molt i molt discutibles, i acusacions que nosaltres sabem perfectament que no 
s’ajusten a la realitat. Per tant insistir una vegada més en la llibertat de totes aquestes 
persones injustament acusades, injustament posades a la presó, injustament 
obligades a marxar del nostre país. 
I quant a l’àmbit més local, de qüestions que he anat fent, destacar les entrevistes amb 
el Sr. Lluís Busquet, representant de l’Agència Tributària Catalana a Girona, per un 
tema relacionat amb la Plaça Mercat i una reclamació que es fa als placers; la visita al 
Sr. Damià Calvet i diverses personalitats del seu Departament, com el Sr. Gavín, que 
és el Secretari General de Mobilitat, o amb el Director General de Carreteres pel tema 
de la Variant d’Olot, però també d’altres temes que afecten la nostra ciutat, també del 
tema d’habitatge, diversos temes.  
La visita al Sr. Víctor Cullell, Secretari General de la Generalitat de Catalunya, que 
vàrem fer en relació a l’antic parc de Bombers. 
I després el desplaçament que vaig fer amb el Sr. Albert Bramon, Subdelegat del 
Govern a Girona per parlar amb el Secretario de Estado de la Seguridad Social, el Sr. 
Octavio José Granado per parlar el tema de l’edifici de la Seguretat Social que haurien 
d’haver construït a la carretera de Santa Pau. 
La resta són molts actes i moltes reunions i moltes assistències, perquè aquest final 
d’any, com cada final d’any, ha estat carregat de juntes i de patronats que les diverses 
institucions que conformen la nostra ciutat, tanquen l’any, presenten comptes, 
expliquen plans d’actuació per a l’any que ve; activitats que jo crec que n’hem anat 
donant compte a les diferents Juntes de Govern i estic a la seva disposició per si els 
sembla que hem d’aclarir alguna cosa o que hem de fer algun comentari més. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. És només un comentari 
respecte a la proposta que feien els companys de la CUP de susprendre el Ple, que ha 
dit que ha parlat amb tots els portaveus, ja sé que només som un regidor al nostre 
grup, però m’agradaria poder si més no, ser consultat. 
M’agradaria dir que jo estaria d’acord amb la proposta, però que si no se suspèn, en 
ser només un regidor em quedaré, perquè vull intervenir sobre els punts que 
segueixen, i per tant em sembla que tinc aquesta obligació d’intervenir. No ho sé, hi 
hauria una solució alternativa que no sé si seria que baixi algun regidor en nom de tot 
el Ple i podem compaginar les dues coses.  
 
Respon l’Alcalde. Les meves sentides disculpes, em sap greu, he anat preguntant i és 
veritat que no li he preguntat a vostè. Sr. García té tota la raó en recriminar-me.  
Tots tenim la idea que el Ple ha de continuar i per tant continuarem el Ple amb 
normalitat. 
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Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. També agrair al Sr. 
Serés la feina que ha fet aquest temps aquí a l’Ajuntament, sobretot perquè engegar 
projectes sempre és la part més difícil i jo penso que se li ha d’agrair.  
I també fem un petit prec, que igualment que recordem que quan es va fer l’elecció del 
Sr. Serés, en aquest cas, del primer Director de Faber, es va fer amb un concurs 
públic, doncs que l’Ajuntament a l’hora de buscar un substitut també fes per un 
concurs públic perquè em sembla que l’experiència va ser bona i és una bona manera 
de continuar, i en aquest sentit nosaltres, en aquest aspecte, els donaríem suport si 
fos així. 
I tercer, potser sí és veritat que aquests dies s’ha parlat molt a través dels mitjans de 
Faber, de si hi ha un conveni ens hauria agradat tenir alguna informació de primera mà 
perquè va aparèixer tot de cop i volta i no sabíem ben bé què passava. Es parla d’un 
conveni amb l’Institut Ramon Llull perquè el Faber en formi part. 
 
Intervé l’Alcalde. Li passaré la paraula al Sr. Josep Berga, regidor de Cultura, 
responsable i impulsor de la Residència, i ell ens ho explicarà. 
 
Intervé el Sr. Berga. Primer de tot el Sr. Francesc Serés continua dirigint Faber, en 
aquest moment continua essent el Director i des de la seva nova situació laboral, com 
a Director de Creació del Ramon Llull, ell continuarà dirigint no només la Residència 
Faber, no sé si avui ho han vist via Twitter, en aquest moment hi ha la pretensió del 
govern de la Generalitat d’aquest projecte de Faber que els agrada, que dona tan bon 
resultat, ja s’anunciava la creació d’una nova residència a Andorra, i hi ha la pretensió 
de traslladar aquest model a d’altres ciutats de Catalunya i fins i tot a les Illes o al País 
Valencià, en general a tots els Països Catalans. I el Sr. Serés continuarà al capdavant 
de la direcció d’aquest sistema de residències; sense anar més lluny, el proper 11 de 
gener ell i jo, com fem habitualment, tornarem a presentar tota la programació de 
residències que estan previstes i que en aquest moment ja estan tancades fins a 
l’estiu.  El que sí és evident, és que el Sr. Serés, Francesc ara amb aquesta nova 
feina, moltes hores les haurà de passar a Barcelona, tot i que ell continua vivint a Olot, 
i per tant necessitarà un suport que s’haurà d’escollir, com bé diu, d’aquesta manera, 
és a dir un concurs; tot es fa a través d’un concurs avui en dia. La responsabilitat 
d’escollir aquest treballador ja no li correspondrà a l’Ajuntament d’Olot, nosaltres ho 
articulem a través d’un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament, però la contractació 
del personal, a partir d’ara ja no la farà l’Ajuntament sinó que el farà l’Institut Ramon 
Llull, la farà directament la Generalitat. Per tant aquest concurs, aquest procés, l’haurà 
de fer la Generalitat, entenent que sí que nosaltres participarem en la presa de 
decisions d’escollir aqueta persona, perquè aquest és un conveni a mitges, al 50 %, 
però el treballador que s’acabi escollint, serà un treballador de la Generalitat, no de 
l’Ajuntament.  
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Perdoneu, perquè com que 
aquesta pregunta la volíem fer a precs i preguntes, jo afegiria: a nivell de diners són 
els mateixos, a nivell de pressupost de Faber, serà el mateix? 
 
Respon el Sr. Berga. En principi seran menys els que hi haurem d’aportar, perquè 
l’Institut Ramon Llull assumeix tota la despesa de la contractació del Sr. Francesc 
Serés, tota la despesa de la contractació de la Sra. Gavina Freixa, que és la tècnica 
que hi treballa, i totes les contractacions externes que hi havia, com era la del Sr. Pau 
Ávila, que portava tot el tema audiovisual, o el propi contracte de l’hotel. És a dir les 
contractacions a partir d’ara, els concursos, fins ara era al revés, era l’Ajuntament el 
que acabava assumint qualsevol incident, qualsevol cosa que sortia, acabaves el 
tancament dels anys i faltaven uns diners doncs era l’Ajuntament el principal 
responsable; aquest ja des del primer dia es va explicar com un projecte nacional, no 
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només com un projecte local, i això explicava que els residents de Faber tant 
treballessin a les escoles d’Olot, com anessin a les universitats, anessin a Barcelona, 
anessin a qualsevol lloc; ara qualsevol incident que surti del normal l’assumirà l’Institut 
Ramon Llull i nosaltres continuarem fent una aportació fixa, anual, la que decidim en 
pressupost, a l’Institut. El que sí que hi haurà és un conveni que establirà que per 
exemple, l’elecció de les residències, la farem amb una comissió compartida entre 
l’Ajuntament i la Generalitat.  
És el mateix model que per exemple tenim amb el Sismògraf, tot i que el Sismògraf  és 
un festival que s’organitza des d’Olot, quan arribem al moment de la programació hi ha 
una comissió conjunta entre la Generalitat, que el considera un festival estratègic i que 
hi aporta molts de diners, i nosaltres, per consensuar i posar-nos d’acord amb tot allò 
que té a veure amb la programació.  
El funcionament serà aquest, l’haurem d’anar polint. A mi la veritat és que em fa molta 
il·lusió que el projecte es pugui traslladar a altres llocs, perquè fins i tot m’he trobat 
amb una persona que m’ha dit: no et sap greu que una cosa que era tan pròpia d’Olot, 
marxi d’Olot? És que no marxa d’Olot, aquí a Olot es queda amb les mateixes 
condicions, però penses que una cosa que ha estat positiva per a la nostra ciutat i ho 
és, que ho puguin tenir altres ciutats i altres llocs del país, a mi la idea d’articular una 
xarxa de residències internacionals per atraure talent al conjunt dels Països Catalans 
la trobo molt atractiva. I per tant, sí que és veritat que perdrem hores del Sr. Francesc 
Serés, però continuarà al capdavant. I si de fet veuen la carta amb què s’ha 
acomiadat, continua signant com a Director de Faber i com a Director de Creació de 
l’Institut Ramon Llull. Haurem de veure com evoluciona això, és evident que ho han 
d’acabar de detallar. 
El fet que se n’hagin assabentat amb tan poc temps forma part de la comunicació del 
Ramon Llull. És a dir, és normal, quan ells fitxen una persona per ser el número dos de 
l’Institut Ramon Llull, són ells que ho volen anunciar, no volen que ho anunciem 
nosaltres des d’aquí, i tot i que ja feia un temps que ho sabíem ens van demanar que 
mantinguéssim en secret i que fos la Consellera de Cultura qui pogués anunciar 
aquest nomenament. És només això, no era cap voluntat d’amagar-ho, i és normal que 
sigui d’aquesta manera.  
 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 22 de novembre :  

- de particulars :  25 
- d’entitats : 30 

 
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 27 de novembre, va acompanyar una delegació dels placers d’Olot, a 
entrevistar-se amb el Sr. LLUIS BUSQUET, representant de l’Agència Tributària a 
Girona, per tractar diferents temes tributaris que els afecten.  
 
- el dia 30 de novembre es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb l’Hble.Sr. 
DAMIÀ CALVET, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
per tractar el tema de la Variant d’Olot i altres que afecten a la ciutat d’Olot.  
 
- el dia 3 de desembre va rebre la visita del Sr. MIQUEL NOGUER, president de la 
Diputació de Girona, que es va comprometre a col.laborar corporativament en el 
finançament de l’espai Cràter. 
 
- el dia 10 de desembre, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. 
VÍCTOR CULLELL, Secretari General de la Generalitat de Catalunya, pel tema de 
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l’antic Parc de Bombers.  
- i el dia 13 de desembre, acompanyat del Sr. Albert Bramon, actual subdelegat del 
govern a Girona, es va desplaçar fins a Madrid  per entrevistar-se amb el Sr. 
OCTAVIO JOSÉ GRANADO, Secretari d’Estat, per tractar el tema de l’edifici de la 
Seguretat Social a Olot. 
 
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
- el mateix dia 22 de novembre, va anar a donar la benvinguda als participants en una 
jornada sobre els mercats municipals, que havia organitzat la Diputació de Girona, a 
can Trincheria. I a la tarda es va desplaçar a Barcelona, per assistir a la reunió del 
Consell de Direcció de Catsalut.   
 
- el dia 23 de novembre, va rebre la visita de la Sra. Adriana Sánchez Danés, 
llicenciada en biotecnologia i doctora en biomedicina, que va acceptar ser nova 
ambaixadora de la ciutat. Fa sis anys que viu a Bèlgica. Actualment és investigadora 
de la Universitat Lliure de Brussel.les, on estudia els mecanismes que condueixen a la 
iniciació i progressió del càncer.  
I seguidament , va assistir a les reunions de la Junta de Protecció Volcànica de la 
Garrotxa i del Sigma. 
 
- el dia 24 de novembre, va assistir a la lectura que va fer el col.lectiu de dones Alba, 
del manifest contra la violència de gènere, a les escales de Sant Esteve.  
 
- el dia 26 de novembre, va anar a donar la benvinguda als actes de la setmana de 
l’emprenedoria que va tenir lloc a can Trincheria. 
 
- el dia 27 de novembre, a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat Kreas que va 
tenir lloc a la seu de can Monsà.  
 
- el dia 28 de novembre, va anar a saludar diferents representants de la Universitat de 
Vic, que s’havien desplaçat a Olot, per visitar la residència Faber.  
 
- el dia 30 de novembre a la tarda va assistir a la reunió d’un Patronat extraordinari de 
Fundació Balmes de la UVic.  
 
- el dia 1 de desembre, va ser present a la sortida del campionat Raül Ramos al Club 
Natació Olot, on es va tenir un record per la nedadora Montserrat Tresserras; va ser 
present a l’acte de comiat de les germanes de la Providència, instal.lades ara a l’antic 
Hospital Sant Jaume i a continuació va assistir a l’acte de cloenda del 50è aniversari 
d’Integra, acte que fou presidit per l’Hble. Sr. Quim Torra, president de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
- el dia 3 de desembre va tenir una reunió informativa sobre el macroprojecte Espai 
Cràter, a representants de diferents col.lectius que hi podien estar interessats (àmbit 
científic, pedagògic, museístic, turístic, cultural, vulcanòleg...) que va tenir lloc al Saló 
de Sessions.  
 
- el dia 5 de desembre, va assistir a la reunió del Consell Social de la UdG.  
 
- el dia 10 de desembre, es va desplaçar a Barcelona, per assistir a una reunió de la 
Taula estratègica del Corredor del Mediterrani que va tenir lloc al Palau de Pedralbes i 
a continuació, es va entrevistar amb el Sr. VÍCTOR CULLELL, Secretari General de la 
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Generalitat de Catalunya, pel tema de l’antic Parc de Bombers.  
- el dia 11 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc 
a can Monsà.  
 
- el dia 14 de desembre, va assistir  a la col·locació de la 1ª pedra de les obres 
d’ampliació del Club Natació Olot  i després va tenir la trobada semestral amb els 
exalcaldes.  
 
- el dia 15 de desembre, va assistir a l’acte d’homenatge al malaurat Joaquim de 
Trincheria que va tenir lloc a la seva casa, la Casa Museu de can Trincheria. 
 
- el dia 16 de desembre, va assistir a la Missa de l’aplec de la Mare de Déu 
d’Esperança de la Canya, que va tenir lloc a l’esplanada de la capella  i que fou 
oficiada pel Bisbe de Girona Francesc Pardo.  
 
- el dia 17 de desembre va donar la benvinguda als participants a la Taula Mixta de 
Planificació que es va reunir a la Sala Gussinyé i seguidament es va desplaçar a 
Barcelona per assistir a la reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. I a 
la tarda, va ser present a la reunió del Patronat de la Caritat i tot seguit a la reunió 
informativa de la Campanya Grèbol als comerciants que va tenir lloc a la seu de 
Dinamig.  
 
- el dia 18 de desembre, va assistir a la reunió de la Junta de Dinàmig que va tenir lloc 
a can Monsà i seguidament a la del patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la 
Garrotxa, que va tenir lloc al mateix hospital. 
 
- I finalment ahir dia 19 de desembre, va assistir a la Junta i a l’Assemblea del clúster 
carni Innovacc que varen tenir lloc a la sala Gussinyé i al Saló de Plens d’aquest 
Ajuntament respectivament i a les Juntes del Sigma i del Casg que se celebraren a la 
seu del Consell Comarcal.  
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del     
2018LDEC003168 al 2018LDEC003517. 
 

4. - ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. A la Junta de 
Govern del dia 13 es va fer una modificació referent a les obres de la plaça del Mig, de 
50.000 euros, era per tenir explicacions de per quin concepte concret eren, i com que 
aquests dies hi ha hagut gelada a la plaça, si això hi té relació o si està pensat que es 
pugui fer algun tipus de modificació del tipus de material amb què està feta la plaça 
perquè no passi. Era per saber exactament si era per un motiu o per més d’un motiu.  
 
Respon l’Alcalde. La modificació ara no la tenim aquí i li podia haver detallat 
específicament, perquè evidentment compta amb tots els informes tècnics que es 
necessiten. Intentaré explicar-li, disculpi’m si no dic exactament el que és. És a dir, en 
el projecte no hi entraven o es deixaven les escales de la rampa amb tant pendent, tal 
com eren, que no sé si se’n recorden però era difícil agafar el pas perquè no tenien les 
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mides habituals. Llavors la modificació de contracte va: pel tema de les escales que no 
hi eren; per la part de sota, la part coberta, que això en un moment determinat no es 
va comptar i llavors es va fer això d’eliminar les barreres arquitectòniques d’allà sota; 
va perquè els arbres que s’havien decidit posar eren uns arbres més minsos i 
l’arquitecte titular de l’obra ens va demanar de poder posar uns arbres més grans, i li 
vàrem acceptar; i ara les baranes. Això és aquesta modificació de contracte, de 
modificació de projecte i això està degudament justificat. I tal com crec que ja vàrem 
dir a la reunió de la Junta de Govern, això s’ha fet, en una part –no tot sinó que encara 
hi ha una part important de diners– de la baixa que vàrem tenir en la contractació de 
l’obra. És a dir, a pesar d’haver incorporat aquestes qüestions que es consideren 
millores i que tenen els informes tècnics suficients, encara aquest matí en aprovar el 
tancament econòmic de l’obra, es rebaixen les contribucions especials o en el pacte 
que es va fer amb els veïns, que aportarien uns diners perquè era una obra que els 
interessava a ells, des del punt de vista de millorar la impermeabilització i el que feia 
l’Ajuntament era aprofitar que havíem d’aixecar tota la plaça del Mig per solucionar uns 
problemes d’humitat i de degoters que tenien a baix; nosaltres vàrem dir, si feu això 
nosaltres posarem una coberta nova. Llavors es rebaixa aproximadament en 50.000 
euros encara això, que a més a l’Ajuntament li deuen correspondre 25.000 o 30.000 
euros de rebaixa del preu original en què es va fixar aquest contracte, i que a la baixa 
se’ns va presentar en el concurs. Llavors una part ha anat dintre de la mateixa obra, 
que això és una cosa bastant habitual, per acabar de completar aquelles coses que 
quan ha començat l’obra veus que potser en el projecte no estaven prou ben resoltes, 
o que valdria la pena aprofitar-ho ja que hi ha la gent treballant allà; i l’altra part va 
rebaixar el preu que al final es demana als veïns, a la comunitat perquè ells han fet 
una contribució important de diners; als veïns com a contribucions especials; i a 
l’Ajuntament.  
Segona cosa que estava convençut que avui també en parlaríem. És veritat que per 
desgràcia hi ha persones que han caigut a la plaça del Mig, i a més és un tema que 
sincerament m’ha fet desesperar, perquè jo ho havia dit mil vegades: “n’esteu ben 
segurs d’aquest terra que esteu posant aquí?” Segur que tota aquesta documentació 
la tindrem, perquè he demanat que es faci una investigació de perquè està passant 
això i sobretot he demanat que es proposin solucions perquè això no passi més. 
Llavors, la informació que m’arriba ara mateix per Whatsapp, –perquè quan hi va haver 
la primera caiguda, ja vàrem avisar l’arquitecte i l’empresa perquè vinguéssin aquí i 
s’ho miressin– és que el terra que s’ha posat aquí està homologat, els ho llegiré 
perquè és una qüestió tècnica i el que jo els intentaria explicar segur que no ho faria 
bé:  
“La norma de referència per al material del terra és el codi tècnic de l’edificació i fixa 
per als paviments exteriors –piscines o dutxes– uns lliscabilitat RD mínima de 45 o 
classe 3 o equivalent. El paviment col·locat a la plaça és el model Dolmen rústic, i té 
segons el catàleg del fabricant una lliscabilitat RD major de 45 o classe 3 o equivalent.” 
–o sigui té homologat per qui sigui, no sé qui és que homologa, una lliscabilitat molt 
més baixa, és més difícil que patinis, que els terres que es posen a les piscines o que 
es posen als paviments exteriors–; “El pendent màxim de la plaça és del 4,5 % segons 
el projecte, inferior al 6 % que fixa la norma del Ministerio de la Vivienda per a la 
qüestió d’accessibilitat a les vivendes. Per tant el projecte no incompleix la normativa 
en quant al material.” Una altra cosa que sí que he demanat i que ens estem plantejant 
és fer examinar específicament aquest paviment per part d’una empresa auditoria –no 
sé si aquesta, però el CECAM és una empresa que habitualment fa anàlisis de 
formigons, de ciments, del que faci falta– doncs que es mirin si aquest rajol compleix 
amb les  especificacions que se li varen demanar. I això podríem mirar si aquesta 
rugositat de més de 45 o si aquesta no lliscabilitat per sobre del 45, si aquest no 
compleix el que sí que han homologat amb aquest tipus de terra. Fins aquí això, és a 
dir, el que es va demanar era un paviment per a exteriors amb una zona que ja sabíem 
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que hi passava, i que hi havia hagut els antecedents que hi havia hagut; en principi el 
material es va triar específicament perquè això que ha passat, no hagués de passar, 
doncs ha passat. 
Continuarem treballant els serveis tècnics municipals amb l’arquitecte titular del 
projecte, amb l’empresa i amb els subministradors. Hem intentat de moment privar el 
pas perquè ningú es faci mal, demà al matí –agrairia que entenguin amb el sentiment 
que ho dic– posaran una moqueta per evitar que ningú pugui caure durant aquests 
dies; posaran una moqueta que no hauria de ser-hi però l’hi posaran, i mentrestant 
estan estudiant quin és el tractament que s’ha d’aplicar a aquesta zona; perquè no és 
tota la plaça del Mig sinó que és aquesta petita rampa que hi ha al mig, i probablement 
fins arribar a la rampa gran, quin és el tractament que s’hi ha de fer. De moment 
protegirem amb una moqueta, que ja sabem que és una solució desesperada. I el que 
no volem és que ningú s’hi faci mal. Llavors estem esperant que els tècnics i els 
especialistes ens diguin quina cosa hi podem posar: m’han parlat d’unes bandes 
rugoses, m’han parlat d’una pintura antilliscant, m’han parlat d’unes resines 
granulades; m’han parlat de tots aquests temes. Hi trobarem una solució, i 
continuarem investigant perquè passa això quan no hauria d’haver passat, quan les 
especificacions que havíem demanat, deien que no podia passar i ha passat. Quan 
acabem de parlar amb tothom i tinguem alguna conclusió, veurem si algú té alguna 
responsabilitat, però si al final tot és correcte i no s’hauria de patinar i es patina, no sé 
a qui demanarem responsabilitats. Trobarem una solució i l’aplicarem, a més amb 
urgència, que és el que jo demano als serveis tècnics municipals, i ells ho transmeten 
a la resta de tècnics.  
Aquestes són totes les explicacions que els puc donar, no pararem aquí, seguirem, 
mirarem a veure què i sobretot solucionarem. No es planteja de cap de les maneres 
aixecar el terra, les solucions que es plantegen són solucions més senzilles; això 
passa en una part molt limitada, hi ha tota la rampa gran que està sota cobert que no 
hauria de ser el problema. Veurem, i si en algun moment determinat s’ha de fer alguna 
mena d’actuació, no pateixin que jo em comprometo a explicar-ho en aquest plenari. 
 
Els regidors del grup municipal CUP abandonen la sessió. 
 

5.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES AL PLE 
 
Núm. de referència : X2018039212     
Núm. expedient: SG052018000014 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de la sentència número 273/18 del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 2 de Girona, en relació al recurs ordinari 98/2014, que estima el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Sr. Joaquín Coch Plana, contra la resolució 
dictada per l’Ajuntament d’Olot, en data 3 de desembre de 2013, que aixecava la 
suspensió provisional de les obres d’enderroc – reconstrucció de la cabana situada a 
l’esquerra del mas La Canova Petita. S’imposen les costes a l’Ajuntament d’Olot.  
 
Presenta la proposta l’Alcalde. És donar compte d’una sentència d’un contenciós 
administratiu que ha presentat el Sr. Joaquim Coch contra l’Ajuntament d’Olot, li han 
donat la raó tot i que en primera instància ens havien donat la raó a nosaltres, però en 
segona instància no. Fa referència al Mas la Canova petita i els serveis jurídics estan 
estudiant el tractament que hem de donar a aquesta sentència. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Com que aquí al 
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redactat posa que s’imposen les costes a l’Ajuntament d’Olot, de què estem parlant? 
Entenc que l’Ajuntament d’Olot intentarà que això continuï, però quan parlem de 
costes, quines costes es demanen a l’Ajuntament. 
 
Respon l’Alcalde. No sé contestar-li, però ho mirarem i li farem arribar.  
 
El Ple es dona per assabentat 
 

6.1. - ENCARREGAR LA GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ I EL MANTENIMENT DE 

LA PLAÇA DE TÈCNICA COMARCAL D’EDUCACIÓ 
 
Núm. de referència : X2018037196     
Núm. expedient: ED032018000016 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
de l’Ajuntament d’Olot ( en endavant IMEJO) tenen la voluntat de seguir cooperant en 
projectes d’educació en el marc del conveni de col·laboració signat el dia 16 de 
desembre de 2014, per endegar o ampliar serveis en matèria d’educació gestionats, 
dirigits i coordinats des dels serveis comarcals.  
 
Atès que amb aquest objectiu de millora organitzativa i eficiència de recursos, 
mitjançant l’anterior conveni, van crear una plaça de Tècnic Comarcal d’Educació que 
donés servei al municipi d’Olot i regulaven la prestació de serveis en matèria 
d’educació.  
 
Atès que aquest conveni ha estat vigent durant l’any 2018 i ha esdevingut extingit pel 
compliment del termini.  
 
Atès que les parts manifesten la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració i 
realitzar l’encàrrec de gestió que formalment l’emmarca.  
 
Atès que en data 29 de desembre de 2018 El President de l’IMEJO va signar el Decret 
IMDE2018000255 per encarregar la gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de 
l’assistència tècnica en matèria d’educació i el manteniment de la plaça de tècnic 
comarcal d’educació. 
  
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Convalidar el Decret IMDE2018000255 per encarregar la gestió al Consell 
Comarcal de la Garrotxa de l’assistència tècnica en matèria d’educació i el 
manteniment de la plaça de tècnic comarcal d’educació. 
  
Segon.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, per aquest encàrrec.  
 
