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ACTA NÚM. 1 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 24 DE GENER DE 2019 

1a CONVOCATÒRIA 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 de gener de 2019, 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), Anna Barnadas i López (ERC), 
Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Manel Mitjà 
i Batlle (ERC), Susanna Pagès Jutglar (ERC) (quan s’indica), 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 secretari el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte. 
 

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.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. SUSANNA PAGÈS I JUTGLAR 
 
Intervé l’Alcalde. Sra. Pagès, ha de fer el jurament. Donar-li cordialment la benvinguda. 
Crec que és molt satisfactori, important –no sé els qualificatius a donar-li– ser regidor 
de l'Ajuntament d'Olot. Desitjo que ens faci aportacions i que col·labori i ens ajudi a fer 
que la ciutat sigui millor, estic convençut que comptarem amb la seva col·laboració. 
Abans que pugui passar a prendre seient en el lloc que correspon, hauria de fer el 
jurament  perquè ho marca la llei.   
 
Intervé la Sra. Pagès. Prometo per imperatiu legal complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidora pel qual he estat elegida, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut com a norma institucional 
bàsica de Catalunya, fins a fer efectiva la República Catalana i per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgits de les eleccions del 21 
de desembre de 2017 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar 
juntament amb totes les nostres institucions la República Catalana, lliure i sobirana. 
 
L’Alcalde demana a la Sra. Pagès que prengui possessió del seu lloc en el plenari i li 
pregunta si vol afegir alguna cosa. 
  
Intervé la Sra. Pagès. Només dir que intentaré fer el millor possible la tasca de 
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regidora el poc temps que queda. Crec que és destacable el fet que persones joves 
entrin i que estiguin a primera línia de la política municipal. És un espai on és important 
que els joves hi siguem presents, perquè som una part considerable de la ciutat. 
Sempre diuen que els joves som el futur, però és que també som el present, i per tant 
hem de ser part activa en la presa de decisions. Amb la meva incorporació també som 
una dona més al plenari. Cal dir-ho perquè estem lluny de la paritat necessària, tot i 
que esperem que aquesta tendència es vagi revertint. 
 
Intervé l’Alcalde. Molt benvinguda, repeteixo. Crec que te n'adonaràs de la importància 
d'haver pogut ser regidora de l'Ajuntament d'Olot. Espero que puguis participar i que 
puguis aportar i que puguis col·laborar moltíssim; estic segur que serà així, per tant, 
molt benvinguda.  
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 

Intervé l’Alcalde. Començaré amb felicitacions perquè la ciutat d'Olot continua tenint 
uns ciutadans i entitats que són reconeguts a nivell del país. Una la Fina Puigdevall, 
que li van donar  el reconeixement com a Premi Nacional de Gastronomia de 
l'Acadèmia Catalana de Gastronomia Les Cols continua sumant reconeixements i crec 
que està molt bé, què ens aporta a la ciutat moltíssimes coses. I per tant si els sembla 
bé, els faríem arribar aquesta felicitació.  
La segona és al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que el passat dia 9 de gener, 
en un acte solemne al Palau de la Música de Barcelona, la Fundació Avedis 
Donabedian va fer-li un reconeixement per la tasca realitzada, com una de les millors 
entitats de Catalunya en el tema del Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció 
Social i Sanitària, el PIEIS, que és un pla que fa molt de temps que des del 
Departament de Salut s'està treballant. La Fundació Avedis Donabedian, una fundació 
molt important, perquè a l'inici que es va començar a parlar de controls de qualitat, a 
nivell de sanitat i dels hospitals, la Fundació Avedis Donabedian era considerada com 
una de les fundacions a l'avantguarda dels temes de qualitat, i que almenys a mi em 
va ensenyar pràcticament tot el que puc saber en relació a termes de qualitat i de bona 
assistència de tots aquests àmbits; per tant jo sempre l'he tingut –i sé que aquesta és 
una opinió a nivell de tot el sector– com una fundació molt respectable. El senyor 
Avedis Donabedian era un americà que va ser el que va impulsar tots aquests temes. 
Per tant, que el Consorci rebi un premi d’aquesta fundació, crec que mereix la nostra 
felicitació. Estic segur que tots estem d'acord en que el Consorci és una de les eines, 
un dels actius importants de la nostra comarca, i per tant fer-li arribar aquesta 
felicitació, en general al Consorci, i en concret a la Teia Fàbrega, la seva directora 
gerent, que crec que està fent una molt bona tasca i els que van a davant també ens 
n’hem de recordar de tant en tant.  
L'altra és al Club de Patinatge Artístic Olot, que en una gala que va tenir lloc fa pocs 
dies a Barcelona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya els va reconèixer 
com l'equip que més títols, més èxits, havia recollit durant tot aquest any. De fet aquí 
repetidament felicitem el Club Patinatge Artístic Olot, però crec que està bé també de 
felicitar-los. 
I per últim, també felicitar i desitjar molt d'encert al doctor Josep Eladi Baños, que 
passa a ser el nou rector de la Universitat de Vic. El fins ara actual rector, el rector 
Montaña, va plegar de rector, continua essent professor i han elegit el doctor Josep 
Eladi Baños. Jo també personalment li tinc un respecte especial, perquè és una 
persona que ha fet moltíssima investigació en temes de fibromiàlgia, en temes de 
neurotransmissors, en temes molt relacionats amb la percepció del dolor; era una 
persona de referència en els anys en què exercia en temes de Clínica del Dolor, i per 
tant estic molt content, sé de la seva solvència  científica, de la seva solvència com a 
gestor, i espero que amb la Universitat de Vic puguem continuar mantenint les bones 
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relacions que sempre hem intentat mantenir, i que la Universitat de Vic ha volgut 
col·locar l'Alcalde d’Olot com un dels membres nats de la Fundació Universitària 
Balmes, com a patró. La Fundació Universitària Balmes és qui gestiona la Universitat 
de Vic -Universitat Central de Catalunya. 
I finalment com a cada Ple em torna a tocar demanar la llibertat, perquè això no s'ha 
produït, dels dos Jordis, de l'Oriol Junqueras, d'en Quim Forn, de la Dolors Bassa, de 
la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull i d’en Jordi Turull, injustament 
tancats a la presó, injustament a les portes d'un judici en el que tenim tots la sensació 
que tot està dat i beneït i en el que haurem de ser molt actius aquests dies del judici de 
fer-los arribar el nostre escalf. I també demanar el retorn d'en Carles Puigdemont, d’en 
Lluís Puig, de la Meritxell Serret, de la Clara Ponsatí i d’en Toni Comín; igualment com 
l'Anna Gabriel, la Marta Rovira o en Valtònyc, que per desgràcia també han d'estar 
lluny de la seva família, lluny de casa seva, per qüestions purament de defensar el que 
era la voluntat de moltíssima gent, de treballar perquè els ciutadans poguessin 
expressar la seva opinió. No ens cansarem de denunciar aquesta injustícia. Anunciar-
los que demà la junta de l'AMI anem a Waterloo, a la Casa de la República, que ens 
reunirem amb el president Puigdemont, pot ser que després també dinarem amb en 
Lluís Puig o amb en Toni Comín, amb qui sincerament per qüestions també 
professionals,  tinc moltes ganes de poder parlar amb ell; i després a la tarda anem a 
veure la Meritxell Serret. Per tant si els sembla bé també els portaré l'escalf d’Olot 
perquè sàpiguen que pensem en ells cada Ple, i cada dilluns, i que tenim tota una 
actitud en defensa, encara que sigui una defensa purament mental, per dir-ho així, 
perquè no podem fer més coses, però sí de defensa de la seva situació i de 
reclamació de la seva llibertat. 
Després hi ha dos temes que crec que també val la pena que els expressem avui en el 
plenari, que jo anunciaré succintament i que després els diversos portaveus tindran la 
possibilitat d'intervenir sobre els dos temes. El primer és sobre la detenció de 
determinades persones i fins i tot de dos alcaldes per part de la Policia Nacional, en 
una actuació –sembla comprovat– sense participació d'un jutjat, en una actuació que 
sí que havia estat judicial però que ja estava arxivada i després ells només dient: ara 
ens preocupem nosaltres, van detenint les persones sense cap mena de justificació. 
Crec que això és un atemptat molt important a la llibertat: a la llibertat de manifestació, 
a la llibertat d'expressió; que torna a posar el nostre país a la picota i les actuacions de 
qui hauria de defensar la legalitat amb situacions clarament il·legals. I l'altra és que el 
24 de gener de 1977 es va produir l'assassinat de diversos advocats laboralistes a 
Atocha a Madrid, en un clar intent de parar el procés de tímida democratització que en 
aquells moments portava l'Estat, en un assassinat on clarament hi van estar 
implicades persones d'extrema dreta i per tant amb un pla amb un clar significat polític. 
Crec que val la pena que també tinguem un record per a ells, en una situació política 
actual on sembla que l'extrema dreta torna a treure el cap, que recordem algunes de 
les coses que crec que cal recordar quan de vegades per equivocació, banalitzem 
determinades coses que estan passant al nostre país.  
Dit això, tal com hem parlat abans amb els portaveus, els passaré la paraula perquè 
sobre el tema que vulguin, però específicament sobre aquests dos temes, o sobre un 
d'ells o el que vulguin, puguin expressar la seva opinió.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC.  Com vostè ha expressat, en 
coincidir el nostre Ple amb aquest aniversari m'ha semblat adient fer un recordatori. El 
24 de gener de cada any es recorda i commemora l'aniversari d'aquests advocats 
d’Atocha, podem considerar que són uns màrtirs de la llibertat, que van ser vilment 
assassinats el 24 de gener del 77 al seu despatx laboralista. Aquest dia un grup de 
pistolers d'extrema dreta van irrompre al despatx d'advocats laboralistes de 
Comissions Obreres i del Partit Comunista d'Espanya, i van metrallar les nou persones 
presents. Van morir els advocats Javier Sahuquillo, Javier Benavides,  Enrique 
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Valdevira, Serafín Holgado i el sindicalista Angel Rodríguez Leal. Van resultar 
greument ferits Alejandro Ruiz Huerta, María Dolores González, Luis Ramos i Miguel 
Sarabia.  
L'atemptat feixista també venia precedit per una vaga en el transport interurbà. La mort 
el 23 de gener de l'estudiant Arturo Ruiz per trets dels guerrillers de Cristo Rey i la 
mort de Mari Luz Nájera per impacte d'un pot de fum de la policia, els que coneixíem 
com “els grisos”. Aquest mateix dia 24 de gener a la nit, el grup de pistolers perpetra 
aquest assassinat a Atocha. Aquestes dues persones, conjuntament amb els quatre 
advocats i un sindicalista assassinat pels feixistes, són i continuaran sent icones de la 
lluita per la llibertat i per la democràcia al nostre país. Germans i germanes no us 
oblidarem. 
Sobre les detencions, ens semblen injustes les que s'han efectuat, com diuen els 
companys de la CUP, i denunciar el fet –tot i que ja estan a casa seva– però denunciar 
el fet que bàsicament amb aquesta i altres actuacions, al meu entendre, el que volen 
generar és por a la gent perquè no faci res, perquè es quedi a casa, i aquesta és la 
intenció de fons amb aquesta actuació, i per tant denunciar aquest intent de coartar la 
llibertat de les persones. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. El Sr. García ens 
ha recordat els fets d'Atocha, terrorisme d'estat, que de moment no s'ha ni jutjat i per 
tant continua impune per un Estat que ho amaga. 
En el nostre cas nosaltres el que volem fer és mostrar el nostre rebuig a l'operació que 
hi va haver aquesta setmana contra l'independentisme i les detencions del dia 16 de 
gener a Girona. Una vegada més hem de lamentar la vulneració de drets cap a unes 
persones detingudes, que són persones compromeses amb la lluita per 
l'autodeterminació, activistes del moviment juvenil, militants d'entitats 
independentistes, estudiants, activistes sindicals, dos alcaldes de les comarques 
gironines i un periodista. Totes aquestes persones se sumen a la llarga llista de 
persones represaliades per l'Estat espanyol per defensar drets socials, civils i polítics 
arreu de l'Estat. També hem de lamentar una vegada més la vulneració de drets 
lingüístics en tot aquest procés, ja que es va impedir l'assistència de l'advocat a les 
persones detingudes, per parlar en català, i tampoc aquestes van poder utilitzar el 
català a l'hora de declarar. Per tant davant de tots aquests fets, la CUP no pot fer res 
més que mostrar tot el suport a les persones investigades, i fer una crida a totes les 
forces polítiques i sindicals i a totes les entitats i al teixit associatiu del país per prendre 
partit i plantar cara a aquesta nova vulneració de drets socials, polítics i civils. I per 
altra banda també exigirem, i de fet ho hem fet: hem exigit al govern espanyol i al seu 
representant a les comarques gironines, que donin explicacions sobre el perquè 
d'aquestes detencions, expliquin si realment hi havia una ordre judicial –que sembla 
que no– i realment donin la cara davant de tots aquests fets. Exigim responsabilitats 
dels responsables polítics i policíacs d'aquesta operació, que només fa que augmentar 
l'alarma social i confirmar la judicialització de la política i el tancament a banda de 
solucions pacífiques i democràtiques, que responguin a la greu crisi social, política i 
econòmica que està passant el nostre país. Mentrestant es van donant ales a les 
institucions, a les propostes i als posicionaments de l'extrema dreta. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres ho hem repetit 
diferents vegades en aquest plenari: defensem l'estat de dret i per tant entenem que a 
l'estat de dret hi ha tres pilars bàsics, que són els que vetllen per l'estat de dret, que 
són el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial, i per tant en aquest cas de 
les detencions, ens consta que el poder judicial és qui va tutelar aquestes detencions. 
No estem d'acord amb el sistema, evidentment, només faltaria, perquè eren sistemes 
més propis d'altres èpoques, però en tot cas si hi ha un poder judicial que tutela 
aquestes detencions, nosaltres hem de respectar aquest poder judicial. 
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Respecte al que és l’aniversari del 77, dels assassinats d’Atocha, nosaltres ho vam 
viure en aquella època al carrer, i vam estar treballant i lluitant per les llibertats. I sí que 
és veritat que volem fer un record entranyable pels lluitadors de la llibertat, aquests 
advocats que van morir a mans de l'extrema dreta, i que a més a més aquest fet va 
marcar un abans i un després de les lluites democràtiques en aquest país. Per tant 
penso que la gent d’Atocha van marcar un abans i un després de la recuperació dels 
drets democràtics en aquest país. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Estat repressor, extrema 
dreta, drets socials, gent de pau, demofòbia, injustícies, demòcrates, drets humans, 
drets civils, feixisme, llibertat, detencions il·legals, què volen aquesta gent, cas 
general, criminalitzar, lluita, provocar, assassinats d’Atocha, detenció de Sànchez i 
Cuixart, detenció del Govern, represaliats, exiliats. Si això fos una classe podríem fer 
una redacció dient, qui és capaç de lligar tots aquests fets? Desgraciadament 
representa una generació que no vam viure de cap manera tota aquesta fase tan dura 
del franquisme, però en canvi ara mateix podria fer aquesta redacció, lligant tots 
aquests conceptes. Hauríem de poder desterrar aquests conceptes del tot del nostre 
llenguatge, sobretot els que fan referència a la repressió, al feixisme, a la voluntat 
d’il·legalitzar, a tota una sèrie de conceptes que són absolutament demofòbics. I per 
tant des del record d'aquells assassinats d'Atocha fins a les últimes detencions de 
dimecres passat, la nostra voluntat dels companys d'Esquerra Republicana, que tenim 
40 imputats en aquest cas general, és la de seguir lluitant, la de persistir i la de 
presentar sempre front a totes aquestes agressions a la democràcia.   
 
Intervé l’Alcalde. No hi afegirem gaire res més. Només potser la reflexió que l'any 77, 
els assassinats que hi va haver a Atocha no varen frenar la lluita que hi va haver per 
continuar impulsant el canvi que hi havia, la sortida de la dictadura que en aquells 
moments estava posada a Espanya. I que les detencions i els esforços per atemorir-
nos que estan fent des de l'Estat espanyol, tampoc ens aturaran en les nostres 
reivindicacions. Estic convençut que el nostre país, que la nostra gent, serà capaç de 
tirar endavant totes aquestes lluites amb la fermesa que es va demostrar en el seu 
moment, per tota la gent que va defensar aquests pobres assassinats, aquestes 
pobres persones assassinades que varen pagar amb la seva vida l'única cosa, que era 
defensar la democràcia i defensar els drets dels treballadors. 
  
Intervé el Sr. Guix. Voldria fer una petita ronda per donar la benvinguda, almenys jo, a 
la Sra. Pagès. 
 
L’Alcalde dona la paraula als portaveus. 
 
Intervé  la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Benvinguda i que està molt 
bé que hi hagi una altra dona aquí asseguda.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Donar la benvinguda a la nova 
regidora la senyora Susanna Pagès, i en tot cas que entenc que com deia l’Alcalde, és 
una tasca molt interessant treballar per a la ciutat, sigui des de la perspectiva que 
sigui. En tot cas li desitgem que tingui encerts en aquest plenari. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. El nostre partit està per la 
paritat, avui estic feliç perquè així ho demostrem, i també per la força de la joventut, i 
per tant la Susanna és una incorporació fantàstica. També volia dir que trobarem a 
faltar en Lluís i per tant avui el seu record també és aquí. 
 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
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celebració del darrer Ple, celebrat el dia 20 de desembre  :  
- de particulars :  20 
- d’entitats :  37  

 
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 27 de desembre va mantenir una reunió a Olot, amb els Srs. JOAQUIM 
CASANOVAS, gerent de l’ICS i de l’IAS i CLAUDI CAMPS, director assistencial de la 
Xarxa de Salut Mental i Addiccions.  
 
- el dia 20 de gener va poder parlar amb el Sr. GERARD FIGUERAS, Secretari 
General de l’Esport, que va presenciar el partit entre la U.E. Olot i el C.F Peralada.  
 
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
- el dia 24 de desembre va anar a desitjar el bon Nadal a les dues Germanes de la 
Providència que ara resideixen a l’edifici de l’antic Hospital, a la Comunitat Carmelita 
de l’església del Carme, a les monges del Cor de Maria, i als diferents rectors de la 
ciutat. I a la tarda, va participar del cagatió de la residència Montsacopa.  
 
- el dia 25 de desembre, dia de Nadal, va anar a esmorzar a l’edifici del parc nou per 
desitjar unes bones festes a tots els residents. A continuació va anar a la residència de 
la Caritat i seguidament a la residència del Tura.  
 
- del 29 de desembre al 4 de gener va estar fora de la ciutat, de vacances i aprofita per 
agrair al Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga, el fet d’haver-lo substituït durant 
aquests dies en les funcions pròpies de l’alcaldia.  
 
- el dia 4 de gener va anar a visitar el campament reial, situat a la Plaça Clarà.  
 
- el dia 5 de gener, al final de la cavalcada, va anar a entregar la clau de la ciutat als 
tres Reis de l’Orient, que per primer any, tenien instal·lats els seus flamants trons a la 
zona del Firal petit. 
 
- el dia 10 de gener,  a 2/4 de 8 del matí, ha presidit un Patronat extraordinari de la 
Fundació Hospital Sant Jaume perquè s’havia d’aprovar d’urgència, la resolució d’un 
recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació del contracte de serveis 
de cuina de la Residència Sant Jaume d’Olot.   
 
- el dia 11 de gener va assistir al dinar de comiat al fins ara gerent de la Caritat, Joan 
Sala Bartrina amb motiu de la seva jubilació. Comenta que en el transcurs dels catorze 
anys que ha estat exercint aquesta responsabilitat, la Caritat ha experimentat molts 
canvis i s’ha hagut d’adaptar contínuament a les necessitats del temps i a l’evolució de 
la societat. Podem dir que ara està posada al dia i que l’ha deixada en molt bones 
mans, les de la Teia Anglada.   
 
-  el dia 13 de gener,  juntament amb el Tinent d’Alcalde Josep Berga, va assistir a 
l’acte de cloenda de les activitats de Nadal de l’Agrupació de Pessebristes d’Olot i la 
Garrotxa i lliurament de premis i distincions que va tenir lloc al Casal Marià.   
 
-  el dia 14 de gener va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat que sempre se 
celebra a la seva seu.  
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-  el dia 15 de gener va assistir a la reunió del Consell Social i Territorial de la Fundació 
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa que va tenir lloc al mateix Hospital.  
 
-   el dia 16 de gener  es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell 
Rector del Consorci de Salut i Social de Catalunya.  
 
- el dia 17 de gener, va assistir a la conferència que va pronunciar la Marina Geli a 
l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, amb el títol : “ La mirada de gènere i els 
sistemes de salut” . 
 
- el dia 21 de gener va assistir a la Comissió Permanent del clúster carni Innovacc  que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé i seguidament, a la presentació del llibre de 
l’exconsellera Meritxell Borràs :“34 dies de tardor i 1 de primavera” que va tenir lloc al 
local d’Òmnium.  
 
- el dia 23 de gener, va anar a donar la benvinguda a la Jornada de Delegats que va 
tenir lloc al Casal Marià.  
 
- i finalment avui ha assistit a la presentació del Curs d’activitats forestals que tindrà 
lloc a les Mates. Aquest curs es preveu que s’imparteixi a l’Escola Pia.  
  

4. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2018LDEC003518 al 2018LDEC003616 i del 2019LDEC000001 al 2019LDEC000117. 
 

5. - ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

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

6.1. - INFORME DE MOROSITAT, QUART TRIMESTRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2019002079     
Núm. expedient: TR032019000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
DURANT EL QUART TRIMESTRE DE 2018. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
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L’article 33 del Reial decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 
 
El Reial decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial decret 1040/2017 de 
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que 
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la 
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o 
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.  
 
Aquest informe és referit al tercer trimestre natural de 2018, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 
 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

34.01 31.17 28.73 31.65 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  17.47 16.47 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 3.317.788,59 3.673.129,04 3.383.365,57 2.582.824,65 
PENDENTS (a la fi del trimestre)     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

21.49 18.57 22.95 16.51 

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
conform.) 

  8.26 8.10 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

1.234.301,39 1.086.692.- 693.456,43 2.160.455,24 

     

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 
 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

31.76 38.13 32.65 29.94 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  17.12 17.54 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 127.968,62 84.370,16 131.867,86 64.594,85 
PENDENTS     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

19.50 14.74 19.65 18.20 
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termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
conform.) 

  7.35 3.91 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

40.174,49 36.543,21 22.078,45 41.040,24 

     

 
IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 
 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

30.45 40.03 41.65 30.38 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  20.26 18.63 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 105.782,12 108.727,72 82.580,26 128.115,93 
PENDENTS(a la fi del trimestre)     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

20.25 41.71 17.46 17.96 

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
conform.) 

  8.12 3.22 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

33.625,71 36.787,59 42.323,46 25.123,71 

     

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 
 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

30.94 33.63 34.24 29.91 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  23.79 18.33 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 257.026,51 228.078,52 128.545,81 222.656,74 
PENDENTS (a la fi del trimestre)     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

19.29 21.41 25.54 20.37 

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
conform.) 

  14.02 9.89 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

58.651,78 64.982,79 78.913,91 102.882,79 

 
DINAMIG 
 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

36.20 35.51 31.92 27.08 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  18.94 20.44 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 419.655,35 151.230,98 104.182,06 365.634.72 
PENDENTS     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

31.02 47.20 16.58 16.23 

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
conform.) 

  9.89 5.98 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

82.004.35 27.954,77 22.964,70 219.406,81 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment.” 
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Presenta la proposta l’Alcalde. Ja saben que tenim aquesta obligació d'enviar des de 
Tresoreria de l'Ajuntament d'Olot, a Madrid, aquests compliments en quant als terminis 
de pagament, perquè hi ha l'obligació de pagar les factures a partir de quan es 
registren, en 30 dies. Continuarem complint bé el tema de pagaments. El termini de 
pagament de l'Ajuntament d'Olot en aquest quart trimestre està en 31,65 dies; a 
l'Institut Municipal d'Esports a 29,94 dies; a l’IMEJO en 30,38 dies; l'Institut Municipal 
de Cultura a 29,91 dies; i Dinàmig està a 27,08 dies. Remetrem aquest informe, 
n’haurem donat compte al ple i ho enviarem al Ministerio de Economía i Hacienda 
perquè vegin que nosaltres som gent responsable i que intentem fer bé les coses. 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 

7.1. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC 
 
Núm. de referència : X2019001426     
Núm. expedient: SG012019000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte que el passat 17 de gener es va dictar el Decret d’Alcaldia número 
2019LDEC000086, que textualment diu: 
 

 “Vist que el Ple del dia 18 de gener de 2018 es va donar per assabentat de la 
renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del Sr. Lluís Juncà Pujol, 
del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC - 
AM).  
 
Vist que en el Ple del proper 24 de gener de 2018 és previst que prengui 
possessió del càrrec de regidora la Sra. Susanna Pagès i Jutglar, del grup 
municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC - AM).  
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  
DECRETO:  
 
El grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC - 
AM) quedarà compost de la següent manera:  
 
Sra. ANNA BARNADAS i LÓPEZ  
Sra. CLARA CASANOVAS i SARSANEDAS  
Sr. JOSEP QUINTANA I CARALT  
Sr. MANEL MITJÀ i BATLLE  
Sra. SUSANNA PAGÈS i JUTGLAR” 

 
L’Alcalde presenta conjuntament les dues propostes, llegint-les. 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 

7.2. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES 

 
Núm. de referència : X2019002286     
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Núm. expedient: SG012019000002 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot de data 20 de desembre de 2018 es va donar 
per assabentat de la renúncia del Sr. Lluís Juncà i Pujol com a regidor del grup 
municipal ERC – AM, i vist que el Sr. Juncà formava part de la Comissió Especial de 
Comptes. 
 
Atès que el grup municipal d’ERC ha determinat que el regidor que els representi a la 
Comissió Especial de Comptes, en substitució del Sr. Juncà, sigui la Sra. Susanna 
Pagès i Jutglar. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte que la Comissió Especial de Comptes estarà formada pels següents 
regidors: 
 

 Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC) - Presidenta 
 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) 
 Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT – DC) 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC)  
 Sra. Susanna Pagès i Jutglar (ERC) 
 Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
 Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 
 Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
L’Alcalde presenta conjuntament les dues propostes, llegint-les. 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 

8.1. - ADHESIÓ ALIANÇA 360 
 
Núm. de referència : X2019000973     
Núm. expedient: ED032019000001 
 
La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de 
Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360. 
  
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors 
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació 
i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits 
educatius.  
 
Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense 
exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari vital.  
 
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, 
entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com 
centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la 
innovació educativa.  
 
La Xarxa Territorial de Comarques Gironines de l’Aliança Educació 360 ha realitzat 
una crida a la participació dels ens locals de la demarcació de Girona en l’Aliança, 
fixant com a criteris per a la seva adhesió que els ens locals assumeixin expressament 
tant el manifest com els compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al 
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desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i nomenin representants 
polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 360.  
 
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’adhesió a l’Aliança Educació 360 assumint el manifest i el 
document de compromisos dels participants proposats per l’Aliança publicats a la 
web www.educacio360.cat). 
  
Segon.- Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre 
municipi. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança Educació 360, juntament 
amb el nom d’un representant polític i un referent tècnic que actuïn com a interlocutors 
amb els responsables de l’Aliança Educació 360. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. En aquest punt el que proposem és l'aprovació de 
l’adhesió de l'Ajuntament d'Olot a l'Aliança Educació 360º, que es podria resumir en la 
frase: educació a tot arreu i en tot moment. La Diputació de Barcelona la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, i la Fundació Jaume Bofill, van 
impulsar aquesta aliança ja fa un temps, ja fa uns anys; ara s'està estenent a les 
comarques de Girona.  
Aquesta Aliança Educació 360º el que es proposa com a repte és que tothom tingui 
més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida, i 
connectar l'educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. 
L'Aliança Educació 360º està oberta a la incorporació d'ens locals, centres educatius, 
entitats de lleure i del tercer sector, centres de recerca, organitzacions professionals, i 
ciutadania compromesos amb la innovació educativa. La xarxa territorial de comarques 
de Girona de l'Aliança Educació 360º ha realitzat una crida a la participació dels ens 
locals de la demarcació de Girona a l'Aliança, fixant com a criteris per a l’adhesió que 
els ens locals assumim expressament els compromisos de l'Aliança, ens 
comprometem al desenvolupament d'iniciatives d'Educació 360 a la ciutat, i nomenem 
representants polítics i tècnics per a les tasques d'interlocució amb l’ Aliança Educació 
360º.  
La Junta de Govern de l'IMEJO ja va aprovar a finals de l'any passat l’adhesió a 
l’Aliança Educació 360º i per això la ciutat d’Olot ja apareix actualment referenciada a 
la pàgina web del projecte. Avui la portem a aprovació al Ple municipal. La tècnica 
representant de l'Ajuntament d’Olot és la Sra. Montse Riera, el representant polític sóc 
jo que porto l'àrea de la regidoria d'Educació.  
Voldria destacar alguns dels compromisos més destacables d'aquesta Aliança, com 
per exemple: considerar l'interès superior de l'infant per davant de qualsevol altre 
criteri a l'hora de dissenyar, implementar, dinamitzar, intervenir, gestionar i avalar 
qualsevol activitat que afecti la infància; identificar-se com un agent que garanteix el 
respecte i la promoció dels drets dels infants; contribuir a la igualtat d'oportunitats i a 
l'equitat en l'accés a les activitats educatives i de lleure; o el de fomentar el 
desenvolupament de les competències necessàries per a l'èxit educatiu dels infants i 
joves; també oferir activitats de qualitat i innovadores adreçades als infants i joves; 
incorporar processos de planificació, seguiment i avaluació de la programació, i també 
processos de millora contínua; o que els professionals treballadors i voluntaris que 
treballen en l'àmbit de la infància, tinguin intencionalitat educativa i no només 
expertesa en la matèria.  
Des de l'Ajuntament considerem que estar dins l'Aliança 360º representa una bona 
oportunitat, perquè de fet a Olot ja treballem en la línia que promou aquest moviment. 
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L'adhesió permetrà fer més visible aquest treball, amb exemples concrets que ja tenim 
sobre la taula: hi tenim la revisió que estem a punt d'iniciar del Pla Educatiu d'Entorn, 
que ja la farem amb una mirada 360 graus; el fet que estem treballant en un projecte 
de mentoratge per a alumnes d'ESO que neix del grup de referents en diversitat que 
impulsen el CASG i l’IMEJO, i que comptarà amb la participació, la col·laboració del 
Núria Social i de la Universitat de Girona; o que estem desplegant la proposta 
d'apropar entitats i serveis perquè els alumnes facin les hores del servei comunitari, 
com saben a partir del curs que ve, tots els alumnes de secundària hauran de fer unes 
hores de treball comunitari, ara ens hem de preparar bé i està bé tenir aquesta mirada 
360 a l'hora de dissenyar-ho –no sé si ho recorden, fa molt poc a la Junta de Govern 
Local, precisament vam aprovar la creació d'una comissió que preparés tot aquest 
treball–.  
En definitiva l'actuació és una manera de fer visible un compromís tècnic però també 
polític de treballar sota els principis i les metodologies que aquesta Aliança promou. 
Per últim també és destacable, penso, que l'adhesió és una bona oportunitat per estar 
dins de la xarxa de municipis que treballaran dins l'Aliança; molts d'ells coincideixen 
amb la xarxa de municipis de la Ciutat Educadora, però aquí també estarem vinculats 
amb la Fundació Jaume Bofill, que destaca per ser bons generadors de coneixement, 
sobretot pel que fa a nivell teòric, però també pel que fa a connectar-nos amb 
col·lectius interessants com universitats, projectes de bones pràctiques a nivell de 
Catalunya, etcètera. L'adhesió en definitiva, és una bona oportunitat per compartir el 
que fem, reflexionar i aprendre amb els altres, i fer camí plegats. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Donarem tot el nostre suport a 
aquesta proposta, i és cert com es diu, que aprenem en tots els àmbits de la nostra 
vida quotidiana. Depèn de com estiguin dissenyats els nostres carrers, places, els 
nostres serveis públics, ajuden –o al contrari impedeixen o dificulten– l'educació dels 
nostres infants. 
Per nosaltres pensem i posem el nom de ciutats amables pensant en el col·lectiu de 
tots els ciutadans, però en particular també amb els més joves. I que tot educa, em fa 
pensar també que a vegades, per sort no gaire sovint, al nostre Ple també a vegades 
es produeixen paraules o intervencions que segurament no ajudarien en aquest 
aprenentatge; si hi haguessin nois i noies molt joves, no sé com sortirien d’aquest Ple 
en algunes –ja dic poquetes– intervencions que s'han produït. A mi em sembla que 
podem ser molt durs però alhora respectuosos amb tota la gent. 
Com s’ha dit, es tracta també de donar oportunitats a tots els nens i nenes 
independentment de la seva classe social i la seva capacitat econòmica, i en aquest 
sentit, amb aquest projecte, una de les coses que es propugna és la proposta que el 
nostre grup Olot en Comú va fer en aquest Ple ja fa temps, i que espero que algun dia 
sigui possible, que és la  tarifació social; és a dir,  fer que la gent pagui per accedir a 
les escoles bressol, a les escoles de música, o a altres serveis de l'Ajuntament, en 
funció del seu nivell de renda i no que els preus impedeixin l'accés a aquests serveis.  
Es tracta de donar suport a persones amb necessitats educatives especials; que es 
contempli també la igualtat de gènere entre les activitats que cal desenvolupar; el 
programa de segones oportunitats per a l’adolescència i els joves i per fer-ho possible 
cal varies coses: lideratge i voluntat política; la voluntat política em sembla que 
d'entrada hi és quan es presenta aquesta proposta, el lideratge caldrà veure si es 
produeix d'aquí en endavant. 
Cal implicar tothom, vull dir una mica tota la societat, no només els educadors i els 
pares sinó el conjunt de la societat. Cal tenir també una agenda comuna amb altres 
administracions, per d'alguna manera posar en comú i coordinar els ritmes i la forma 
d'abordar les propostes i els canvis que es volen fer; com també s'ha dit, cal avaluar el 
que es fa i cal posar-hi recursos per fer que les bones paraules s'acabin convertint en 
realitat. Tenim un repte molt engrescador i estic convençut que d'alguna manera ens hi 
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juguem el futur dels nostres ciutadans i ciutadanes, i també per tant, de la nostra 
ciutat. 
Espero que les bones paraules, siguem tots plegats capaços de convertir-les en 
realitats. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Referent al que ha comentat 
el regidor Sr. García que aquí de vegades hem estat crítics, penso que estem amb 
molt de respecte; vull dir que potser sí que algun dia algú puja més el to de veu, 
perquè cadascú és com és. 
Pensant en aquest projecte de l’Aliança 360º, que parla d’oportunitats educatives per a 
tothom, cal recordar que a l'escola hi ha coses que encara es paguen; és a dir, tothom 
ha de pagar els llibres, el material escolar, les colònies, i tot el que es paga segrega i 
per tant crea desigualtats perquè molts infants, encara a data d'avui, no poden accedir 
a determinats recursos com anar de colònies, de vegades, o fins i tot no tenen els 
llibres en el moment que els han de tenir.  Per tant recordem que a l'escola encara hi 
ha aquest treball, que si tot això fos gratuït, no hi haurien aquestes diferències. Dit 
això, nosaltres pensem que el menjador –l'altre dia va sortir a la moció de SOS 
menjadors– també hauria de formar part d'aquest espai educatiu, que per a nosaltres 
també seria dins aquest 360 graus i que per tant l'espai del menjador també hauria de 
formar part de l'escola en aquest sentit. Hi ha una part aquí, que ha explicat el Sr. 
Berga, que parla sobretot de l'accés a les noves oportunitats educatives: educació a 
temps complet, aposta per garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats en els espais en 
l'educació formal. Pensem que a vegades hi ha infants que en les seves hores fora de 
l'escola no poden gaudir de determinades activitats, que altres sí que gaudeixen. Quan 
parles de l'Escola de Música, és molt cara, no tothom hi pot accedir. Per tant recordem 
que hi ha moltes coses encara per millorar en aquest sentit.  
L'altre dia parlava amb una noia, que té disset anys o divuit i que vol anar a universitat, 
i ha estudiat molt i s'hi està ficant molt de valent, i ella m’explicava tot l'esforç que fa, 
que és una noia valenta, perquè se’n va a la biblioteca perquè a casa seva no tenen 
internet, perquè la casa no està en condicions per poder estudiar, i clar ella és valenta i 
per tant el seu esforç tindrà rendiment, però pensem que pel que sigui, no tots els nens 
han de ser tan valents i que per tant nosaltres com a societat, hem de poder garantir 
que fora de l’escola puguin tenir aquests espais on puguin, si volen, estudiar, tirar 
endavant o simplement si no volen estudiar poder ser persones felices i tirar endavant. 
Per tant està bé que hi hagi aquesta ideologia.  
També pensem que es van creant xarxes i esperem que no ens perdem pel camí, vull 
dir que tots tinguem clar que hi ha la Xarxa de Ciutats Educadores, hi ha aquesta 
xarxa; ho dic perquè a vegades creem molts coses, està bé com a ideologia, però que 
després no ens perdem pel camí i tinguem tots clar cap on s'ha d'anar.  
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Evidentment, el que 
dèiem: moltes xarxes, moltes intencions, de fet sempre és bo reflexionar a l'entorn de 
l'educació i més fer-ho amb institucions de reconegut prestigi, com són la Jaume Bofill 
o la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, que porten molts anys 
treballant a l'entorn de l'educació i que totes aquelles idees i aquelles reflexions que 
ens puguin ajudar a millorar, evidentment, benvingudes siguin.  
M’he llegit els compromisos de l'Aliança Educació 360º,  evidentment són 
compromisos, crec àmpliament compartits per tots, perquè són compromisos que 
educativament hem de vetllar que es compleixin: igualtat d'oportunitats i equitat; 
evidentment l'accés universal per a tothom a l'educació; i aquesta promoció de l'èxit 
educatiu, que evidentment només serà possible si hi posem els recursos suficients i 
necessaris per a tots els infants i joves perquè això pugui ser així.  
I una mica el que deia el Sr. Berga: segurament en traurem molt de suc perquè Olot ja 
és una ciutat molt bregada en aquest aspecte, portem molts anys treballant en 
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l'educació; recordar que Olot és ciutat educadora, i per tant ens sembla que també en 
aquest procés ens hauria de servir per tornar a posar en valor el gran projecte que 
tenim a la ciutat, que crec que és un projecte molt bo i que potser ho tenim una mica 
aturat; crec que això hauria de servir per donar-hi un nou impuls, perquè aquest 
projecte precisament va d'això: que hem d'aprendre en tots els espais educatius al 
llarg de tota la vida, i en tots els espais de la vida quotidiana el dia a dia; a les aules 
però també en el menjador, també quan anem a fer esport, també quan sortim amb els 
amics, també quan estem amb la família, per tant aquest concepte d'educació global 
integral crec que és el que està en l'esperit d'aquesta adhesió, en aquest compromís 
que volem fer. 
Dit això, en aquests termes generals evidentment tots hi estarem absolutament 
d'acord. Jo crec que hi ha una cosa important a destacar aquí: que és aquest 
compromís que com a ens local prenem de vetllar perquè això sigui possible. Per tant 
això suposo que en lletra petita vol dir perquè hi posem els recursos i esforços 
necessaris per fer-ho possible. En aquest sentit això d'assumir els compromisos de 
l'Aliança, jo entenc que va cap aquí. Per tant més enllà de reflexionar, de parlar i 
discutir a l'entorn de com ho hem d'enfocar, el que no podem perdre de vista és que 
això funcionarà o no, si som capaços de posar-ho com a prioritat del nostre municipi i 
del nostre Consistori. 
Per tant evidentment hi estarem a favor i vetllarem perquè això avanci amb força.   
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Això de ser docent i parlar 
d'Educació 360 et fa tenir una perspectiva un pèl diferent, i voldria començar fent una 
defensa aferrissada la feina dels docents de la nostra comarca i de la nostra ciutat, i en 
extensió, de les comarques veïnes. Jo penso que el fet d’aquesta visió 360º, la feina 
dels docents és el màxim perquè així sigui, però ens calen moltes eines; eines que han 
de venir de diferents altres parts de l'administració, perquè garantir la igualtat 
d'oportunitats, només es garantirà si es pot garantir, de fet, l'accés a totes les maneres 
de formació i totes les opcions de formació. I per tant, tota aquesta mirada 360 està bé, 
sempre i quan no sigui una etiqueta més, d'aquelles que queden bé, que les vestim i 
que queden molt boniques i ens associem a moltes coses, però que realment s'ha de 
poder treballar perquè tots els estudiants de la nostra ciutat, no només a l'hora que 
estan en el centre educatiu tinguin aquesta visió de 360, sinó que quan surten i se'n 
van a fer esport i se’n van a diferents activitats extraescolars i hi fan tot d’altres 
activitats, aquesta visió 360 també hi sigui.  
Penso que aquí el repte de l’IMEJO és important, i que és un repte que evidentment és 
molt interessant per a la ciutat, però que és un repte que també s'ha d'assumir des de 
la part econòmica; és a dir moltes vegades els docents ja voldríem aquesta educació 
360, però ens trobem que hi ha alumnes que no poden accedir a unes colònies, que 
no poden accedir a un determinat tipus d'activitat, i el centre fa tots els esforços 
possibles, haguts i per haver, perquè això no sigui així. Però moltes vegades doncs 
ens trobem que hi ha alumnes, i no sé serà,  suposo que el mateix cas que comentava 
la regidora de la CUP, però un dia em vaig trobar amb estudiants d'aquí que 
m'explicaven el problema que els venia una vegada acabaven el quart d'ESO, o 
acabaven el batxillerat, i és que la seva estructura social o la situació de la seva 
família, no els permetia res més que poder accedir als estudis que es feien a la ciutat 
d'Olot. I em deien: és que a Olot hauríem de fer molts més cicles formatius, perquè és 
que el que a mi m'agrada no es fa a Olot, es fa en un altre lloc, i jo no hi puc anar hi 
perquè a casa meva no en poden pagar el desplaçament diari. Jo penso que aquesta 
educació 360 només es garantirà quan realment tots els estudiants de la ciutat puguin 
accedir a totes les opcions de formació, dintre de l'horari lectiu i dintre l'horari no lectiu.  
Per tant evidentment no podem estar més d'acord amb aquesta adhesió, però ens 
agradaria molt pensar que no serà una etiqueta més, bonica, que queda allà posada i 
que ho aplicarem a les necessitats dels nostres infants i joves. 
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Intervé el Sr. Berga. Primer de tot agrair a tots els grups que votin favorablement  
aquesta adhesió.  
Reptes ens en queden molts, és evident, en l'àmbit de l'educació. Però no estem 
parlant només d'una etiqueta, estem parlant que en els nostres anys de govern el 
pressupost de l'IMEJO ha pujat un 91 %,  és a dir pràcticament s'ha doblat. Hem hagut 
de suplir tot allò que ha deixat de fer la Generalitat, per tot allò que ha deixat de fer 
l'Estat amb uns diners que feia arribar a la Generalitat. Però no només a l’IMEJO, és a 
dir, ahir mateix ens estàvem presentant la reformulació completa dels recursos 
educatius per millorar en qualitat; són contínues les accions que es fan des de cultura, 
les que es fan des de benestar social, les que fan sempre amb aquesta mirada, 
pensant en la infància i els joves. I el compromís pressupostari, crec que en àrees com 
les d'educació, cultura, o la de benestar social, ha estat permanentment present. Per 
tant no parlem només d’una etiqueta, parlem de moltes més coses, i si no els números 
hi són. El compromís polític amb l'assignació de recursos és evidència, es pot 
comprovar any a any a través dels pressupostos.  
Reptes sempre en continuarem tenint. És a dir, hauríem de posar-hi encara molt més 
per fer més accessibles les escoles de música, totes les possibilitats d'educació en el 
lleure, hi ha un sistema de beques per a l'Estiu Riu, però sempre voldríem una mica 
més. O com s’hi referia el senyor García, ens agradaria moltíssim que aquesta 
gratuïtat en l'educació també es produís en l'etapa de 0 a 3 anys, que és un objectiu, 
no d'Olot, hauria de ser un objectiu nacional, etcètera.  
Tenim reptes, senzillament el que ens sembla és que aquest és un marc adequat des 
d'on assumir aquests reptes, no d'una manera solitària com a ciutat sinó d'una manera 
compartida amb altres ciutats, que comparteixen aquesta manera de mirar i que ens 
poden aportar aquest intercanvi d'experiències i solucions als reptes que tots tenim.  
En tot cas repeteixo l'agraïment pel vot a favor de tots els grups. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