Tercer.-Facultar el President de l’IMEJO per signar tota la documentació necessària 
 
Presenta la proposta el Sr. Josep Berga. Aquest punt és gairebé de tràmit, un punt que 
també es va aprovar al Plenari del Consell Comarcal fa ben pocs dies. Nosaltres tenim 
encomanada una gestió al Consell Comarcal per a l’assistència tècnica en matèria 
d’educació i el manteniment de la plaça de la tècnica comarcal d’educació. Aquest 
encàrrec es va fer el 2014, ara fa quatre anys, s’acaba aquest 2018. Estem contents 
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d’aquest funcionament, d’aquesta col·laboració amb el Consell, pensem que la millora 
organitzativa que representa que els nostres serveis de joventut estiguin funcionant 
amb una mirada comarcal, és a dir, que els nostres tècnics de joventut estiguin en 
contacte amb la resta de tècnics comarcals, això acaba sumant els uns amb els altres. 
I per tant tornem a renovar aquesta confiança amb aquesta encomana, i és això, 
senzillament, un encàrrec que vàrem fer fa quatre anys tornar-lo a repetir per uns anys 
més.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 1 OeC). 
 

7.1. - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES 
BRESSOL 0-3 ANYS 

 
Núm. de referència : X2018039224     
Núm. expedient: ED032018000021 
 
L’etapa de 0-3 anys és l’etapa en la qual es promou un context educatiu acollidor, amb 
valors, inclusiu, obert a la diversitat i flexible. Una aposta dels municipis. 
 
En el període 2008-2011, el Govern espanyol subvencionava el període 0-6 anys.  Es 
va passar dels 88 milions de l’any 2008 als 17,5 de l’any 2011. D’ençà el 2011, el 
segon cicle d’educació infantil passa a ser universal al nostre país i el Departament 
d’Ensenyament va haver de dedicar tots els recursos disponibles a aquesta etapa. 
 
En reiterades sentències, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó 
als Ajuntaments que en el seu moment tenien conveni amb la Generalitat per a 
finançar les escoles bressol i que van recórrer la decisió de deixar de finançar-les. El 
Tribunal determina que, tot i que la titularitat de la competència en ensenyament 
infantil correspon als ens locals, la resta d’administracions no estan exonerades del 
seu finançament i, en especial la Generalitat, que té com a responsabilitat pròpia el 
finançament local, especialment respecte als Ajuntaments amb qui va signar convenis i 
va subvencionar. 
 
En tant que aquestes sentències consideren, pel que fa als diners aportats per la 
Diputació, que no es va fer per compte i en substitució de la Generalitat de Catalunya 
sinó que la Diputació actuava en compliment d’una competència pròpia, la reclamació 
de l’Ajuntament d’Olot seguirà aquesta línia i la quantitat que es demana serà de 
1.300€/nen. 
 
RESOL 
 
PRIMER.- Demanar a la Generalitat que resolgui els drets generats en els anys 
anteriors, però sobretot, que faci un plantejament de present i futur conjuntament amb 
els Ajuntaments per al finançament de les escoles bressol com a garantia de 
l’educació en l’etapa de 0 a 3 anys. 
 
SEGON.- Reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
que faci efectiva a les arques municipals la quantitat de un milió sis-cents quinze mil 
nou-cents euros (1.615.900,00.-€) segons l’Annex i els interessos que pertoquin, 
corresponent al cofinançament compromès per la Generalitat 
 

CURS CONCEDIT ALUMNES DIFERÈNCIA 
2010-2011 456.000,00 285  
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2011-2012 354.450,00 273  
2012-2013 209.125,00 239 310.700,00 
2013-2014 174.125,00 199 258.700,00 
2014-2015 185.500,00 212 275.600,00 
2015-2016 163.625,00 187 243.100,00 
2016-2017 173.250,00 198 257.400,00 
2017-2018 182.000,00 208 270.400,00 
   1.615.900,00 
 
No obstant, s’adequarà la petició a les futures resolucions judicials que vagin sorgint al 
respecte. 
 
TERCER.- Comunicar l’adopció dels següents acords al Departament d’Ensenyament. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. Aquest punt té a veure amb proposar l’aprovació 
d’una resolució per al finançament de les escoles bressol. Coneixen prou bé la història 
de les escoles bressol perquè n’hem parlat moltes vegades en aquest Ple. Hi havia un 
finançament important per part de la Generalitat, que en el seu millor any va arribar a 
ser de 1.800 euros per plaça d’escola bressol que tenia la ciutat; aquest import es va 
veure modificat anualment, aquest va ser el màxim que la ciutat i la resta del país 
vàrem arribar a rebre. L’últim any que vàrem rebre una aportació de la Generalitat va 
ser el curs 2011-2012,1.300 euros, i la Generalitat el que es va trobar és víctima 
d’aquest ofegament a què ens sotmet l’Estat com a país. Va passar d’una aportació 
màxima el 2008, que havia tingut per part de l’Estat per a aquest finançament de 88 
milions d’euros; el 2011 es va reduir a 17,5 milions d’euros l’aportació que venia de 
l’Estat per al finançament de les escoles bressol, i l’any següent, el 2012, l’aportació va 
ser de zero euros. És a dir, el que s’ha trobat la Generalitat és que no va poder 
mantenir aquestes ajudes, l’Ajuntament ha continuat prestant aquest servei, he de dir 
que amb moltes dificultats, perquè se’n facin una idea en aquests moments el 
finançament d’una plaça d’escola bressol de la nostra ciutat, el 78 % del finançament 
és públic, només el 22 % l’aporten les famílies que fan ús d’aquesta plaça, però 
gairebé el 60 % l’aporta l’Ajuntament. Rebem en aquests moments, des de l’any en 
què la Generalitat va deixar de fer-nos la seva aportació, una aportació de la Diputació 
de Girona, que en part va substituir aquesta situació tan alarmant per als municipis que 
ens va suposar en plena crisi econòmica haver de renunciar a aquests diners. Hi va 
haver una sèrie d’ajuntaments que en el seu moment van denunciar, a través d’una 
demanda judicial, a través dels jutjats –que és molt diferent del que estem fent 
nosaltres avui– a la Generalitat per no continuar contribuint amb aquesta aportació que 
feien anualment per plaça. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a 
aquests ajuntaments. Quan nosaltres vàrem tenir coneixement d’això, que ja fa una 
bona colla de mesos, vàrem parlar amb la Generalitat, ells ens van dir que en el cas 
que la Generalitat acabés pagant aquests imports de les escoles bressol, no els 
pagaria només a aquells ajuntaments que hi havia una denúncia, sinó que hi hauria 
una resposta igual per a tot el país i en aquest sentit nosaltres no ens vàrem sumar a 
aquesta demana. Ara en aquests moments hi ha com una segona onada, per part 
d’una recomanació de diversos ajuntaments, de dir: no utilitzarem la via judicial, però 
sí la via de la resolució, que és el que presentem avui i portem a aprovació, per 
demanar a la Generalitat –perquè al final aquí el que estem defensant són els 
interessos de la nostra ciutat, el nostre Ajuntament– per deixar constància que el que 
esperem és algun dia com a ciutat, recuperar mínim aquests 1.300 euros, que és quan 
va deixar d’haver-hi l’aportació de la Generalitat, per aquests sis cursos que els hem 
deixat de rebre. 
Estem parlant d’una quantitat molt important, d’1.615.000 euros, i el que portem a 
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aprovació avui és aquesta resolució demanant a la Generalitat que ens paguin aquests 
diners. Repeteixo: no és la via judicial, però sí que és una via, com estan fent molts 
altres ajuntaments del país i pensem que nosaltres el que hem de posar per davant 
són els interessos de la ciutat, en aquest cas d’Olot, i emprenem aquesta via i això 
arribarà a la Generalitat si és que ho acabem aprovant.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquesta explicació que acaba 
de fer el regidor, nosaltres la volem complementar també amb alguna altra informació. 
Una, que quan es fan les retallades aquestes que ha esmentat el Sr. Berga, dir que en 
canvi la Generalitat sí que va mantenir els concerts privats que tenia amb escoles, 
inclós el de l’Opus on hi ha aquesta diferenciació en funció de si ets home o dona, es 
va mantenir. Dir que al Ple del març de 2017 el nostre grup ja va presentar una moció, 
que va ser recolzada per tots els grups, demanant que la Generalitat complís amb el 
que eren les seves competències, que és fer front a aquests pagaments i també que 
recollís en el seu pressupost la dotació suficient per pagar els 1.800 euros que en els 
millors temps estava pagant. A part de la moció vàrem presentar un pregunta també, 
en el sentit que es reclamés a la Generalitat, era el moment que s’estava aplicant el 
155, el Sr. Berga la resposta que ens va donar de la gestió que havia fet, era que no 
teníem conseller o consellera, hi havia un Director General que com a molt es podia 
comprometre verbalment, no per escrit, a dir que si les sentències acabaven donant la 
raó als ajuntaments que no havien fet les reclamacions, també se’ls pagaria el que 
corresponia, però que no hi podia haver aquest compromís escrit. I més endavant, el 
PSC també va presentar una moció reclamant una mica o fent aquestes mateixes 
consideracions. Després venen aquestes sentències que van sortint, favorables als 
ajuntaments i el que ens trobem, la primera proposta que ve al Ple d’avui, no és 
d’aquest 1.600.000 euros, és de 528.000 euros i és –entenem– perquè per part de 
l’equip de govern s’aplica el sentit comú dient: si hem de reclamar 1.300 i la Diputació 
ha estat pagant els 875 euros, hem de demanar la diferència, que són aquests 
528.000 euros. És quan nosaltres en funció de les sentències que hem vist que han 
sortit, i reclamacions que havien fet ajuntaments, fem aquesta consideració als serveis 
tècnics per dir que entenem nosaltres que han de ser els 1.300 íntegres, tal i com van 
sortint les sentències, ho reconsideren, i al final ens tornen a presentar aquesta 
mateixa proposta de resolució atenent la reclamació que nosaltres fèiem, que havia de 
ser 1.600.000 euros i no els 528.000 euros. 
Dues consideracions voldria fer, una és una petició, ens agradaria que a aquesta 
proposta de resolució s’hi afegissin dos punts més, que serien els següents: 

- Un seria que en cas de desestimació expressa o tàcita d’aquetes pretensions 
que demanem aquí, aprovar la interposició d’un recurs contenciós administratiu 
contra aquesta desestimació presumpta per silenci administratiu del 
requeriment previ efectuat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, de 
pagament del deute a favor de l’Ajuntament d’Olot, entre els cursos que ja 
estan recollits, del 2012 al 2017-2018. 

- I un altre que seria facultar l’Alcalde o regidor a qui delegui per a la signatura 
de la documentació necessària per a la interposició d’un recurs contenciós en 
els termes expressats, així com designar la defensa i representació judicial. 
Això és purament preventiu, en el cas que no sigui atesa en temps i forma 
aquesta proposta de resolució, ja tenir fet aquest pas que proposem, i no tornar 
a fer un altre Ple per dur a terme el que acabo d’expressar. 

I l’altra consideració que volia fer, és que en cas, i espero que sí, que sigui atesa 
aquesta reclamació que es fa a la Generalitat, i encara que hi hagi un pagament 
ajornat en el temps, nosaltres, com tots els regidors i regidores saben, estem debatent 
el tema de la tarifació social, i en concret el de les escoles bressol, i entenem que 
aquesta aportació o aquests majors recursos amb els quals no hi comptàvem, el 
suggeriment que ens pot ajudar una mica en qualsevol de les propostes que es puguin 
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fer perquè seria un major ingrès en principi no previst.  
Intervé el Sr. Jaume Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres també en 
la línia del que deia el Sr. García, evidentment aplaudim la iniciativa, que suposo que 
també és fruit de les mocions i preguntes que ja es van presentar en aquest Ple en el 
seu moment; nosaltres des del PSC vàrem presentar una moció el mes de març de 
2018, precisament reclamant aquesta sol·licitud a través de la Generalitat, en un 
primer moment també descartant la via judicial, que això ha de ser com a últim recurs, 
però sí requerir a la Generalitat que fes front al pagament del compromís que havia 
adquirit en el moment en què es van posar en funcionament les escoles bressol a la 
ciutat. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Josep M. Coma i passa a ocupar el 
seu lloc.  
 
Continua el Sr. Mir. Entenem que estem parlant uns d’Estat, altres de Generalitat; 
nosaltres entenem que Estat i Generalitat hauran de negociar i arribar a acords per 
poder recuperar aquests diners. Nosaltres com a Ajuntament penso que el que hem de 
fer és reclamar-los, perquè són diners per a la nostra ciutat i l’administració que 
nosaltres estem treballant és per a la ciutat d’Olot, i són diners absolutament 
necessaris, com ha dit el Sr. Berga, no exactament per garantir el funcionament de les 
escoles bressol, perquè ja l’hem vingut garantint, però sí que al pressupost municipal 
segurament faran falta, i fan falta per fer moltes altres coses. Per tant, en aquest sentit 
veiem bé de recuperar-ho, veiem bé de fer-ho a través d’aquest requeriment a la 
Generalitat, però no descartem tampoc la via judicial si és que això no s’acaba resolent 
de manera satisfactòria. Per tant com a primer pas ens sembla adequat i en tot cas 
estarem atents a veure si això evoluciona favorablement, i si no, penso que la via 
judicial no s’ha de descartar en la seva totalitat. Per tant donem el nostre suport a 
aquesta iniciativa. 
 
Entren els regidors del grup municipal CUP, que passen a ocupar el seu lloc.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres votarem a favor 
d’aquesta proposta de resolució, sí que contactant amb la vicepresidència econòmica 
del Govern hi ha una partida per fer front i anar regularitzant aquest finançament. El 
que caldrà ara és aprovar aquests pressupostos, i per tant poder donar una via de 
finançament normal a la dinàmica de la Generalitat, i per tant emplacem els companys 
d’OeC i del PSC que traslladin la necessitat d’aprovació d’aquests pressupostos per 
millorar tot aquest finançament que durant anys ha estat com ha estat, i sobretot, 
recordem sempre l’ofec que pateixen les finances de la Generalitat per part de l’Estat i 
els compliments constants. I per tant, votarem a favor d’aquesta resolució. 
 
Intervé el Sr. Berga. Donant resposta a les peticions del Sr. García, en primer lloc 
gràcies per tothom votar a favor d’aquesta resolució. D’alguna manera quedava recollit 
el que deia, perquè hi ha “No obstant, s’adequarà la petició a les futures resolucions 
judicials que vagin sorgint al respecte”, després de la taula hi hem inclòs aquest text. 
És a dir, en aquests moments ens movem en el coneixement que tenim d’aquestes 
resolucions judicials, respon la presentació d’aquesta moció per part nostra a una 
reunió d’aquest mateix desembre de diversos ajuntaments, que amb l’Associació 
Catalana de Municipis pensen que és la via adequada, nosaltres tenim aquesta 
inquietud d’haver de defensar el nostre Ajuntament, haver de defensar les nostres 
escoles bressol; és evident que aquest finançament, imagini’s vostè el que 
representaria per a aquest Ajuntament que ens vinguessin 1.600.000 euros no 
previstos, la de coses que podríem fer en l’àmbit de l’educació. En tot cas continuarem 
atents. No sé si és necessari, jo penso que no és necessari si l’Alcalde vol emprendre 
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un procés judicial en contra d’una altra administració, seria necessari passar pel Ple 
forçosament. Això d’anar introduint frases i textos a mig Ple sempre és molt complicat 
perquè un no acaba de saber exactament què ha demanat l’altre, uns acaben votant 
una proposta que no havien pogut consultar amb anterioritat; em pot semblar bé a mi, 
no els hi pot semblar bé a ells, és a dir, creu que realment no queda ben recollit tal 
com està? 
 
Respon el Sr. García. Jo he vist les propostes de resolució d’altres ajuntaments, 
pràcticament tots inclouen aquests dos punts que jo he esmentat. A veure, per a mi 
seria bastant més clar i ho deixaria tot més ben lligat si això s’hi inclogués, perquè si 
no suposaria que en algun moment potser, encara que fos decisió de l’Alcalde o de la 
Junta, però suposaria donar un altre pas administratiu i potser el que faria és endarrerir 
la petició del nostre Ajuntament, perquè altres ja haurien complert degudament amb tot 
el formalisme legal.  
 
Intervé l’Alcalde per demanar a la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP, si el 
seu grup es vol afegir a la deliberació sobre les llars d’infants, i si vol fer ús de la 
paraula en tant que en el moment que els hi tocava parlar havien abandonat la sessió. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. En principi ho 
aprovem, només faltaria, nosaltres ja saben que sempre hem parlat de la necessitat de 
tenir les escoles bressol municipals totalment finançades, que desaparegui aquesta 
situació que tenim actualment. I de fet, el que a nosaltres també ens crida molt 
l’atenció és que precisament, en els moments que aquest finançament es va treure a 
les llars d’infants, sobretot el 2012 i el 2014, el Departament va destinar aquests diners 
a pagar concerts a les escoles concertades, i això ens sap greu i ens sembla que no 
és el que hauria de ser; en aquest cas també vulnerant el pacte que hi havia en la Llei 
d’Educació de Catalunya i el pacte que hi havia amb les famílies i amb les escoles del 
nostre país. Però malgrat tot nosaltres donarem suport a la iniciativa, només faltaria.  
 
Intervé el Sr. Berga. Sr. García, mantindrem la proposta tal qual està presentada aquí, 
si vol canviar el sentit del vot, però nosaltres preferim que la gent acabi votant aquell 
redactat que ha tingut temps de preparar-se i d’estudiar.  
 
Intervé l’Alcalde. Abans de posar-ho a votació jo només voldria expressar la meva 
absoluta confiança en el govern de la Generalitat, la meva absoluta confiança en que 
ja ens havia dit el Departament que això es pagaria, no només a la gent que havia 
obtingut una sentència, sinó que seria absolutament equànime, a totes les reunions a 
les que he anat això s’ha mantingut. I el fet de portar aquesta proposta avui al Ple, té a 
veure amb què són diversos els ajuntaments i les entitats municipalistes que perquè es 
pugui comptabilitzar bé de què estem parlant doncs volem que consti que l’Ajuntament 
d’Olot també està disposat a reclamar aquests diners.  
Els explico, com a diputat ara, que la Diputació de Girona també reclamarà aquests 
diners i estan en negociacions els diners que han avançat en nom de la Generalitat, 
probablement també els reclamarà, i per tant no crec que el govern de la Generalitat 
pugui pagar dues vegades pel mateix concepte, sinó que crec que això fins i tot podria 
ser il·legal, però volem que consti on faci falta que l’Ajuntament d’Olot s’adhereix a què 
quan es recuperi aquesta capacitat econòmica per part del govern de la Generalitat, 
que nosaltres també els ho estem reclamant. Però la voluntat només és aquesta, no és 
expressar cap mena de dubte sobre el nostre Govern, que estic convençut que a la 
que tingui capacitat econòmica, i em sumo a la reflexió de la Sra. Barnadas que estaria 
molt bé que tinguéssim els pressupostos, uns pressupostos de la Generalitat que ens 
permetessin avançar en aquest i en molts altres temes que en aquests moments estan 
encallats.  
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Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
8.1. - APROVAR L'INCREMENT ADDICIONAL DEL 0,3 PER CENT DE LA MASSA 

SALARIAL DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
I ORGANISMES AUTÒNOMS 

 
Núm. de referència : X2018039280     
Núm. expedient: RH132018000167 
 
L’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2018 estableix que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2 per 
cent de la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o 
projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements 
específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de 
destí o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i la resta d’entitats del 
sector públic definit en aquest article en situació de superàvit pressupostari en 
l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà arribar al 0,3 per cent. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms compleixen el requisit de 
superàvit pressupostari en l’exercici 2017. 
 
Vista l’acta número 73 de la Comissió extraordinària de Seguiment del Conveni en la 
qual consta: 
“Els representants de l’equip de govern exposen que després de la consulta feta a 
secretaria i intervenció, i de la interpretació que fan de la llei, no es pot repartir 
linealment el 0,3% addicional de la massa salarial, tal i com s’havia acordat a la 
comissió de seguiment del dia 12 de novembre. 
Després de valorar diferents alternatives, es decideix proposar dues noves opcions de 
repartiment: 
 
Opció 1 – Recuperar el percentatge de reducció que es va aplicar a la nòmina del 
2012 per categories. 
Opció 2 – Invertir els percentatges de reducció per afavorir als treballadors de les 
categories amb salaris més baixos. 
 
OPCIÓ 1       
 

 reducció 
A1 4,50% 
A2 2,70% 
C1 2,00% 
C2 0,25% 
E 0,00% 

 
OPCIÓ 2 
 

 reducció 
A1 0,00% 
A2 0,25% 
C1 2,00% 
C2 2,70% 
E 4,50% 
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S’acorda: 
Fer una assemblea de treballadors per decidir quina de les dues opcions de 
repartiment s’aplica. 
La quantitat total a repartir serà el 0,3% de la massa salarial de l’Ajuntament i dels 
organismes autònoms (aprox. 22.900€) i es repartirà per categories. 
 
Vista l’acta l’assemblea general de treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Olot 
celebrada el dia 11 de desembre de 2018 en la qual es fa constar que de les dues 
opcions va guanyar per majoria la segona opció. 
 
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 l’increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial a aplicar a 
les retribucions del personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms tenint en 
compte l’escalat següent: 
 

Categoria Increment retribució 
A1 0,00% 
A2 0,25% 
C1 2,00% 
C2 2,70% 
E 4,50% 

 
Segon.- Aplicar l’increment retributiu esmentat en la nòmina del mes de desembre de 
2018 amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2018. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. En aplicació del article 18.2 de la Llei 6/2018 del 3 
de juliol de Pressupostos Generals del Estat per l’any 2018, que estableix autoritzar un 
increment addicional al personal de les administracions i de la resta d’entitats del 
sector públic del 0,2% de la massa salarial, o del 0,3% d’aquelles que estiguin situació 
de superàvit pressupostari, com és el cas de l’Ajuntament d’Olot, els representants 
dels treballadors  davant l’impossibilitat de poder fer un repartiment de forma lineal, 
que era la seva primera opció, es varen reunir en assemblea el dia 11 de desembre, 
proposant el següent: recuperar el percentatge de reducció de l’any 2012 però fer-ho 
de forma que s’afavoreixi els treballadors de les categories amb salaris mes baixos, o 
sigui, fer just a la inversa que es va fer aquell any on es va reduir més percentatge a 
les categories mes altes. Fet d’aquesta manera donaríem compliment al sentit de la llei 
que diu que aquest percentatge es podrà destinar a la revisió de complements 
específics entre llocs amb funcions equiparables.  
Per tant l’escalat que s’aplicaria per als treballadors de l’Ajuntament i dels organismes 
autònoms, quedaria de la següent manera: categoria A1 tindria un 0,00 % d’increment; 
A2 un  0,25 %; C1 un 2,00 %; C2 un 2,70 % i categoria E un 4,50 %.  
Aplicaríem aquest increment retributiu en la nòmina del mes de desembre d’aquest 
any amb efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2018. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dir que estem d’acord amb 
aquesta proposta, que sigui inversament proporcional, per dir-ho així. Però fer constar 
també, perquè pot donar lloc a equívocs, que aquests percentatges representen, a la 
categoria més baixa, que és la que té més increment, 9,32 euros al mes, al grup E 
6,11 euros, al C2 5,44 euros, i al C1 0,91 euros al mes. Ho dic per ser conscients una 
mica de les magnituds.  
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I també hi estic bastant d’acord perquè hi havia, almenys amb persones que en algun 
moment han parlat amb nosaltres al llarg d’aquests quatre anys, un cert malestar 
també amb certs treballadors de l’Ajuntament, en el sentit que en aquest període de 
congelació o de retallades, categories sobretot les més elevades, potser amb tota 
justícia i amb tot el seu mèrit, però algunes d’elles havien vist incrementat d’una 
manera important el seu salari, mentre que o bé compensacions econòmiques en 
determinats moments per treballs extraordinaris; i en canvi altres persones que també 
podien considerar que pels mateixos raonaments també havien de tenir aquests tipus 
de millores, no en tenien. Per tant, molt poquet però entenc que compensa una mica i 
a més amb un sentit també de justícia que amb aquest decalatge salarial que hi ha 
entre categories més altes i més baixes, es pugui d’alguna manera anar reduint una 
mica. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Celebrem que 
l’assemblea de treballadors hagi donat suport a aquest escalat, sobretot per donar 
suport a les categories inferiors, perquè ja sabem que de vegades que les categories 
més altes són els que cobren més i llavors hi ha molta diferència entre les categories 
més altes i les més baixes i en aquest Ajuntament, i segurament en altres organismes. 
I a més, tot i que sigui poc cada mes, però bé, ens alegrem que hagi sortit això a 
l’assemblea de treballadors.  
El que també volíem dir, és que quan la Sra. Torras ens ho va explicar, que ens deia 
que la llei també només permetia o bé aquest increment o bé agafar plans de pensions 
o assegurances, que això ja sabem també que passa amb la Generalitat de Catalunya, 
amb els mestres i amb altres funcionaris, que dius, que trist que t’obliguin a fer un pla 
de pensions i una assegurança, perquè al final a qui beneficia és a l’empresa privada. 
Només dir això també.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Hi estem d’acord, Alcalde.  
 
Intervé la Sra. Torras. M’havia oblidat de dir la quantitat, però veig que ja consta també 
en la proposta, que és de 22.900 euros en total.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per  unanimitat dels assistents. 
 

9.1. - APROVAR INICIALMENT LES MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 
Núm. de referència : X2018039373     
Núm. expedient: SG032018000006 
 
El ple de l’Ajuntament d’Olot de data 23 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el 
Reglament de Pressupostos Participatius que, en la sessió de 22 de febrer de 2018, va 
introduir i aprovar un seguit de modificacions al text inicial.  
  
Un cop valorada la primera edició de Pressupostos Participatius d’Olot, s’ha considerat 
necessari introduir les modificacions següents:  

 Canvis ortogràfics a la redacció del Reglament 
 Definició del calendari ajustat a l’exercici 2019, condicionat per la celebració de 

les eleccions municipals 
 Delimitar de forma precisa l’àmbit d’actuació del procés de Pressupostos 

Participatius.  
 I canvis més rellevants com: 

o L’àmbit territorial de les propostes no ha de quedar delimitat 
necessàriament pel mapa de barris 
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o La valoració de les propostes tindrà en compte l’àmbit territorial en què 
aquestes incideixin 

o La Comissió de Seguiment i Avaluació estarà formada a partir de les 
persones que, voluntàriament, s’hi vulguin integrar.  

o Les propostes que sorgeixin en el procés participatiu es valoraran a 
partir de la ponderació de criteris socials, medi ambientals i econòmics. 
Aquesta avaluació es farà mitjançant estàndards definits i la realització 
un ens extern independent. 

o L'actuació ha de poder ser iniciada dins l'any en curs i realitzable en un 
període màxim de 6 mesos. 

o Si durant la implementació de la proposta, s’introdueixen variacions que 
alterin la seva valoració, es pot veure reduïda o bé anul·lada l'aportació 
econòmica si la desviació és molt important.  

Atès que situar la participació ciutadana com a element clau a la política municipal és 
un dels objectius del Pla de Govern 2015-2019 de l’Ajuntament d’Olot, motiu pel qual 
s’han endegat diversos processos de participació ciutadana, i que amb aquest mateix 
objectiu, s’ha iniciat el procés de pressupostos participatius d’Olot i s’ha inclòs en el 
pressupost per a l’any 2019 una partida per desenvolupar les iniciatives que decideixi 
la ciutadania d’Olot. 
 
De conformitat amb l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Per tot això, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de 
la Comissió informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment els canvis introduïts al Reglament dels Pressupostos 
Participatius d’Olot, que figuren a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un 
mitja de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini 
de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar el text íntegre del Reglament 
dels pressupostos participatius al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
el text de l’ordenança. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Un cop valorada la primera edició dels 
pressupostos participatius, s’ha considerat necessari introduir en el reglament algunes 
modificacions. Totes estan esmentades a la proposta del Ple, algunes d’elles són: 
-  Com definir per a aquest any el calendari condicionat a la celebració de les 
eleccions municipals. 
-  També que l’àmbit territorial de les propostes no ha de quedar delimitat 
necessàriament pel mapa de barris, actuarem parlarem més de zones que no pas de 
barris, i la valoració de les propostes tindrà en compte l’àmbit territorial en que 
aquestes puguin incidir. 
-  Les propostes que sorgeixin es valoraran també a partir de les ponderacions de 
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criteris socials, medi ambientals i econòmics. 
-  La comissió de seguiment i d’avaluació estarà formada per persones que 
voluntàriament s’hi vulguin integrar. En el Reglament que teníem fins ara deia que la 
mateixa Comissió que hi havia hagut aquest any decidiria quines són les persones que 
participarien a la propera Comissió; llavors és millor fer-ho d’aquesta altra manera. 
-  I que l’actuació ha de poder ser iniciada dins l’any en curs i realitzable en un 
període màxim de sis mesos. 
Demanaríem l’aprovació inicial dels canvis introduïts que estaran en exposició pública 
durant trenta dies, i en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’aprovació 
inicial esdevindria definitiva. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. A nosaltres ens 
trobaran sempre quan prenguin iniciatives d’aquest tipus de pressupostos participatius, 
ja ho saben, els ho hem dit moltes vegades. Però també els hem dit que els seus 
pressupostos participatius tampoc són els nostres, d’això no ens n’amagarem. Per a  
nosaltres el pressupost participatiu és un mecanisme de democràcia directa, que 
permet a la ciutadania influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, 
mitjançant processos de participació directa. El pressupost participatiu és una de les 
polítiques de participació ciutadana de major compromís, ja que es posa a deliberació i 
decisió l’assignació de recursos públics. Un pressupost participatiu pot dur-se a terme 
amb una gran varietat de metodologies i models, vostès han triat aquesta, però pot 
anar des de la simple consulta ciutadana sobre propostes fetes per l’administració, fins 
a un procés vinculant sobre propostes elaborades per la pròpia ciutadania. Per tant, 
com a CUP, creiem que la participació ciutadana és una de les principals eines de 
qualsevol govern, si a això hi afegíssim que l’actuació situació econòmica de les 
administracions públiques i de les famílies del nostre municipi, l’elaboració d’un 
pressupost participatiu esdevé una acció necessària per avançar cap a la participació i 
la implicació política de la ciutadania, així com una excel·lent oportunitat per decidir, 
conjuntament la distribució dels recursos econòmics municipals i com aquests es 
veuen prioritzats. Per tant hi votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup  municipal ERC. Nosaltres també ja vàrem 
expressar que aquests pressupostos participatius no són els nostres, però nosaltres 
som tan participatius, que ens hauria agradat participar en la modificació del 
Reglament dels pressupostos participatius. Llavors evidentment hi votarem a favor, 
perquè del que no es tracta és d’encallar res, i tampoc no es tracta de posar pals a les 
rodes, però sí que la veritat és que hagués estat molt bé  poder participar, explicar-nos 
quines eren les modificacions perquè a partir de quines dades; bé, potser aquesta 
seria la nostra manera de treballar-ho. Malgrat tot, reitero que hi votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Torras. En tot cas estaran ara en exposició pública durant 30 dies i s’hi 
podrien fer suggeriments. Llavors per esmenar una  mica això, si tenen algun 
suggeriment a fer seria molt interessant que el poguéssim incloure, si així fos.   
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 

10.1. - CONVALIDAR DECRET DE L'ALCALDIA D'ENCÀRREC DE GESTIO DE 
DIVERSES TASQUES TÈCNIQUES AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018038587     
Núm. expedient: CC012018000668 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2018 es va encarregar als 
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Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, la gestió de les tasques 
tècniques que es detallen a continuació; per un import total de 15.154,55 € 
 
200 cèdules telemàtiques a……………42,00 €/unitat  
 30 cèdules presencials a…………….. 31,55 €/unitat  
 90 reagrupaments familiars a……….. 55,77 €/unitat  
 25 visites borsa d’habitatge a ………..31,55 €/unitat 
 
Aquest encàrrec es formalitzarà través de la signatura d’un conveni amb el Consell 
Comarcal de la Garrotxa en el qual es determinin els termes i condicions de l’encàrrec 
de gestió.  
 
I vist  l’expedient administratiu  númCC012018000668 i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
CONVALIDAR la  Resolució de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2018 d’encàrrec 
als Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa de la gestió de les tasques 
tècniques que es detallen a continuació, el qual es formalitzarà mitjançant conveni, per 
un import total de 15.154,55 € , el qual es pagarà amb càrrec a la partida núm. “serveis 
externs suport urbanístic” del pressupost municipal de l’exercici 2019.) 
 
200 cèdules telemàtiques a……………42,00 €/unitat  
 30 cèdules presencials a…………….. 31,55 €/unitat  
 90 reagrupaments familiars a……….. 55,77 €/unitat  
 25 visites borsa d’habitatge a ………..31,55 €/unitat 
 
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde. Portem a aprovació la pròrroga de l’encàrrec 
de gestió relativa a la realització d’inspeccions tècniques en habitatges, derivats de la 
tramitació de cèdul·les d’habitabilitat, reagrupaments familiars i lloguers d’habitatge del 
parc públic de l’Ajuntament d’Olot al Consell Comarcal. Com vostès recordaran, el 
passat 14 de desembre de 2017 es va signar aquest conveni amb el Consell Comarcal 
de la Garrotxa, per a la realització d’aquestes inspeccions. Aquest conveni tenia una 
durada d’un any, per la qual cosa era d’u de gener a 31 de desembre de 2018, amb la 
possibilitat de pròrroga de forma expressa i fins a un màxim de quatre anys, pel que 
portem a convalidar el decret d’Alcaldia de pròrroga d’aquest conveni per una durada 
d’un any, per tant seria de l’u de gener fins al 31 de desembre, ja que les diferents 
gestions que s’han portat a terme fins al moment han estat del tot satisfactòries. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres tot el 
que sigui realitzar tasques en favor de l’habitatge i l’habitatge públic ens hi trobaran, 
però també dir-los que potser aquest conveni és una evidència que la nostra Oficina 
d’habitatge necessitaria més dotació, i per tant que ens poguéssim replantejar, en el 
moment que sigui possible, de dotar l’Oficina d’habitatge d’Olot de més tècnics i de 
més suport humà i material. En aquest cas també hi votarem a favor.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

11.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 
 
Núm. de referència : X2018039077     
Núm. expedient: CPG32018000007 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 



 

Mod ACTS_DP06 22 

informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
1.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció del següents orígens i 

aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors 
corresponents: 

 
APLICACIONS DE FONS:   
   
Ordinari (transferència de 
crèdit) 

  

   
18.130.920.222010 COMUNICACIONS 6.200.00 
 TELECOMUNICACIONS 

(regul.ex.anteriors) 
28.700,00 

 PANELLS INFORMÀTICS 
PÀRQUIGS 

2.000,00 

18.200.430.467006 CONSORCI DINAMIG 38.000,00 
18.500.326.48001 FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS 36.200,00 
18.140.1521.480034 SUBVENCIONS HABITATGE 6.000,00 
 CASG – AJUDES SOCIALS 2018 24.600,00 
   
TOTAL APLICACIONS DE 
FONS 

 141.700,00 

 
ORÍGENS DE FONS:   
   
Ordinari (transferència de 
crèdit) 

  

   
18.180.132.16000 ASSEGURANCES SOCIAL 

SEGURETAT 
36.200,00 

18.130.920.220000 MATERIAL OFICINA 5.000,00 
18.230.491.220021 MANTENIMENT PROGRAMA 

NÒMINES 
9.000,00 

18.142.165.221000 ENLLUMENAT PÚBLIC 10.000,00 
18.150.920.221001 ENLLUMENAT EDIFICIS 

CORPORACIÓ 
5.000,00 

18.400.333.221003 ENLLUMENAT EDIFICIS 
CULTURALS 

2.500,00 

18.330.342.221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I 
LL. 

2.500,00 

18.150.920.221020 SUBM. GAS EDIFICIS 
CORPORACIÓ 

4.000,00 

18.500.323.221020 SUBM. GAS EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

2.000,00 

18.330.342.221020 SUBM. GAS EDIFICIS ESPORTS I 
LL. 

5.100,00 

18.100.912.226992 CIUTAT DELS DETALLS 2.300,00 
18.400.334.227990 ACTUACIONS LLUERNIA 5.500,00 
18.140.1521.227992 PRESTACIÓ SERVEIS 

D’HABITATGE 
6.000,00 

18.200.241.2279993 SOCIAL LAB 14.000,00 
   



 

Mod ACTS_DP06 23 

Ordinari (generació de 
crèdit): 

  

   
18/450802 SUBV. GENER. CATALUNYA 

EMPRÈN 
8.000,00 

18/54101 LLOGUER PISOS SANT MIQUEL 24.600,00 
   
TOTAL ORÍGENS DE FONS  141.700,00 
 

2.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa 
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o 
suggeriment s’entendrà definitivament aprovada. 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Presentem una modificació de crèdit per tal de 
poder ajustar diferents partides on el pressupost inicial ha estat insuficient, ja sigui per 
circumstàncies sobrevingudes durant l’any, perquè s’ha fet mes activitat, o perquè hem 
tingut més despesa difícil de preveure en el pressupost inicial. Aquest seria el cas de 
la partida de Telecomunicacions, que han vist que incrementem en 28.700 € que 
corresponen a uns pendents amb Telefònica d’anys anteriors i que tot just ara ens han 
liquidat; o els 36.200 € d’aportació a la FES per poder repostar els fons propis, 
actualment en negatiu, i per fer el segon pagament de la indemnització al seu director.  
Tenim una molt bona notícia com és l’increment de 6.000 € a la partida de 
Subvencions d’habitatge, degut a que la partida destinada als Ajuts 6.000 dotada 
inicialment en 25.000 € ha quedat curta, vist que s’han presentat set sol·licituds que 
compleixen absolutament tots i cadascun dels requisits, això vol dir que s’han pogut 
incorporar set pisos a la Borsa d’Habitatge. També seguint aquesta línia hem pogut 
ampliar la partida de les ajudes d’urgència social amb 24.600 € amb una generació de 
crèdit de la part d’interessos i amortitzacions dels lloguers dels pisos de Sant Miquel. 
Per últim, part dels 38.000 € que traspassem a Dinàmig son uns majors ingressos 
d’una subvenció demanada a la Generalitat i una altra subvenció externa que els ha 
permés fer l’activitat prevista inicialment amb la partida del Social Lab, i per tant 
alliberaríem els recursos inicialment previstos. 
Bé tot i que he parlat amb tots vostès d’aquesta modificació, que hem entrat 
particularment més al detall en cada una de les seves partides, estic a la seva 
disposició en aquest moment pel que vulguin preguntar. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. No és tant per preguntar, 
perquè les explicacions que ens ha pogut donar han estat molt aclaridores, sinó per fer 
alguna observació; una de positiva i dues que per a mi no ho són tant, tot i que votaré 
favorablement aquesta modificació de crèdit. 
La positiva té a veure amb l’increment de 6.000 € per a aquesta major petició en tema 
de subvencions d’habitatge, per tant és una bona notícia que puguem disposar a la 
borsa d’habitatges de 8 habitatges i no 7, segons m’ha informat fa molt poquet el Sr. 
Jordi Alcalde. I a més també per la informació que li he demanat, que dos d’aquests 
habitatges siguin al nucli antic, també és molt bona notícia, encara que sigui de mica 
en mica i amb petits passos, vol dir que hi ha dos pisos que hi ha una rehabilitació del 
nucli antic, i per tant que entren en la dinàmica del lloguer, encara que sigui del lloguer 
social.  
L’altra no tan positiva és l’increment de 24.600 € al Consorci d’Acció Social, no perquè 
no estigui d’acord en què se’ls hagi de donar, sinó perquè aquest major import és 
sobretot pel tema d’allotjar persones que ho necessiten en determinats moments, en 
pensions, i dic que no seria tan bona notícia perquè seria bo que del parc d’habitatges 
de què pogués disposar el propi Ajuntament es poguessin atendre aquestes 
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necessitats, i per tant no hi hagués aquesta despesa.  
I l’altra és aquest major increment de 6.000 euros a la partida de Comunicacions, que 
és el tema Correus, i és una sorpresa perquè en teoria sempre ens venen a dir que 
sobretot pel tema de comunicacions electròniques i diferents serveis que s’ofereixen, 
això al contrari, hauria d’anar a la baixa, i si em pogués donar una mica d’explicació 
perquè és segurament de difícil entendre. Ja m’ho va explicar, però m’agradaria tornar-
ho a sentir. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres el que ens 
plantejàvem, que ja ho vàrem comentar l’altre dia amb la Sra. Torras, i que per cert 
gràcies per donar-nos sempre l’oportunitat i l’espai, vull dir que sempre ens diu si 
volem que ens ho expliqui, això penso que és una dinàmica que està molt bé. Dir que 
la partida dels ajuts socials que hi ha cada any al Consorci que normalment sempre es 
fa aquesta modificació, que es donen ajuts socials al Consorci, potser s’hauria de 
plantejar ja posar-la als pressupostos des del principi, perquè cada any surt, vol dir que 
s’ha d’augmentar la partida i ja està, vol dir tenir-ho clar. 
Després hi ha, com ha dit el Sr. García, que aquest any aquests diners vagin per a 
pensions, aquí el problema és habitatge, el problema és clarament que no són ajuts 
socials per urgència d’algú que s’hagi hagut de quedar aquella nit a la pensió, sinó que 
segurament ja són despeses més elevades de persones que fa més temps que estan 
dormint en una pensió, dormir en una pensió no dóna dignitat, perquè no tens ni espai 
per poder cuinar, vull dir que estar gaire temps allà no dignifica la persona. Per tant 
seria important que Habitatge, en aquest cas, es posés més les piles, que ja ho fa, 
però que se les posés més per poder resoldre aquesta problemàtica.  
I després una altra partida que nosaltres tampoc vèiem clara era aquesta que pagarem 
2.000 € a uns plafons d’unes empreses d’uns pàrquings per fer publicitat dels seus 
pàrquings. Entenc que aquestes empreses són empreses privades, encara que 
algunes tenen concessió de l’Ajuntament, però penso que no sé perquè hem de 
col·laborar amb diners nostres, de l’Ajuntament, amb aquestes empreses. 
I a Habitatge, ens n’alegrem que hagi pujat la partida i potser també es podrien 
plantejar de cares a l’any que ve augmentar aquesta partida des del principi, des dels 
pressupostos.  
Nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres veiem també 
que és una modificació de crèdit més tècnica que política, perquè són imports per 
acabar de quadrar partides. Sí que el tema aquest, ja sé que són imports petits, això 
de panells del pàrquing, més que la quantitat, el dubte que ens genera és de si això 
realment funciona, si serveix per l’objectiu que havia de tenir, més que no pas per la 
quantitat que hi puguem destinar.  
Pel que fa al sobrant del lloguer dels pisos de Sant Miquel, aquests 24.600 euros, que 
aquí la proposta és que vagi bé al CASG, que tampoc és que ens sembli malament, el 
CASG és també un consorci que hi podem anar abocant tants diners com facin falta 
perquè no acabarem mai de cobrir totes les necessitats socials que pugui tenir la 
ciutat. Ens semblava que també podia haver estat interessant estudiar la possibilitat de 
destinar-los als mateixos pisos per fer millores, que segurament també seria 
interessant per poder-los anar adequant i arreglant. 
Com he dit abans, com que és una petita modificació de crèdit, nosaltres segurament 
no l’hauríem fet exactament igual, i per tant ens abstindrem, per no posar tampoc pals 
a les rodes, perquè puguin continuar gestionant el seu pressupost.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Només dir-los que no és el 
nostre pressupost i la modificació de crèdit nosaltres segurament l’hauríem fet diferent 
o no l’hauríem fet, però que també ens abstindrem. 
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Intervé l’Alcalde. Sra. Torras li passo la paraula, només em deixi que expliqui els 
panells, perquè és un tema que jo he estat parlant amb ells. Ja de fa temps vàrem 
posar aquests panells a l’entrada de la ciutat, l’interès públic és que els cotxes que 
entrin a la ciutat sàpiguen on poden trobar aparcament pagant, això se’n veu a molts 
llocs. La qüestió era que quan entrin aquí puguin saber on tindran places lliures 
d’aparcament i això hauria d’haver funcionat des del principi, no acaba de funcionar 
perquè l’empresa em penso que va fer fallida o va desaparèixer, i per tant hem passat 
un temps buscant a veure com ho podíem solucionar. Ara hem trobat l’empresa que 
farà que funcioni, probablement –jo crec que segur però no m’ho prenguin al peu de la 
lletra– es canviaran els panells, seran uns de més grans i hi haurà un programa 
informàtic. Això és una inversió que compta a tots els aparcaments, amb el tema de la 
llumeneta verda dirà, a les entrades de la ciutat, on tens aparcament. Això és una cosa 
que jo crec que ens interessa com a ciutat. La inversió és de 25.000 euros que fan les 
empreses responsables, i nosaltres em penso que ens quedem amb un tema de 
seguretat del programa informàtic; és a dir, hi ha determinades despeses que jo crec 
que no podem imputar directament a les empreses privades, sinó que això és 
clarament derivat d’un problema informàtic, que és clarament responsabilitat de 
l’Ajuntament, i per això no paguem ni un 10 % de la inversió global que s’ha de fer. I 
l’interès públic és que tothom quan arribi aquí a Olot sàpiga on ha d’anar per deixar el 
cotxe, sobretot la gent de fora però fins i tot la gent d’Olot per si en algun moment 
algun d’aquests aparcaments està ple, perquè no es dirigeixin allà i puguin anar 
directament on n’hi hagi. I per tant jo crec que l’interès públic està clar. 
 
Intervé la Sra. Torras. Primer de tot com que ha estat un tema que tan ha plantejat el 
regidor d’OeC com els regidors de la CUP, quant a l’allotjament en pensions de les 
persones, que aniria molt bé tenir un parc d’habitatge que poguessin resoldre aquestes 
situacions, a nosaltres ens agradaria molt poder tenir aquest parc d’habitatge perquè ja 
no només pel cost que pogués tenir, sinó perquè és molt més digne que una persona 
pugui estar en un habitatge que no pas haver d’estar contínuament en una pensió. 
Però ara el que hem de fer és no deixar la gent al carrer i posar la gent al lloc que es 
necessita, i d’aquesta manera si podem fer-ho així, és l’única manera que tenim, però 
sense oblidar que el millor seria poder tenir aquest parc d’habitatge.  
Quant a la partida de Comunicacions, ja li vaig comentar l’altre dia que el que ha 
passat aquí és que des que es va fer aquest plec hi va haver un canvi en les 
notificacions, o sigui hi va haver un sistema de correus diferent, llavors es notificava 
només en un horari, de matins, ara es notifica matí i tarda, això ha suposat un 
sobrecost per a Correus, que ha hagut de tenir més gent treballant. Llavors una altra 
cosa que ens ha disparat el preu ha estat també les multes i la recaptació executiva, 
que ha estat més alt del previst, que s’havia fet en altres anys, i el tema dels 
pressupostos participatius, que també s’han hagut d’enviar coses per correu i per això 
en la partida de pressupostos d’aquest any, en lloc dels 100.000 vàrem posar 107.000 
euros. De totes maneres s’està treballant en aquest plec i ho estem parlant amb ells 
per veure si podem trobar maneres que sigui més econòmic tota aquesta comunicació, 
ja per via telemàtica i digital. 
El tema dels plafons ja els ha contestat l’Alcalde. I també als companys de la CUP que 
han comentat si la partida dels Ajuts 6.000 a veure si l’any que ve ja es podria 
incrementar de sortida en el pressupost, l’únic problema que té això és que és una 
partida de capítol 7 d’inversions, llavors passa que si d’entrada poses aquesta 
quantitat allà, i pel que sigui, aquest any ha anat bé perquè hem tingut més demanda, 
però si no tens tanta demanda,  no la pots traspassar cap a ordinari.  
I quant als companys del PSC, dels 24.600 euros dels pisos de Sant Miquel, són pisos 
que són relativament nous, en aquests moments no fa falta encara fer reformes en 
aquests pisos. I si aquesta part que es paga de lloguer serveix també per pagar aquest 
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préstec que vàrem demanar en el seu moment, i aquestes amortitzacions, i la 
comunitat i les petites coses que es puguin fer, doncs ens dona en aquests moments 
per poder atendre dintre d’Habitatge també totes aquestes situacions que es 
presenten, que estan tramitades des del CASG, per això ho hem fet, perquè els pisos 
són nous i de moment no fa falta fer-hi reformes. 
 
Intervé el Sr. García. Una petita cosa que volia fer en la primera intervenció, però ho 
he oblidat. A part d’agrair a la Sra. Montserrat Torras la disponibilitat, que tots solem 
reconèixer-li, dir també que el Sr. Jordi Alcalde, tant aquesta vegada com d’altres, 
aquest oferiment i aquesta col·laboració és molt sovintejada, i per tant també li vull 
agrair. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 1 OeC) 
i 11 abstencions (5 ERC, 3 PSC, 3 CUP). 
 
12.1. - APROVAR EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA CORPORACIÓ 

(EX.2019 I 2020) 
 
Núm. de referència : X2018039072     
Núm. expedient: CPG62018000017 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de subvencions de la Corporació pels exercicis 2019 
i 2020, d’acord amb la Llei 38/2003, e 17 de novembre, General de Subvencions i 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament 
d’Olot aprovada en sessió plenària de 17 de novembre de 2016. 
 
Segon.-  Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de TRENTA DIES 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. El dia 17 de novembre de 2016 vàrem aprovar el 
Pla estratègic de subvencions per l’any 2017 – 2018, ara portaríem a aprovació el que 
regirà pels anys 2019 – 2020. Amb la voluntat sempre d’anar-lo millorant, proposem 
incorporar el següent:  
- En cas de subvencions subjectes a concurrència competitiva es podrà ampliar la 

dotació prevista inicialment en la convocatòria, sempre que hi hagi crèdit 
pressupostari, tot seguint els paràmetres que fixin les bases i el que disposa 
l’article 58 de la Llei General de Subvencions. Caldrà però que la Junta de Govern 
Local aprovi aquesta ampliació de dotació i posteriorment es publiqui, i que 
segueixi una altra vegada tot el mateix procés que es va fer inicialment. 

- Pel que fa a les subvencions nominatives, hauran de ser previstes de forma 
concreta en el pressupost de despeses de la Corporació. Aquestes subvencions, 
tal com disposa la llei, han de tenir un objecte concret i justificable, en cap cas es 
podran concedir per cobrir despeses generals.  