9.1. - DONAR COMPTE DEL INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I DELS SEUS ORGANISMES 

AUTÒNOMS PER A L'ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2019002194     
Núm. expedient: RH132019000012 
 
Vist que l’article 3.Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que 
s’aproven  mesures urgents  en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 
estableix: 
 

 En l’any 2019, les retribucions del personal del servei públic no podrà 
experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes de la comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a 
l’antiguitat del mateix i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció 
social que, en termes globals, no podran experimentar cap increment en el 
2019 respecte als de 2018. 

 Els funcionaris als que resulta d’aplicació l’article 76 del Text Refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en els termes de la 
disposició addicional quarta de l’EBEP o de les Lleis de Funció Pública 
dictades en desenvolupament d’aquell, percebran, en concepte de sou i 
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triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2019, les quanties 
referides a dotze mensualitats que es recullen en el Reial Decret Llei 24/2018. 
En cada una de les pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre de 
2019, en concepte de sou i triennis, els imports que es recullen al Reial Decret 
Llei 24/2018. 

 Allò disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici de les 
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre 
d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius 
fixats al mateix. 

 
Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient en el pressupost de l’Ajuntament d’Olot i 
dels seus organismes autònoms per a l’any 2019 per fer front al increment retributiu 
que disposa el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
DONAR COMPTE que el increment de retribucions del personal municipal de 
l’Ajuntament d’Olot i dels seus organismes autònoms per a l’any 2019 serà del 2,25 
per cent respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018. 
 
Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. Amb data 21 de desembre i no tenint 
pressupostos aprovats, s’aprova per decret unes mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic. Un decret que diu el següent: les retribucions 
del personal no podran experimentar un increment global superior al 2,25 %  respecte 
a les vigents a 31 de desembre de 2018. També diu que la despesa en ajudes socials 
que rep el personal, no podrà experimentar cap increment respecte al 2018. 
És per tot això que donem compte d’aquest increment del 2,25% per la retribució 
d’aquest personal de l’Ajuntament i dels seus OOAA per l’any 2019. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement i entre 
altres coses no cal dir que l'increment i el marge de maniobra és el que fixa l'Estat, per 
tant aquí  l'Ajuntament poca cosa pot fer.  
En tot cas jo, ni que sigui breument, sí que voldria fer, perquè estem ja pràcticament a 
l'acabament d'aquest mandat, una breu recessió, una valoració del que és la gestió de 
personal, ja que parlem d'aquest aspecte i estem –com dic– a tres anys i mig ja de 
mandat de l'equip de govern. Voldria dir que el nostre Ajuntament encara no té la 
relació de llocs de treball; això fa moltíssims anys ja  que és un tema pendent, per aquí 
hi han passat governs de Convergència, del PSC, PdeCAT més PSC,  i la cosa 
continua absolutament penjada. Dir que  la relació de llocs de treball –perquè pot 
semblar una tonteria– és l’instrument tècnic que permet l'ordenació del personal 
d'acord amb les necessitats dels serveis, i estableix els requisits necessaris per 
desenvolupar un determinat lloc de treball; és a dir, és una eina que serveix per 
gestionar més i millor els recursos humans, i per tant els serveis que aquests presten a 
tots els ciutadans i ciutadanes. I alhora, també serveix per evitar desigualtat en el 
tractament amb els treballadors, perquè si no està reglamentat tot això, el marge de 
discrecionalitat i el marge de maniobra de l'equip de govern per fer, com es diu en 
castellà “de su capa un sayo” i decidir coses “a  su libre albedrío”, doncs pot passar. 
No sols pot passar, sinó que ha passat: al llarg d'aquests anys en que com és sabut 
els treballadors de l'Ajuntament han tingut congelats els seus sous, també és conegut 
que les categories més elevades han tingut uns increments importants; jo no vull 
discutir, potser s'ho mereixen però el que sí que discuteixo és que segurament també 
s'ho mereix la resta de personal i aquests han estat desatesos. I ara diuen: anem a 
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contractar una empresa que faci la valoració de llocs de treball i que servirà per fer 
aquesta relació que encara no tenim. Va ser a primers del 2017, o sigui són gairebé ja 
dos anys i la feina encara està per fer. I ens trobem doncs que aquest tractament a 
determinat personal, sobretot en el tema salarial, s'ha continuat donant, i s'ha continuat 
donant quan en principi hauríem d'esperar a veure aquest estudi de llocs de treball que 
es diu per poder aplicar a tot el personal. 
Doncs bé, després d'aquesta explicació o valoració, que és la que com a Olot en 
Comú fem del que en personal s'ha tractat, ens sembla que la responsabilitat política o 
l'equip de govern en el seu conjunt, en el tema de gestió de recursos humans, no els 
posaria un zero si parléssim de nota, però sí suspesos. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. El Sr. García que ha obert la 
caixa de trons, afegiré. A més a més ens trobem gent que està en una categoria 
inferior del que treballa, és a dir, la relació de llocs de treball permet saber si realment 
la teva feina és la categoria que has d'estar o hauries d’estar en una categoria 
superior. Segurament que deu haver-hi auxiliars administratius que haurien de ser 
administratius, o algun administratiu que fa funcions de tècnic mig i cobra com un 
administratiu, i això seria una manera de solucionar-ho. I després també hi ha aquest 
punt que veus, que hi ha moltes gratificacions a determinat personal, i no saps per què 
a aquest sí i a l'altre no. Per tant la relació de llocs de treball podria una mica ordenar 
tots aquests temes. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. El que deia aquí el punt de 
l’ordre del dia era donar compte de  l'aplicació del Reial decret 24/2018, per tant no 
ens hem preparat cap discurs en relació als llocs de treball de l'Ajuntament.  
Però en tot cas sí que sigui benvingut aquest reial decret que fa una puja important per 
als funcionaris de l’administració pública d’aquest país i per tant també reconèixer que 
aquest reial decret el va aprovar el govern socialista. 
 
Intervé la Sra. Torras. Sobre el tema de les descripcions dels llocs de treball, no tota la 
feina per sort està per fer, però sí que encara falta per fer. De fet ja tenim algun dels 
departaments que la descripció ja pràcticament està feta, però s'ha endarrerit molt més 
del que a nosaltres ens hagués agradat. Estem amb això i a veure si abans del mes de 
juny podem ja donar dades més concretes. És l'única cosa que puc dir: estem en això i 
ho estem treballant. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo només volia afegir en relació al tema de la relació de llocs de 
treball, que també tinguin en compte que hi ha hagut un canvi: que s'ha jubilat la 
persona responsable dels Recursos Humans de l'Ajuntament, que ha entrat una altra 
persona; que a l'empresa a que li vàrem encomanar això, no vàrem estar d'acord amb 
la primera proposta de relació de llocs de treball que sí ens van presentar, que a 
l'empresa –que no ha cobrat res– li hem tornat a donar unes altres indicacions per 
aquesta relació de llocs de treball. I hi anem treballant, i jo crec que el que és important 
és que acabi essent per acord de tothom, la relació de llocs de treball.  
Això, crec jo, no té res a veure amb si les persones estan situades en el seu àmbit, en 
el seu nivell laboral, és en la descripció d'aquests llocs de treball, que és una feina que 
encara s'ha de començar; la relació de llocs de treball només és explicar exactament 
un llistat de quins són els llocs on hi ha la gent i en quines condicions de contractació 
estan, i la descripció d'aquests llocs de treball. Ho estem treballant, tenim ganes de 
continuar-ho fent. És una feina difícil on diversos equips de govern s'hi han encallat i 
nosaltres, d'acord, portem dos anys treballant-hi i hi continuarem treballant i 
continuarem parlant amb els treballadors. A més de fer la relació de llocs de treball ens 
agradaria passar al tema la valoració i han passat circumstàncies que crec que són 
explicables.  
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Amb el que no estic d'acord és això de moltes gratificacions especials. Poques, diria 
jo, i a més  des de fa un temps no n'hi ha cap. És a dir, sí que hi va haver un moment 
en què ens va semblar que per la situació específica que estava vivint l'Ajuntament a 
determinats llocs necessitàvem demanar-los un sobreesforç i que això s'havia de 
recompensar. Aquesta política sí que és veritat que des del Comitè d'empresa se'ns va 
dir que ells no ho veien bé, i això hem deixat de fer-ho, i no n’hem fet cap més. I no sé 
si passarien gaires dels dits d'una mà, però vaja, a les dues mans no arribarien 
aquestes gratificacions, moltes d'elles excepcionals i només per una vegada, encara 
que d'altres no; però no fem aquesta política des de fa ja bastant de temps i ens hem 
compromès a no fer-la, per més enllà que hi pugui haver peticions de determinats 
treballadors. I si s'ha fet, sempre ha estat amb una justificació específica i amb un 
motiu específic que ens semblava que com a equip de govern justificava que 
determinats treballadors perquè els exigíem una mica més del que se'ls havia d'exigir, 
els ho poguéssim retribuir. 
El tema de recursos humans és un tema complex, crec que també haurien de valorar 
la situació d’on venim: és a dir de cop i volta, per la crisi i pel que sigui, es va dir es va 
decidir des de Madrid que aquí no es podia contractar ningú, no es podia substituir 
ningú; ara comencem a sortir i ara ja comencem a tenir taxes de reposició –que és 
substituir algú– en determinats serveis, que són superiors a un, però hi va haver un 
moment que era zero. És a dir, si es moria  una persona, si es jubilava una persona, 
no podies substituir-la. Estàvem en aquesta situació i l'hem anat treballant amb tota la 
bona voluntat. Però de veritat que és un terme difícil, de veritat que tot i que el govern 
socialista ens ha facilitat aquest augment de gratificacions –que hi estem absolutament 
d'acord i n’estem contents– el govern socialista municipal també va intentar fer 
aquesta relació de llocs de treball i va quedar parada, perquè la relació de llocs de 
treball ha de ser d'acord amb els treballadors, ha de garantir que no es perpetuen 
determinades situacions en què no hi estem d’acord. Hi estem treballant, hem canviat 
les directrius, s'ha jubilat la persona, ara hi ha una altra persona que ho està fent. Crec 
que en poc temps hi començarà a haver resultats. Però la voluntat no és anar de 
pressa, sinó que és fer-ho bé.  
 
Intervé el Sr. García. Molt breu. Agrair-li al Sr. Guix que em recordés el que diu el punt 
de l'ordre del dia, però m'hagués estimat més que expliqués perquè quan han governat 
el PSC no no han fet aquesta feina. 
I a l'equip de govern, sí que han passat determinades circumstàncies que potser 
justifiquen algun endarreriment, però  porten dos mandats governant la ciutat, i em 
sembla que malgrat haver-hi incidents puntuals, això no justifica que a aquestes 
alçades no tinguem aquesta feina feta. 
 