Aquest acord estarà sotmès a informació pública pel termini de trenta dies al butlletí 
oficial de la província.  
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. A nosaltres ens 
hagués agradat també poder-hi participar, pensem que la nostra ciutat destina molts 
diners a subvencions a entitats de tot tipus, i per tant pensem que és un tema 
important, que hauria estat bé d’intentar trobar consens. Nosaltres ja els vàrem dir el 
2016 tot un seguit de consideracions que repassaré. Per exemple llegint la introducció 
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del Pla Estratègic, ens ha cridat l’atenció el fet que les associacions contribueixen a fer 
una ciutat més inclusiva i cohesionada –cap mena de problema– aspectes que haurien 
de ser d’exigència per a qualsevol activitat. També ens ha cridat l’atenció l’afirmació 
que l’administració local ha de posar les màximes facilitats perquè puguin prosperar 
tots els projectes promoguts des de la ciutadania, però després més endavant, 
afegeixen que les subvencions són inqüestionables com a instrument decisiu en la 
política social i econòmica de qualsevol administració. Per a nosaltres, tot i reconèixer 
la importància de les subvencions públiques a la nostra ciutat, també volem posar 
l’èmfasi en la importància en la tasca de control i avaluació que des de les 
administracions municipals hem de fer d’aquestes activitats per reconèixer-ne el seu 
valor i el grau de compliment dels objectius generals que s’estableixen a l’article 5, 
sobretot al punt 4, quan diu: promocionar i fomentar valors com la convivència 
ciutadana, la cohesió i la inclusió social. Aquesta valoració pensem nosaltres que es 
podria fer –no sé si es fa, si no ja ens ho explicaran– a partir d’uns ítems que 
tinguessin un retorn cap a les entitats que concorren a les subvencions per tal que 
també els pogués servir a elles per millorar les seves propostes d’activitats. A més 
també demanaríem –no sé si també és el cas– que estaria bé de definir què és el que 
entenem per convivència, cohesió i inclusió social, perquè potser no tots entenem el 
mateix, i per tant a les entitats els interessaria saber quin és el parer de l’administració. 
Per altra banda, en relació a les subvencions que apareixen per a l’any 2019, n’hi ha 
algunes –ja ho saben vostès– que nosaltres no hi estem d’acord, ja ho hem expressat 
altres vegades, com per exemple la subvenció a Olot Televisió o al CIT; mentre que 
d’altres pensem que s’haurien d’augmentar, tenint en compte la incidència que tenen 
per a la nostra ciutat, per exemple les subvencions per a acció social o les 
subvencions per a l’Escola d’Art.  
Pel que fa al detall als tipus de subvenció, ens agrada molt que hagin incorporat les 
subvencions a les entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats culturals i 
ciutadanes, un seguit de termes –agafo paraules textuals– que seran els 
subvencionables. Però pensem que aquesta formula hauria de ser extensiva a la resta 
de subvencions, i que per exemple també hi hagi termes d’aquests tipus –no sé si és 
possible això tècnicament, ens ho haurien d’explicar– per a les subvencions per a 
activitats que tinguin a veure amb l’educació i la joventut, la pràctica esportiva o per 
garantir l’accés a la formació, ja que si s’incloguéssin aquests termes també 
permetrien escatir determinades activitats que tot i ser d’aquest tipus, no treballin 
valors com per exemple el foment de l’àmbit comunitari, el voluntariat, la inclusió, la 
cohesió social i el respecte al medi ambient, per dir-ne només alguns.  
També voldríem fer esment a un dels dèficits que nosaltres trobem de les nostres 
ciutats i ho dic per experiència, és el relleu dels membres de la seves juntes. Per a 
nosaltres també estaria bé d’incloure algun tipus d’ítem que valorés positivament 
aquelles entitats que desenvolupessin algun projecte per incorporar voluntariat en la 
seva estructura organitzativa, que asseguri el relleu a les juntes. D’aquesta manera 
asseguraríem el relleu d’entitats que han desenvolupat una gran tasca a la ciutat per al 
bé comú, però evitaríem contemplar que hi ha entitats que baixen la persiana perquè 
no han trobat relleu per a la seva junta; se’ns acut per exemple en aquest cas Idesga, 
que ha desenvolupat una gran tasca a la nostra ciutat, però que ho ha hagut de deixar 
córrer per falta de relleu. De la mateixa manera també estaria bé que des dels serveis 
tècnics es pogués fer un acompanyament, sabem que es fan certes coses, però que 
es pogués fer un acompanyament d’aquestes propostes de creació de noves entitats 
cap a entitats ja existents que poden desenvolupar una activitat o que tenen en comú 
objectius; a vegades passa que hi ha entitats que se solapen molt amb altres entitats 
molt semblants, potser estaria bé un cert acompanyament perquè es poguessin trobar, 
sobretot en entitats de nova creació, per tal que es poguessin integrar i d’aquesta 
manera millorar, ampliar i diversificar l’activitat de les entitats ja existents.  
I finalment, pel que fa a la dotació pressupostària, ens ha cridat un punt al que s’ha 
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referit la regidora, ens ha cridat l’atenció que el Pla parli de complir les exigències 
legislatives que afectin la gestió de fons públics, com el principi d’estabilitat 
pressupostària, eficàcia, eficiència i coordinació administrativa. Però en canvi s’anunciï 
que la dotació pressupostària es pugui ampliar tan sols aprovant-ho a través de la 
Junta de Govern Local, en la qual només té vot l’equip de govern, nosaltres només hi 
assistim; nosaltres veuríem molt millor que aquest augment de la dotació 
pressupostària –ens explicaran si això és legal o no– pogués passar pel Ple, tal i com 
passa per exemple una modificació de crèdit, com acabem de fer ara mateix, de 
manera que es pogués permetre el debat i el contrast d’opinions. Per tant nosaltres en 
aquest cas, ens hi oposarem.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Algunes de les coses que volíem 
dir també com a PSC, ja les ha dit el regidor de la CUP; ens preocupa molt quins són 
els criteris que es poden fomentar, els objectius de les subvencions i el control 
d’aquestes subvencions, etc. Sobretot hi ha un punt, que és l’article 7 que ho hi estem 
d’acord, que diu: les subvencions que atorgarà l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2019 
són les següents; encara que després, més endavant, el document diu que aquesta 
relació és a títol enunciatiu, nosaltres no veiem clar que hi hagi aquí un llistat de 
subvencions, que malgrat algunes d’aquestes, amb títol enunciatiu ja es van aprovar 
en els pressupostos, no estem d’acord amb aquest llistat. I a més a més no estem 
d’acord amb que aprovem una cosa que ja pugui una mica marcar la línia política del 
nou exercici, del 2019, que com sabem hi haurà eleccions el mes de maig i per tant en 
tot cas serà el nou equip de govern qui haurà de decidir. En tot cas votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Quintana en representació del grup municipal ERC. Nosaltres entenem 
que la relació pública ciutadana, per dir-ho d’alguna manera, que moltes vegades 
parlem de la relació pública privada, la pública ciutadana em sembla que és una cosa 
que s’ha de fomentar per molts motius, tampoc ara és el moment. La primera manera 
és posant-hi prou diners, nosaltres no entenem que donem massa diners de 
subvencions; nosaltres entenem que donem pocs diners, ens sembla que els 
ciutadans, sobretot quan estan organitzats en entitats poden també compartir 
l’execució del pressupost de la ciutat i això ens sembla que és positiu, caminar cap 
aquest camí. 
Nosaltres tot el reglament de subvencions no ens fa el pes conceptualment, ens 
sembla que s’hauria de fer un replantejament, entre cometes que se m’entengui bé la 
paraula: potser més “modern”, on posem més en valor sobre quins criteris es donen 
les subvencions, que es poguessin donar les subvencions entenc més d’un cert import, 
a partir d’una comissió; o sigui que ho redactaríem tot d’una altra manera. 
Estem d’acord amb el que han dit els companys de la CUP, que ens agradaria també 
que sobretot certs projectes tinguessin també uns ítems qualitatius i quantitatius per 
poder valorar la seva execució, sobretot no per tenir un control, sinó també per poder 
anar millorant els projectes, perquè en el fons són diners públics, igual que es fa amb 
les activitats que fa l’Ajuntament i que internament s’autovaloren, estaria bé que es fes 
això.  
I finalment, que n’hem parlat també en el tema dels processos participatius, és un 
reglament que han fet vostès en el qual nosaltres no hi hem tingut cap tipus de 
participació ni taula de discussió, i per tant nosaltres hi votarem en contra. Tot i això 
nosaltres estem oberts a asseure’ns i poder mirar quines coses podem començar a 
canviar per tenir una regulació d’aquest tema de les subvencions, enfocat d’una altra 
manera.  
 
Intervé la Sra. Torras. El que volia aclarir quan han preguntat si és pot passar de la 
Junta de Govern Local si també s’hauria de passar pel Ple, en les subvencions de 
concurrència competitiva, primer s’ha d’aprovar que hi hagi crèdit pressupostari; 
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evidentment que si no n’hi ha i es pensa destinar més diners, ha de passar pel Ple a 
través d’una modificació de crèdit. Una altra cosa és que tinguéssis un major ingrès 
que no hagués de passar, i que llavors per la Junta de Govern Local fos suficient. 
Llavors caldria una altra vegada tornar-ho a publicar, s’haurien de tornar a valorar totes 
les peticions i s’hauria de tornar a enviar a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. En tot cas és l’únic aclariment que volia fer.  
Entenc que com que s’ha manifestat la voluntat de votar en contra, no sé si s’haurà de 
deixar igual com el que teníem o haurem de tornar a reunir-nos i parlarem a veure si 
ho fem d’alguna altra manera i ho tornarem a valorar.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 9 vots a favor 
(PdeCAT - DC), 11 vots en contra (5 ERC, 3 PSC, 3 CUP) 1 abstenció (OeC). 
 
Intervé l’Alcalde. Voldria enviar un missatge de tranquil·litat a les entitats que esperen 
les subvencions, però és possible que no puguin sortir les subvencions per a les 
entitats després de la votació que s’ha produït, i per tant, que sí que pateixin les 
entitats, que és possible que no hi hagi subvencions aquest any.  
 
13.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS A LES 
ACTIVITATS D'ARTS ESCÈNIQUES QUE ES PORTARAN A TERME DE GENER A 

JUNY 2019 
 
Núm. de referència : X2018039030     
Núm. expedient: CPG62018000016 
 
Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques que es 
portaran a terme de gener a juny 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 d’Arts Escèniques que 
es portaran a terme de gener a juny 2019. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Es presenten i sotmeten a votació conjuntament els punts 13.1, 13.2 i 13.3. 
 

13.2. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS A LA 
PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS DELS MUSEUS D'OLOT 
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Núm. de referència : X2018039019     
Núm. expedient: CPG62018000014 
 
Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats que es portaran a terme en 
motiu de la programació d’activitats dels Museus d’Olot. 
 
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 l’espectacle de la CIA. Margarita 
Socias que es portarà a terme el 14/06/2019. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Es presenten i sotmeten a votació conjuntament els punts 13.1, 13.2 i 13.3. 
 

13.3. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS A LA 
PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS MUSICALS QUE ES PORTARAN A TERME DE 

GENER A JUNY 2019 
 
Núm. de referència : X2018039023     
Núm. expedient: CPG62018000015 
 
Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats musicals que es portaran a 
terme de gener a juny 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 
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informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats musicals que es 
portaran a terme de gener a juny 2019. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació els preus públics de l’Institut 
de Cultura per a les activitats d’arts escèniques, les activitats dels Museus d’Olot i la 
programació d’activitats musicals, que es portaran a terme de gener a juny del 2019. 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, l’Ajuntament d’Olot assumeix el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com és habitual, fins que no 
tinguem tarifació social, m’abstindré.  
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Només tornar a dir que la 
tarifació progressiva està basada en criteris d’equitat, que no és assistencialista, que 
permet preus adaptables a les rendes disponibles de les famílies, que sí que pugui ser 
fàcil de gestionar i que respecta la confidencialitat de les dades i dels procediments. 
Per tant, està bé que anem parlant d’això, que és important, perquè és molt més 
equitatiu fer-ho d’aquesta manera que no pas fent el que s’està fent ara. Per tant seria 
més just.  
 
Sotmesos a votació els punts 13.1, 13.2 i 13.3, s’aproven amb 17 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 

 
14.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2018 A 

REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2019 
 

Intervé l’Alcalde. És un punt que no és necessari que vagi al Ple, perquè la proposta 
de l’aprovació inicial diu que si no hi ha al·legacions, queden aprovades definitivament 
les Ordenances Fiscals. Ens va semblar que per transparència valia la pena que ho 
portéssim a Ple i ho poguéssim parlar, però davant la possibilitat que perdem la 
votació, si no hi ha necessitat d’aprovació definitiva pel Ple, faria la consulta a la 
Secretària si és necessari que es deliberi i voti.  
 
Respon la Secretària que es pot retirar de l’ordre del dia i que les Ordenances Fiscals 
transcorregut el termini d’exposició pública sense al·legacions es consideren 
aprovades definitivament sense ulterior acord. 
 
Intervé l’Alcalde. Si estan aprovades perquè no hi ha hagut al·legacions, el retirem de 
l’ordre del dia.  

 
15.1. - FINCA CARRER DE SANT MIQUEL, 10.- Proposant adoptar acords relatius 
a l’expropiació forçosa de la finca número 10 del carrer de Sant Miquel, afectada 

com a vialitat. 
 
Núm. de referència : X2018039318     
Núm. expedient: URG42018000010 
 
El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olot, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 18 de juny de 2003; 
text refós aprovat en la sessió de 25 de setembre de 2003 (DOGC núm. 4061, de 2 de 
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febrer de 2004) qualifica la finca que es descriurà, com a afectada per vialitat, amb 
destí a l’eixamplament del carrer de Sant Miquel, sense incloure-la en cap àmbit 
d’equidistribució de beneficis i càrregues, havent-se d’expropiar. 
 
Per la qual cosa, queda afectada urbanísticament la finca registral següent: 
 
Número 3095 inscrita al tom 610, llibre 126, foli 33, del Registre de la Propietat d’Olot, 
propietat dels senyors MIQUEL  MACIAS TRAITÉ, amb DNI núm. 40215246E i domicili 
al Mas La Rompudassa, núm. 1, 17812 d’Olot; ANTONIO MACIAS TRAITÉ,  amb DNI 
núm. 40223770J i domicili al Mas La Rompudassa, núm. 1, 17812 d’Olot; MARIA 
DOLORES MACIAS OLIVET, amb DNI núm. 40239918S i domicili al Mas La 
Rompudassa, núm. 1, 17812 d’Olot; i NARCISA MACIAS OLIVET,  amb DNI núm. 
40223140G i domicili al Mas La Rompudassa, núm. 1, 17812 d’Olot. 
 
Per part de la propietat del bé immoble afectat s’ha ofertat i acceptat com a preu just, 
per tots els conceptes, la següent quantitat total: TRENTA DOS MIL EUROS (32.000 
€). En aquest import hi ha inclòs el premi d’afecció i els interessos legals 
corresponents. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària per a l’expropiació de referència a la 
partida 18.140.1510.600.910 “adquisició de patrimoni”. 
 
Vist el que disposen els articles 10-110 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de 
desembre de 1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d’abril de 1957; 94 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 19 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal de règim local de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 24 de la Llei d’Expropiació forçosa i antecedents 
corresponents, el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni expropiatori adjunt, en relació a la finca situada al 
número 10 del carrer de Sant Miquel, registral número 3095 del tom 610, llibre 126, foli 
33, propietat dels senyors MIQUEL MACIAS TRAITÉ, ANTONIO MACIAS TRAITÉ, 
MARIA DOLORES MACIAS OLIVET i NARCISA MACIAS OLIVET.   
 
SEGON.- CONSTATAR el fet de la declaració implícita d’utilitat pública a l’efecte 
d’ocupació dels béns per l’aprovació del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) d’Olot, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona en la sessió de 18 de juny de 2003; text refós aprovat en la sessió de 25 de 
setembre de 2003 (DOGC núm. 4061, de 2 de febrer de 2004) qualifica la finca que es 
descriurà, com a sòl urbà, i afectada com a vialitat: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: 
 
URBANA: Casa sita en la calle de San Miquel de esta  ciudad señalada con el número 
diez, con una superficie de treinta y seis metros cuadrados, que linda; por el Norte o 
frente, con dicha calle; por la derecha, con Ramon Arimany; por la izquierda, con la de 
Estevan Coderch y por la espalda, con el río Fluvià. 
 
Inscrita al Registre de la Propietat d’Olot número 3095, tom 610, llibre 126, foli 33.  
 
Càrregues: És lliure de càrregues i gravàmens. Però està ocupada de fet per una 
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família que no té títol d’ocupació conegut. La reubicació de dit ocupant serà a compte i 
càrrec de la corporació 
 
Referència cadastral: La finca té com a referència cadastral el número 
8406520DG5780N0001LB . 
 
TÍTOL: 
 
Els pertany per meitats indivises de la següent forma: 
 
Al senyor MIQUEL MACIAS TRAITÉ, un 25% de la propietat, per herència en 
escriptura del Notari d’Olot José Folch Vernet de 25 de maig de 1951 i consolidació de 
l’usdefruit amb la nuda propietat en escriptura pública de consolidació de 22 d’agost de 
1997 del notari d’Olot senyor Angel Arregui Laborda número 1547 del seu protocol. I 
un 1,042000% per adjudicació en pagament de deutes, segons consta en escriptura 
pública d’adjudicació en pagament de deutes de 22 d’agost de 1997 del notari d’Olot 
Angel Arregui Laborda, número 1547 del seu protocol.  
 
Al senyor ANTONIO MACIAS TRAITÉ, un 25% de la propietat, per herència en 
escriptura del Notari d’Olot José Folch Vernet de 25 de maig de 1951 i consolidació de 
l’usdefruit en escriptura pública de consolidació de 22 d’agost de 1997 del notari d’Olot 
senyor Angel Arregui Laborda número 1547 del seu protocol. I un 1,042000% per 
adjudicació en pagament de deutes, segons consta en escriptura pública d’adjudicació 
en pagament de deutes de 22 d’agost de 1997 del notari d’Olot Angel Arregui Laborda, 
número 1547 del seu protocol.  
 
A la Sra. MARIA DOLORES MACIAS OLIVET, un 16,666667% de la propietat, per 
herència en escriptura del Notari d’Olot Antonio Clavera Armenteros, de 8 de 
novembre de 1954 i consolidació de l’usdefruit amb la nuda propietat en escriptura 
pública de consolidació de 22 d’agost de 1997 del notari d’Olot senyor Angel Arregui 
Laborda número 1547 del seu protocol. Un 5,20733% per compravenda, segons 
consta en escriptura pública de 29 d’agost de 1973 del notari d’Arbúcies Raul Vall 
Vilardell.  
 
A la Sra. NARCISA MACIAS OLIVET, un 16,666667% de la propietat, per herència en 
escriptura del Notari d’Olot Antonio Clavera Armenteros, de 8 de novembre de 1954 i 
consolidació de l’usdefruit amb la nuda propietat en escriptura pública de consolidació 
de 22 d’agost de 1997 del notari d’Olot senyor Angel Arregui Laborda número 1547 del 
seu protocol. Un 8,333333% per compravenda, segons consta en escriptura pública de 
29 d’agost de 1973 del notari d’Arbúcies Raul Vall Vilardell. I un 1,042000% per 
adjudicació en pagament de deutes, segons consta en escriptura pública d’adjudicació 
en pagament de deutes de 22 d’agost de 1997 del notari d’Olot Angel Arregui Laborda, 
número 1547 del seu protocol.  
 
PAGAMENT: 
 
L’import de justpreuament és de TRENTA DOS MIL EUROS (32.000 €). En aquest 
import hi és inclòs el premi d’afecció. 
 
El pagament es farà efectiu en  DOS TERMINIS, d’acord amb la següent previsió i 
abans de les dates que s’indiquen a continuació: 
 

Abans de 31/12/2018 2.000,00 € 
Abans de 30/05/2019 30.000,00 € 
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Inclou aquest import el premi d’afecció i interessos legals corresponents.  
 
A aquests efectes, els propietaris autoritzen a la Corporació a ingressar els imports 
corresponents al compte bancari de titularitat conjunta amb IBAN ES40 0182 0841 
1502 0006 6805. 
 
TERCER.- DECLARAR la necessitat d’ocupació de la finca descrita afectada pel Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olot, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 18 de juny de 2003; text 
refós aprovat en la sessió de 25 de setembre de 2003 (DOGC núm. 4061, de 2 de 
febrer de 2004) que la qualifica de vialitat 
 
QUART.- RESOLDRE per avinença, aprovant el document adjunt, l’expropiació de la 
finca propietat dels senyors MIQUEL  MACIAS TRAITÉ (NIF 40215246E), ANTONIO 
MACIAS TRAITÉ (NIF 40223770J), MARIA DOLORES MACIAS OLIVET (NIF 
40239918S) i NARCISA MACIAS OLIVET (NIF 40223140G) i que s’ha descrit en 
l’acord segon. 
 
CINQUÈ.- SATISFER el descrit import amb càrrec a la partida 18.140.1510.600.910 
“adquisició de patrimoni”, amb el benentès que el pagament s’efectuarà amb un 
percentatge del 25% per a cada propietari amb un ingrés al compte corrent esmentat 
al punt segon del present acord. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 18140  1510 60910 2000 ADQUISICIO DE PATRIMONI 140 999 999 065 999 999 
 

Pel que fa a l’exercici del 2019, la despesa anirà a càrrec de la partida 
19.140.1532.61912 “actuacions barri Sant Miquel”  
 
SISÈ.- DONAR per definitivament acabat l’expedient expropiatori a que s’ha fet 
referència, procedint a l’ocupació de la finca esmentades. 
 
SETÈ.- FACULTAR l’alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per a la formalització dels precedents acords. 
 
VUITÈ.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i a Intervenció, Dipositaria, 
Tresoreria i als serveis de cadastre. 
 
Es presenten conjuntament els punts 15 i 16. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

16.1. - FINQUES CARRER DE SANT MIQUEL, NÚMS. 8 i 12.- Proposant adoptar 
acords relatius a l’expropiació forçosa de les finques números 8 i 12 del carrer 

de Sant Miquel, afectades com a vialitat. 
 
Núm. de referència : X2018039335     
Núm. expedient: URG42018000011 
 
El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olot, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 18 de juny de 2003; 
text refós aprovat en la sessió de 25 de setembre de 2003 (DOGC núm. 4061, de 2 de 
febrer de 2004) qualifica les finques que es descriuran, com a afectades per vialitat, 
amb destí a l’eixamplament del carrer de Sant Miquel, sense incloure-les en cap àmbit 
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d’equidistribució de beneficis i càrregues, havent-se d’expropiar. 
Per la qual cosa, queden afectades urbanísticament les finques registrals següents: 
 
1a) Finca número 1605 inscrita al tom 1858, llibre 818, foli 5, inscripció primera del 
Registre de la Propietat d’Olot, on hi figura amb la següent descripció: 
 
URBANA: Casa señalado de número ocho, construida a un piso bajo tejado, cuya 
medida superficial según catastro es de setenta y ocho metros cuadrados, con un 
huerto a su retro contiguo, de cabida una área, veinticinco centiáreas, y junto también 
una pequeña extensión de terreno llamado Plaseta que se halla al frente de la misma 
casa, de extensión quinientos palmos cuadrados, equivalentes a novena y seis metros, 
cuatrocientos treinta y siete milímetros, todo lo cual forma una sola finca y se halla 
situada en la calle de San Miguel de esta villa; y en junto linda: por el Oriente, o sea, 
por la derecha entrando a la casa, parte con el río Fluviá, mediante un despeñadero, y 
parte con honores de Jose Coderch; por Mediodía, o sea por el frente, con la capilla de 
San Miguel; y por Cierzo, o por detrás, parte con una casa cuyo dueño se ignora, y 
parte con honores que poseyó el Hospital de Sant Jaume de esta villa; y por Poniente, 
con Miguel Macias Traité. 
 
Títol de propietat:  
 
Pertany, per iguals meitats indivises en un 25% cadascú, al senyor MARCOS 
COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 46672000D i domicili a Carrer Mas Cal Pacient, 
núm. 3 d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus 
Pujol el dia nou de juny de dos mil onze, protocol número 1151; al senyor FRANCESC 
COROMINA BARNADAS, amb DNI núm. 07264442F i domicili al Carrer Pere Lloses, 
núm. 2, d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Angel 
Arregui Laborda Pujol el dia deu de juliol de dos mil quinze, protocol número 1336; al 
senyor CARLES CARRE COROMINA, amb DNI núm. 77920782W i domicili a Carrer 
Gredera, núm. 2, 2on d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari de Vic 
senyor José Vilana Espejo el dia vint-i-cinc de maig de dos mil disset, protocol número 
1509 i al senyor LUIS COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 77885473K, per títol 
d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus Pujol el dia nou de 
juny de dos mil onze, protocol número 1151 del qui es fa constar que la FUNDACIÓ 
TUTELAR DE LES COMARQUES GIRONINES, amb NIF núm. G17752288 i domicili 
al Carrer Pierre vilar, núm. 5, baixos de Girona, és la seva legal representant segons 
sentència, i que la corresponent autorització judicial s’estableix la condició suspensiva i 
resolutòria dels presents acords. 
 
Referència cadastral: La finca té com a referència cadastral el número 
8406521DG5780N0001TB . 
2a) Finca número 1968 inscrita al tom 948, llibre 302, foli 34, inscripció primera del 
Registre de la Propietat d’Olot, on hi figura amb la següent descripció: 
 
URBANA: Casa número doce de la calle de San Miguel, de esta ciudad, con su patio 
contiguo; consta de planta baja y un piso; la casa mide cincuenta y cuatro metros, 
novena centímetros, y el patio tiene nueve metros, cincuenta centímetros cuadrados, y 
en junto linda: al Norte, frente, con dicha calle; al este, izquierda, con señor Masías; 
Oeste, derecha, y Sur, espalda, con Anita Pujol Vergés. 
 
Càrregues: És lliure de càrregues i gravàmens. Però figura ocupada amb un llogater: 
BEATRIZ BACARIZA FERNANDEZ amb DNI núm. 02542683-X. 
 
Títols de propietat:  
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Pertany, per iguals meitats indivises en un 20% cadascú, al senyor MARCOS 
COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 46672000D i domicili a Carrer Mas Cal Pacient, 
núm. 3 d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus 
Pujol el dia deu d’abril de mil nou cents vuitanta-u; al senyor FRANCESC COROMINA 
BARNADAS, amb DNI núm. 07264442F i domicili al Carrer Pere Lloses, núm. 2, 
d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Angel Arregui 
Laborda Pujol el dia deu de juliol de dos mil quinze, protocol número 1336; al senyor 
CARLES CARRE COROMINA, amb DNI núm. 77920782W i domicili a Carrer Gredera, 
núm. 2, 2on d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari de Vic senyor José 
Vilana Espejo el dia vint-i-cinc de maig de dos mil disset, protocol número 1509; al 
senyor LUIS COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 77885473K, per títol d’Herència 
atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus Pujol el dia deu d’abril de mil nou 
cents vuitanta-u i de qui es fa constar que la FUNDACIÓ TUTELAR DE LES 
COMARQUES GIRONINES, amb NIF núm. G17752288 i domicili al Carrer Pierre vilar, 
núm. 5, baixos de Girona, és la seva legal representant segons sentència, i que la 
corresponent autorització judicial s’estableix la condició suspensiva i resolutòria dels 
presents acords, i al senyor FRANCISCO COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 
77885474E i domicili a l’Avinguda Anselm Clavé, núm. 3, àtic B, per títol d’Herència 
atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus Pujol el dia deu d’abril de mil nou 
cents vuitanta-u i qui actua representat per la Sra. MARIA TERESA GIMFERRER 
VALLHONRAT, amb DNI núm. 40274001N i domicili a l’Avinguda Anselm Clavé, núm. 
3 B, 3er, 2a d’Olot, segons poders que s’acompanyen. 
 