Respon l’Alcalde. Sí, ja hi estic d'acord amb això, però el primer mandat el que vàrem 
haver de fer és resistir els problemes gravíssims de personal que hi havia per les 
limitacions que ens venien d'altres administracions, i que això ens posava en 
situacions molt difícils. A la que hem pogut, jo crec que el tema de la relació dels llocs 
de treball és un tema d'aquest mandat, que no és del mandat passat, que no fa tant de 
temps que hi estem treballant, que és d’aquest mandat.  
I que és veritat que hem anat arreglant situacions puntuals, és veritat, però estic 
convençut que moltes d'aquestes situacions puntuals que hem arreglat hi estan 
d'acord, perquè per exemple: les educadores de les escoles bressol que varen patir 
les retallades –que és una paraula que no m’agrada fer servir– i que ho varen passar 
malament, doncs sí, els hem acabat de completar. Em penso que ara, no sé si ja s'ha 
fet o no, els conserges també tenien una reducció de jornada i se'ls ha acabat pujant; 
doncs sí, ho hem fet a determinats col·lectius que s'ho mereixen. No és només a les 
persones de determinats nivells, sinó també a altres nivells que s'ho mereixen i que té 
tota la justificació. 



 

Mod ACTS_DP06 20 

Que a més això ho hem de fer conjuntament? Sí, ja hi estem d'acord. Però és que no 
és tan senzill, no és tan fàcil si volem fer-ho per consens; perquè agafar i fer un llistat i 
dir: aprovem aquest llistat que és la relació de llocs de treball amb la seva categoria 
professional, això no costa, això és un problema de dies, és poca cosa fer aquest 
llistat. Però fer que aquest llistat a més, els treballadors hi estiguin d'acord i el Comitè 
d'empresa hi estigui d'acord, això és una mica més difícil. I el pas següent és la 
definició de quines són les responsabilitats de cada lloc de treball, i després encara 
una altra pas encara més complicat que és la valoració. Hi estem, estem aquí i en les 
circumstàncies que ens ha tocat viure, no perquè no ho haguem volgut afrontar; ho 
hem afrontat i crec que hem avançat, almenys aquesta és la percepció de l'equip de 
govern. 
 
Intervé el Sr. Guix, que ha demanat la paraula per al·lusions. Sí que em consta, senyor 
García, que durant el govern socialista la regidora Fina Soler va fer un treball molt 
intens en aquest sentit, el que passa que no va trobar consens i va ser difícil d'aplicar 
les polítiques que s’havien intentat treballar i per tant es va deixar aparcat. 
Potser en un nou mandat, si vostè pot governar, conjuntament podem tirar-ho 
endavant. 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 

10.1. - DONAR COMPTE DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS A 01 DE GENER DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018008939     
Núm. expedient: ES992018000115 
 
Confeccionat l’expedient de rectificació del Padró municipal d’habitants referit a l’1 de 
gener de 2018, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el període 
comprès entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de gener de 2018, de conformitat amb el que 
estableix la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es 
disposa la publicació de la Resolució de data 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de 
l’Instituto Nacional de Estadística i del Director general de l’Administració Local, per la 
qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del padró 
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Per tot l’anterior, vist  l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
DONAR COMPTE de la rectificació del Padró municipal d’habitants, amb referència a 
l’1 de gener de 2018, formada pels resums numèrics generals d’altes, baixes i 
modificacions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de 
gener de 2018, amb les següents dades: 
 
 Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2017: 34.194 habitants 

(aprovat per RD 1039/2017, de 15 de desembre, i publicat al BOE núm.316 de 29 
de desembre) 
 
ALTES....................................................................................................... +2.033 
Altes per naixement.................................................................................. 276 
Altes per canvi de residència..................................................................... 1.737 

 Procedents d’un altre municipi de l’Estat...................................... 1.181 
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 Procedents de l’estranger............................................................. 556 
Altes per omissió....................................................................................... 20 
BAIXES..................................................................................................... -1.611 
Baixes per defunció................................................................................... 383 
Baixes per canvi de residència.................................................................. 1.174 

 Amb destí a un altre municipi de l’Estat........................................ 963 

 Amb destí a l’estranger................................................................. 211 
Baixes per inscripció indeguda.................................................................. 17 
Baixes per duplicitat................................................................................... 3 
Baixes per caducitat de la inscripció padronal........................................... 34 
MODIFICACIONS...................................................................................... 3.839 
Canvis de domicili...................................................................................... 1.946 
Modificacions de dades personals............................................................. 1.277 
Modificacions de dades territorials............................................................ 132 
Renovacions de la inscripció padronal...................................................... 252 
Confirmacions de la residència.................................................................. 232 
INCIDÈNCIES............................................................................................ -130 
Pendents de renovar a 01/01/2018 però baixa per caducitat durant el 
2018 i que no s’ha computat a la xifra oficial de població......................... 

27 

Pendents de renovar a 01/01/2018 però pendent resolució final de la 
baixa per caducitat i que no s’ha computat a la xifra oficial de població... 

23 

Pendents de confirmar a 01/01/2018 no computats a la xifra oficial de 
població...................................................................................................... 

80 

 
 Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2018: 34.486 

habitants (aprovat per RD 1458/2018, de 14 de desembre, publicat al BOE 
núm. 314 de 29 de desembre) 

 

El creixement positiu de població produït entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de gener de 
2018 és de +292 habitants. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Donem compte de la rectificació del padró 
municipal d’habitants en referència a 1 de gener del 2018. El creixement positiu de 
població produït entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de gener del 2018 ha estat de 292 
habitants; això és el resultat de les altes, baixes i modificacions i que ve detallada en la 
proposta. Per tant a 1 de gener de 2018 el número d’habitants es de 34.486. 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 

11.1. - DONAR COMPTE DEL TANCAMENT I CONTRACTACIÓ D'UN DERIVAT 
FINANCER AMB "CAIXABANK" 

 
Núm. de referència : X2019001966     
Núm. expedient: CPG72019000001 
 
Vist l’acord adoptat en sessió plenària de 21 de juny de 2018 pel que fa a la proposta 
de contractar un derivat financer ( cobertura de tipus d’interès) amb l’entitat Caixabank. 
 
Vist que el sostre d’interès que es fixava per a la contractació era de l’05%. 
 
Vist que aquesta operació es concertar el dia 21 de desembre de 2018. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents adjuntats a la proposta corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Donar compte del tancament i contractació d’un derivat financer amb 
Caixabank sota els següents condicionants: 
 
Data operació  21.12.2018 
Data d’inici  01.01.2019 
Data de venciment 01.01.2030 
Import nominal inicial 2.535.019,16 euros 
Tipus fix  0,66% 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Donem compte del tancament i la contractació 
d’un derivat financer amb Caixabank, que és un acord que varem adoptar en el Ple del 
dia 21 de juny, amb un tipus fix del tancament estat del 0,66 % sobre un capital 
pendent de 2.535.000 €. El venciment d’aquest préstec és l’1 de gener de l’any 2030. 
Els mercats ens han estat favorables en el moment de la seva contractació, ja que el 
sostre màxim d’interès que es va fixar era de l’1,05 %, i com he dit s’ha pogut 
contractar al 0,66 %. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Ja en el seu dia nosaltres ho 
vàrem  votar en contra. Un parell d'observacions: una, si és possible que s'utilitzi un 
llenguatge més a l'abast de tothom, en lloc de “derivat financer”, que costa d'entendre 
pels que no som experts, no posar-hi traves. I el segon comentari, no sé què passarà 
realment en el futur, ens hi vàrem oposar i només comentar que a aquestes alçades 
paguem per sobre del que haurien de pagar si seguíssim amb la primera opció que 
teníem, en lloc de contractar aquest derivat financer; i la veritat és que no sé què 
passarà en el futur, les coses econòmicament semblen complicades i pot ser que 
acabi essent una bona opció, però de moment no ho és. 
 
Intervé la Sra. Torras. Voldria afegir que nosaltres aquest crèdit que el vàrem fer amb 
un interés que era: Euríbor a tres mesos més 1,40. Llavors l'Euríbor a tres mesos en 
aquest moment és un Euríbor negatiu, està en un 0,30 negatiu, vol dir que nosaltres 
hem de restar de l'1,40 % al 0,30 % i aquest és el tipus d'interès que en aquest 
moment estem pagant, que estàvem pagant abans de contractar aquest tipus fix del 
0,66 %. Què fem ara? Diem: no ens apliquin aquest Euríbor a tres mesos, però per a 
tota la vida del préstec fins l'any 2030, ens apliquin un 0,66 %. Perquè el diferencial 
aquest de l'1,40 %, això no el podem moure; l'Euríbor que és el que es movia i que es 
podria moure a l'alça, és el que nosaltres bloquegem a que no pugui passar del 0,66 
%. Això vol dir que si en algun moment d'aquí a l'any 2030 els interessos s’arribessin a 
posar tan sols l'1 %, a nosaltres ja ens haurien de retornar diners tot el que ens 
cobrarien cada mes. Vull dir que tampoc no sé què passarà, però d'aquí al 2030 
tampoc és que s'hagin de posar gaire més amunt de l'1 % perquè ens surti beneficiós. 
I com que és un capital molt important, no són pocs diners, si no són molts diners, 
encara que el primers anys has pagat ja molts interessos, els interessos que et falta 
pagar encara són molts i s'aplicaran sobre aquest capital que hem dit de 2.535.000 
euros. Això ho hem fet per no trobar-nos amb el que li vaig explicar, amb crèdits que 
en aquest moment ens agradaria cancel·lar i no podem i no tenim possibilitats de 
cancel·lar; crèdits que es varen fer i que estem pagant al voltant d'un 4 % amb   
impossibilitat de cancel·lar-los i tot aquest temps hauríem pogut pagar tipus molt més 
baixos. Ens sembla que és una mica de responsabilitat i que tenim més a guanyar que 
no perdre. 
Sí que és veritat que no sabem con aniran els mercats, però nosaltres procurem fer 
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això perquè no ens tornem trobar amb una situació igual, pensant ja en el futur. 
 
Intervé l’Alcalde. Per fer-ho fàcil: estem en una situació d'interessos baixos i el que fem 
és garantir-nos que aquests interessos baixos es mantinguin durant un temps. Què 
passarà? Ja ho veurem, però de moment jo crec que la negociació ha estat molt bona i 
aquest 0,66 % és realment una molt bona opció. 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 

12.1. - DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA DE CRÈDIT 
PER A L'EXERCICI 2019 

 
Núm. de referència : X2019001973     
Núm. expedient: CPG72019000002 
 
Vist el decret d’Alcaldia de 15 de gener de 2019 en relació a una operació de tresoreria 
concertada amb l’entitat BBVA. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la contractació d’una operació de tresoreria ( pòlissa de 
crèdit) formalitzada amb l’entitat BBVA, sota el següent condicionat: 
 
Import    2.000.000,00 euros 
Període   Amb venciment 31.12.2019 
Tipus d’interès  Tipus fix del 0.09% 
Comissió d’obertura  0,010% 
Comissió d’estudi  0,00% 
Comissió de no disponibilitat 0,025% trimestral 
Intervenció   Per la Secretària de l’Ajuntament 
Liquidació    Trimestral 
 
Segon.- Posar en coneixement de la DGPF de la Generalitat de Catalunya 
l’esmentada operació. 
 
Es presenta conjuntament amb la proposta 12.2 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 

12.2. - DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA DE CRÈDIT 
PER A L'EXERCICI 2019 

 
Núm. de referència : X2019001993     
Núm. expedient: CPG72019000003 
 
Vist el decret d’Alcaldia de 15 de gener de 2019 en relació a una operació de tresoreria 
concertada amb l’entitat CAIXABANK. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la contractació d’una operació de tresoreria ( pòlissa de 
crèdit) formalitzada amb l’entitat CAIXABANK, sota el següent condicionat: 
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Import    2.000.000,00 euros 
Període   Amb venciment 31.12.2019 
Tipus d’interès  Euribor a 3 mesos + 0,37% (revisable trimestralment) 
Comissió d’obertura  0,00% 
Comissió d’estudi  0,00% 
Comissió de no disponibilitat 0,025% trimestral 
Intervenció   Per la Secretària de l’Ajuntament 
Liquidació    Trimestral (trimestres naturals) 
 
Segon.- Posar en coneixement de la DGPF de la Generalitat de Catalunya 
l’esmentada operació. 
 
Presenta conjuntament les propostes 12.1 i 12.2 la Sra. Torras. Donem compte de la 
contractació d’unes operacions de tresoreria en format de pòlisses de crèdit amb les 
següents condicions:  
- Entitat: BBVA, import de 2.000.000 d’euros, amb venciment a 31 de desembre de 
2019, el tipus d’interès fix és del 0,09%. 
- I l’altra pòlissa l’hem contractat amb l’entitat Caixabank, per un import també de 
2.000.000 d’euros, amb el mateix venciment, a  31 de desembre de 2019 –que llavors 
aquestes pòlisses les cancel·lem a 31 de desembre, perquè d’aquesta manera també 
no ens computen com a rati, i el rati que quedem és el que realment tenim, perquè és 
ben bé per un tema de tresroreria–. El tipus d’interès amb Caixabank, no ens han ofert 
cap tipus fix, sinó un tipus  variable, trimestralment revisable amb l’Euribor a 3 mesos 
més 0,37%. 
És el que dèiem abans: si l’Euribor està negatiu del 0,30 %, si aquí ho restem del 0,37 
% al 0,30 %, ens surt el 0,07 %; estem pagant menys el variable que el fix. Però com 
que és una revisió trimestral i els interessos estan baixos, tant un com els altres, ens 
ha semblat fer una operació fixa i una altra de variable.  
 
El Ple es dona per assabentat.  
 
13.1. - APROVAR EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA CORPORACIÓ 

(EX.2019) 
 
Núm. de referència : X2019002136     
Núm. expedient: CPG62019000001 
 
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 per l’exercici 2019, 
d’acord amb la Llei 38/2003, de 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. Com saben, després de parlar amb tots vostès, 
portem de nou al Ple el Pla Estratègic de Subvencions. La nostra voluntat és que sigui 
aprovat pel Ple, que sigui aquest l’òrgan que aprovi aquest Pla; tot i que si no fos així, i 
sota la nostra responsabilitat, podem mantenir el que varem aprovar l’any 2016, tal 
com ens varen assessorar des dels serveis tècnics de l’Ajuntament. Vàrem demanar 
aquest assessorament ja que de cap manera volíem ni volem perjudicar les entitats 
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amb la seva no aprovació. 
A tots els vaig enviar el Pla Estratègic, on posem de manifest que tindrà vigència pel 
2019 i que es revisarà i es portarà a aprovació conjuntament amb els pressupost de la 
Corporació. Nosaltres considerem que aquest és un bon Pla, i evidentment que sí és 
un Pla millorable, com totes les coses, per això i tal com hem anat parlant durant tots 
aquest dies, posarem tots plegats noves propostes sobre la taula per anar-les 
treballant de cara al 2020. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Començaré per la part final de 
la intervenció de la regidora. En tot cas també per no posar dificultats a que les entitats 
puguin accedir-hi, ens abstindrem, com vàrem fer en el seu dia quan ho van presentar. 
I per vàries raons: una, no estem d'acord amb la disponibilitat de 20.000 euros que té 
l'Alcalde per decidir quina utilitat li dóna; nosaltres pensem que en tot cas aquesta 
quantitat de diners, si sorgeixen situacions no previstes o especials, ens semblaria bé 
tenir la quantitat però que la seva aprovació passés pel ple i no per la discrecionalitat 
de l'Alcalde.  
Després també pensem, perquè aquí en el Pla es recullen totes les que hi ha, que hi 
ha excessives subvencions que són nominatives, és a dir, amb nom i cognom, que ja 
estan determinades i no tant de lliure concurrència. Pensem que s'hauria de corregir  
aquest aspecte, pensem que no caldria un nombre tan elevat. 
I també pensem que sí que és cert que en la documentació es demana a les entitats 
una sèrie de dades finals sobre la utilització d'aquests recursos, però pensem que per 
poder fer una avaluació més bona de la utilització d'aquestes subvencions per part de 
les entitats, potser caldria anar pensant en unes fitxes específiques, que estiguessin 
pensades segons quin tipus d'activitats, hi hagués uns indicadors que després 
poguessin permetre veure si se n’ha fet un bon ús o l'ús que es deia en la sol·licitud. 
Són més de 900.000 euros, per això una mica aquesta consideració d'afinar més en 
aquests aspectes. 
Entenc els raonaments de la regidora que no pot de moment incorporar totes les coses 
que des dels grups a l'oposició li hem dit, però espero que l'any que ve, amb més 
temps, es puguin incorporar certs aspectes dels que ara parlem i també forma part de 
la raó d'abstenir-me:  aquesta voluntat de la regidora i per no posar traves a que les 
entitats puguin accedir a les subvencions. 
 
Intervé el Sr. Massanella, del grup municipal CUP. En primer lloc agrair la bona 
predisposició de la Sra. Torras de reunir-se amb nosaltres i escoltar les nostres 
demandes, rebre la nostra documentació, perquè nosaltres pensem que és molt 
important aquest Pla estratègic. De fet pensem que és una peça més de com ha de 
funcionar el teixit associatiu de la nostra ciutat, no només els hem de donar recursos 
econòmics a les nostres entitats i associacions, sinó que també hauríem de ser 
capaços de bastir un edifici; agafin la metàfora, no vull dir construir, sinó bastir un 
edifici de suport al teixit associatiu, que estigués format per suport tècnic, per formació, 
per incentius a l'entrada de persones noves en les seves juntes, etcètera. Pensem que 
el suport econòmic és important, però no és aquest l'únic suport que els hauríem de 
donar. Nosaltres en el document que hem fet arribar la regidora, hem fet arribar una 
sèrie de consideracions; en algunes coincidim amb el senyor García, com és tot el 
tema de la concurrència competitiva. Vostès ja saben, ho hem dit diverses vegades, 
que hi ha subvencions que nosaltres no les donaríem; no les repassarem. Nosaltres 
pensem que serien les entitats i associacions les que haurien de competir –agafin la 
paraula en un sentit positiu–  per aconseguir les subvencions. Competir com? Doncs 
competir en projectes per a la ciutadania, competir en  activitats que produïssin un 
retorn cap a la ciutat i cap a tots els sectors de la nostra ciutat, amb un caire inclusiu; 
ho diu el document i per tant també agafem aquestes paraules. Per tant per a 
nosaltres seria important que només aparegués el concepte de concurrència 
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competitiva i en canvi no ens agrada veure que hi hagi subvencions que siguin 
nominatives i que vagin directament gairebé a dit.  
Per altra banda també el que hem fet en el nostre document és –i potser és 
deformació professional– jo trobo en algun lloc algun desordre o un cert desordre, i 
això ho hem posat en el document, de veure que primer apareix la llista de les 
subvencions que ja estan donades i ja sabem cap a qui van i hauria de ser al revés: 
primer definim els diferents tipus de subvencions, que ja els dic, per nosaltres només 
hi hauria les de concurrència competitiva; i després en tot cas posem aquest llistat de 
les subvencions que es donen. Potser és deformació professional, però em sembla 
que les coses estan més endreçades en aquest sentit.  
I un altre dels aspectes que destaquem, n'hi hauria d'altres però aquest ens sembla 
molt important, és el tema dels indicadors, de l'avaluació; és a dir, hem de ser capaços 
des de l'administració pública quan destinem una quantitat que gairebé arriba al milió 
d'euros, de col·locar indicadors que valorin les activitats que fan les nostres entitats i 
associacions. Pensem nosaltres que ha de ser l'administració la que ha de crear 
aquests indicadors, de fet hi ha organismes de la Generalitat com lvàlua que té llistats 
d'indicadors que ens poden servir, i  per exemple la Fundació Bofill també té 
indicadors per al tema de l'educació, i pensem que hauríem de ser des de 
l'administració, des de les diferents àrees, que hauríem d'elaborar aquest llistat 
d'indicadors que permetessin avaluar si les activitats que fan les nostres entitats 
realment utilitzen els recursos que els estem oferint, entre d'altres els econòmics, però 
no només els econòmics. 
I també per acabar trobem a faltar en la proposta de document la descripció d'alguns 
dels  objectes de la subvenció: és a dir, es defineix l'objecte, però no es perfila. Cultura 
està molt ben explicat, realment se sap cap on aniran les subvencions, però en canvi 
les altres àrees això no hi és, és una simple definició de l'objecte però no s'entra en el 
detall, i que seria important, pensem nosaltres, per evitar que poguéssim donar 
subvencions realment per activitats que no siguin de caire inclusiu per a la nostra 
ciutat. 
I finalment també quan ens miràvem el document i veiem la provisió de fons d'on 
provenen els diners, doncs vèiem que allà hi havia una provisió de fons per 
subvencions per a determinades àrees i temes, que després no apareixen descrits en 
el document, per exemple habitatge. No sabem si és perquè és una altra línia, però 
entenem que si és un Pla estratègic de les subvencions, i que a més a més ens el 
reclama el Gobierno espanyol, doncs que aquí hi haurien d’estar descrites totes les 
subvencions que la casa dóna. I per tant aquí també hi hauria d’haver les subvencions 
per habitatge. Entenem que no van a entitats, les subvencions per a habitatge, però en 
tot cas doncs ja ens ho explicaran en el seu moment. 
Per tant per nosaltres des de la CUP el que farem és fer confiança a la regidora; ho 
hem dit diverses vegades, realment és un plaer reunir-se amb ella perquè és fàcil 
d'entendre, però també la instem a treballar a partir de les propostes que li hem 
presentat, de cara a elaborar un nou Pla estratègic de subvencions per a l'any 2020. 
Per a nosaltres seria aconsellable que aquest pla el poguéssim tancar abans de les 
eleccions del mes de maig, pensem que el plenari que tenim pot ser molt procliu amb 
aquest Pla que pogués sortir, no sabem què passarà a partir del mes de maig, no sigui 
que pintin bastos; però pensem que les formacions en aquest moment que som en 
aquest plenari podem comprometre'ns a tirar endavant el Pla que vostès ens 
presentin, i fins i tot m'atreviria a dir, fins i tot  tots a votar-hi a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres el que farem és 
argumentar un canvi de vot: vàrem votar en contra d'aquest document en l'anterior Ple 
i avui presentarem una abstenció crítica, però presentarem una abstenció perquè el 
document no quedi parat.  
Sí que és veritat que en aquestes negociacions que hem tingut amb l'equip de govern, 
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amb la regidora que porta aquests temes, la senyora Torras, hem avançat en alguns 
temes concrets; sobretot que és un document que té una durada d'un any, que abans 
en tenia per dos, ara és  una durada d'un any i també que és un document més obert, 
que també hi ha possibilitats després, tal com marca la llei, de fer alguns canvis en el 
que és el document o canvis fins i tot  en les subvencions que aquí estan previstes 
d’atorgar.  
No m'ha agradat el to de la regidora quan ha dit que si no aprovàvem aquest Pla, amb 
l'amenaça de dir que ja en tenim un d’aprovat i per tant no cal que ens hi esmercem 
massa; em sembla que la nostra voluntat de negociació ha estat positiva i per tant com 
li deia, ens  abstindrem. 
Sí que com deia, s'han recollit coses interessants aquí, que hi ha el compromís de 
l'equip de govern, de ja començar a treballar en un nou Pla, en un nou document, i que 
recollirà les aportacions que han fet els grups i que també aquest s'hauria d'aprovar, 
juntament amb l'aprovació dels pressupostos a la tardor. 
Si que també volia dir algunes aportacions que havíem fet nosaltres, però en tot cas ja 
les han dit alguns portaveus d'aquest plenari, però sobretot això que és important: és 
una quantitat de diners molt gran 900.000 euros, que en tot cas estan aquí en joc, 
sobre aquest document. I que també trobem a faltar algunes coses com són els 
objectius, que nosaltres entenem com com a regidors o com a Ajuntament, que han de 
complir les entitats que reben aquestes subvencions; o també fins i tot el control, aquí 
el darrer capítol d'aquest document, l'article 15,  diu que els gestors de les àrees que 
inicien els tràmits per a l'atorgament de les subvencions seran els responsables de 
proposar els indicadors de control i de compliment dels objectius, etcètera. Per tant 
més que gestors, que ja entenc que els tècnics han d'estar sobre d'aquestes 
qüestions, però també penso que hi ha d'haver els regidors responsables de cada àrea 
que també determinin i també vetllin perquè això es tiri endavant. Per tant doncs en tot 
cas serà una abstenció per la nostra part.  
 
Intervé l’Alcalde. Pot estar segur que la regidora Montserrat Torras que tots elogien, no 
l'ha volgut amenaçar en cap moment, ni l'equip de govern no tenim cap interès en 
amenaçar, el que passa és que hi havia també una altra ruta, que hem estat estudiant 
amb serveis jurídics i serveis econòmics i que alguns de nosaltres érem partidaris de 
fer ho així, que era sense passar pel Ple poder prorrogar el Pla. Ens va semblar que 
era millor de venir al Ple, esperar  aquests dies i que la Sra. Torras pogués parlar amb 
tots i si ella aconseguia arribar a l'acord. Però no és cap amenaça, és només una 
explicació de la situació. 
 
Intervé el Sr. Quintana en representació del grup municipal ERC. Els altres cops que 
els plans estratègics de subvencions –des que en fem– han passat pel Ple de 
l'Ajuntament, Esquerra Republicana sempre hi hem votat contra perquè pensem que 
són uns plans estratègic que no estan adequats als temps que vivim. Entenem que 
aquesta modificació tampoc ho és, tot i això nosaltres per no perjudicar les entitats ens 
abstindrem. 
 
Intervé la Sra. Torras. Primer, el company d'Olot en Comú, quan s'ha referit a les 
subvencions d'Alcaldia d'aquests 20.000 euros que passessin pel Ple, aquesta 
subvenció ja hi passa perquè està inclosa dintre del pressupost; en el moment que 
s'aprovà el pressupost aquesta subvenció ja hi era. Vull dir que ja ha passat pel Ple, 
almenys aquest any hi ha passat.  
A vegades no s'han pogut incorporar altres coses, per diferents criteris, perquè tothom 
té uns criteris diferents i tal com ha dit el senyor Massanella, regidor de la CUP, per a 
ells és molt important aquest document, per això val la pena asseure’ns, i val la pena 
fer-lo amb ganes de poder millorar coses. Precisament per això no podem anar de 
pressa a incloure coses, val més d'aquesta manera poder-ho tirar endavant, perquè 



 

Mod ACTS_DP06 28 

tots coincidim; tothom parla dels indicadors però la manera d'aplicar-los cada u té una 
manera diferent del que faria, i potser trobarem una manera comuna de poder-ho fer.  
Sr. Guix, jo no volia pas dir-ho amb to amenaçador, sinó que jo parlava més de 
responsabilitat nostra, de voler trobar una solució que pogués ajudar-nos a desencallar 
aquest procés. Perquè hauria pogut passar que aquest Pla no hagués tirat endavant, 
perquè tenien la llibertat per votar-lo en contra i que nosaltres no hauríem aconseguit 
tirar-ho endavant, i per això vam mirar l'assessorament jurídic com ho podíem fer per si 
arribava a aquesta situació. Però en cap cas no he volgut amenaçar volent dir que ho 
podem fer igual, no, per això la voluntat és portar-ho al Ple de nou i poder-ne parlar 
que és la millor manera de fer-ho.   
  
Intervé el Sr. García. Quan em referia que passés pel Ple, no em referia a que estigui 
inclòs en els pressupostos, sinó que quan l'alcalde faci ús d'aquests 20.000 euros per 
fer una cosa o una altra, això si que passés pel Ple, en lloc de ser lliure disposició de 
l'Alcalde; a això em referia.  
 
Intervé l’Alcalde. 20.000 euros de lliure disposició de l'Alcalde, de veritat que comparat 
amb altres ajuntaments són pocs diners, serveixen per tapar quatre forats d'aquells 
que realment necessites solventar, estigui tranquil que no hi ha cap mena de 
malbaratament. El que passa és que les partides passen pel Ple, s'aproven.  
És igual que això de les subvencions nominatives, és que hi ha exemples molt clars de 
perquè han de ser subvencions nominatives, ho comentàvem amb el Sr. Berga ara: 
quina és la col·laboració de l'Ajuntament amb els que organitzen la cavalcada de Reis, 
és complicat ara fer un concurs a veure qui ho farà, però en canvi sí que has de 
garantir que aportaràs uns determinats diners, per a això són les subvencions 
nominatives, per això s'expliquen i van al Ple i s'aproven juntament amb els 
pressupostos i aquestes tenen una finalitat.  
Les subvencions per concurrència competitiva són molts més diners, i afecten 
moltíssims àmbits.  
Entenem que això va al Ple, que el Ple intervé, aprova els pressupostos. Crec que la 
senyora Montserrat Torras també els ha dit això: la voluntat de que aquest Pla 
Estratègic de Subvencions, que crec que no ha passat gaires vegades pel Ple, perquè 
això és una imposició que també ve del Gobierno de Madrid o la Sindicatura de 
Comptes, que diu que les subvencions ha d'estar basades en un Pla Estratègic de 
Subvencions, i això és nou. Llavors en vàrem fer un per dos anys. Es tracta de parlar-
ne, que vagi junt amb els pressupostos generals, perquè allà hi estan definides les 
nominatives i totes les partides i jo estic convençut que en la negociació del nou 
pressupost trobarem la manera d'incorporar-ho, amb el suport de tothom. 
I si el tema dels indicadors tothom ho té clar, que en aquests moments no 
coincideixen, la Sra. Torras els ho ha explicat molt bé:  el que diuen els quatre partits 
que estan a l'oposició no és el mateix. És possible que trobem un mínim comú 
denominador, però ens hem de posar d'acord. Però no és el mateix, en aquests 
moments, com perquè de cop i volta fóssim capaços de canviar aquestes coses.  
I també dir això: la importància, moltes entitats han fet tota la seva planificació anual 
pensant que això ho renovaríem i que no és just ara encallar les seves activitats o 
generar-los dubtes, algunes necessiten els diners ja, fins i tot que per bestretes els hi 
puguis avançar. Que ara no seria just, que no ho aprovéssim. Per tant els agraeixo 
moltíssim aquesta abstenció. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova amb 9 vots a favor (PdeCAT - DC) i 12 abstencions (5 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

14.1. - SANT MIQUEL.- PROPOSANT CEDIR A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA EL TERRENY SITUAT AL BARRI DE SANT MIQUEL AMB DESTÍ A 
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CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
Núm. de referència : X2017016103     
Núm. expedient: URG42017000004 
 
L’Ajuntament d’Olot és propietari d’uns terrenys situats al  carrer Abat Racimir, amb 
destí a la implantació d’un equipament sociosanitari al barri de Sant Miquel segons 
expedient de modificació número 46 del Pla d'ordenació urbanística municipal d’Olot, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 1 de 
juny del 2017. 
 
Aquest bé s’ha de cedir al Servei Català de la Salut amb la finalitat de construir i 
gestionar el citat centre. 
 
És d’interès de l’Ajuntament que els ciutadans d’Olot disposin d’un nou centre 
d’atenció primària que els pugui satisfer en major qualitat el dret a la sanitat pública i 
per això es proposa la desafectació com a bé de servei públic, per a procedir a la seva 
qualificació com a patrimonial i posterior cessió gratuïta amb la finalitat que es 
construeixi el nou centre d’atenció primària. 
 
Els terrenys es troben inventariats com a bé de propis amb el destí a equipament 
sociosanitari. 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Iniciar expedient de cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut, el 
domini de les finques inscrites en l’Inventari de Béns del Municipi com a béns 
patrimonialsl i que es descriuen així: 
 
FINCA NÚMERO 1.- 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
“URBANA: Porció de terreny situat en terme d’aquesta ciutat, de procedència de la 
finca anomenada Camp Fonoll, de sis cents quaranta–set metres, vint-i-sis decímetres 
quadrats, limita: a Sud, en  línia de setze metres, setanta centímetres, amb el carrer 
Rei Martí l’Humà; a Oest, en línia de trenta quatre metres,  vint centímetres, amb 
carrer en projecte; a Nort, en línia de vint-i-un metres, quaranta centímetres, amb la 
finca de Maria Pujolar; i a Est, en línia trencada, amb finca de Maria Pujolar.  
 
REFERÈNCIA CADASTRAL:  
 
Te la referència cadastral 8509511DG5780N0001KB. 
INSCRIPCIÓ: 
 
Constitueix la número 12490 del tom 927, llibre 290, foli 60 del Registre de la Propietat 
d’Olot. 
 
CÀRREGUES I GRAVÀMENS: 
 
Lliure de càrregues i de gravàmens. 
 
FINCA NÚMERO 2.- 
 



 

Mod ACTS_DP06 30 

DESCRIPCIÓ: 
 
“URBANA: solar situat en terme d’aquesta ciutat, partida Camp Fonoll, carrer Abat 
Racimir. Té una superfície de cinc cents setanta- nou metres quadrats. Llinda: pel 
Nord, amb carrer en projecte; per l’Est, amb un altre carrer també en projecte; per 
l’Oest, amb Martín Dalmau; i pel Sud, part amb Joaquín Figueras i part amb María 
Pujolar. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL:  
 
Te la referència cadastral 8509512DG5780N0001RB. 
 
INSCRIPCIÓ: 
 
Constitueix la número 6000 del tom 1747, llibre 758, foli 125 del Registre de la 
Propietat d’Olot. 
 
Segon.- Les finques objecte de cessió s’han de destinar a centre d’atenció primària 
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat.  

A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 5 
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de 
cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els 
termes que resulten de l’article 50  del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens Locals (DOGC núm. 1076, de 
2.12.1988). 

Tercer.- La construcció del centre a que fa referència els presents acords podrà ser 
duta a terme pel propi cessionari o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic. 
 
Quart.-  El bé està qualificat com a bé patrimonial afecta a equipament sociosanitari en 
l’inventari de l’ens local. 
El terreny objecte de cessió és apte per al seu destí com a centre d’atenció primària i 
compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia 
elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra i el posterior funcionament, 
així com amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia -en el supòsit de 
ser necessari-, i els carrers que donen davant el solar són convenientment urbanitzats, 
 
Cinquè.- La parcel·la que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l’ús o 
finalitat prevista. 
 
Sisè.-.Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del nou 
hospital gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals. 
 
Setè.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
al desenvolupament i execució dels presents acords i especialment de l’escriptura 
pública o document administratiu corresponent així com de les seves rectificacions si 
fossin necessàries. 
 
Vuitè.- Sotmetre’l a un tràmit d’informació al públic per un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant inserció d’anunci al Butlletí oficial de la província de Girona i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
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Novè.- Notificar el present acord a les persones naturals o jurídiques titulars de drets o 
interessos legítims, personals i directes, que puguin resultar afectades. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Com recordaran, ja fa un temps l'Ajuntament va 
adquirir dues parcel·les al carrer Abat Racimir, al barri de Sant Miquel, per tal de poder 
construir un nou CAP que és molt necessari. En aquest moment i per tal que la 
Generalitat pugui fer les seves previsions i pugui començar el més aviat possible la 
construcció, ens demanen que els fem ja la cessió d'aquestes dues finques, que estan 
qualificades com a equipament sociosanitari, i que per tant tenen la qualificació 
urbanística necessària per poder-hi construir aquest equipament.  
I al que sí voldria fer referència, perquè  jo crec que hem d'aclarir molt bé aquest punt 
degut a alguna mala experiència en aquest sentit, aquestes finques, o aquestes dues 
parcel·les seran cedides, i si no es destinen a aquesta finalitat en un termini de cinc 
anys, o en un termini de trenta anys han deixat de tenir aquesta finalitat, revertiran 
altre cop a l'Ajuntament, per evitar problemes posteriors.  
Per tant això també tindrà un tràmit d'informació al públic i el que proposem és aprovar 
aquesta cessió d'aquestes parcel·les a la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Manifestar el nostre acord amb 
aquesta mesura, bàsicament per tres raons: una, perquè suposarà una millora per als 
professionals que treballen actualment al CAP de Sant Miquel, que no és que estiguin 
en les millors condicions; també és una millora, evidentment, per als usuaris; i em 
penso que també suposa una millora per al barri. del barri, al barri instal·lar un recurs 
com aquest, jo em penso que ajuda a l'orgull per al barri, que de vegades ha estat una 
mica en crisi.  
I només una observació, que suposo que ja ho tenen en compte, per les paraules del 
senyor Gelis, seria lligar-ho molt bé, que no ens passi exactament el mateix que va 
passar amb la cessió a la Generalitat del Parc de bombers, i per tant lligar-lo 
legalment, i suposo que fer un seguiment d'aquesta cessió, perquè no fos que un 
aspecte o algun termini, en cas que deixessin de donar l'ús que haurien de donar, ens 
pogués portar a la mateixa situació.  
D'acord totalment amb la proposta. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres també totalment 
d'acord amb la proposta, ja hem anat dient sempre en aquest Ple que cal més espai, 
perquè els ha quedat petit, ja fa temps que el CAP és a Sant Miquel i els ha quedat 
petit i calia més espai, per tant endavant. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. És evident que el barri de Sant 
Miquel és un barri poblat, molt poblat de la ciutat d'Olot, i és un barri que  per 
circumstàncies històriques ha tingut sempre un dèficit d'equipaments públics, i per tant 
un dels equipaments que funciona bé en aquest barri és aquest CAP. Però és un CAP 
que ha quedat molt petit, que els professionals que estan desenvolupant la tasca en 
aquest CAP fan molt bona feina, atenen molt bé els usuaris, i que en tot cas treballen 
en condicions que no són les òptimes, perquè els falta molt d'espai. Per tant bona 
notícia que puguem passar ja aquest solar a la Generalitat. Entenc que el regidor havia 
de fer constar en acta que si al cap d’aquests trenta anys no s'ha construït tornarà a 
l'Ajuntament, però esperem que no passi això, i que en breu ja,  d’aquí dos o tres anys 
comencin les obres. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres, a part de tots 
els beneficis que això representarà per a la ciutat, per a la ciutadania, i per al barri de 
Sant Miquel, no podem deixar passar per alt que aquesta va ser una de les coses que 
va engegar el conseller Comín, i que ara el conseller Comín no pot acabar la feina i ho 
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haurà de fer la  Consellera Vergés. Sobretot per aquella gent que ens diuen que no 
ens preocupem de les coses que interessen als ciutadans, la Conselleria de Sanitat 
estava fent la feina que li pertocava, i malgrat tot, el conseller Comín va acabar l'exili.  
Per tant bona feina el Conseller Comín, un record des d'aquí, i endavant la consellera 
Vergés i  l'Ajuntament d'Olot per continuar gestionant aquest equipament, que és molt 
important per a la ciutat. 
 