Referència cadastral: La finca té com a referència cadastral el número 
8406519DG5780N0001FB. 
 
Per part de la propietat dels béns immoble afectats s’ha ofertat i acceptat com a preu 
just, per tots els conceptes, la següent quantitat total: CINQUANTA UN MIL CINC 
CENTS EUROS (51.500 €). Quantitat que es desglossa de la següent manera:  
21.140,75€ correspon a la finca 1a. i 30.359,25€ a la2a. En aquest import hi és inclòs 
el premi d’afecció. 
 
El pagament del valor de les finques, es farà efectiu en TRES TERMINIS, d’acord amb 
la següent previsió i abans de les dates que s’indiquen a continuació: 
 

Abans de 31/12/2018 2.000,00 € 
Abans de 30/06/2019 24.750,00 € 
Abans de 30/06/2020 24.750,00 € 

 
Atès que existeix consignació pressupostària per a l’expropiació de referència a la 
partida 18.140.1510.600.910 “adquisició de patrimoni”. 
Vist el que disposen els articles 10-110 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de 
desembre de 1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d’abril de 1957; 94 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 19 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal de règim local de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 24 de la Llei d’Expropiació forçosa, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió informativa 
del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni expropiatori adjunt, en relació a les finques situades 
als números 8 i 12 del carrer de Sant Miquel, propietat dels senyors que més endavant 
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es nombraran.   
SEGON.- CONSTATAR el fet de la declaració implícita d’utilitat pública a l’efecte 
d’ocupació dels béns per l’aprovació del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) d’Olot, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona en la sessió de 18 de juny de 2003; text refós aprovat en la sessió de 25 de 
setembre de 2003 (DOGC núm. 4061, de 2 de febrer de 2004) qualifica les finques que 
es descriuen, com a sòl urbà, i afectades com a vialitat: 
 
1a) Finca número 1605 inscrita al tom 1858, llibre 818, foli 5, inscripció primera del 
Registre de la Propietat d’Olot, on hi figura amb la següent descripció: 
 
URBANA: Casa señalado de número ocho, construida a un piso bajo tejado, cuya 
medida superficial según catastro es de setenta y ocho metros cuadrados, con un 
huerto a su retro contiguo, de cabida una área, veinticinco centiáreas, y junto también 
una pequeña extensión de terreno llamado Plaseta que se halla al frente de la misma 
casa, de extensión quinientos palmos cuadrados, equivalentes a novena y seis metros, 
cuatrocientos treinta y siete milímetros, todo lo cual forma una sola finca y se halla 
situada en la calle de San Miguel de esta villa; y en junto linda: por el Oriente, o sea, 
por la derecha entrando a la casa, parte con el río Fluviá, mediante un despeñadero, y 
parte con honores de Jose Coderch; por Mediodía, o sea por el frente, con la capilla de 
San Miguel; y por Cierzo, o por detrás, parte con una casa cuyo dueño se ignora, y 
parte con honores que poseyó el Hospital de Sant Jaume de esta villa; y por Poniente, 
con Miguel Macias Traité. 
 
Títol de propietat:  
 
Pertany, per iguals meitats indivises en un 25% cadascú, al senyor MARCOS 
COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 46672000D i domicili a Carrer Mas Cal Pacient, 
núm. 3 d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus 
Pujol el dia nou de juny de dos mil onze, protocol número 1151; al senyor FRANCESC 
COROMINA BARNADAS, amb DNI núm. 07264442F i domicili al Carrer Pere Lloses, 
núm. 2, d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Angel 
Arregui Laborda Pujol el dia deu de juliol de dos mil quinze, protocol número 1336; al 
senyor CARLES CARRE COROMINA, amb DNI núm. 77920782W i domicili a Carrer 
Gredera, núm. 2, 2on d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari de Vic 
senyor José Vilana Espejo el dia vint-i-cinc de maig de dos mil disset, protocol número 
1509 i al senyor LUIS COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 77885473K, per títol 
d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus Pujol el dia nou de 
juny de dos mil onze, protocol número 1151 del qui es fa constar que la FUNDACIÓ 
TUTELAR DE LES COMARQUES GIRONINES, amb NIF núm. G17752288 i domicili 
al Carrer Pierre vilar, núm. 5, baixos de Girona, és la seva legal representant segons 
sentència, i que la corresponent autorització judicial s’estableix la condició suspensiva i 
resolutòria dels presents acords. 
 
Referència cadastral: La finca té com a referència cadastral el número 
8406521DG5780N0001TB . 
 
2a) Finca número 1968 inscrita al tom 948, llibre 302, foli 34, inscripció primera del 
Registre de la Propietat d’Olot, on hi figura amb la següent descripció: 
 
URBANA: Casa número doce de la calle de San Miguel, de esta ciudad, con su patio 
contiguo; consta de planta baja y un piso; la casa mide cincuenta y cuatro metros, 
novena centímetros, y el patio tiene nueve metros, cincuenta centímetros cuadrados, y 
en junto linda: al Norte, frente, con dicha calle; al este, izquierda, con señor Masías; 
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Oeste, derecha, y Sur, espalda, con Anita Pujol Vergés. 
Càrregues: És lliure de càrregues i gravàmens. Però figura ocupada amb un llogater: 
BEATRIZ BACARIZA FERNANDEZ amb DNI núm. 02542683-X. 
 
Títols de propietat:  
 
Pertany, per iguals meitats indivises en un 20% cadascú, al senyor MARCOS 
COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 46672000D i domicili a Carrer Mas Cal Pacient, 
núm. 3 d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus 
Pujol el dia deu d’abril de mil nou cents vuitanta-u; al senyor FRANCESC COROMINA 
BARNADAS, amb DNI núm. 07264442F i domicili al Carrer Pere Lloses, núm. 2, 
d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari d’Olot senyor Angel Arregui 
Laborda Pujol el dia deu de juliol de dos mil quinze, protocol número 1336; al senyor 
CARLES CARRE COROMINA, amb DNI núm. 77920782W i domicili a Carrer Gredera, 
núm. 2, 2on d’Olot, per títol d’Herència atorgada davant el notari de Vic senyor José 
Vilana Espejo el dia vint-i-cinc de maig de dos mil disset, protocol número 1509; al 
senyor LUIS COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 77885473K, per títol d’Herència 
atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus Pujol el dia deu d’abril de mil nou 
cents vuitanta-u i de qui es fa constar que la FUNDACIÓ TUTELAR DE LES 
COMARQUES GIRONINES, amb NIF núm. G17752288 i domicili al Carrer Pierre vilar, 
núm. 5, baixos de Girona, és la seva legal representant segons sentència, i que la 
corresponent autorització judicial s’estableix la condició suspensiva i resolutòria dels 
presents acords, i al senyor FRANCISCO COROMINA PUJOL, amb DNI núm. 
77885474E i domicili a l’Avinguda Anselm Clavé, núm. 3, àtic B, per títol d’Herència 
atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus Pujol el dia deu d’abril de mil nou 
cents vuitanta-u i qui actua representat per la Sra. MARIA TERESA GIMFERRER 
VALLHONRAT, amb DNI núm. 40274001N i domicili a l’Avinguda Anselm Clavé, núm. 
3 B, 3er, 2a d’Olot, segons poders que s’acompanyen. 
 
Referència cadastral: La finca té com a referència cadastral el número 
8406519DG5780N0001FB. 
 
PAGAMENT: 
 
L’import de justpreuament és de CINQUANTA UN MIL EUROS (51.500 €). Quantitat 
que es desglossa de la següent manera:  21.140,75€ correspon a la finca 1a. i 
30.359,25€ a la2a. En aquest import hi és inclòs el premi d’afecció. 
 
El pagament del valor de les finques, es farà efectiu en TRES TERMINIS, d’acord amb 
la següent previsió i abans de les dates que s’indiquen a continuació: 
 

Abans de 31/12/2018 2.000,00 € 
Abans de 30/06/2019 24.750,00 € 
Abans de 30/06/2020 24.750,00 € 

 
Inclou aquest import el premi d’afecció i interessos legals corresponents.  
 
A aquests efectes, els propietaris han aprovat la distruibució dels imports de la següent 
forma: 
 
 

Sant Miquel 8     2018 2019 2020 

46672000D COROMINA PUJOL MARCOS 25%     5.285,19 €        205,25 €      2.539,97 €      2.539,97 €  

77885473K COROMINA PUJOL LLUÍS 25%     5.285,19 €        205,25 €      2.539,97 €      2.539,97 €  
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07264442F COROMINA BARNADAS FRANCESC 25%     5.285,19 €        205,25 €      2.539,97 €      2.539,97 €  

77920782W CARRE COROMINA CARLES 25%     5.285,19 €        205,25 €      2.539,97 €      2.539,97 €  

     21.140,75 €  41,05%      821,00 €    10.159,88 €    10.159,88 €  

Sant Miquel 12        

46672000D COROMINA PUJOL MARCOS 20%     6.071,85 €        235,80 €      2.918,03 €      2.918,03 €  

77885474E COROMINA PUJOL FRANCISCO 20%     6.071,85 €        235,80 €      2.918,03 €      2.918,03 €  

77885473K COROMINA PUJOL LLUÍS 20%     6.071,85 €        235,80 €      2.918,03 €      2.918,03 €  

07264442F COROMINA BARNADAS FRANCESC 20%     6.071,85 €        235,80 €      2.918,03 €      2.918,03 €  

77920782W CARRE COROMINA CARLES 20%     6.071,85 €        235,80 €      2.918,03 €      2.918,03 €  

     30.359,25 €  58,95%   1.179,00 €    14.590,13 €    14.590,13 €  

        

     51.500,00 €  100,00%   2.000,00 €    24.750,00 €    24.750,00 €  

 
TERCER.- DECLARAR la necessitat d’ocupació de les finques descrites afectades pel 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olot, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 18 de juny de 2003; text 
refós aprovat en la sessió de 25 de setembre de 2003 (DOGC núm. 4061, de 2 de 
febrer de 2004) que les qualifica de vialitat. 
 
QUART.- RESOLDRE per avinença, aprovant el document adjunt, l’expropiació del les 
finques descrites en l’acord segon. 
 
CINQUÈ.- SATISFER el descrit import amb càrrec a la partida 18.140.1510.600.910 
“adquisició de patrimoni”. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200240  Despeses 18140  1510 
60910 

2000 ADQUISICIO DE PATRIMONI 140 999 999 065 999 999 

 

Pel que fa a l’exercici del 2019, la despesa anirà a càrrec de la partida 
19.140.1532.61912 “actuacions barri Sant Miquel”  
 
SISÈ.- DONAR per definitivament acabat l’expedient expropiatori a que s’ha fet 
referència, procedint a l’ocupació de la finca esmentades. 
 
SETÈ.- FACULTAR l’alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per a la formalització dels precedents acords. 
 
VUITÈ.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i a Intervenció, Dipositaria, 
Tresoreria i als serveis de cadastre. 
 
El Sr. Gelis presenta conjuntament els punts números 15 i 16. Aquests punts fan 
referència a tres finques que estan al final del carrer de Sant Miquel, forma part del 
projecte d’anar obrint aquest carrer fins poder arribar al Consum, per entendre’ns. 
Aquestes finques també estan afectades pel Pla General del 2003, per tant 
l’Ajuntament ha de complir amb les seves obligacions d’adquirir-les en el moment que 
sigui possible l’acord; aquest moment ha arribat, ens hem posat d’acord amb els 
propietaris per fer una expropiació acordada, encara que els termes aquí hi posen 
forçosa perquè legalment ha de ser així, però hem acordat el valor. Com saben 
sempre que arribem a un acord d’expropiació estan al voltant de màxim el valor 
cadastral, o molt poca diferència per sobre, per tant aquestes compleixen també 
aquests requisits. La finca té un valor total de 32.000 euros, dels quals 2.000 es 
pagaran dins d’aquest any i la resta, els 30.000 euros, dins l’any següent; i tot això 
forma part també del PIAM de Sant Miquel, del qual es va parla amb tots els veïns de 
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Sant Miquel. I les altres dues finques, que són tenen un valor total de 51.500 euros, 
dels quals 2.000 es pagaran també aquest any i llavors hi haurà dues anualitats, una 
de 24.750 euros per a l’any 2019 i la mateixa quantitat per a l’any 2020. El que 
proposem és aprovar aquestes dues expropiacions acordades. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Per part meva és donar suport 
a aquestes propostes, que votarem favorablement. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres també votarem els 
dos punts favorablement.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres hi estem totalment 
d’acord, el que pensem que això arriba tard, tan de bo fa quatre anys ja haguéssim 
aprovat aquestes expropiacions i haguéssim pogut desencallar aquest vial de la ciutat 
que és important per connectar la plaça Palau amb la zona de Sant Miquel. És un 
carrer important per a la ciutat, és acabar de cosir aquesta part de la ciutat que no està 
ben cosida, i que falta donar-li serveis públics, urbanístics en aquest cas, a aquesta 
avinguda, que ha de merèixer i donar valor a aquella zona de la ciutat. I a més a més 
és un carrer que dona directament al riu i per tant estem potenciant el riu. Per tant, 
benvinguda la proposta. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
17.1. - MOCIÓ DEL COMITÈ DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA PER EXPRESSAR 

LA VOLUNTAT D'ABOLIR LA MONARQUIA BORBÒNICA 
 
Núm. de referència : X2018035811     
Núm. expedient: SG022018000047 
 
Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al 
dictador Franco com a Cap de l’Estat espanyol. Prèviament havia jurat “los principios 
fundamentales del Movimiento”, principis fonamentals de la dictadura franquista, dues 
vegades: el 22 de juliol del 1969 i sis anys després amb Franco ja mort. En tots dos 
casos va jurar lleialtat als principis fonamentals del “Movimiento Nacional” i en el 
jurament de l’any 1969 va dir “Recibo de su Excelencia, el Jefe del Estado y 
Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”, acceptant, 
conseqüentment, la sublevació colpista en contra de la legitima democràcia 
republicana, que va provocar la mort de més d’un milió de persones, l’exili de 
moltíssimes més persones, la posterior duríssima repressió que va durar 40 anys i les 
execucions sumàries que van assassinar, entre d’altres, el president Lluís Companys. 
D’aquests juraments no es coneix la seva renúncia. El 19 de juny del 2014, es 
proclama Rei d’Espanya, Felip VI, i aquest no ha fet més que allunyar la democràcia 
del poble. El missatge del 3 d’octubre de 2017 va ser on es va veure que el llegat de 
Franco continua viu dins aquesta monarquia obsoleta. 
 
Però, la monarquia espanyola està desfasada també per molts altres motius, dels 
quals en podem citar: 
 

 El Cap de l’Estat espanyol és un militar, ja que correspon al rei el 
comandament suprem de les Forces Armades. 

 
 La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabiitat. 

 
 El càrrec de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte a les normes 
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més elementals de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular, 
principi màxim de les democràcies modernes. 

 
 El càrrec de rei contravé les lleis d’igualtat, atès que fins fa poc només podia 

ser reemplaçat per un descendent mascle. Només quan l’etat monàrquic ha 
cregut convenient, han fet una renovació exprés de la constitució a la seva 
egoista conveniència per incloure la figura femenina. 

 
 No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans, 

mitjançant els Pressupostos Generals de l’Estat espanyol, al Rei ni a la seva 
família. 

 
Tot això situa al Rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis 
anacrònics, sobretot en temps de crisi econòmica, i, per tant, contrari al principi 
universal d’igualtat de tots els homes davant la llei. 
 
Atès que la nació catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l’ocupació militar per part 
de la monarquia borbònica. Una ocupació militar que va començar amb el rei Felipe V, 
IV pels catalans.  
 
Atès que Olot és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de la 
democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos 
dels seus fonaments bàsics. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot desitja contribuir en l’increment del nivell democràtic tant 
a la nostra vila com a la resta dels Països Catalans. 
 
Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament d’Olot: 
 

1. Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i 
democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans. 

 
2. Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols monàrquics de les nostres 

institucions municipals. 
 

3. Instar les nostres institucions a aplicar el que legítimament vàrem votar en 
referèndum el dia 1 d’octubre de 2017 i reafirmat el 21 de desembre del mateix, 
amb unes eleccions imposades per l’estat espanyol sota la pressió del 155. 

 
Presenta la moció la Sra. Helena Siches, en representació del CDR, que llegeix el text 
de la moció.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquesta vegada vaig pensar 
que amb la presentació d’aquesta moció, tenint en compte la que presentem nosaltres 
seguida, pensava que podríem posar-nos d’acord, però és clar, ja li avanço que 
votarem en contra. I és perquè el que diu el títol, que és la voluntat d’abolir la 
monarquia borbònica, no té res a veure amb la part propositiva que després fa la 
moció. I nosaltres considerem que aquesta moció, votarem en contra bàsicament 
perquè és incoherent i també entenem que té poc sentit democràtic. Incoherent perquè 
parla de monarquia borbònica, vol dir que deixen obertes altres línies dinàstiques? 
Imagino que no, però tal com està posat, per això dic que em sembla incoherent.  
I aquest títol d’abolir la monarquia borbònica, com he dit, a la part dispositiva què ens 
demanen? Ens demanen viure en Països Catalans, excloure els símbols monàrquics 
de les nostres institucions municipals, que em sembla que no en tenim cap; i que 
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s’apliqui el que vàrem votar l’1 d’octubre i el 21 de desembre. És a dir, gairebé per no 
dir res, amb l’enunciat del títol. Per què dic també que ens sembla poc democràtica? 
Volen ja, d’entrada imposar sense cap debat ni votació, ja a Catalunya però tampoc a 
les Illes ni al País Valencià, volen que sigui i ja es demanen ja els Països Catalans. A 
mi em sembla que hauríem de debatre aquí, hauríem de debatre amb les persones 
que viuen a Ses Illes i al País Valencià, què en pensen ells.  
I també volen imposar el votat en un referèndum, que és l’u d’octubre, que nosaltres 
considerem que és una molt important mobilització, un atac brutal que hi va haver per 
part de la policia a homes i dones que s’expressaven d’una manera lliure i 
democràtica, però que d’allà no es pot desprendre cap altra cosa que aquest sentit que 
nosaltres diem de manifestació; és a dir, aquest sentit de referèndum no l’ha reconegut 
cap institució, no ja del nostre país sinó de fora. I no dic que sigui culpa de qui 
convocava el referèndum, però aquests són els fets.  
I les eleccions que vostès també invoquen del 21 de desembre, què diuen? Doncs 
diuen que va obtenir majoria parlamentària qui defensa aquests posicionaments, 
majoria parlamentària derivada d’una llei d’Hondt, però que en vots no van ser 
majoritaris, per tant per aquí el meu sentit que em sembla poc democràtic.  
Al final, sóc bastant imaginatiu, o m’ho sembla a mi, l’única i molt feble relació que 
existeix entre el títol de la moció i el que es proposa, al final, la que he trobat, és 
l’eliminació de la monarquia borbònica; no per la guillotina, com els nostres veïns 
francesos, sinó per construir un país o uns Països Catalans on se suposa que per 
eliminació no tindríem aquesta monarquia. Aquest és l’únic punt molt feble que tot 
estirant la meva imaginació, acabo trobant.  
Per tot el que li he explicat, votaré en contra, tot i que sí que estic a favor que s’aboleixi 
la monarquia tal i com explicaré en la moció que nosaltres després presentem.  
 
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. Avui durant el Ple hem 
parlat de participació ciutadana, llavors això és un clar exemple de participació 
ciutadana, en aquest cas nosaltres no podem estar-hi més d’acord i considerem que la 
ciutadania organitzada és capaç de tirar endavant qualsevol iniciativa; ho vàrem veure 
l’u d’octubre, ho estem veient ara durant diferents dies, més de vint-i-cinc universitats 
de l’Estat espanyol, que estan fent referèndums, i la gent està votant si vol monarquia 
o no. Nosaltres considerem que tenim un mandat popular que és el mandat popular de 
l’u d’octubre, considerem que aquest és el mandat popular que s’hauria d’exercir i tirar 
endavant. Per tant nosaltres considerem que no caldria que estiguéssim votant això. 
Però evidentment la nostra vessant internacionalista sempre ens fa estar al costat dels 
altres pobles, de les altres nacions de l’Estat espanyol, per tant no podem estar-hi més 
d’acord. Evidentment que no cal que us expliquem com s’articula l’Estat espanyol i 
considerem que qualsevol tipus de consulta que pugui entrar a qüestionar, millorar o 
canviar això hi estarem totalment d’acord.  
I evidentment que tampoc cal que entrem ara a recordar els episodis lamentables que 
porta la Corona espanyola des de fa més de tres-cents anys, socarrant ciutats 
completes al llarg i ample dels Països Catalans, sotmetent la voluntat popular de tota 
una sèrie de persones que no van admetre ni van acceptar aquest rei, i evidentment 
cap altre, faltaria més. I simplement, ens podem anar remetent al llarg del temps i 
recordar com Felip VI anava trucant empreses perquè marxessin d’aquest país, i se 
n’anessin a altres punts de l’Estat espanyol, aquest tipus de xantatge emocional, una 
persona així no està capacitada per governar persones lliures. Com que ens 
considerem persones lliures, com que considerem que actualment només hi ha un 20 
% de la població de l’Estat espanyol que ha tingut la capacitat de votar una Constitució 
anòmala, que és la Constitució de l’any 78, amb tot el soroll de sabres a les pròpies 
habitacions colindants; nosaltres considerem i ens avesem més amb el que ha fet el 
Parlament de Catalunya, que ha fet un primer pas, que ha obert una comissió 
d’investigació sobre la monarquia borbònica i en aquest cas els companys d’ERC, dels 
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Comuns, de Junts per Catalunya i la CUP mateix han tirat això endavant, i mentrestant 
el PP, Ciutadans i PSC han volgut impedir-ho però no se n’han sortit.  
Això és on estem, llavors hi ha el que ve darrera. El que ve darrera és un extrema 
dreta cada cop més extrema, ve Vox, ve la deriva totalment autoritària, per part de PP i 
Ciutadans, i evidentment tot es basa en la indissoluble unitat de l’Estat espanyol. I per 
la CUP no caldria més que dir que és molt benvinguda aquesta moció, i qualsevol altra 
moció, també la del Sr. García, que qüestioni la viabilitat de la monarquia espanyola i 
de totes i cadascuna de les monarquies del món. Els Països Catalans no tenim rei, ni 
en volem, ni volem saber res d’aquest tipus de tradicions, que són totalment anòmales, 
i que és una llacuna. Deixem-ho aquí.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres votarem en contra 
d’aquesta moció, justament malgrat que els nostres estatuts com a Partit Socialista de 
Catalunya, el PSC –que per cert, enguany complim quaranta anys– deixen molt clar 
que som un partit de vocació republicana; per tant no som monàrquics. Però sí que en 
un moment polític com el que estem vivint avui en dia, de desafiament i de trencament 
institucional per part de partits d’extrema dreta i de moviments radicals cap a les 
nostres institucions democràtiques, no veiem oportú qüestionar la forma política actual 
del cap de l’Estat, que cal recordar, fou refrendada per una amplíssima majoria de 
catalans i espanyols aprovant la Constitució espanyola. Per tant, votarem en contra 
d’aquesta moció. 
 
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Moltes coses de 
les que s’han dit, ja les podem també refrendar. Nosaltres pertanyem a un partit que té 
vuitanta-set anys, nascut ja republicà, i per tant en el seu propi nom, Esquerra 
Republicana, ja diu quins són els nostres principis.  
Per a nosaltres ser republicà vol dir defensar els drets de totes les persones i 
denunciar tot allò que atempti contra ells, i la monarquia no ho fa. Ser republicà vol dir 
ser demòcrata, i això vol dir exercir el veritable poder democràtic, que s’ha de bastir 
entre l’autèntica separació entre els poders: el poder legislatiu, executiu i judicial; i 
tenim sobrades mostres que la monarquia no ho defensa, al contrari que ho fomenta. 
La forma d’estat republicana és la millor garantia per a l’exercici de la democràcia i 
legitimació del poder.  
Dit això fàcilment s’entén que estiguem totalment d’acord amb la inhabilitació de la 
monarquia, l’anul·lació de la monarquia. Per això, en aquest Ple ja vàrem aprovar 
dintre d’aquesta legislatura, però ja fa uns mesos, una moció a petició d’ERC on 
declaràvem persona non grata el rei Felip. I per tot això, votarem a favor.  
 
Intervé l’Alcalde. En representació de l’equip de govern, expressar clarament el nostre 
rebuig a la monarquia en general com a forma de govern, pensem que hi ha altres 
formes molt més participatives, on es dona molt més participació i decisió als 
ciutadans, que probablement milloren moltíssim la qualitat democràtica d’una societat i 
aquella suposada raó per la que era necessària que hi hagués un rei, que tant havíem 
sentit els que tenim una determinada edat, que seria un àrbitre equànime per d’alguna 
manera mantenir la pau entre els seus súbdits, o entre els seus ciutadans. Crec que fa 
pocs dies vàrem tenir un clar exemple que això no és així, és a dir, el rei va prendre 
una determinada postura política en contra de les aspiracions d’una part dels que ell 
considera els seus súbdits com som els catalans, o una bona part de catalans, i va 
decidir renyar-nos directament per la tele. Per tant, si alguna justificació o en algun 
moment algú havia pensat que la monarquia podia ajudar, crec que per diverses 
coses, moltíssimes més coses, però especialment evident quan surt i ens renya, crec 
que perd tota la seva legitimitat si és que mai n’havia tingut alguna. I per tant 
considerem que la monarquia en aquests moments no aporta res de positiu en el 
conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya, no aporta res de positiu en general en 
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altres països, ni tan sols en el país espanyol, i per descomptat que al nostre país a 
Catalunya no ens aporta res de positiu.  
És veritat el que diu el Sr. García que després quan entrem a la part de les 
proposicions, no té res a veure amb el rei sinó que parlen d'una altra cosa. Però és 
igual, nosaltres continuem pensant que estem absolutament d'acord amb aquestes 
proposicions que ens fan, és a dir, expressar la voluntat de viure en uns Països 
Catalans, crec que no podem estar-hi més d'acord, volem viure lliurement, 
democràticament en uns Països Catalans. I estem absolutament decidits a recolzar 
qualsevol iniciativa que vagi doncs en aquesta línia d’expressar la voluntat, a més que 
crec que està dit amb un gran respecte. Expressar la nostra voluntat d'explorar els 
símbols monàrquics, nosaltres també la tenim aquesta voluntat i per tant els donarem 
suport en expressar-la perquè crec que en aquests moments la monarquia no ens 
representa per res, no és una forma de govern apta per a Catalunya i per tant estem 
d’acord amb excloure aquests símbols. I el tercer, instar les nostres institucions a 
aplicar, crec que el dia 1 d'octubre –com ja he dit moltes vegades repetidament– és un 
dia que té una part molt fosca i molt trista, però té un altre gran poder i una altra gran 
part positiva i de la qual ens n'hem de sentir orgullosos, que és la manifestació i la 
mobilització de la gent per defensar un gran objectiu, com era expressar clarament 
quina era la forma que volíem que tingués el nostre país, Catalunya. I per tant no 
podríem estar més d'acord en instar les nostres institucions perquè s'apliquin els 
resultats del dia 1 d'octubre.  
Per tot això votarem a favor d'aquesta.  
 
Intervé la Sra. Helena Siches. Voldria fer una pregunta al Sr. García. Incoherència? 
Parlem de la monarquia borbònica perquè és la que tenim i que quedi ben clar que 
l’assenyalem a ella i no pas cap altra. Pot donar sensació de malentès però jo ho veig  
clar.  
Després al Consell Comarcal sí que oneja una bandera espanyola. Nosaltres no 
voldríem tenir-la.  
Després hem expressat l'opinió que volem els Països Catalans per donar a conèixer 
aquesta opinió, i així obrir-nos al debat possible, si no ens expressem no hi ha manera 
que hi hagi una volta o que hi hagi una possible entesa.  
I sobre el 21 de desembre i la llei d'Hondt, jo veig que la participació va ser massiva, 
que a vegades hi ha votacions a l'estat espanyol que s'han aprovat sense una 
participació tan massiva com la que vàrem tenir aquí a Catalunya, i que vaja, que 
hàgim reafirmat els nostres vots una vegada més i ens els tornin a tombar, em sembla 
una enganyifa terrible; parlo de forma personal perquè ara mateix no tinc el grup aquí, 
però em penso que tots som afins a això que estic dient. 
Gràcies als altres. 
Referent a la intervenció del grup PSC: no entenc res. Perquè de fet si sou 
republicans, què és el que sembla que diu els vostre estatuts, precisament en un 
moment tan difícil, si creieu que recolzant aquesta opinió nostra el que feu és posar–
ho difícil als radicals, bé, no acabo d'entendre el perquè. No em sembla ni un 
desafiament ni una radicalitat, donar opinió sobre una gent que està al sofà i va 
cobrant sense fer altra cosa que ser un representant d'algú que no el vol. Potser no 
tinc les paraules tan clares com voldria, però si més no que quedi clar això, que no ho 
entenc.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 CUP) i 4 vots en contra (3 PSC, 1 OeC). 
 

18.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PERQUÈ ES DEROGUI EL DELICTE 
D’INJÚRIES A LA CORONA I PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS 

VALORS REPUBLICANS I LA DEMOCRÀCIA 
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Núm. de referència : X2018039265     
Núm. expedient: SG022018000051 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg va dictar al març de 2018 una 
sentència per la qual condemna Espanya a tornar la multa que, a canvi de no 
ingressar a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto 
del Rei durant la Diada. La justícia europea considera que aquesta actuació va ser 
"una expressió simbòlica de la crítica política" i que els tribunals espanyols, l'Audiència 
Nacional i el Tribunal Constitucional, van vulnerar l'article 10 de la Convenció Europea 
de Drets Humans relatiu a la llibertat d'expressió. 
 
El Codi Penal ofereix més protecció a la Casa Reial que a qualsevol altra institució o 
ciutadà de l'Estat, a través del delicte d'injúries a la Corona (articles 490.3 i 491). Per 
contra, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt clara i 
sòlida, en virtut de la qual els ordenaments no poden atorgar una protecció especial i 
qualificada als seus càrrecs i institucions més importants sinó més aviat al contrari, 
han de permetre un major grau de crítica. Això es justifica perquè es tracten 
d'institucions públiques que han de trobar subjectes al qüestionament i escrutini 
ciutadà en el marc d'una democràcia. 
Aquesta postura del TEDH es veu reafirmada pel Consell d'Europa i pel Comitè de 
Drets Humans de Nacions Unides, per a qui la llibertat d'expressió és "la pedra angular 
de totes les societats lliures i democràtiques" afegint, a més -en una Observació 
específica sobre aquest tema en 2011- la "gran importància" que atorga el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics a "l'expressió sense inhibicions en el debat públic 
sobre figures de l'àmbit públic i polític en una societat democràtica". És per això, diuen 
literalment des de Nacions Unides, que "totes les figures públiques, fins i tot les que 
exerceixen els càrrecs polítics de major importància, com els caps d'Estat o de 
Govern, poden ser objecte legítim de crítiques i oposició política". 
 
Recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el 
comportament del Rei pel seu discurs després de l'1 d'octubre de 2017, on va 
encoratjar la confrontació i la tensió i, embolcallant-se en una Constitució que ja no 
representa a tota la societat, es va posar en la primera línia del bloc reaccionari. Una 
irresponsable actitud que va estar acompanyada d'un to aspre i indesitjable. A aquesta 
reprovació se li ha unit la de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Davant l'acord del Parlament, el Consell de Ministres va acordar demanar al Consell 
d'Estat que emetés amb urgència el seu dictamen preceptiu per impugnar davant el 
Tribunal Constitucional, ja que el Govern considerava "políticament inacceptable" la 
proposició aprovada. Tot i que el Consell d'Estat ha recomanat no anar al Tribunal 
Constitucional, declarant que el Parlament és lliure de fer judicis polítics, el Govern ho 
ha fet cas i va anunciar el passat 26 d'octubre que interposarà un recurs contra el 
Parlament de Catalunya. 
Cal recordar que en l'acord pressupostari entre Units Podem i el Govern s'inclou la 
modificació dels articles del Codi Penal que regulen els delictes d'ofensa als 
sentiments religiosos i injúries a la Corona, així com recentment ha estat aprovada a 
tràmit al Congrés una llei de protecció de la llibertat d'expressió, impulsada per 
Izquierda Unida, que recull precisament aquest acord. 
D'altra banda els membres del Partit Popular, PSOE i Ciutadans a la Mesa del 
Congrés han denegat en les últimes setmanes que ni tan sols es debati en aquesta 
Cambra l'aprovació d'una Comissió d'investigació sobre els presumptes delictes que 
hagi pogut cometre el rei emèrit, Joan Carles de Borbó. 
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Arran dels enregistraments de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, donades a conèixer per 
diversos mitjans de comunicació, hi ha indicis més que suficients per a iniciar aquesta 
investigació al monarca emèrit. Després d'una primera denegació de la Taula del 
Congrés on s'al·legava que la inviolabilitat del Cap d'Estat impedia aquesta 
investigació -una cosa que no compartim, ja que la inviolabilitat en tot cas s'hauria de 
circumscriure a actes de naturalesa política ratificats pel Govern-, el passat dimarts 23 
d'octubre es va denegar una segona petició. S'hi sol·licitava investigar a Joan Carles 
de Borbó des de la seva abdicació el 2014, quan formalment va deixar de ser 
inviolable per estar únicament aforat. 
 
Finalment, creiem que resulta ja del tot inajornable materialitzar una reivindicació 
democràtica bàsica en aquest país com és la realització d'un referèndum sobre 
Monarquia i República. 
 
Per tot això, el grup municipal d’Olot en Comú proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER: Instar el Govern de l'Estat a derogar el delicte d'injúries al Rei i a la Casa 
reial dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l'honor 
d'aquesta figura a la de la resta de ciutadans. 
 
SEGON: Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció 
en el conflicte de Catalunya, així com la seva justificació de la violència per part dels 
cossos policials de l'1 d'octubre. 
 
TERCER: Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l'abolició 
d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. 
 
QUART: Instar el Govern i al Congrés dels Diputats a què es permeti investigar en seu 
parlamentària les accions realitzades per Joan Carles de Borbó des de l'any 2014, 
moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis 
suficients de delicte. 
 
CINQUÈ: Instar el Govern a convocar un referèndum d'acord a la Constitució perquè 
els ciutadans puguem decidir entre Monarquia i República. 
 
SISÈ: Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats. 
 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En aquest cas com 
han vist els que s’han llegit la moció, el títol vindria a ser força en la mateixa línia, el 
que passa que els raonaments i les propostes que es fan, al meu entendre tenen més 
relació una cosa amb l'altra.  
Dir que els diferents organismes internacionals ja han recorregut la sobreprotecció que 
a casa nostra té la casa reial davant les crítiques que els dona, i aquesta cobertura o 
aqusta sobreprotecció l’obtenen de la Constitució espanyola. I aquests organismes 
internacionals el que ens venen a dir és que aquesta sobreprotecció ha d’anar tot en el 
sentit contrari, ha de permetre encara un major grau de crítica i un major grau de 
transparència. Aquesta és la línia en què s'hauria d'anar i no amb la que tenim. També 
ja s'ha comentat, tant avui una mica com en moltes altres ocasions, el discurs i el 
posicionament del monarca l'1 d'octubre, encoratjant d'alguna manera encara la 
confrontació i la tensió que estem o estàvem vivint, amb un to aspre, sense cap tipus 
empatia amb els homes i dones que havien patit aquella agressió.  
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Dir que en el debat pressupostari que s'està duent a terme a l'Estat, Units Podem ha 
presentat una proposta que va en aquest sentit, d’una llei de protecció de la llibertat 
d'expressió.  
I finalment una mica manifestar que considerem que és moment ja, pel que he entès 
dels socialistes, potser mai seria el moment per a un raonament o un altre, però 
nosaltres sí que entenem que ha arribat el moment que cal fer un referèndum sobre si 
els ciutadans i  ciutadanes del nostre país volen monarquia o volen una república.  
I una mica els acords que proposem en aquest sentit, vindrien en la línia de derogar el 
delicte d'injúries al Rei i a la Casa Reial, igualant la seva protecció a la que té 
qualsevol  ciutadà o ciutadana en el nostre país; ni més ni menys, igual que tothom. 
Rebutjar i condemnar el posicionament del rei en el conflicte català, en aquest sentit 
em sembla que no cal que insisteixi en la justificació que va fer de l'ús de la violència. 
Reafirmar també el compromís amb els valors republicans i apostar per l'abolició d'una 
institució caduca, obsoleta i antidemocràtica, com és la monarquia. Instem a que es 
puguin investigar les accions realitzades pel rei Joan Carles des de 2014, que deixant 
de ser rei deixa de ser aquesta figura inviolable, i per tant hauria de permetre, per 
informacions que havien sortit de possibles delictes, que fes algun tipus d'investigació. 
I l'últim és el ja manifestat, entenem que, d'acord amb la Constitució perquè ho permet, 
convocar un referèndum perquè els ciutadans poguéssim decidir si volem una 
monarquia o volem una república. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres 
agafarem la primera part del títol de la moció, que és la que ens sembla més 
interessant, i a més a més és la que desgraciadament hem hagut de patir, perquè 
l'esquerra independentista  tradicionalment a l'estat espanyol ha estat perseguida i ha 
estat sovint condemnada. La segona part, suposo que entendran que nosaltres 
totalment d'acord en el nostre compromís amb els republicans i amb la democràcia. 
Fer una mica d'història: a mitjans de març d'aquest any el Tribunal Suprem va ratificar 
la condemna de tres anys i sis mesos de presó per al cantant Valtònyc, per, paraules 
textuals: “enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes per calúmnies i injúries 
greus a la corona i per amenaces contra el president d'Actua Baleares, Jorge 
Campos”. La sentència va arribar poques setmanes després que un altre raper, el 
lleidatà Pablo Hasel, fos jutjat per l'Audiència Nacional, acusat d’enaltiment del 
terrorisme, d'injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat, per comentaris fets a 
Twitter; li van demanar dos anys i nou mesos de presó i una multa de 40.500 euros, 
que en cas d'impagament elevaria la condemna a cinc anys. Així mateix, mesos abans 
Álex Nicolaev, el raper de Sabadell conegut com Elgio, també va ser acusat per 
l'Audiència Nacional d’enaltiment del terrorisme amb altres membres del col·lectiu La 
Insurgència, i ara s'enfronta a dos anys i mig de presó i una multa de 4.800 euros.  
La llibertat d'expressió a Espanya s'ha mogut en uns estàndards preocupants des de 
fa temps, però va arribar a cotes inaudita l'any 2015 quan el govern del PP va aprovar 
la Llei de Seguretat Ciutadana i va endurir el Codi Penal, tal com s'ha encarregat de 
denunciar Amnistia Internacional. El dret a la llibertat d'expressió no consisteix només 
en tolerar allò innocu, autoritzat, que pugui deixar indiferent el poder; el que es 
protegeix en democràcia és precisament quan es presenten idees que ofenen, xoquen, 
o pertorben l'ordre establert, quan la llibertat d'expressió és més preciosa. Tal i com 
recull el Tribunal Europeu de Drets Humans i en paraules textuals que acabo de llegir, 
que va condemnar l'Estat espanyol en el denominat cas Otegi, en sentència del 15 de 
març del 2011, no ens n’oblidem. La privació de llibertat, o fins i tot l'ús del dret penal 
per perseguir meres expressions o idees, constitueix de per si una mesura 
desproporcionada, i en conseqüència condemnada per part d'organismes rellevants de 
les Nacions Unides, el Consell d'Europa i el propi Tribunal Europeu dels Drets 
Humans, al qual els nostres presos i preses polítiques aviat recorreran. 
L'art, expressat en qualsevol de les seves formes no pot ser limitat per la seva 
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ideologia i ha de poder expressar-se amb un marge de llibertat ampli. Cada condemna 
a una persona o a un artista per les seves expressions és un atac a la llibertat 
d'expressió del conjunt de la ciutadania i el pluralisme polític, que és un valor 
fonamental i pressupòsit d'una societat democràtica.  
Des de la CUP entenem que la monarquia borbònica restituïda pel franquisme –ho 
hem dit abans– i legitimada per la Constitució espanyola del 78, no és només una 
institució anacrònica i poc democràtica, sinó també un símbol de l'opressió nacional 
que pateixen els Països Catalans i la resta de nacions de l'estat espanyol. La crema 
de fotografies del Rei és un acte simbòlic de rebuig a aquesta institució i a l'Estat que 
representa, és un acte de protesta que s'emmarca en la legítima llibertat d'expressió i 
que només en un estat, en una democràcia de molt baixa intensitat, pot ser considerat 
delicte. Han estat diverses les vegades en què membres de l'esquerra independentista 
han estat identificats i acusats d'injúries al rei per cremar fotos. Algunes d'aquestes 
vegades la seva identificació i detenció ha anat a càrrec dels Mossos d'Esquadra. En 
totes aquestes ocasions la repressió de l'estat espanyol contra l'independentisme 
combatiu, ha comptat amb la col·laboració precisament dels nostres Mossos 
d'Esquadra i dels seus representants polítics; els consellers d'Interior. Les darreres 
vegades que això ha ocorregut posen en qüestió el compromís del Departament 
d'Interior, i per extensió de la Generalitat, amb el procés d'independència, és 
injustificable que en un context polític com el que ens trobem, en ple procés 
d'emancipació nacional, els Mossos d'Esquadra segueixin perseguint 
l'independentisme i actuant com les forces d'ordre de l'Estat a Catalunya.  
Per a la CUP l'exercici de la llibertat d'expressió és un dret fonamental que hauria de 
ser garantit en qualsevol estat democràtic, i que el delicte d'injúries al rei, del que s'ha 
acusat a diversos independentistes, xoca frontalment amb aquest dret. La crema de 
fotografies és un acte simbòlic de rebuig a una institució com és la monarquia 
hereditària, antidemocràtica, i que no representa al conjunt del poble català, i que en 
cap cas es pot entendre que hauria de ser considerat un delicte.  
Per tant –i suposo que ja s'ho imaginen–, nosaltres hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Seguim amb els arguments que 
hem defensat fa uns moments. No ens allargarem tant. En tot cas repeteixo: el nostre 
partit, que fa 40 anys que està vigent a Catalunya, també a la comarca de la Garrotxa 
recordem que es va constituir fa quaranta anys, l'agrupació socialista de la Garrotxa, 
és un partit de vocació republicana però en aquests moments, en política sempre 
pensem que cal marcar els tempos i s'han de mesurar bé les oportunitats de les 
accions que s'han de desenvolupar. Per tant en aquests moments, com deia no toca 
no toca parlar del Cap de l'Estat, i en tot cas votarem en contra. 
 
Intervé l’Alcalde. Em sap greu però no me’n puc estar. Això dels quaranta anys per 
què se m’ha passat? No els hem felicitat? Doncs em sap greu. Jo en tinc 63 i aviat en 
faré 64 i vostè sempre em felicita, doncs els felicito pels 40 anys, però és que no ho 
entenia i em tenia preocupat.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Evidentment aquesta 
moció la votarem a favor, i jo penso que tinc un argument molt clar: vuitanta-set anys 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Rés més. 
 
Intervé l’Alcalde. Nosaltres també hi votarem a favor. Molts dels arguments els hem fet 
servir abans, però crec que vostè incorpora alguns elements que crec que sí que val la 
pena tenir en compte. Un és el tema de la llibertat d'expressió, això que perquè siguis 
rei hagis de tenir determinats prebendes i que la gent no pugui expressar el que pugui 
pensar de la manera més lliure, i que això hagi de suposar qüestions de presó i 
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qüestions de gravetat quant a les acusacions; hi estic absolutament en contra, això no 
ha de ser així, per tant estem absolutament a favor de derogar aquest delicte. 
Les declaracions del rei després del dia u d'octubre, jo crec que el que més bé ho 
defineix és quan el President Puigdemont li diu “així no”, així no és una manera 
d'entendre’ns, de relacionar-nos, ni de res. I que per tant, com he dit abans, si alguna 
legitimitat havia tingut jo crec que en aquell moment respecte els catalans, perd 
absolutament el més mínim respecte que li poguéssim tenir; no necessitem una 
persona que ens renyi. Crec que som ciutadans lliures, som ciutadans que tenim un 
cert criteri, que defensem una determinada idea que a ell li pot agradar més o li pot 
agradar menys, però que això per més rei que sigui no li dóna cap mena de dret aquell 
dia a renyar-nos de la manera que ens va renyar.  
Estem absolutament convençuts que és molt més democràtica una posició republicana 
que no pas la monarquia, i més una monarquia que ha donat els espectacles que ha 
donat en aquests últims anys, i que realment han fet, jo crec que en general tots però 
especialment els monàrquics, s'hagin de sentir avergonyits de les coses que s'han 
hagut de fer i les disculpes que hem hagut de sentir; no les disculpes que això ho veig 
bé i crec que això és una qüestió positiva, sinó les disculpes pels actes en què ha 
necessitat el seu retractament. Per tant nosaltres votarem a favor.  
Em sap greu també això del referèndum perquè escolti, són al·lèrgics a fer 
referèndums. No tingui cap mena d'esperança en què els espanyols decidiran fer un 
referèndum, a veure si  monarquia sí o no. No els agraden els referèndums, no volen 
saber allò que tenen por de perdre, prefereixen no saber-ho, i per tant crec que no 
tindrem la sort de poder opinar sobre si volem monarquia o volem república, cosa que 
crec que és més que lògic que es reclami. Per tant nosaltres també votarem a favor 
d'aquesta seva moció. 
 
Intervé el Sr. García. Sóc conscient de la dificultat que vostè ha esmentat de poder fer 
un referèndum, però de la mateixa manera que molts altres col·lectius lluiten per coses 
que tot i la dificultat pensen que val la pena, permeti’m que jo malgrat les dificultats 
també ho vulgui fer.  
I després agrair el vot de tots els grups. 
Respecte el PSC de no votar favorablement, ells insisteixen molt en aquests 40 anys i 
el que diuen els estatuts, i perdoni’m, però traslladat a les persones nosaltres som el 
que fem; això és el que ens defineix, no el que diem nosaltres que som. I el que em 
sap greu és que al llarg d'aquests ja més de 40 anys de democràcia, el PSOE ha 
tingut majories absolutíssimes i aspectes com aquest ha pogut inclús a vegades tenir 
aquests dos terços que es demanen i que en alguns punts com el que ara parlem d'un 
referèndum s'hauria pogut aconseguir. Per tant és això: mai és el moment. Sempre hi 
ha algun motiu per ajornar-ho. Ho sento, però em sap molt de greu.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 CUP, 1 OeC) i 3 vots en contra (PSC). 
 

19.1. - PREGUNTES PER ESCRIT  
PRESENTADES PER L’ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-NOS 

 
Núm. de referència : X2018039106     
Núm. expedient: SG022018000050 
 
L’Associació Alliberem-nos volem que el regidor de Benestar Social i Drets Civils, i 
representant d’Olot  a la Xarxa de municipis LGTBI, Sr. Josep Berga i Vayreda, 
expliqui al ple municipal de l’Ajuntament d’Olot de manera detallada l’activitat duta a 
terme en relació al col·lectiu LGBT+ des de l’inici del govern fins a l’actualitat.  
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L’objectiu de la petició és que l’Ajuntament informi al Ple sobre les activitats que ha 
realitzat durant el present mandat per al col·lectiu LGBT+ i sobre la situació dels 
acords aprovats pel Ple. 
 
Es tracta d’un exercici d’informació de rellevància pública que realitzarem al final de 
cada legislatura i que pretenem que servei per donar compte de l’activitat duta fins al 
moment i també per oferir perspectives de futur al col·lectiu LGBT+, a la resta de 
formacions polítiques i al pròxim govern. 
 
La Sra. Helena Siches presenta la pregunta per escrit, llegint-la. 

 
Intervé el Sr. Berga. És una situació nova, encara no m’hi havia trobat amb una 
pregunta així. Puc arribar a ser pesat perquè la pregunta em demana que ho faci 
detalladament, és a dir que no vagi pels marges. Em sap greu, intentaré ser el més 
breu possible.  
El que s'ha fet des del moment en què comença aquest mandat de, que és l'any 2015, 
2015 a 2019, que acabarà el maig de l'any que ve, ja hi havia una declaració 
d'intencions amb aquest tema amb el nom de la regidoria, és a dir a l'aprovació del 
cartipàs es va aprovar amb el nom de la regidoria de Benestar Social i Drets Civils, 
que era un nom que no havia aparegut mai en el cartipàs de l'Ajuntament d'Olot, 
precisament amb aquesta intenció de posar en relleu el que representen els drets civils 
de les persones, que són drets individuals, massa vegades vulnerats; que provoquen 
desigualtats, que provoquen discriminació i en una societat en la que vivim, cada 
vegada més diversa i quan parlo de diversitat no acabaríem. És a dir, no parlem 
només de la diversitat sexual i afectiva, parlem de la diversitat lingüística, de la 
diversitat cultural, de la diversitat laboral, de la diversitat formativa, de la diversitat de 
gènere, de la diversitat racial, la funcional; en trobaríem moltes i moltes de creences, 
és a dir, n'apareixen moltes. Són drets individuals que tenen les persones i això era el 
que volíem recollir d'alguna manera, perquè com sabem en l'àrea de Benestar Social 
hi ha una àrea important dedicada a l'acció comunitària, una acció que és més 
preventiva que reactiva, és la part més preventiva que tenim al Consorci d'Acció Social 
i vam posar-hi aquest accent des del principi.  
La manera de treballar que ens vam proposar va ser, tot i treballar amb la globalitat 
d'aquests drets civils que tenim les persones, de posar l'accent anualment en un d'ells, 
per sempre posar-lo sobre la taula per fer possible una bateria d'accions que incitessin 
a la reflexió o posessin en el centre del debat. I precisament amb el que vàrem 
començar va ser amb els drets que afecta els col·lectius LGTBI; és a dir l'any 2016 es 
va dedicar a la diversitat sexual i de gènere, després s'hi va afegir la paraula “afectiva” 
que ens sembla Que encara enriqueix més aquest concepte de diversitat; a vegades el 
concepte de diversitat sexual fa que quedi molt minimitzat el que estem parlant, i el 
concepte “afectiu” el vàrem anar afegint. L’any  2017 el vàrem dedicar a la diversitat 
religiosa i de creences, precisament en un moment on es va produir a la ciutat també 
una determinada tensió per l'obertura d'un centre. L'any 2018 hem estat treballant amb 
les entitats que pertanyen a col·lectius de diversitat funcional i de tot això en veurem 
els resultats ara a partir de la primavera.  
En tot cas vaig el tema que ens toca que és el de la diversitat sexual afectiva i de 
gènere.  
- El primer que es va fer va ser protocolitzar el tema de tenir la bandera de l'arc de 

Sant Martí d'una manera regular a l'Ajuntament, tant el 17 de maig que és el dia 
Internacional contra l'Homofòbia i la transfòbia i la bifòbia, com el dia 28 de juny, 
que és el Dia Internacional de l’alliberament LGTBI. Són dues dates assenyalades, 
algun any se’ns havia passat que si no ens ho recordaven a través d'una instància, 
doncs ningú hi pensava aquell dia i t’oblidaves  de penjar la bandera en aquell 
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moment; doncs ja hi ha un recordatori informàtic que adverteix que això no ens 
torni a passar, i regularment sempre l’anem tenint allà. Això des del 2015.  