Respon l’Alcalde. La veig molt posada en el tema del Conseller Comín. Jo també li tinc 
un apreci especial i demà espero poder-ho comentar. Però això no és una planificació 
recent, no sé exactament si era l'època de la Consellera Marina Geli o si era en època 
d'algun altre, no sé de quina època era; sí que era en època, crec, que del govern 
socialista d'Olot en què es va decidir que l'àrea nord d'Olot tindria una àrea bàsica, que 
se situava en uns terrenys ja dibuixats a la zona, no sé si era ben bé Alba Rosa o era a 
les Tries, i que es diria Olot Nord. Vull dir que és una planificació del Servei Català de 
la Salut, de fa molt de temps. És veritat que el dia que va venir el Conseller Comín va 
dir: escolta, aquí on estan visitant no pot ser i hauríem de mirar de fer alguna cosa. El 
que passa que en honor a la veritat, no és purament seva la iniciativa, i tampoc ha 
acabat funcionant, perquè al que es referia al conseller Comín en el seu moment, i 
després ho hem anat perseguint, era la col·locació d'uns mòduls prefabricats perquè 
poguessin començar a actuar immediatament; això se n'ha anat en orris i han canviat 
de criteri des del Servei Català de la Salut, i han decidit que és millor fer l'edificació 
definitiva que no pas posar mòduls, que al final, des del punt de vista de cost – 
efectivitat, doncs no funciona. Sàpiguen que fins i tot he ofert que l'Ajuntament o 
l'Hospital es faria càrrec d'aquests mòduls, si ells ens ho compensaven més a llarg 
termini; que ho hem intentat. De moment això no va, tenen claríssim que no poden 
haver-hi mòduls, sinó que el que volen és fer aquesta construcció, i que estem 
treballant amb altres iniciatives, però si és possible trobar altres tipus d'espai o altres 
tipus de reorganització què realment solucioni momentàniament el problema de la falta 
d'espai  a l'actual àrea bàsica de Sant Miquel, que té les condicions que té, i que s'ha 
estudiat fins i tot ampliar l'espai allà, de moment. Hi treballen la gent de l'ICS.  
Jo crec que està bé, són bones notícies per a la ciutat, avancem en la idea que hem 
de tenir una àrea bàsica d'Olot Nord que fins i tot descongestioni l'actual àrea bàsica, i 
que això espero que en poc temps estigui en marxa. 
I per no passar-li directament la paraula, no és que en trenta anys s'hagi construït, és 
que s'hagi construït en cinc anys i que si d'aquí a trenta anys deixa de tenir el servei, 
que també ens ho retornin. Que després entraríem en la mateixa discussió que hem 
entrat en el tema dels bombers, i en tema de patrimoni, que això veurem; no sé si no 
ens tornarà a passar perquè encara estem enganxats aquí en aquesta discussió 
jurídica. Jo crec que des del punt de vista ciutadà no hi ha cap discussió, que és una 
discussió jurídica, que com que hem construït un edifici a sobre, doncs ara ens hauríeu 
de pagar aquest edifici que vàrem construir-hi. Finalment crec que haurà de ser un 
jutge, perquè encara fa pocs dies vaig estar amb el Secretari del Govern de la 
Generalitat i vaig estar amb les màximes autoritats jurídiques del Govern intentant 
trobar una solució, que jo crec que té tot el sentit: si l'Ajuntament cedeix uns terrenys 
perquè posin un edifici de Parc de bombers, i al cap d'un temps el mateixos bombers 
diuen que ha quedat petit i han d'anar a un altre lloc i l'Ajuntament torna a posar un 
altre terreny perquè hi construeixin un altre Parc, i al primer havien escrit 
específicament que havia de retornar a la propietat de l'Ajuntament, que ara ens 
demanin que paguem un edifici que a més té una valoració que crec que és 
absolutament equivocada, doncs nosaltres no podem acceptar això, els serveis jurídics 
de la casa ens diuen que no podem acceptar això i anem negociant per això jo crec 
que acabarà en un procés judicial, ara està al contenciós administratiu; és a dir, ja han 
fallat una vegada a favor nostre, a favor de l'Ajuntament, i acabarà amb un procés amb 
una sentència judicial que espero que continuï respectant el que és el sentit comú. 
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Me n’he anat al Parc de bombers, la bona notícia és que cedim aquests terrenys en la 
primera reunió del consell de direcció al Servei Català de la Salut espero que acceptin 
el terreny, i sé que des de l'ICS estan treballant en tot el pla funcional. He estat parlant 
amb la Directora,  la doctora Sara Rodríguez, i amb gent de l'ambulatori d'Olot que 
estat fent tot el pla funcional perquè entre el pla funcional i els terrenys, puguin posar 
en marxa la construcció d'aquest nou ambulatori. I els dic això: estem en converses –
encara aquest matí hem tornat a tenir una altra conversa– per si podem trobar una 
solució alternativa que alliberi espais i que realment millori la pràctica de la medicina 
primària tan important a casa nostra.   
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

15.1. - NUCLI ANTIC.- PROPOSANT EXERCIR EL DRET D'OPCIÓ DE COMPRA 
DEL LOCAL SITUAT A LA PLANTA BAIXA DEL NÚMERO 3 DEL CARRER 

CARNISSERIES 
 
Núm. de referència : X2018013484     
Núm. expedient: URG42018000002 
 
Amb motiu del necessari trasllat d’un quadre d’enllumenat situat a la façana de 
l’immoble número 1 del carrer Carnisseries, la Corporació va acordar de llogar un local 
situat en la planta baixa de l¡edifici colindant el número 3. 
 
En el seu dia, es va signar el contracte de lloguer, establint una opció de compra que 
ara s’exerceix, atès que el temps transcorregut ha suposat evidenciar que la situació 
estratègica del local que ara s’adquireix, permet no només donar sortida a la polèmica 
de la ubicació del quadre d’enllumenat citada, sinò també a la possibilitat de disposar a 
la vora de la plaça Major d’un espai tancat per a utilitat de les manifestacions culturals 
que es realitzen en el sector. 
D’acord amb allò que disposa l’article 30 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de patrimoni dels Ens Locals en relació a l’adquisició de béns a 
títol onerós.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- INCOAR EXPEDIENT EN ORDRE a l’adquisició directa mitjançant l’exercici 
de l’opció de compra del local comercial situat al número 3 del carrer Carnisseries de 
la ciutat d’Olot, que constitueix la finca registral número 27760, inscrita al tom 1577, 
llibre 656, foli 195 del Registre de la Propietat d’Olot, on hi figura lliure de càrregues i 
de gravàmens. És el departament número ú de l’edifici dividit en propietat horitzontal 
en la situació indicada i té un coeficient de participació en les despeses comuns del 
3’88%. Referència cadastral 7904103DG577OS0001WQ. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de quinze dies, 
mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i 
exposar-lo al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, a l’efecte de presentació 
d’al·legacions.  
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya quant a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble esmentat, a 
l’empara de l’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel 
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Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
QUART.- Pel supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini d’exposició al 
públic de l’expedient, i ser favorable l’informe del Departament de Governació o no 
emetre’s aquest en el termini reglamentari, s’entendrà definitivament aprovat 
l’expedient d’adquisició directa del bé immoble esmentat, sense necessitat d’ulterior 
tràmit. 
 
CINQUÈ.- RESERVAR en el pressupost municipal l’import de 30.000€ de la partida 
19.140.151.60904 “adquisició de patrimoni”. 
 
Operaci
ó 

Referència Tip
us 

Part
ida 

Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC
6 

200220 200220   Despeses Despeses 19140  151  
60904 

18130  
920  
202000 

30000 580.80 ADQUISICIO DE 
PATRIMONI 
(CARNISSERIES) 

LLO
GU
ER
S 

 

SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Recordaran que n’havíem parlat en alguna ocasió, al 
carrer Carnisseries número u, hi teníem un quadre d'enllumenat públic, de tota la zona 
de la plaça Major i dels carrers del voltant, que estava adossat a un edifici, el propietari 
en el seu moment ens va demanar de treure-ho, estava en el seu total dret, i vàrem 
trobar un local de lloguer al carrer Carnisseries número tres, del qual vàrem signar el 
contracte de lloguer amb opció de compra, tal com vàrem preveure al pressupost per a 
aquest any 2019. Aquesta opció de compra era un total de 30.000 euros i per tant el 
que portem avui a aprovació és executar aquesta opció de compra per aquest import 
ja definitivament i que aquest local quedi en propietat de l'Ajuntament i que en pugui 
fer ús, no només per al quadre elèctric, sinó que és un local que està en bones 
condicions i per algun espectacle o alguna vegada que es pugui necessitar per a 
artistes o el que sigui, també es podrà utilitzar, a prop de la plaça Major. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. M’he estudiat l'expedient, que és 
un expedient complex, però clar el propietari actual posa de manifest que ningú li va 
demanar per posar un quadre elèctric a la seva façana, i en tot cas jo penso que aquí 
sí que ens hem equivocat com a Ajuntament; i que en tot cas això ens ha de servir per 
a properes ocasions que no ens passin aquests errors, és a dir: hem posat un quadre 
elèctric en un lloc que no tocava, que en principi el propietari no hi està d'acord. Ara 
lloguem amb opció de compra un altre espai per posar aquest quadre elèctric, em 
sembla molt bé, però això tindrà uns costos importants per a la ciutat, perquè s’han 
d’allargar els cables per posar-los fins al lloc nou, per tant és un cost per a la ciutat i en 
tot cas aquí sí que hem de d'esmenar-ho això, com a Ajuntament, que no ens passi 
més.   
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte al quadre elèctric, no és un quadre elèctric que posés 
aquest Consistori, és un quadre elèctric que fa molts anys que estava allà situat, jo no 
li sabria dir quin va ser el Consistori que el va situar allà, simplement el propietari ha 
exercit el seu dret que l’haviem de retirar, perquè efectivament no s’havia ni fet 
l'expropiació de façana, ni s’havia demanat el permís ni res i per tant ens hem trobat 
amb el problema i el que hem fet és buscar una solució i hem trobat una solució, que a 
més a més ens permet donar altres usos a aquest local que hem comprat. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Respecte a la intervenció del 
Sr. Guix, és només que nosaltres precisament sobre aquesta temàtica, aquí al Ple 
vàrem demanar i vàrem denunciar aquesta situació. Vàrem demanar que es tragués 
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aquest quadre elèctric que hi havia en aquesta propietat privada, i el que em sobta, 
perquè si no recordo malament –i si m'equivoco li demanaré disculpes– és que 
aquesta situació es va provocar quan vostès també estaven al govern, em sembla que 
era així. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo crec que hem de valorar que sense quadre elèctric, moltes de les 
activitats que es fan a la plaça Major no haurien estat possible, que s'ha col·locat en 
un lloc que semblava que era adequat, que després aquest lloc no ha estat adequat i 
que li hem buscat una solució definitiva, però no hi donin més voltes. És una bona 
opció. No generarà més despeses, el que passa que en un lloc o altre hem de 
col·locar un quadre elèctric, i no és un quadre elèctric petit, sinó que és una instal·lació 
elèctrica molt grossa, absolutament imprescindible per a les activitats que es fan a la 
plaça Major, i en llocs els pots soterrar però aquí just al nucli antic hi havia poques 
possibilitats. Aquest local és un local petit, a la vora, que no hem hagut de fer una gran 
inversió; jo crec que ens ho hem de prendre així en positiu.  
 
S‘aprova per unanimitat dels assistents. 
 

16.1. - MAS BOSSER.- PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A LA 
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE 

L'ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA DEL BOSSER 
 
Núm. de referència : X2019001905     
Núm. expedient: URG32019000001 
 
Per tal de portar a terme la Gestió urbanística de la en el seu dia anomenada Àrea 
Residencial Estratègica “Mas Bosser”, es va constituir el Consorci urbanístic i aprovar 
els seus estatuts, publicant-se el corresponent acord en el Diari Oficial de la 
Generalitat número 5635, del dia 25 de maig de 2010. Anteriorment a la publicació del 
citat acord, el Ple de l’Ajuntament d'Olot del dia 29 d’octubre de 2009, va nomenar com 
a representants de la Corporació al Consell General del citat Consorci els senyors 
Joan Albesa Poncet (aleshores Regidor d’urbanisme i Barri Vell), Ramon Prat Molas 
(enginyer municipal), Llorenç Panella Soler (arquitecte municipal) i Merçè Comamala 
Laguna com a secretària.  
 
Per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 31 de juliol de 2015, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat del dia 25 de setembre de 2015, es va 
modificar el Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les 
Comarques Gironines, deixant sense efecte l’àrea Residencial Estratègica Mas Bosser 
d’Olot. D’aquesta resolució se’n va donar compte en la Junta de govern, en sessió de 
data 1 d’octubre de 2015. 
 
Atès que les entitats que integren el Consorci poden resoldre per mutu acord la seva 
dissolució, d’acord amb l’article 29.1.b) dels Estatuts del Consorci i allò que disposa 
l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals, en 
consonància amb les disposicions generals de caràcter civil i administratiu.  
 
Atès que d’acord amb l’article 2.1 dels Estatuts del Consorci aquesta entitat té com a 
objecte “dur a terme el desenvolupament i execució urbanístics de l’àrea residencial 
estratègica Mas Bosser del terme municipal d’Olot(...)” que alhora d’acord amb el que 
estableix l’article 3 constitueix el seu àmbit d’actuació. 
 
Vist que al citat article 29.1 lletra d) dels Estatuts del Consorci es disposa que també 
es causa de dissolució del mateix l’incompliment del seu objecte. 
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El Consorci no ha desplegat cap actuació de desenvolupament urbanístic del sector 
esmentat i havent quedat aquest sense efectes, correspon d’adoptar els acords, primer 
de modificació de la representació de la Corporació en el Consell General i segon, de 
procedir a la dissolució del repetit Consorci. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Modificació de representants de l’Ajuntament en el Consell General i 
nomenament de nou secretari del Consorci. 
 
Aprovar la substitució del senyor Joan Albesa Poncet pel senyor Josep Gelis Guix 
(Regidor de serveis urbans, espai públic i infraestructures i obra pública, mobilitat i 
ocupació de la via pública) com a vocal membre del Consell General de l’esmentat 
Consorci en representació de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Aprovar la substitució del senyor Llorenç Panella i Soler per la senyora Carme Yeste i 
Casado (Arquitecta Municipal), per jubilació del primer, com a vocal membre del 
Consell General de l’esmentat Consorci en representació de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Proposar de nomenar com a nou Secretari del Consell General i per tant del 
Consorci, al senyor Josep Coromina i Vilarrasa, Lletrat d’Urbanisme de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
SEGON.- Dissolució del Consorci 
 
Aprovar la dissolució del Consorci urbanístic per al desenvolupament de l’àrea 
residencial estratègica Mas Bosser, del terme municipal d’Olot.  
 
Es fa constar expressament als efectes de l’article 29.3 dels Estatuts del Consorci, que 
aquest no és titular ni disposa de cap patrimoni, no havent formulat ni aprovat cap 
pressupost per a poder dur a terme la seva activitat, ni tampoc, en conseqüència, ha 
disposat de comptabilitat, per la qual cosa no procedeix designar un liquidador que 
hagi d’executar tots aquells actes que fossin necessaris per a procedir a la liquidació 
dels bens, drets i obligacions del Consorci fins a l’extinció definitiva de la seva 
personalitat jurídica. Tampoc procedeix, doncs, la reversió als ens consorciats de cap 
actiu, obra o instal·lació. Amb la dissolució del Consorci, doncs, aquest es pot donar 
per liquidat. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. En el seu moment era per portar a terme la gestió  
urbanística de l'àrea residencial estratègica del Mas Bosser. Es va crear aquest 
consorci urbanístic per tal de tirar això endavant. En el seu moment, l'any 2015, la 
Generalitat va modificar aquest pla director urbanístic, i per tant va quedar sense 
efecte aquesta àrea residencial, però el consorci ha continuat constituït però sense cap 
activitat de res i és necessari anul·lar aquest consorci, donar-lo de baixa, i poder-lo 
retirar, perquè també el Ministerio ara ens demana explicacions als serveis econòmics 
sobre aquest consorci, que no ha tingut cap activitat i per tant no li’n podem donar cap.  
Per tant el que portem avui al Ple per aprovar és la modificació dels representants de 
l’Ajuntament. 
A continuació el Sr. Gelis llegeix la proposta que es porta a aprovació. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP.  Entenem que si les ARE, 
que són les àrees que en aquell moment la Generalitat va promoure, no existeixen, 
que per tant no té sentit tenir un consorci on no hi ha hagut activitat.  
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El que sí que volem aprofitar és per recordar que les ARE en el seu moment pensaven 
en una part d'habitatge per a pisos de protecció oficial, i volem aprofitar per dir que 
pensem que aquí, com a Ajuntament, hem suspès en polítiques d'habitatge, perquè 
tenim només un 3 % de pisos de protecció oficial i que n’hauríem de tenir molt més; 
que tenim una problemàtica de joves que estan buscant pis i no en troben, i que tenim 
una ciutat molt envellida, i que per tant ens interessa que aquests joves es quedin a la 
ciutat a treballar i a viure. Per tant tenim una problemàtica de lloguer important i volem 
posar de manifest que en polítiques d'habitatge hem suspès. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres farem una abstenció 
crítica, en tot cas entenem que aquest consorci s'ha de dissoldre perquè no té sentit 
que existeixi, però una mica també en la línia que feien l'exposició els companys de la 
CUP,  pensem això: que l’ARE era una alternativa, era una proposta per fer habitatge 
social, i que potser en aquests vuit anys que hem estat cap aquí, se n'ha fet molt poc; 
vàrem fer la proposta de Sant Miquel que va ser molt positiva, va reeixir, va anar molt 
bé, però potser ens falta més habitatge social. Per tant una mica seria això: denunciar 
aquesta poca capacitat d’habitatge social que tenim a la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. El nostre grup municipal 
d'Esquerra Republicana, des del primer moment es va manifestar sempre a favor 
d'aquestes àrees residencials estratègiques. No podem deixar de mencionar que la 
llàstima és que aquell govern de Convergència i Unió que va pactar amb el PP, se les 
va carregar. Per tant en aquest moment, ara, aquest consorci doncs no té activitat i no 
n'ha tingut, perquè evidentment va desaparèixer l'estructura mare. Per tant malgrat 
nosaltres estem a favor d'aquesta estructura i d'aquesta manera de pensar la ciutat 
amb aquestes àrees residencials estratègiques, ens abstindrem perquè entenem que 
ha quedat un consorci que si no té activitat, tampoc volem que generi més feina, 
sobretot als treballadors tècnics de l'Ajuntament que han de donar informes a l'estat 
espanyol. Per tant, per això ens abstindrem.  
 
Sotmesa a votació, s’aprova amb 9 vots a favor (PdeCAT - DC) i 12 abstencions (5 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 

 
17.1. - MOCIÓ EN SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT 

 
Núm. de referència : X2019002180     
Núm. expedient: SG022019000001 
 
L’Associació Dret a Morir Dignament com a entitat, presenta al Ple de l’Ajuntament i 
als regidors i regidores dels grups municipals d’Olot de la següent iniciativa ciutadana 
per tal que li donin suport: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer 
que “tots els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una llibertat 
que no s’ha de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens 
porta a la mort. 
 
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i el 
lliure desenvolupament de la seva personalitat”. De nou, afirmem que aquesta dignitat i 
aquest lliure desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la 
mort. 
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No obstant això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé 
rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris 
i directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la 
víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort (...)”. 
 
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el 
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica i el 
Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats 
anticipades. Aquest principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 
de novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en 
matèria d’informació i documentació clínica. 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat “Dret a viure 
amb dignitat el procés de la mort” diu que “totes les persones tenen dret a rebre un 
tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el 
procés de llur mort”. I afegeix: “Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat 
d’una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les 
intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d’ésser respectades 
(...)”. 
D’aquesta manera es recolza el dret de fer oficial la voluntat de les persones 
mitjançant el Document de Voluntats Anticipades (DVA).  
 
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de 
drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), 
revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol 
d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8, indica “La persona té dret a viure el 
procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat 
(...)”. 
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui 
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn 
idoni (domicili, hospital, etc.) i atenent les preferències de la persona.  
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió 
de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per 
fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 
proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els 
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li 
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent. 
 
Recentment, el 26 de gener de 2017, el parlament de Catalunya ha aprovat una 
Moció sobre el Dret a Morir Dignament. Aquestes lleis, juntament amb el 
desenvolupament dels programes de cures pal·liatives han suposat una millora al llarg 
dels darrers anys que no podem ignorar. 
 
Malauradament però, l’experiència de l’Associació Dret a Morir Dignament (DMD), 
obtinguda a partir de l’atenció personalitzada a centenars d’homes i dones al llarg dels 
darrers anys, ens permet afirmar que massa persones continuen patint un sofriment 
innecessari al final de la seva vida. Ja sigui per desconeixement d’aquestes lleis per 
una part del personal sanitari; per desconeixement per part dels pacients i del seu 
entorn dels seus drets o de com exercir-los; per la dificultat d’accés als equips de 
cures pal·liatives per desinformació d’una part del personal sanitari per manca de 
recursos suficients per atendre a tota la població; o ja sigui per la penalització de 
l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi penal espanyol. I és que a Catalunya, menys 
de l’1 % dels catalans ha registrat un Document de Voluntats Anticipades (DVA) tot i 
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que un 78 % de la societat dóna suport a la despenalització de l’eutanàsia. 
 
Per tant, per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, és 
necessari despenalitzar l’eutanàsia i, en paral·lel impulsar les mesures que actualment 
permet la llei.  
 
Per avançar en el dret a la mort digna es fa del tot necessària la presa de consciència 
dels ajuntaments i la seva implicació. Els ajuntaments són les institucions més 
properes a la ciutadania i, com a tals, han de jugar un paper important en la divulgació 
d’aquest document, a més de donar facilitats pel seu registre, des de la convicció que 
el dret a una mort digna és un dels drets humans i que l’ajuntament ha de vetllar per la 
seva defensa i acompliment. 
 
L’Associació DMD Catalunya (DMD – Cat) ha fet arribar una sèrie de demandes i 
ofertes de col·laboració a l’Ajuntament de Girona perquè, des de l’àmbit municipal, 
s’afavoreixin un seguit de mesures per ajudar a que la ciutadania de Girona a afrontar 
amb el màxim de dignitat possible el procés de llur mort. 
 
Així avui el Plenari de l’Ajuntament d’Olot acorda, donar suport a les propostes 
presentades l’Associació DMD – Cat i, per manifestar el seu compromís, es 
compromet a promoure la cultura de la mort digna mitjançant: 
 
ACORDS: 
 
1.- La formació de les treballadores i treballadors municipals (serveis socials, centres 
culturals, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) 
sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document de 
Voluntats Anticipades (DVA). 
 
2.- Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades informatives i activitats 
a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’Ajuntament, campanyes 
en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran disponibles 
als punts d’informació municipal. 
3.- Donar més suport administratiu per facilitar el tràmit del DVA, mitjançant la 
disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la informació 
necessària per a tramitar i inscriure el DVA.  
 
4.- Instar al Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA per 
tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari 
públic municipal.  
 
5.- Traspassar aquests acord a la Regidoria de Salut, Consell Municipal de la Gent 
Gran i el consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal, per tal que puguin 
donar el seu suport i col·laborar en la difusió d’aquesta informació. 
 
6.- Recolzar la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació sobre la 
despenalització de l’eutanàsia al Congrés, fent-los arribar aquesta moció aprovada.  
 
Intervé l’Alcalde. Demanar disculpes a les persones que ens venen a presentar la 
moció en suport al dret a morir dignament, que han estat aquí esperant durant tot el 
Ple. Crec que és la Sra. Cristina Vallès qui ens ho presentarà. Té la paraula, després 
passarem la paraula a tots els grups, i després vostè tindrà un altre torn de rèplica per 
si vol dir-hi alguna cosa més.  
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Presenta la moció la Sra. Cristina Vallès. Abans de res em presento, sóc Cristina 
Vallès, sóc voluntària de l'Associació Dret a Morir Dignament. No m’ha sabut cap greu, 
no ens ha sabut cap greu escoltar el Ple, també et situa com a associació, que quan 
vens a presentar segons quines mocions a un ajuntament, clar, hi ha moltes coses, ja 
ho sabem. Vull dir que nosaltres venim a portar una moció d'un tema, que sovint 
sembla que no sigui de l'Ajuntament, perquè és un tema tan vivencial que sembla que 
sigui més individual que col·lectiu. Però és un tema col·lectiu, és un tema que ens 
tocarà a tots i totes, en això sí que és ben transversal. Nosaltres com a associació 
sempre ho presentem com un tema ben transversal, vull dir, enviem sempre les 
mocions a tots els grups als ajuntaments, anem a parlar amb tots els grups, els que 
sabem que ens votaran que no i els que sabem que ens votaran que sí, perquè creiem 
que és un tema que ens hi hem de posicionar i d'aquests temes que s'ha d'arribar a un 
acord.  
Primer de tot donar-vos les gràcies per deixar-nos participar en el Ple i presentar la 
moció directament. Com que ja coneixeu el contingut de la moció, no us la llegiré,  en 
canvi faré una breu pinzellada. L'Associació de DMD va néixer l'any 1984, a partir 
d'aquí és una associació que sempre ha estat portada pels propis associats i 
associades, hi treballen només voluntaris i voluntàries. Som una associació sense 
afany de lucre, som una associació laica i treballem segons les disponibilitats i les 
preferències dels voluntaris de cada de cada lloc.  
Resumint molt,  els objectius de l'associació són: defensar el dret de tota persona a 
decidir el quan i el com finalitzar la pròpia vida, especialment quan pateix un 
deteriorament de la salut irreversible i un sofriment insuportable. Un altre objectiu seria 
promoure un clima d'opinió pública favorable als objectius de l'associació; buscar el 
reconeixement legal i social d'aquests drets, per a nosaltres això és molt important i en 
aquest moment a Madrid el tema s'està parlant al Congrés de Diputats, s’ha parlat al  
Parlament de Catalunya, com bé diu la moció, per tant n’esteu assabentats.  
Fixeu-vos que nosaltres parlem constantment de dignitat, de drets, que és una cosa 
que en el nostre país en parlem molt en aquests dies, perquè se n'ha de parlar. 
Treballem per aconseguir un dret que ara per ara no tenim: la declaració dels drets 
humans diu que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets; 
pretenem que els drets humans siguin respectats fins a l'últim instant de la nostra vida. 
Reivindiquem la llibertat d'escollir defensem que cada persona pugui triar el quan i el 
com finalitzar la seva vida segons els seus valors i el seu concepte de dignitat. És fàcil 
parlar de dignitat però segur que si intentem definir què és la dignitat, cadascú faria la 
seva pròpia definició, per això la definició de com es vol morir ha de ser una definició 
pròpia; cadascú ha de poder-ho definir i dir fins on, fins quan i com. Ningú ha de morir 
amb dolor innecessari, la mort és una cosa dolorosa per a qui la pateix i per als que 
tenen al voltant. Vull dir això no ho podem negar, ni ho podem treure a cop de decret, 
però el que sí que no es pot és imposar a un altre una vida de patiment que no desitja.  
Les xerrades de difusió sobre el dret a morir dignament; el document de voluntats 
anticipades; els drets dels pacients a través de xerrades, de tallers, als centres cívics, 
biblioteques, són activitats que com associació portem als municipis i proposem als 
municipis. Com a associació nosaltres ens comprometem amb vosaltres a col·laborar 
en les tasques que hem proposat a la moció: de formació del personal depenent de 
l'Ajuntament; de difusió de la importància de fer el document de voluntats anticipades; 
de facilitar-ne el registre, això en aquest moment en el Parlament de Catalunya s'està 
parlant, com a associació hem entrat una proposta per tal que siguin els ajuntaments 
que puguin també fer aquest registre dels Document de Voluntats Anticipades. 
Nosaltres amb el contacte amb la ciutadania ens trobem que hi ha una qüestió 
absurda, que molta gent es retrau de fer un Document de Voluntats Anticipades que és 
que hi ha molta gent gran –el nostre públic tipus és  persona, dona de 65 anys– que no 
poden portar testimonis per fer aquest document; han d'anar al notari, molta gent no 
pot pagar un notari o li és un greuge. Per tant nosaltres hem entrat al Parlament 
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aquesta proposta, que ha estat una proposta que ha entrat de forma transversal i amb 
la qual tots els grups hi estan d'acord. Vull dir que quan tinguem al nostre país un 
moment de descans i puguem posar en funcionament el Parlament, segur que això 
surt aprovat perquè hi estan d'acord tots els grups parlamentaris. 
Donar tota la informació en les coses aquestes que ens comprometem com 
associació, serà tota la informació que es consideri necessari a la ciutadania sobre el 
tema de la mort digna. Però per a nosaltres són molt importants les declaracions 
institucionals d'adhesió a la mort digna.  
Els ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania, els que amb més facilitat 
poden fer aquest pas de donar informació i ajudar a entendre la mort com a part de la 
vida i per tant ajudar a dignificar-la. Són molts els municipis del nostre país que han 
signat la moció. Ara també aquesta iniciativa s'està fent a molts altres municipis: al 
País Basc hi ha molts municipis que ho han signat; a Navarra; a Galícia; ho estan 
signant molts municipis. I a part de la resta de l'Estat, també ara a Europa.  
Jo aprofito que estic aquí per convidar a l'Ajuntament d'Olot a assistir a un acte que 
hem organitzat des de DMD i el Parlament Europeu, que es farà el dia 22 de febrer a 
Barcelona, sobre les ciutats que donen suport al dret a morir dignament. Ciutats del 
nostre país, de la resta de l'Estat i d'Europa. En un primer moment ha estat llançat per 
l'Oficina de Terricabras al Parlament Europeu i a partir d'aquí s'ha estès i us convidem.  
I per tot plegat ens agradaria poder-nos trobar amb més calma amb algú, qui  vosaltres 
designeu, per veure com podem implementar alguna d'aquestes propostes a 
l'Ajuntament d’OIot i poder tirar endavant alguna d'aquestes iniciatives. Estem a la 
vostra disposició i us demanem que el vostre vot favorable a la moció.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Moltes gràcies Cristina, i a la 
seva companya, i a l’associació per venir-nos a presentar aquesta moció. Votaré 
favorablement, no hi ha cap dubte.  
De totes maneres el que volia comentar de manera molt breu, perquè s’ha donat  la 
casualitat que l’altre dia vaig veure un documental, que era “Al final del camino”, que 
va fer l’Albert Soler, fill d’en Jordi Soler Tura, amb la figura de Miquel Nuñez, fundador 
del PSUC. Dir, per fer una semblança d’aquesta persona: va ser creador del PSUC, va 
estar empresonat, torturat, condemnat a mort que va ser commutada per trenta anys 
amb gran alegria –com podeu imaginar– i que al final va fer 12 anys de presó. Ho dic 
perquè d'alguna manera veieu el personatge. Cap al final de la seva vida perquè ell va 
néixer a Madrid, va anar cap a Madrid i allà es donava una situació permissiva en certs 
moments, de cures pal·liatives que ajudaven a morir dignament les persones, fins que 
d'alguna manera Rouco Varela i Esperanza Aguirre van actuar contra hospitals i 
metges que ajudaven el que era aquesta mort dinga, encoberta en manera, però que 
ajudaven a les persones que ho volien fer. I a mi em va tocar molt, per això us ho volia 
explicar. I que al final ell, d'alguna manera, el que ens ve a dir, i em sembla que també 
és el sentit d'aquesta moció, és que una vida digna no ho és sense una mort digna. És 
a dir, l’una sense l’altra no podrien ser.   
Per tant, tot el suport al que proposeu. 
 
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. En primer lloc moltes 
gràcies per venir-nos a presentar aquesta moció. És evident que és un tema complex, 
però per complex que sigui no cal prescindir d’ell i és totalment important posar-lo 
damunt de la taula. 
Nosaltres com a CUP considerem que és bastant important i nosaltres entenem que la 
llibertat al propi cos, i la llibertat a escollir la forma de vida i la forma de morir, és una 
cosa que és personal, és intransferible. I evidentment nosaltres considerem amb una 
dignitat de vida i una de les parts de la vida és la mort, llavors entenem que és bàsic i 
fonamental que això es respecti, en totes i cadascuna de les etapes de la vida. 
I finalment doncs simplement a tall de reivindicació, nosaltres volem reivindicar el que 
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seria la legalització de l'eutanàsia i volem recordar que aquesta és legal a altres 
països, actualment a Holanda, Bèlgica i Luxemburg; i el suïcidi assistit, acompanyat, 
en el cas de Suïssa i cinc estats d'Estats Units d'Amèrica. Si la mort és un episodi més 
de la vida en el qual s'ha d'exercir dignitat, doncs morir dignament no només és un 
dret, sinó que val la pena que tots i totes hi votem a favor en aquest sentit.   
 
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Moltes gràcies en 
primer lloc a l'associació que ha presentat aquesta moció. I evidentment des dels 
ajuntaments, som les institucions més properes a la ciutadania i per tant podem ajudar 
molt fent arribar informació sobre el testament vital, un document de voluntats 
anticipades. Hem d'entendre que la mort forma part de la vida. La primera proposició 
de llei del PSOE que va arribar al Congrés dels Diputats el juny passat, va ser la de 
regular l'eutanàsia, un dret que han de tenir totes les persones de demanar i rebre 
ajuda per morir, aplicat als que pateixen una malaltia incurable o una discapacitat greu 
crònica. L'atenció s'inclouria, d'acord amb aquest projecte, en les prestacions del 
sistema sanitari i hauria d'oferir-se tant a la sanitat pública com privada, gratuïtament. 
No voler assumir la regulació de l'eutanàsia, implica que hi hagi persones que avui dia 
hagin de morir en la clandestinitat o en altres països; recordem a Ramón Sampedro,  
protagonista de la pel·lícula Mar adentro, que va estar més de 25 anys exigint el dret a 
morir amb dignitat. Va escriure un poema que acabava dient: Pero me despierto 
siempre y siempre quiero estar muerto.  
Nosaltres votarem a favor, evidentment. 
 
Intervé la Sra. Pagès, en representació del grup municipal ERC. Gràcies per portar 
aquesta moció aquí al Ple, nosaltres evidentment, com a grup d'Esquerra Republicana, 
votarem a favor d'aquesta moció perquè com a partit sempre se’ns trobarà a les 
mocions que defensin els drets humans i la dignitat de les persones. L'Estat ha de 
garantir la vida, però això no vol dir que pugui imposar viure en totes les 
circumstàncies. Nosaltres per això impulsem precisament la regularització sobre la 
despenalització de l'eutanàsia al Congrés dels Diputats.  
A més, molt important trobo d'aquesta moció, és que diu que cal donar les eines 
necessàries als treballadors i treballadores municipals, a partir de la formació, per dur 
a terme aquesta tasca; no es pot exigir als professionals una feina i no donar-los els 
suficients recursos per portar-la a terme, és una tasca complicada i necessita que 
puguin tenir aquesta formació per poder dur-la a terme adequadament. Alhora creiem 
que el paper de l'Ajuntament és bàsic per visibilitzar i divulgar aquest acord.  
Així doncs, esperem que l'aprovació d'aquesta moció serveixi per visibilitzar 
precisament aquesta problemàtica i que aquesta informació que recull la moció arribi a 
tothom i sigui senzilla d'entendre. 
 