- Entrem a governar a la tardor i ens posem a treballar en aquest itinerari d'activitats 
dedicades a aquest dret civil, al de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, que va 
començar l'11 de juny. De fet vam fer una prèvia, precisament per explicar en què 
consistien els drets civils. Va ser una prèvia que alguns de vostès, jo crec recordar 
que el Sr. Massanella aquell dia hi era, una jornada que vàrem fer al Torín, que es 
deia “Va de drets” i que tenia per objectiu donar a conèixer què signifiquen els 
drets, reflexionar sobre aquesta qüestió i apropar-nos a la diversitat com un fet 
intrínsec de la nostra societat. Hi van participar en Pol Galofré, que és una activista 
trans, coordinador del projecte “Cultura trànsit i minimització de l'espai trans”; la 
Marga Alonso, que era un bon exemple de diversitat funcional; en Mostafa Shaimi 
sobre diversitat racial; i la Brigitte Vasallo, una escriptora especialitzada en 
islamofòbia i en diversitat sexual i afectiva. Aquest, si ho recorden, va ser un acte 
que va conduir el periodista Jaume Barberà que es va fer una setmana abans que 
comencéssim l'itinerari “Identitats impossibles” que era el pal de paller de tot 
aquest cicle d'activitats que estaven dedicades a aquest dret civil. L'exposició, que 
era l'acte central, es va inaugurar el 18 de juny, la vàrem tenir en funcionament fins 
al 20 de novembre de 2016 i la van visitar més de 2.300 persones. Es van fer tres 
visites guiades a càrrec dels dos comissaris de l'exposició, tant en Javi Palomo que 
és un expert en iconografia, com d'en Gerard Coll Planes, que era qui posava la 
part més conceptual, ell és un doctor en Sociologia i està vinculat al col·lectiu Tal 
com som d'Osona, i van ser els comissaris d'aquesta exposició. Una de les 
tasques més interessants que es va fer, va ser que prèviament a la visita a 
l'exposició dels alumnes dels instituts se’ls va fer una sessió introductòria a les 
aules, directament a l'aula abans d'anar a visitar l'exposició, per la qual van passar 
1.445 alumnes, que són molts.  

- Es van organitzar dues activitats escèniques en les qual que van participar-hi 249 
persones, no sé si algú recorda Limbo en què hi participava la Clara Peya, un Lab, 
i també La coronació de Barbarella, una altra una altra obra que es va poder veure 
en el Teatre Principal. 

- Es van fer dues xerrades, on van assistir 252 persones, una va anar a càrrec de la 
Lucía Etxebarria: Poliamor y otros modelos de relaciones sexo afectivas en el siglo 
XXI.  

- I després es va fer una taula rodona sobre sexualitat i religió per saber quina 
discriminació es patia per la sexualitat a dintre de les religions prioritàries que tenim 
a la ciutat. Hi van participar la Teresa Forcades, l’Ahmed Said que representava el 
col·lectiu musulmà, i Paul Ackoo que representava el sikhisme. Això ho va conduir 
en Jordi Puig, que és el dinamitzador del diàleg intercultural.  

- I es van fer més activitats: de cinema, activitats educatives, guies de lectura a la 
biblioteca, Contacontes; es va fer tota una sèrie d'activitats que acompanyaven 
aquest itinerari. La veritat és que hi va haver una valoració molt positiva pel que fa 
a l'assistència de públic i la reacció de les persones participants, van agrair de la 
manera que es va tractar, la sensibilitat amb que es va tractar aquest tema, perquè 
no es va plantejar sempre com una explicació, com un alliçonament, sinó que es 
plantejava sempre incitant a la reflexió, que les persones que visitaven l'exposició 
realment anessin amb més preguntes que respostes, però preguntes cosa que 
intrínsecament els feien pensar. 

- Aquest itinerari acabava al novembre, havíem de fer un pas més. Ens vam posar a 
treballar en la creació del SAI, d'un Servei d'Atenció a la Diversitat Afectiva Sexual i 
de Gènere. Vam anar a Barcelona, la Mireia Mata en aquell moment era directora 
general d’una direcció general que s'acabava de crear, d'igualtat; vàrem demanar 
de poder tenir un SAI a la nostra comarca. Vam ser el primer SAI de comarques, 
és a dir, hi havia en aquell moment un SAI a Barcelona, n'hi havia un altre a 
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Terrassa i un altre a Sabadell, però a cap altra ciutat de Catalunya. De fet a això 
ens hi va portar tot aquest itinerari, cap a aquest procés, i en el ple del 23 de febrer 
de 2017 vam aprovar la creació d'aquest servei. Que per tant haurà estat 22 mesos 
de funcionament. 

- I a més a més vam aprovar una altra cosa que era l’adhesió de l'Ajuntament d'Olot 
a la Xarxa de Ciutats LGTBI, és a dir, ho ha comentat ella, jo n’era el representant 
de l'Ajuntament; això es va fer en aquell moment, la Xarxa de Municipis LGTBI. 

M'aturo en el SAI perquè val la pena saber. Val la pena saber aquest servei en què 
consisteix i què ha tractat, és a dir veure quina és quina és la seva funció. El porta una 
persona que treballa al Consorci, no amb dedicació exclusiva únicament al SAI, sinó 
que té unes hores a la setmana dedicades a aquest servei, sempre amb el compromís 
que si necessita més temps només ho ha de dir, i podríem arribar a ampliar aquest 
horari perquè senzillament volíem saber com evolucionava. 
Des del febrer del 2017 fins avui, aquests 22 mesos, s'han fet 64 atencions: 27 l'any 
2017, 37 l'any 2018. Les 29 atencions del 2017 van ser 11 consultes, al principi de tot, 
de què és el SAI, sobre categories LGTBI, sobre materials educatius, sobre entitats 
dedicades als drets LGTBI, i sobre l'acció –vàrem fer una acció, si ho recorden, es va 
pintar un pas de vianants a la plaça Mercat– i també va haver hi un parell de consultes 
sobre què són els establiments gay friendly, que són aquells establiments on no donen 
cap tipus de discriminació a les persones que pertanyen als col·lectius LGTBI.  
Van fer dos tràmits, dos canvis de nom a la targeta sanitària –estic parlant del 2017–, 
cinc incidències: una com s'aborda la diversitat sexual i de gènere i la diversitat familiar 
en els centres educatius, hi va haver molt d'interès en aquell moment, al principi, per 
part de mestres, sobre com abordar aquesta qüestió a les aules; tres missatges i 
actituds homòfobes; i una pintada homòfoba que va aparèixer el 2017 i que vàrem 
esborrar. Es van fer sis accions de sensibilització: la primera la difusió de la revista 
Colors del territori, que és una revista que edita el col·lectiu H2O, un col·lectiu històric 
de la lluita LGTBI; dos articles, un a la revista Rosa Sensat i un altre a la revista Traç 
del Col·lectiu d'ensenyants de la Garrotxa; dues participacions, una al programa juvenil 
de televisió Joves i què?! i una altre a l'acte del 17 de maig contra la LGTBIfòbia i els 
gots de les Festes del Tura, que va ser l'acció que es va fer de sensibilització aquell 
any. Pel que fa a formacions es va començar les formacions precisament amb els 
professionals de les administracions de la Garrotxa; ja des d'aquell primer moment no 
ho vam limitar als treballadors de l'Ajuntament d'Olot sinó que ho vam obrir a tots els 
dels pobles de la comarca, i per tant se'n van haver de fer dues. Es va presentar el 
SAI, es va fer una formació electa sobre polítiques LGTBI que ens van demanar que 
anéssim a fer al Pla de l'Estany; una altra sobre la Llei 11/2014 a la Universitat de 
Girona; una formació sobre diversitat afectivo sexual i el SAI a dinamitzadors juvenils 
de la ciutat; i una formació sobre l'atenció a persones trans per a personal sanitari. 
Això es va fer el 2017.  
El 2018 es van fer 36 atencions. El que eren informacions que ens demanaven n'hi va 
haver una a la Taula Comarcal de joves; als referents en diversitat dels instituts de la 
comarca, al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses; als professionals de l'EAP de l'equip 
d'assessorament pedagògic; al Cap de pediatria, que aquesta desembocat 
precisament en una acció que es farà al gener del 2019, que el Cap de Pediatria va 
proposar –en concret estem parlant del col·lectiu trans– una formació específica que 
es farà oberta a tot el personal de l'Hospital, que es farà el proper mes el proper mes 
de gener. Hi va haver també el 2018 vuit consultes: una si la mastectomia entrava per 
la Seguretat Social o no; com explicar a les meves filles que sóc lesbiana; retolació de 
serveis que siguin inclusius i accessibles; una guia per a la biblioteca; com atendre les 
identitats de gènere als centres educatius; com elaborar formularis que incorporin la 
mirada de diversitat familiar; quins són els passos a seguir per accedir a la reproducció 
humana assistida –rebem consultes molt variades–; i una consulta que vam rebre del 
CAP de Sant Esteve d'en Bas. D'incidències hi va haver un crit homòfob en una entitat 



 

Mod ACTS_DP06 53 

esportiva, crec que tots més o menys recorden un crit que feien els esportistes abans 
de començar, i que des d'aquest any ja no es fa aquest crit, gràcies a aquesta 
incidència. Hi ha haver la discriminació d'una persona no binària en la matriculació en 
un institut. Un cas d'assetjament a les xarxes socials i un cas de comentaris homòfobs. 
Pel que fa assessorament n'hi va haver a una entitat que naixia, un col·lectiu, 
Alliberem-nos, precisament l’entitat que m’ha demanat aquesta pregunta, que naixia 
en aquell moment per organitzar el festival Rebenten els armaris; i dos 
assessoraments a professionals del tercer sector, és a dir d’associacions locals sobre 
diversitat de gènere sexual i afectiva. Hi va haver un acompanyament terapèutic 
també; sis accions de difusió, una que es va fer amb estudiants d'educació social de la 
UdG amb la participació de persones de col·lectius LGTBI de la comarca Volcans per 
un programa de BTV; un escrit a La Comarca sobre el primer any del servei del SAI; 
una intervenció a Ràdio en acció i una sensibilització a les Festes del Tura, que 
aquesta vegada es va fer en forma de ventall. En formació es va fer un taller de 15 
hores sobre diversitat de gènere sexual i afectiva i relacions de bon tracte  –em vaig 
repetint perquè són molt semblants a les que havíem fet l'any anterior– en aquest cas 
ja ens van desplaçar cap a Sant Feliu de Pallerols, al Pla de Dalt, és a dir tothom que 
ens anava demanant aquest tipus de formacions. Quant a gestions es va tramitar el 
canvi de nom a la targeta de salut, altra vegada. 
Voldria destacar una cosa: no hi ha hagut cap denúncia, és a dir entre les activitats 
possibles del SAI, quan es crea des del principi, la Llei del 2014 recull molt clarament 
quines situacions són objectes de denúncia. I sortosament a la nostra comarca des 
dels dos anys que fa que funciona, no ha estat necessari; crec que diu molt a favor 
d'allà on vivim. És evident que queden moltes coses per corregir i queden moltes 
actituds a corregir, però si ens fixem en el tipus d'incidències que hem tingut, han 
tingut un grau d'innocència elevat, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera. Que no vol dir 
que s'hagi d'abaixar la guàrdia, que no vol dir que s'hagi de continuar treballant perquè 
tots sabem la dificultat d'un canvi cultural, la lentitud amb què es produeix; com n’és de 
difícil canviar actituds que has après des de la infància, aquí no estaríem parlant 
només de la vulneració dels drets dels col·lectius LGTBI sinó amb una acceptació de 
la diversitat en general complexa, per part de les persones. Però bé que sense abaixar 
la guàrdia, a mi sempre m'ha agradat veure que no ha estat necessari que mai es 
produís cap denúncia des d'aquell moment. 
Una cosa important que ha passat aquesta tardor a part de reunir-nos, diverses 
vegades no perquè ens comuniquem més per whatsapp i per correu que no pas 
trobar-nos, perquè alguns dels membres d’Alliberem-nos vénen poques vegades aquí 
a Olot, però sí que fa tres setmanes vaig tenir una entrevista llarga amb ells. Va ser 
que ens vam posar en contacte amb en Josan Langarita –que és el coordinador del 
grau de Treball Social de la UdG, és un especialista en aquesta qüestió– per 
encarregar-li una diagnosi sobre quina era la situació de la Garrotxa. En Josan quan 
ens hi vam reunir va dir: escolteu, jo ja porto la diagnosi de Manresa, porto la diagnosi 
de Figueres i la d'Olot no dirà gaire res diferent, és a dir dirà alguna cosa diferent, però 
molt diferent no serà; llegiu-vos les diagnosis, fem coses que em  permetin avançar 
una mica fins i tot a mi, i que jo realment penso que poden enriquir la vostra ciutat i la 
vostra comarca. I ell ens ha proposat un treball d'empoderament, precisament 
d'entitats com Alliberem-nos de les persones, dels activistes que estan en aquest 
moment treballant a favor dels col·lectius. I aquí el que estem preparant en aquest 
moment és un projecte amb ell que començarà aquest mes de febrer, que es diu 
Investigació, participació, acció i que consisteix en vuit sessions de quatre hores i 
mitja, gent molt motivada per aquesta qüestió, i on ell podrà tractar amb ells temes 
com la salut, el benestar, l'esport, etcètera. Sabem que l'esport és un dels llocs on 
haurem de treballar activament ara en un futur immediat.  
Crearem un Punt Lila les properes Festes del Tura, això ja ho tenim decidit i ja m'he 
referit en aquesta acció que farem a l'hospital.  
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En tot cas paro, perquè ja he parlat prou estona. Però em refereixo que sí que és un 
servei que ens està funcionant, que n'estem contents, i sobretot insistir en això: en la 
lentitud d'aquests canvis culturals, que no hem de perdre la paciència, però és allò del 
sin prisa pero sin pausa, que és allò de continuar perquè els canvis culturals és evident 
que si actues els acceleres. 
 
Intervé l’Alcalde. Moltes gràcies senyor Berga per contestar a la pregunta amb tot el 
detall.  
 

20. - ASSUMPTES URGENTS 
 
20.1. - COMPLEMENTAR ACORD SOBRE OPERACIÓ DE COBERTURA DE TIPUS 

D'INTERÈS 
 
Núm. de referència : X2018039693     
Núm. expedient: CPG72018000004 
 
L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària 21de juny de 2018, va acordar per unanimitat 
contractar amb CaixaBank una operació de cobertura de tipus d’interès  ( derivat 
financer), amb els condicionants que consten a l’esmentada proposta i que 
s’acompanyen a aquest expedient. 
 
Tot i que l’acord de 21 de juny facultava l’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot, per a signar 
tota la documentació i fer totes les gestions necessàries per a la contractació de la 
cobertura de risc proposada, els Serveis Jurídics de CaixaBank demanen que s’ampliï 
el sentit de l’acord amb les següents consideracions. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contracte marc d’operacions financeres de l’entitat CaixaBank que 
ha de regir l’operació de cobertura de tipus d’interès; que inclou la clàusula de 
submissió a arbitratge. 
 
Segon.- Autoritzar a Josep Maria Corominas i Barnadas, Alcalde de l’Ajuntament 
d’Olot, perquè el proper dia 21  de desembre de 2018 pugui tancar per telèfon 
l’operació de derivat financer que es proposa per un import de 2.589.206,94 euros i 
fins el venciment fixat per ú de gener de 2030. 
 
Intervé l’Alcalde. Tenim un assumpte urgent que té a veure amb un tema ja aprovat en 
aquest plenari, en relació a l'operació que s'ha fet prou per cobrir-nos dels tipus 
d'interès de Caixabank, ens demanen com explicarà la senyora Montserrat Torras 
algunes precisions. Ens convé signar-ho el més aviat possible, i per tant vàrem decidir 
portar-ho com a urgència.   
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. En el Ple del mes de juny es va aprovar una 
operació de cobertura de tipus d’interes amb La Caixa, amb un prèstec que tenim a 
llarg termini, amb venciment l’any 2030. Això es va fer per tal de blindar les possibles 
pujades que hi pugui haver tots aquests anys de tipus d’interès. Les condicions que 
vàrem posar nosaltres en aquell moment, i que La Caixa hi va estar d’acord són les 
mateixes que hi ha en aquest moment, però el departament financer de l’entitat ens 
demana introduir dos punts tècnics, que cal siguin aprovats pel mateix òrgan que va 
aprovar en el seu moment aquesta cobertura de tipus; com que es va aprovar aquí al 
Ple, ho hem de tornar a portar aquí.   
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Es tracta de un pur formalisme, ahir ja vaig comentar-ho amb tots vostès, fins i tot els 
vaig passar el text.  
El text que ens fan incloure són dos apartats, el primer diu: “Aprovar el contracte marc 
d'operacions financeres de l'entitat CaixaBank que ha de regir l'operació de cobertura 
de tipus d'interès que inclou la clàusula de submissió a l'arbitratge.” Vaig estar mirant 
una mica el que era això perquè tampoc ho entenia massa bé, sembla ser que això és 
per blindar-se en casos de litigi com a conseqüència d'aquestes operacions, se 
sotmetran a arbitratge amb els òrgans competents. I el segon punt és: “Autoritzar a 
l’Alcalde o Tresorer de l'Ajuntament d'Olot perquè el proper dia (punts suspensius) 
pugui tancar per telèfon l'operació del derivat financer que es proposa per un import de 
(punts suspensius), l'import del préstec que hi hagi en aquest moment i per un termini 
fix fins a l'any 2030, des del mateix dia que es tanca aquesta operació. Més que tot 
ens fa incloure aquests dos punts. 
Els demanaríem la seva aprovació per poder tancar definitivament aquesta operació. 
No és que ens hagi anat malament que fins ara no s'hagi tancat, perquè nosaltres 
vàrem posar en el seu moment un punt que deia que el tipus màxim de referència que 
estàvem disposats,  perquè aquestes taules de tresoreria es mouen molt els tipus 
d'interès, llavors si trigàvem  un mes o dos podia ser que això s’anés amb un tipus més 
alt; vàrem dir que no ens passaríem de l’1,05 %. En aquests moments segurament si 
ho contractem ara, ho podem contractar per sota de l'1 %. Vull dir que tampoc ens ha 
anat malament perquè tot aquest temps ens hem estalviat també aquests diners; però 
sí que és un moment que cal tancar aquesta operació ja que es va aprovar.   
 
Se sotmet a votació la urgència de la proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Demano la paraula per explicar 
el sentit del meu vot perquè m’abstindré, com em vaig abstenir quan es va presentar 
aquesta proposta. Per tant em mantindré en el mateix sentit.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC). 
 

21.1. - PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. García. 
 
APARCAMENT PARC NOU.- L'aparcament que hi ha al costat del Parc Nou, per 
poder accedir a aquest espai, resulta que està tot ell envoltat d’una vorera amb una 
mica alta, de tal manera que impedeix que les persones que van amb cadira de rodes 
puguin accedir directament i d'una manera molt curta al Parc Nou, han de fer tota la 
volta, sortir de l'aparcament, sortir al carrer, a la carretera i tornar a fer tot el recorregut 
de l'entrada; quan amb una obra molt senzilleta que podria ser o de formigó, o de 
fusta, o de qualsevol tipus de material, fer una petita rampa i permetre l'accés 
d'aquestes persones d'una manera molt fàcil i directa.  
 
Respon el Sr. Gelis. Hem parlat en moltes ocasions de l’absoluta preferència quan hi 
ha demandes d'aquest tipus, no tenim aquesta demanda, la posarem com a preferent. 
La setmana que ve és difícil que ho puguem arreglar, perquè és una setmana 
complicada, però evidentment que la primera quinzena de gener ho arreglarem.  
 
Intervé el Sr. García. 
 
GESPA CAMP DE FUTBOL DEL SANT PERE MÀRTIR.- La gespa del camp de Sant 
Pere Màrtir, que en principi l'obra que es va fer al Morrot també venia a suposar, tal 
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com manifestava l'equip de govern, el benefici que la gespa es reaprofitaria per anar 
als camps de Sant Pere Màrtir; pel que es veu i resulta, tot això no ha estat així. I no 
sols no serà així, sinó que segurament haurà suposat un increment econòmic, perquè 
haurà estat tota l’operació de retirar, guardar i instal·lar i ara s'haurà de posar 
segurament algun altre tipus de gespa i per tant tornar a fer una despesa. Demanaria 
que ens faci una mica d’explicació i també demanaria, si és possible, que ens 
convoqués als grups municipals i que amb els serveis tècnics també ens poguessin 
donar  una explicació més àmplia i poder fer preguntes, cosa que no permet aquest 
format que ara tenim aquí al ple.  
 
Respon l’Alcalde. Ja comptava que seria una de les preguntes que sortirien, intentaré 
explicar-ho. Penso que té tot el sentit intentar ser austers, reaprofitar la gespa, hi ha 
tota una sèrie de justificants per intentar que la gespa del Morrot, que portava uns 
determinats anys i que ens semblava que podria tornar-se a fer servir, doncs que  
plantegéssim aquesta possibilitat. A la gent del Sant Pere Màrtir ja els ho vàrem 
explicar repetidament, i a la Junta, que el que fèiem era d'un camp que estava en molt 
males condicions amb la gespa natural, però fins i tot el rec tampoc funcionava, el 
tema de la planimetria tampoc estava ben regulada,  les porteries de fet quan les varen 
tocar es varen trencar, estava doncs en unes condicions molt justetes, que intentaríem 
o que teníem la proposta que fent una inversió mínima aconseguiríem millorar les 
seves condicions, com a pas intermig a que en un moment determinat fóssim capaços 
de tenir un camp com Déu mana.  
Quan hi va haver la discussió de què havien de fer amb les instal·lacions esportives, 
un dels que es va manifestar clarament favorable a no desplaçar-se, en aquell moment 
discutíem la ubicació entre el Morrot o la Canal, va ser precisament el Joventut Sant 
Pere Màrtir, que van dir que ells no es volien moure del camp del carrer Pic del Bac 
perquè això els donava una certa característica personal, que ells pensaven que 
mentre jugaven els grans els petits havien d'estar allà, i que ells tenien claríssim que 
volien un camp de futbol de barri. Els vàrem explicar repetidament que si no hi havia 
una ajuda o una subvenció no podíem plantejar-nos fer un camp nou, però realment 
les condicions en què estava el camp del Sant Pere Màrtir aquest estiu, abans de l'inici 
de la temporada o una mica abans, doncs no eren gens bones. I a pesar que se'ls va 
oferir la possibilitat d'anar a jugar a les instal·lacions municipals del Morrot, perquè he 
de tornar-ho a repetir i voldria que quedés ben clar: les instal·lacions del Morrot són 
municipals com el camp de Sant Roc després de la inversió que hi vàrem haver de fer 
és municipal. Les gestions municipals és a través del Servei d'Esports. I per tant, qui 
vulgui anar-hi, posant-se d'acord amb els seus gestors que són els tècnics d'Esports, 
té dret a anar-hi. I quan aquests camps estiguin absolutament plens, potser haurem de 
replantejar-nos alguna altra ubicació, però en aquests moments s'hi pot anar. Tots a la 
mateixa hora no, a l'hora ideal que vol anar tothom a jugar a futbol el dissabte a les 12 
del migdia no, s’ha de jugar amb horaris i ho hem de repartir, però això passa a 
qualsevol instal·lació. 
Per tant en el Sant Pere Màrtir li havíem explicat que faríem això pensant en que això 
s'havia fet en altres llocs i funciona. Si algú vol, pot passar per Camallera a veure com 
ha quedat el seu camp, i parlar amb la gent de Camallera. I ara no li sabré dir més, 
però hi ha altres camps on s’ha fet això, vàrem intentar fer-ho aquí a Olot i, què ha 
passat? Que un cop han estès tota la gespa i a pesar que s'havien mirat abans 
aleatòriament alguns trossos de gespa, quan ha estat tota la gespa posada ens hem 
trobat que una part molt important està absolutament compactada, i fins i tot no només 
la gespa, que no hi ha manera de que això siguin filaments on pugui passar-hi el 
cautxú que s’hi ha de posar i la sorra, sinó fins i tot per sota està absolutament 
compactat i a pesar que ho encolen no s’enganxa.   
Una altra cosa és que també vàrem explicar clarament que el drenatge que fèiem era 
només purament un drenatge perimetral. Això ho vàrem explicar, vàrem demanar la 
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conformitat de la junta i jo crec que ells també varen valorar, com valoràvem nosaltres, 
a pesar de no ser una cosa ideal, era un bon pas endavant quant a les instal·lacions i 
que a més ens acostava al moment que tinguéssim subvencions i poguéssim fer una 
obra més ben feta. Ha passat que això no funciona, però a més que hem intentat de 
totes maneres, jo crec que hem anat fins i tot a rampinar manualment per veure si 
aquesta gespa es podia aixecar; han estat encolant no sé quantes vegades perquè 
s'aguanti i es deixa anar. En un moment determinat, amb els informes tècnics 
corresponents, amb unes recomanacions de manteniment d’encolat durant no sé 
quant, de passar el rasclet; unes recomanacions també tècniques,  signades per 
l'especialista corresponent, vàrem acceptar l'obra però no hi trobem la solució: 
continua estant que el cautxú no pot anar a fons, i si no va a fons no pot aplacar la 
gespa, el cautxú, la sorra es posa específicament perquè amb el seu pes aplani més la 
gespa, això  es complica perquè durant tot aquest temps de tantes pluges realment ha 
quedat aigua, però que ja sabíem que no era un camp amb tot el drenatge 
perfectament fet. Ha generat una certa intranquil·litat.  
Tenim notícies que hi haurà ajudes per part de la Federació Catalana de Futbol quant 
a camps de gespa artificial. Després de parlar amb la Junta i explicar-los que no ens 
vèiem capaços pel que ens deien els tècnics de millorar la situació actual i que això 
estava així, i que seguiria així, i ells a pesar qui hi entrenen diguessin que no hi volen 
jugar partits de competició, vàrem prendre la decisió que això no ho podíem deixar així 
i que ho havíem de solucionar. 
Per tant hem encomanat un projecte que millorarà els drenatges i es farà el mateix 
drenatge que es va fer al Morrot en “espina de peix” –em penso que es diu– que no 
estava en el projecte que havíem encomanat; es millorarà el reg que no estava en la 
projecte que teníem encomanat; i es posarà gespa nova, que això té un cost 
absolutament diferent de poder agafar la gespa que havíem agafat d’allà i posar-la. 
Aquest projecte que va a l'entorn de 200.000 euros ja l’hem explicat a ells, i ja ho hem 
explicat a tothom, el portarem a aprovació a la Junta de Govern Local en pocs dies, al 
mes de gener, i esperem que es pugui executar el més aviat possible.  
Del que s'ha fet hi ha una part important de coses que ja es reutilitzen, que ja 
serveixen, que en el seu moment es va fer i es va planificar perquè  poguessin seguir 
en el moment en què poguessin fer aquesta renovació de les instal·lacions: tota la 
rigola que hi ha al costat, tot això ja serveix i es va fer expressament, i a més una mica 
més aixecada que a mi també m’havia fet patir en algun moment i havia expressat als 
tècnics aquesta opinió, perquè es pogués posar i quedés tot pla en el moment en què 
es posés aquesta gespa nova. O per exemple es van comprar les porteries noves, o 
tot el que és el terra aplanat del terreny  doncs això es va fer amb topògraf, amb tots 
els controls que s'havien de fer i això també ja  serveix, es pot reutilitzar; no s'ha de 
tornar a fer sinó que ja serveix el que s'ha fet fins ara.  
El que farem serà acabar de completar tot això. El problema és que un camp de futbol 
nou  té un cost molt diferent d'aquests 40.000 euros que estàvem disposats a invertir-
hi i ens ha tocat que perquè la gespa que vàrem reutilitzar era d'un determinat tipus, 
s’ha aixafat més en aquest temps que ha estat allà; tampoc sé exactament l'explicació 
del perquè aquesta gespa no està en les millors condicions possibles.  
No podem deixar el camp del Sant Pere Màrtir de la manera que està, ho hem intentat 
tot, han passat mesos, hem anat allà, parlant amb tots, convocant reunions a totes 
hores, hem fet tot el possible per millorar-ho, no ha sortit bé i per tant el pas que hem 
de fer és solucionar-ho, no podem deixar-ho d'aquesta manera.  
No pateixi, farem una reunió, tot està documentat, hi ha els informes tècnics. Allò que 
diuen: l’Alcalde pot fer el que vulgui, no s’ho imaginin això. Hi ha els informes firmats 
per tots els tècnics, hi ha les justificacions, les certificacions d'obra, està tot 
correctament signat. Hi ha l'informe tècnic de recepció de les obres amb les 
recomanacions que es faci el que s'ha de fer. I ja està, és així de senzill i el gener 
anirem per fer això i espero que quan el Joventut de Sant Pere Màrtir, que l'altre dia 
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em vaig assabentar, quan celebri els 50 anys ho pugui fer en unes instal·lacions tal 
com es mereix. 
 
Intervé la Sra. Descals. Avui nosaltres només farem dues preguntes, perquè demà els 
radicals, ben d’hora ens hem d’aixecar per aturar el país i per tant volem anar a dormir 
aviat. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
FESTIVAL LLOP.- A partir del comunicat que ha sortit a La Comarca, demanaríem que 
públicament s'expliqués què ha passat amb el Llop, amb el casal de Nadal, com està 
tot el procés per prendre la decisió final que no s'organitzés aquest any el Llop.  
 
Respon la Sra. Roca. El Llop va començar l'any 2015, sent una demanda de tres 
entitats que ens van venir a plantejar a l'Ajuntament de fer un Lleure Olot Parc. 
Aquestes entitats es plantejaven només tenir un sol espai per poder-se ubicar que era 
el Pavelló Firal i aquest lloc havia de compartir, i això també ho sabien les entitats, 
l'espai amb dues nits que ja estan programades des de fa temps, que és la Nit de 
Nadal i la Nit de Cap d’Any, que com a Ajuntament nosaltres creiem que és molt 
important que els joves de 18 a 25 anys, que són els que bàsicament van al Pavelló 
Firal aquella nit, no hagin ni de sortir de la ciutat ni de conduir.  
L'any 2017 el Llop van voler doblar els dies de fer aquest Lleure Olot Parc, va ser molt 
dificultós per a ells poder fer aquest muntatge i desmuntatge. Tot i que com a 
Ajuntament vàrem doblar el pressupost que destinem al Llop. I aquest any ells han 
manifestat que no seguiran amb aquest projecte. Nosaltres volem agrair la dedicació 
que hi han dut durant aquests tres anys, tots els joves han estat voluntaris i han fet 
molt bona feina. Lamentem com a Ajuntament de no tenir un espai específic per poder 
fer aquesta activitat, però sí que emplacem els joves a tornar a parlar, que si realment 
volen organitzar alguna cosa, potser podem organitzar una altra activitat de diferent 
format i que el puguin organitzar ells, amb el suport, evidentment, des de l'Ajuntament.  
Amb les tres entitats continua havent-hi una relació fantàstica, perquè aquesta 
setmana encara hem parlat amb totes tres, perquè ells han deixat de fer aquest 
projecte però continuen fent tots els projectes que fan habitualment a la ciutat amb el 
suport que aquest Ajuntament.  
 
Intervé la Sra. Descals.  
 
ASCENSOR PISOS POU DEL GLAÇ.- Ens ha arribat que l'ascensor que es farà dels 
pisos nous de l’Alzamora, es faran els pisos nous i que es farà l'ascensor fins a dalt a 
Montolivet. Que ens expliquin aquest ascensor qui el pagarà, que suposo que és 
l’empresa; i també que ens expliquin que també ens han comentat que cediran deu 
places del pàrquing d’aquests pisos a l’Ajuntament i per tant el pàrquing entenem que 
serà tancat, i per tant se'n faran d'aquestes deu places. 
 
Intervé l’Alcalde. Si ho volen conèixer més amb detall, jo crec que han de venir a veure 
els plànols, perquè és difícil ara aquí amb una pregunta contestar-ho.  
  
Intervé el Sr. Gelis. En aquest moment encara no tenim el projecte definitiu aquí 
d'aquesta obra. Sí que és veritat, i en aquest Ple també en vàrem parlar davant del Sr. 
Guix que demanaríem que com a mínim els ascensors que haguessin d'anar del 
soterrani dels aparcaments, arribessin al nivell del carrer de la Ronda Montolivet, per 
facilitar aquest accés. Això no té mala pinta, diguem-ho així, però no hem vist els 
plànols.  
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I també és veritat que s'ha estat negociant respecte a la cessió de places 
d'aparcament, tampoc té gens de mala pinta. Suposo que s'arribarà al voltant 
d'aquestes places que diu vostè. Després haurem de veure la gestió d'aquestes 
places, però primer hem d'assegurar que les tenim, les hem de tenir, i tindrem molt de 
temps per veure com es gestionen. Però de tot això no hi ha res tancat, ni hi ha el 
projecte aquí, per tant jo no li puc confirmar res d'això. Sí que és veritat que s'està 
parlant de les dues coses. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
VARIANT BESALÚ A CORNELLÀ.- En primer lloc és un prec què li fem a vostè 
personalment com a gestor polític de la ciutat, en el sentit que ja vàrem protestar en 
aquest moment aquí al Ple i també al Ple del Consell Comarcal que el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat estava proposant de fer i ja hi ha 
adjudicat a una empresa privada una reforma de la carretera que va de Besalú fins a 
Serinyà, i posen quatre rotondes, cosa que hi estem radicalment en contra nosaltres, i 
hem fet diverses peticions, fins i tot al Parlament de Catalunya perquè això no es fes. I 
el que sí que s'hauria de fer és començar l’autovia que ha d'anar de Besalú fins a 
Cornellà. I a més a més dèiem, no cal fer-ho de seguida, en tot cas podem esperar 
que hi hagi pressupostos, però en tot cas la nostra línia és aquesta, és que es faci 
l'autovia per anar fins a Girona. 
El que passa ara també hem vist ja alguna proposta, algun dibuix que fa el 
Departament de Política Territorial de com ha de ser la variant de Banyoles i també 
aquí proposem un 2+1, per tant tampoc no dibuixen l'autovia i en aquest sentit, 
emplaçaríem l'Alcalde que fes d'ambaixador del nostre territori i presionés el 
Departament de Política Territorial perquè això no sigui així i per tant es contempli el 
projecte inicial del Pla de Carreteres que era aquesta autovia que ha d'anar de Besalú 
fins a Cornellà de Terri.  
 
Respon l’Alcalde. Ja li vaig explicar en aquest ple: estic absolutament d'acord, no 
m'agrada gens el que està plantejat entre Besalú i Banyoles; hi estic absolutament en 
desacord. No m'agrada que posin rotondes perquè crec que no és un tram on hi hagi 
especialment accidents, i això ja ho he dit fins i tot al Conseller i em penso que vostès 
també ho han dit al Parlament. Qui acaba prenent les decisions, acaba prenent les 
decisions; a mi m’expliquen que el tema aquest és un tema per seguretat, que el 2+1 
que està plantejat tindrà una certa continuïtat, que permetrà als avançaments, que ja 
serà una via ràpida i que les rotondes són perquè hi ha determinats trencants. 
M’expliquen un raonament tècnic, al qual jo els explico que no hi estic d'acord, però no 
me’n surto, i com amb la variant, doncs vaig clavant cops de cap a la paret i els hi vaig 
explicant que el que han de fer és l'autovia desdoblada; hi estic absolutament d'acord, 
ho torno a dir al Ple, ja ho he dit privadament als despatxos: jo crec que posar quatre 
rotondes de Besalú o Banyoles no té cap sentit i crec que no n’hi ha cap necessitat. 
Però algú pensa que sí, i ja està. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
COTXES MAL APARCATS.- Tenim a la ciutat algunes obres qüestions que no 
funcionen prou bé: el tema de cotxes mal aparcats es repeteix, sí que vàrem equipar la 
Policia Municipal amb una sèrie d'instruments perquè poguessin denunciar, però tot i 
així continuen encara cotxes mal aparcats, sobretot a les parades d'autobusos. També 
a l'estació d'autobusos hi ha cotxes mal aparcats, quan no quan no hi ha possibilitats 
d'aparcar-hi, i a més a més dificulten l'entrada dels autobusos. També algunes 
vegades amb els carrils de bicicleta, pocs carrils que tenim de bicicleta a la ciutat, 
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encara també hi ha cotxes mal aparcats, etcètera. Per tant, demanaríem que en 
aquest sentit també s'extremessin les mesures de control.  
 
Respon l’Alcalde. Tant de bo tinguéssim una societat idíl·lica on només hi haguessin 
persones cíviques que ho respectessin tot: hi ha cotxes mal aparcats. Sí, i llavors els 
anem a multar; sí i llavors la gent s'enfada perquè els anem a multar, doncs és veritat 
que hem donat més instruments a la policia. Però n'hi ha i n’hi continuaran havent, i 
després no és una responsabilitat, jo crec, del plenari de l'Ajuntament, ni del regidor, ni 
de l'Alcalde, el fet que hi hagi gent que aparquin malament el cotxe i que molesti a més 
a l'altra gent moltes vegades. O que vagin amb patinets o amb bicicletes per les 
voreres a tota velocitat, i si els fas crits encara moltes vegades contesten, perquè a mi 
també m’ha passat això. Doncs sí, tan de bo la gent fos molt més cívica i tingués un 
altre respecte pels altres.  
 
IL·LUMINACIÓ ESPAIS PÚBLICS.- Intervé el Sr. Guix. Una altra cosa important que 
ens afecta a la ciutat, és que tenim poca llum en llocs estratègics de la ciutat com és la 
plaça Major, com és la plaça Catalunya, com és el carrer Closells, com és la plaça de 
Sant Francesc. És a dir poca llum que això va relacionat de vegades amb temes de 
seguretat ciutadana. Per tant sí que demanaríem que s’estudiés la possibilitat de posar 
més llum en aquestes zones.  
 
Respon l’Alcalde. La il·luminació d'Olot, està bé que ens ho digui vostè, però només 
sortint  aquí davant pot comprovar la diferència entre el Firal i el Firalet i entendre que 
nosaltres ens hem preocupat d’il·luminar bé la ciutat i que quan va governar el PSC va 
pensar-ho d’una altra manera, molt respectable. Crec que no són procedents, però ens 
anirem esforçant perquè les coses vagin molt més bé.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
PLAÇA CATALUNYA .-  Ens preocupa una qüestió que està sortint relacionada amb la 
plaça Catalunya, es va aprovar i es va instal·lar allà una empresa que es dedica a jocs 
d’apostes i diferents tipus de jocs amb diners i això està creant un mal ambient en 
aquell entorn, inclús el pàrquing ha hagut de tancar una porta d'accés al pàrquing 
subterrani perquè no hi anés la gent que provoca aldarulls o provoca mal ambient en 
aquella zona i per tant demanaríem també que s’extremessin les mesures de control i 
de seguretat en aquest espai.  
 
Respon l’Alcalde. A la plaça Catalunya, miri vostè ho sap perquè com a membre de 
l'equip de govern durant molt de temps rebem les notificacions de la Policia, jo no tinc 
consciència que això sigui un greu problema que estigui passant, ni tan sols que 
aquest establiment  surti habitualment als informes de la Policia, ni tan sols que hi surti 
ocasionalment. Hi ha altres llocs que són més conflictius, que hem tingut més 
problemes que això. No ho acabo d'entendre. 
 
Intervé la Sra. Casanovas.  
 
SENYALITZACIÓ ACCÉS PÀRQUING DEL CARME.- L’altre dia vaig tenir ocasió 
d'expressar-ho al Sr. Gelis, però m'agradaria tornar-ho a dir perquè potser no ens vam 
entendre gaire: a l'entrada –ara no recordo el nom– venint de la carretera de Girona, 
en lloc d’anar cap al Carme que s'estan fent les obres del carrer, s'ha prohibit el pas 
per als que pugen, que entren a Olot, i hi ha un prohibit i a sota hi ha una “P” de 
pàrquing. Llavors hi ha una confusió segurament per a molts cotxes, perquè n'hi ha 
que continuen passant recte com podien passar abans, i això pot provocar greus 
problemes. 
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El que demanaria és que un cop estiguin les obres, continuarà havent-hi el prohibit i 
continuarà la “P” de pàrquing? La “P” de pàrquing hi ha escrit d'una manera 
matussera, en el color blau del fons, que s'ha de passar per la muralla. Jo pregaria a 
veure si es pogués posar un senyal de trànsit d'aquells que hi ha el dibuixet, que són 
blancs amb el dibuixet en negre que diu el trajecte que has de fer, per arribar al 
pàrquing. 
És per seguretat de la gent i dels cotxes, perquè personalment m'hi he trobat i conec 
altra gent que viu per allà i s'hi troben sovint: que els cotxes continuen volent anar a 
l'aparcament que hi ha allà al Carme, passen recte. 
 
Respon el Sr. Gelis. Si que ho vaig entendre bé, Sra. Casanovas, no hi ha cap 
problema en aquest sentit. Llavors el dia que en vàrem parlar vaig fer l'encàrrec als 
serveis d’Infraestructures i també als de Mobilitat de la Policia, que vagin ràpid, tan 
punt s’acabi l’obra, en  senyalitzar bé aquesta sortida  del centre, perquè no hi hagi 
cap malentès en aquest sentit.  
De totes maneres si algú vol fer una infracció la podrà fer, perquè això és inevitable. 
Però evidentment que quedarà ben senyalitzat i no hi ha d’haver cap problema. No sé 
si de la forma que vostè diu o alguna que ens diguin des de la Policia, però quedarà 
ben senyalitzat i no hi haurà d'haver, almenys, cap dubte del que s’ha de fer; altra cosa 
és que es faci més o menys cas d’això. 

 
22.1. - ACCEPTAR LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL REGIDOR SR. LLUÍS 

JUNCÀ PUJOL 
 
Núm. de referència : X2018039303     
Núm. expedient: SG012018000026 
 
Atès que el Sr. Lluís Juncà Pujol ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de 
regidor de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Atès l’article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral que disposa que “en el 
supòsit de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat de la mateixa llista, 
atenent l’ordre de col·locació i se sol·licitarà a la Junta Electoral Central l’expedició de 
la credencial del substitut que haurà de prendre possessió en la primera sessió 
següent que celebri el Ple”.  
 
Atès que s’han complert els requisits establerts en l’article 9.4 del Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals que disposa que “el 
regidor perdrà la seva condició per renúncia que haurà de fer-se efectiva davant del 
Ple de la Corporació” i ha estat ratificada per l’Alcaldia i la Secretaria de la Corporació 
abans de la seva inclusió a l’ordre del dia de la sessió plenària.  
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Donar compte de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del 
Sr. Lluís Juncà Pujol, del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(ERC - AM).  
 
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent 
a la Sra. Susanna Pagès i Jutglar, següent candidata de la llista grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM), (BOP de Girona núm. 81, 
annex 1, de 28 d’abril de 2015 que consta a l’expedient) als efectes de procedir al 
nomenament de la Sra. Pagès com a regidora d’aquesta Corporació. 
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Intervé l’Alcalde. El punt que ens queda per tractar és acceptar la renúncia que ha 
presentat el regidor Sr. Lluís Juncà. Ho hem dit abans en privat i tornar-ho a repetir en 
públic: jo crec que fer de regidor –en el meu cas fer d'alcalde de la ciutat– és un gran 
honor, és un gran honor que ens han fet els ciutadans de permetre'ns de representar-
los; un honor que té una compensació, per dir-ho així, que és la necessitat de treballar, 
de dedicar-hi molt, d’ajudar que la ciutat millori i que té també la retribució que pots 
incidir en la vida de la ciutat i que això és una cosa que sempre un em pot gaudir molt. 
El senyor Lluís Juncà ha hagut de compatibilitzar això amb les seves tasques al 
Govern, que no em cansaré de dir que el Govern són els nostres amics i és molt 
important que tinguem gent d’Olot o de la Garrotxa situada al govern de la Generalitat. 
Ell té una responsabilitat important, pren aquesta decisió. Per tant jo crec que com a 
Alcalde, abans de passar-li la paraula, agrair-li moltíssim la feina que està fent per 
Olot, la seva disponibilitat a formar part d'aquest Ajuntament, la seva dedicació. Per 
tant jo li agraeixo moltíssim això; espero que la recompensa aquesta, que jo sí que 
noto, espero que vostè també pugui notar, del fet d'haver pogut influir en com la ciutat 
ha anat canviant i ha anat transformant-se, encara que sigui mínimament durant 
aquest mandat, això sigui una bona recompensa d'aquest temps que ha estat vostè 
dedicant-hi. Desitjar-li doncs moltíssima sort i moltíssim encert; sobretot moltíssim 
encert i una mica de sort perquè les coses li vagin molt bé en la seva responsabilitat 
en el Govern. 
Dit això, li passo la paraula. 
 
Intervé el Sr. Juncà. Jo faré un comiat breu. Bàsicament el que vull fer és agrair a tots 
els companys del Consistori, a tots els regidors, la cordialitat que hi ha hagut en 
aquests quatre anys, que m'hauria agradat que hagués estat la legislatura complerta i 
no faltessin aquests quatre mesos. És purament com menys he explicat en privat, una 
qüestió de disponibilitat, que em sembla honest i adequat que cadascú intenti veure 
fins allà on pot arribar i no assumir més del què del que pots realment abarcar. En 
aquest cas em sembla que en aquest proper mig any que ve, jo no estaria a l'altura del 
que crec que necessita fer un regidor a Olot, que es dedicar-hi temps, dedicar-hi 
esforços, potser no em veia capaç de fer-ho i per tant m'estimo més renunciar ara i 
deixar pas a altres companys que per això es fa una llista amb gent preparada. En 
aquest cas serà la Susana la que em substituirà, i que segur que ho farà molt bé. 
I per tant insistir en aquest agraïment, que vull fer extensiu també a la gent de tot 
l'Ajuntament, en especial també els que he vist més sovint en els plens: a la Glòria, en 
Jordi, en Moisés, en Simó, en Joan Pau que sempre el trobava a baix quan podia 
arribar d'hora.  
I llavors sí que volia acabar amb un prec i un desig, molt ràpid també. El prec és en 
relació a la sensació que jo tinc que entre tots plegats hem de contribuir a posar en 
valor la política i com ara l'Alcalde explicava, que ell sí que nota l'agraïment, jo crec 
que això ho hem de posar més en valor, l’hem de reivindicar més, l'hem de dignificar 
més, perquè em sembla que tots vivim en una societat ara en què la política no té 
gaire prestigi diria jo, i que amb el nostre granet de sorra com a regidors hem d'intentar 
reivindicar-la. Jo anava a posar alguns exemples concrets, que em sembla que no els 
posaré. Només diré això: que en allò que puguem, que tots plegats intentem 
reivindicar-la i no amagar-nos que fem de polítics o que som polítics, intentar fer que la 
gent recuperi una mica l'autoestima per dedicar se a la cosa pública. Entre altres 
raons, n'hi ha moltes, però una perquè crec que també, qui és més perjudicat que la 
política es vagi mediocratitzant,  són els més vulnerables, com sempre; però la gent a 
qui li costa més tot, segurament és qui més mereix que els polítics siguin bons polítics.  
I el desig, el faig al final, però prové d'una anàlisi prèvia que és que jo tinc la sensació 
que a Olot li falta vitalitat, que li falta un punt de tremp i d'energia, i que potser en 
comparació amb ciutats que tradicionalment estaven a la nostra lliga com Figueres, 
Vic, Girona, jo tinc la sensació que Olot s'està quedant una mica enrere i que el que 
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necessitem és tornar-li a donar força. I el meu desig ve en la línia que a partir del maig 
espero que hi hagi vint-i-u regidors amb energia en aquest Consistori i sobretot un 
equip de govern que compri una mica aquesta diagnosi que faig jo, que potser és una 
mica pessimista, però que si no el compra del tot com a mínim sí que qui es posi al 
capdavant del Consistori doni a Olot l'energia i el tremp que crec que necessita i que 
mereixem com a capital de comarca, i com a ciutat, amb un prestigi en el conjunt del 
país, amb un reconeixement, però que em sembla que potser en els últims anys això 
ha anat a la baixa, i que ens mereixem entre tots tornar a posar-la a primera línia de 
ciutats de Catalunya que són referents en tots els àmbits. 
 
Intervé l’Alcalde. La primera cosa que farem al proper Ple, serà doncs donar possessió 
com a regidora a la Sra. Susanna Pagès, i per tant mantenir els vint-i-un regidors 
durant tots els plens. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Estic absolutament d'acord 
amb el que deia ara en Lluís , de recuperar la política com una cosa honorable i que 
valoren els ciutadans i les ciutadanes, i per tant que tornin a donar aquesta confiança 
tant als polítics com a la política. I a mi em sembla, no dic que sigui segurament ni el 
més important, però em sembla que una de les coses que potser allunya les persones 
dels polítics i de la política, és la manca de coherència; és a dir, es diuen unes coses, 
se’n fan unes altres. O parlem moltes vegades perquè sabem el que vol escoltar la 
gent; és un exercici que jo també he practicat, Sr. Berga i per tant parlo amb 
coneixement de causa, no parlo només dels altres i a mi em sembla que com a mínim 
la gent ha de tenir la percepció que la preocupació principal nostra –i jo crec que 
hauria de ser així– són els seus problemes molt immediats, sobretot els que pateixen 
més la gent més modesta, com també ha dit en Lluís. I jo si pogués aportar alguna 
cosa a la gent que ens estigui veient o escoltant, de la política i els polítics, dir que el 
temps que jo he estat i encara estic en actiu, he conegut grandíssimes persones que 
s’han dedicat a la política. Jo el que he trobat és tot el contrari d’aquesta sensació. A 
mi em sembla que una part pot ser merescuda, però també com passa amb els 
funcionaris, que moltes vegades de manera immerescuda hi ha una certa o hi havia 
una certa mala opinió, a mi em sembla que en el cas dels polítics i de la política estic 
convençut que també passa així. Però nosaltres, tots plegats tenim una bona 
responsabilitat en recuperar aquesta confiança. Lluís, com hem  estat a l'oposició, no 
hem tingut ocasió d'estar molt temps junts o de poder treballar, però dir-te que estic 
molt content d’haver-te conegut. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Des de la CUP, un plaer 
haver compartit aquest espai. I desprès això que dèieu de la política, jo crec que la 
política també es fa al carrer i es fa en altres espais a part d’aquí. I només ara pensava 
que em sap greu que marxi però també està bé que hi hagi una dona més en el Ple, 
està bé que comenci la Sra. Susanna Pagès, està molt bé que les dones puguem tenir 
cada vegada més representació perquè jo penso que el món aniria molt millor si hi 
haguessin més dones, sobretot en aquests espais. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Jo el vull felicitar, Sr. Juncà, 
perquè ha fet un discurs breu però magnífic. Tan de bo en aquest Ple es fessin més 
discursos com el seu. El felicito i també comparteixo aquestes paraules que ha dit 
vostè, que hi ha hagut molt de respecte normalment sempre en totes les intervencions, 
per tant també m’afegeixo al discurs de l'Alcalde que és un plaer estar servint a la 
ciutat des d'aquesta institució que és l'Ajuntament. Em sap greu que plegui, però en tot 
cas agrair-li el servei que ha fet la ciutat i també desitjar-li sort en un futur. 
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Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres ja li hem dit 
moltes coses a en Lluís, en privat. Ens sap greu, evidentment, que plegui, però com 
heu vist és una persona extremadament responsable i per tant la seva dedicació ha de 
ser sempre el màxim a tot arreu i a vegades no podem estar a tot arreu. Nosaltres no li 
diem adéu perquè en Lluís continua estant amb nosaltres, continua treballant en les 
nostres comissions, continua estant super capficat pel barri vell, entre altres coses, i 
per tant el tenim, el farem servir i no el deixarem que marxi gaire dies a Barcelona 
sense tornar a Olot. Gràcies per tot, Lluís. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo crec que en nom de l’equip de govern ja ho he expressat 
personalment. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, 
l’Alcalde desitja a tothom bon Nadal i un gran 2019 , i aixeca la sessió quan són tres 
quarts d’onze de la nit, i per constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, 
estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