Intervé l’Alcalde, en nom de l’equip de govern. Crec que professionalment m'ha tocat 
moltes vegades assistir a processos de mort, de morts difícils, de morts amb molt de 
patiment; sempre estic absolutament d'acord que la mort, que forma part de la vida, 
sempre provoca dolor, sempre provoca patiment; si no és dolor físic és el dolor psíquic 
que a vegades és molt pitjor que el pitjor dels dolors físics, sempre provoca tant a la 
persona que es mor com a tota la família una situació de dolor i una situació de 
patiment que convé saber alleujar amb els millors mitjans possibles. I la resposta no 
pot ser una resposta generalitzada, sinó que ha de ser una resposta molt 
individualitzada, d'aquí la importància que la gent pugui fer aquest document de 
voluntats anticipades. Aquest document de voluntats anticipades on un, amb ple 
coneixement, amb ple sentit, amb plena responsabilitat, pugui explicar i pugui 
expressar el que vol o que pensa que han de fer amb la seva vida en els moments en 
què aquesta s'està acabant. Jo crec que si ho preguntessin a bastament doncs tothom 
té molt clar que vol viure dignament i vol morir dignament, que no vol viure sense 
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dignitat, que de vegades per desgràcia les malalties acaben provocant situacions com 
aquestes.  
Crec que el debat de l'eutanàsia també és un debat que hem de tenir clarament i a 
bastament, que el tema de l'eutanàsia no és un tema que es pugui tractar sota cap 
premissa ideològica, que la llibertat individual de les persones s'ha de respectar molt i 
molt perquè estem parlant d'un dret fonamental, que és aquest dret a la vida i al 
moment del traspàs i de la situació de la mort. Per tant crec que és un debat que hem 
de saber afrontar com a societat adulta, com a societat madura, i que sapiguem aplicar 
els criteris perquè determinades persones hi tinguin dret, perquè de veritat que aquest 
patiment que moltes persones han arrossegat durant tants anys és absolutament injust 
que pel que sigui els obliguem a continuar-lo tenint més temps.  
Per tant, estem absolutament d'acord amb la seva moció, amb la seva presentació, 
esperem que al Parlament de Catalunya tots aquests tràmits també vagin avançant, al 
Parlament espanyol, i nosaltres com a Ajuntament farem el possible; probablement a 
través del mateix hospital perquè hi hagi facilitats per a aquelles persones que vulguin 
presentar aquesta declaració de voluntats anticipades, i trobin totes les facilitats i que 
no sigui necessari anar al notari amb dos testimonis, que realment això és una trava a 
les persones que volen deixar signades aquestes voluntats anticipades. 
Per tant, també com a equip de govern hi votarem a favor.   
 
Intervé la Sra. Vallès. Jo crec que no hi ha res afegir. Vosaltres mateixos quasi heu fet 
la moció. Moltes gràcies i disposades a col·laborar, ja direu.  
 

18.1 .- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. García. 
 
ESTAT PAVIMENT VIAL SANT JORDI.- Bona part del vial Sant Jordi està en un estat 
lamentable, que caldria i és competència de l'Ajuntament tenir-lo en bon estat, i em 
preocupa especialment perquè hi ha algun sot on potser podria prendre mal algú o 
alguna moto o alguna bicicleta; al vespre hi ha alguna zona mal il·luminada.  
I lligat amb això, també, faria el prec, perquè de tots és conegut que un cop s'ha 
començat a fer un sot no tarda a gaire fer-se molt gran i potser estaria bé que la 
Brigada, si detectés que es produeixen aquestes circumstàncies anés ràpidament a fer 
alguna cosa, ni que sigui provisional, i que segurament ajudaria que aquests sots i 
problemes tan grans que tenim ara, no arribin a produir-se.  
 
Respon l’Alcalde. És veritat, està en males condicions, fa quatre anys ja varem arribar 
a un pacte: hauríem de tenir la variant, no tenim la variant i continuarem exigint a la 
Generalitat, al Departament de Territori, que ells són els responsables que el vial Sant 
Jordi, que és un vial urbà i per tant seria responsabilitat de l'Ajuntament, són els 
responsables que estigui en aquesta situació i ho han d'arreglar. Crec que en pocs 
dies tindrem una resposta, ja fa mesos que n’estem acabant de parlar i la discussió és 
si això s'ha de fer immediatament o convindria esperar una mica més i fer una petita 
reparació d'aquestes que diu vostè, per sortir del pas  i passar més cap a l’estiu quan 
no hi hagi tant de trànsit de vehicles.  
Espero que en pocs dies tinguem una resposta i tinguem el vial Sant Jordi en poc 
temps tornat a asfaltar i tornat a posar en condicions, com vàrem fer fa quatre anys, 
que també el vial estava així. Hi hem de fer una actuació, té raó.  
Intervé el Sr. García. 
 
VACUNACIÓ INFANTIL.- I la segona qüestió, també seria un prec, en el sentit que 
suposo que pràcticament tots i totes sou coneixedors que ha sortit una sentència fa 
poc, que l'Ajuntament de Sant Pol de Mar en el seu moment va decidir no admetre un 
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nen a l'escola bressol perquè no estava vacunat. Llavors els pares van interposar un 
recurs i la justícia ha acabat donant la raó a l'Ajuntament en aquest cas, en no admetre 
aquesta situació. Llavors també és conegut que hi ha nens o nenes que per temes 
d'immunodeficiència o per altres qüestions, a vegades no es poden vacunar i no són 
vacunats, i per tant es poden trobar amb una situació bastant complicada si estan 
convivint a l’escola amb nens o nenes que no estan vacunats. Llavors legalment la 
Generalitat no obliga en aquest sentit. Sí que s'ha de presentar la cartilla de les 
vacunes, però no diu res sobre si algun nen o nena no està vacunat o vacunada, què 
és el que ha de fer l'escola bressol. Jo entenc que hi ha raons, alguns defensant la no 
vacunació. Jo, el que voldria demanar d'entrada és que a la propera Junta de l’IMEJO, 
que és poc abans del proper ple; o a la junta o si es diu que cal fer una reunió 
específica a la qual pugui venir algun dels advocats de l'Ajuntament per fer una 
valoració legal d'aquesta sentència, per veure l'Ajuntament què pot i què no pot fer; 
que pugui venir algun expert, segurament un pediatre, perquè expliqui a bastament les 
conseqüències de la no vacunació. I que també pogués venir algú que defensa 
aquesta opció de la no vacunació.  
A mi em sembla que estaria bé que tinguéssim tota aquesta informació sobre la taula i 
poguessin decidir, per veure si a les escoles bressol i les escoles públiques de la 
nostra ciutat prenem alguna decisió en el mateix sentit que l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar o es deixa com està actualment. 
Jo no explicaré la meva opció personal, el que sí m'agradaria és que poguéssim 
decidir amb més informació sobre la taula i de manera col·lectiva perquè em sembla 
un tema prou seriós; suposo que tots recordeu que no fa gaires anys va haver-hi una 
mort per diftèria aquí a Olot, a casa nostra, per tant estem parlant de coses bastant 
serioses i em sembla que valdria la pena de parlar i poder prendre una decisió al 
respecte. 
 
Respon l’Alcalde. Crec que vacunar és una cosa més que imprescindible, ens ha servit 
per eradicar malalties gravíssimes, ens ha servit per a moltes coses i per tant, ha de 
formar part de la pràctica habitual de tots els pares en l'exercici de la seva 
responsabilitat sobre els fills. És veritat que hi ha un determinat corrent de gent que 
diuen “les vacunes no serveixen per res” –cosa que no és veritat– “el meu fill no l’he 
vacunat i no li ha passat res”. La història està ple de gent ben informada i que han pres 
la decisió amb criteri de no vacunar, a vegades han passat situacions greus i 
situacions molt complicades.  
Per tant jo estic absolutament d'acord amb fer totes les campanyes que facin falta per 
conscienciar a tothom que els nens s'han de vacunar. La posició de dir que no el 
deixarem anar a una escola bressol, la trobo una mica massa dura. Però de totes 
maneres recollim la seva proposta de convocar una reunió, de parlar-ne directament i 
el que hem de fer és sobretot educar i que tots els pares sàpiguen que vacunar és 
absolutament imprescindible per protegir la vida del teu fill; però que a més, si no 
vacunes, estàs generant un problema de salut pública i poses en risc la vida i l’estat de 
salut d’altres nens. Per tant farem aquesta reunió i mirarem quina és la decisió que 
s’ha de prendre. 
 
Intervé el Sr. Riera.  
  
MALLA PROTECTORA ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE.- Hem vist que ja s'ha instal·lat 
la malla protectora a l’església de Sant Esteve, en aquest cas l’Alcalde ens va dir que 
això ho pagava el Bisbat. La pregunta és qui es farà càrrec de les obres, i per això 
volem recordar dos conceptes: un, que l'Església Cristiana espanyola va declarar en 
concepte d'almoines –només almoines– que havia ingressat l'any 2016, 335 milions 
d'euros. 
I l'altra volem animar i volem recordar que la CNT fins al mes d'abril fa una campanya 
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d’apostasia massiva i si hi ha algú que s'hi vulgui animar, doncs benvingut serà. 
 
Respon el Sr. Berga. Ho conec una mica més perquè és un tema de patrimoni i de 
cultura. El que hi ha en aquest moment és una xarxa protectora que s'ha posat perquè 
hi havia elements de la part de dalt de la façana de l’església que podien caure i 
representaven un risc. D’això ja se'n va començar a parlar la tardor passada. Un olotí, 
el Sr. Pere Rovira, que és expert, és qui ha fet el treball. El Bisbat ens ha informat que 
les obres de reparació del que seria aquesta part de la façana, eliminar aquests riscos 
i poder treure la xarxa, puja aproximadament uns 300.000 euros. Però en cap moment 
hem entrat a parlar de veure com s'arreglarà; és a dir, el Bisbat deu tenir les seves 
maneres de pensar com ho arreglarà i suposo que ara el que intentarà és trobar el 
finançament, sí és que no el té propi, si té tants diners com deia el Sr. Riera no tindran 
cap problema, passaran, ho arreglaran. Però el que sí que hem de desitjar nosaltres 
com a ciutat és que en un element patrimonial tan important de la ciutat no hi quedi 
permanentment situada una malla. Tot i que no es veu molt perquè queda força ben 
integrat a la façana, és desitjable que això s'arregli tan aviat com sigui possible. 
Evidentment si es posen en contacte amb nosaltres per trobar-hi solucions, ens hi 
trobaran per parlar-ne, per descomptat. No hi ha absolutament res en concret per què 
aquesta xarxa es va acabar d'instal·lar, diria que la setmana passada tot just. 
 
Intervé el Sr. Riera.  
 
LOCAL AV PEQUIN.- També hem vist que per part de l'Ajuntament tindrem un local 
per a l'Associació de Veïns de Pequin que val 800 euros. La pregunta és això serà o 
complirà una mica el concepte de centre cívic per al barri i en algun moment s'havia 
comentat de fer un espai socioeducatiu per al barri, si serà aquí, per mancomunar 
aquests serveis.  
 
Respon el Sr. Vayreda. Com sap aquest és un projecte que feia molts anys que ens 
demanava l’Associació de veïns de Pequín, ha coincidit a més que hi ha una generació 
nova, una junta nova amb molta renovació que tenen moltes ganes de fer coses pel 
barri. Ara es faran les obres. Farem una cessió del local a l’associació de veïns, com a 
tots els barris, i per tant l’associació de veïns podrà planificar i organitzar les activitats 
que li sembli. Tenen moltes idees i per tant estem segurs que funcionarà molt bé. 
El tema de l'espai socioeducatiu és un dels dos plantejaments que nosaltres també 
hem explicat i que ens agradaria fer. Això va lligat a que hi hagi pressupost 
d'educadors, que en aquests moments en el pressupost del 2019 no hi és, sobre la 
taula, però que sí que ens agradaria en un futur complementar amb els dos espais 
socioeducatius que ja tenim a la ciutat, i que ens sembla que seria un bon lloc per 
poder-ho fer, però no és un projecte immediat. 
 
Intervé el Sr. Massanella. 
 
NETEJA CAMINS ZONA LA MOIXINA.- Ens ha comentat gent que va a passeig per la 
zona de la Moixina, que a partir dels pressupostos participatius s'han netejat camins, 
que han quedat molt bé, però que n'hi ha alguns que semblen encara no estan, que no 
saben si és que es farà una segona fase, com està aquest tema. Sabem que és un 
tema de pressupostos participatius, que s'hi va destinar una quantitat i sembla que per 
això hi ha algun camí que hi ha part net i part no, i per tant demanar com està.  
Respon el Sr. Josep M. Coma. L'actuació que s'ha fet a la zona de la Moixina és el que 
contemplava la proposta guanyadora dels processos participatius. Sí que és veritat 
que és una fase que està inclosa dintre el projecte de la Moixina Pla de Llacs, que és 
un projecte més global i que inclou altres actuacions, però a projectes participatius les 
propostes poden  arribar a 40.000 euros, crec que aquesta eren 39.000 euros i escaig; 
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s'ha pogut fer aquesta i llavors s'haurà d'estudiar com es dona continuïtat als altres 
camins i altres actuacions. 
 
Intervé el Sr. Massanella. 
 
ESPAI CRÀTER.- Abans parlàvem del to i aquestes coses, ara voldria posar-hi també 
una mica de to jocós; hem vist a dues Juntes de Govern Local del 10 i el 17 de gener, 
dues aprovacions de l'equip de govern per l'Espai Cràter. Pensàvem que aquest tema 
ja no hi era –és la part jocosa–. Per tant voldríem preguntar, per exemple que a la 
Junta de Govern Local del 10 de gener sortia una modificació del plec de clàusules a 
partir d'una al·legació del Col·legi d'Arquitectes de Girona, i aleshores aquí es 
modifiquen també les quantitats; voldríem saber aquestes quantitats de quines 
partides pressupostàries surten, no només al capítol, sinó si ens podien afinar una 
miqueta més. I l'altra és simplement també per fer la comunicació als companys de la 
CUP a la Diputació de Girona, que el dia 17 de gener es va aprovar el conveni amb la 
Diputació de Girona pel finançament del 25 % de l'Espai Cràter. 
Per tant la jocositat és que ens pensàvem que això estava mort i enterrat, sembla que 
no. És la jocositat, Alcalde. 
Respon l’Alcalde. En pla jocòs: ningú havia anunciat la mort de l'Espai Cràter, potser 
en un moment determinat algú podrà fer-ho, però no. Continuo insistint: l'Espai Cràter 
és un projecte que crec que des del 2012 varem començar-hi a treballar, que ha costat 
molt, que hem fet cas a allò de primer aconseguir els diners abans de fer volar coloms, 
que hem aconseguit els diners, que té tota una planificació estratègica feta, que té un 
50 % finançat pel FEDER i això és un 1.900.000 euros que vénen des d'Europa 
concedits, i que té una subvenció de la Diputació de Girona, que com fa amb altres 
FEDER –no és que faci cap tracte especial– ens aporta aquest 25 % en tres anualitats. 
Hi ha aquests diners i a partir d'aquests diners es genera una partida que farem servir 
per a la contractació de l'arquitecte redactor del projecte, perquè hi ha un cronograma 
que si ens apartéssim d'ell no seríem capaços de tenir el 70 % de l'obra feta, que 
espero que sigui el 100 % a finals del 2020.  
Això ens obliga a fer alguna  licitació, en aquest cas la selecció de l'equip d'arquitectes. 
No hem fet una selecció directa sinó que hem fet una selecció primer de tot a través de 
currículums i després seleccionant-ne tres, que aquests sí que ja faran un dibuix i 
d'aquests tres, encomanar a un equip la redacció del projecte definitiu. Això  
necessitem tenir-ho fet. El Col·legi d'Arquitectes ens va demanar, perquè nosaltres 
havíem posat “selecció d'un equip format per un arquitecte, un enginyer i un 
museògraf” i el Col·legi d’Arquitectes va dir que per llei el responsable de l’obres ha de 
ser un arquitecte. Els vàrem acceptar aquesta seva aportació, dient que el responsable 
serà un arquitecte, valorarem moltíssim aquells equips que els incorporin, i ho hem 
solventat així. Dels tres equips seleccionats, un tindrà el premi de fer el projecte, amb 
un cost de l'entorn de 160.000 euros  o de 180.000 euros, no sé exactament el preu 
ara. Els altres dos nosaltres havíem proposat 1.500 euros per aquesta feina, però el 
Col·legi d’Arquitectes ens demana que apugem el premi a 3.000; i ens va semblar 
correcte perquè sí que tindran una feina, unes despeses i si que dibuixaran, per tant el 
premi ha pujat a 3.000 euros. 
Jo voldria tornar a fer una reflexió en relació a l'Espai Cràter: cada vegada hi ha més 
gent que s'hi va sumant, des del punt de vista de professionals dels volcans, del Parc 
Natural,  amb  la gent  que  anem parlant, i nosaltres  anirem  treballant en aquesta 
línia. I  tan de bo –perquè crec que sense consens no pot anar bé–siguem capaços de 
discutir i de trobar aquest consens; hi dedicaré fins l'últim dia que sigui Alcalde d'Olot, 
tots els meus esforços. Crec que totes les informacions que hem anat transmetent són 
absolutament demostrables i en podem parlar i les podem discutir. L'única despesa 
que sí que haurà costat, més enllà de les feines que hem anat fent fins aquí, són 
aquests 180.000 euros –no sé si hi ha  l'IVA– de la contractació de l'arquitecte, que al 
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final serà el projecte que tindrem en un calaix si algú decideix que no ho vol fer. Però 
sincerament no entendria, i crec que ningú entendria, que ara renunciéssim a 3 milions 
d'euros que ens vénen d'altres administracions, que estan compromesos, que estan 
signats, per fer un projecte que ens situarà.  
Reconec errors, és possible que no haguem començat a treballar en un altre sentit, de 
buscar d'entrada els consensos i després dedicar-nos a buscar els diners. Vàrem 
començar per buscar els diners i ara hem de veure si podem establir els consensos. 
Però jo torno a dir: mà estesa i tornem a parlar de tot el que faci falta, com anem fent 
amb tots, com farem amb els alcaldes de la comarca, com farem amb tots els 
col·lectius de les universitats; amb tothom anirem avançant i anirem definint 
continguts, que no n'hi ha cap de definit però d'aquí pocs dies començarem ja a parlar 
de continguts. Crec que és un gran projecte de ciutat i  torno a dir que qui parli de 
turisme massificat –que vostès en parlen– no coneix el projecte.  
 
Intervé la Sra. Descals.  
  
REUNIÓ HABITATGE.- Ens ha convocat a una reunió el 7 de febrer, d’Habitatge, que 
pensem que seria interessant i a veure si és possible, que pogués venir-hi el Sr. Pablo 
Feu que va fer un estudi, que encara no ens heu explicat els resultats. A veure si seria 
possible que pogués venir a explicar-nos-els. 
 
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Referent a la reunió del dia 7, la nostra intenció és que a 
aquesta reunió no vingui el Sr.  Pablo Feu. Com vostès recordaran, fem dues Taules 
d'habitatge a l'any; una que és la part política i l'altra que és la part tècnica. En l'última 
reunió que va ser abans que acabés el 2018 es va fer la reunió tècnica en la qual sí 
que hi va assistir el Sr. Pablo Feu per explicar-nos tot el que havia fet i vam fer una 
sèrie aportacions els qui hi vàrem assistir. Llavors la nostra intenció és de la mateixa 
manera que es va fer la part tècnica, fer una part política, i és la Taula d'Habitatge de 
la part política, que vostès sí que hi van estar presents en el seu moment, la seva 
companya que ja no està al Consistori. Li vàrem expressar que la nostra intenció era, 
abans de fer-lo públic, que hi hagués acord. Per tant la part tècnica, que sí que es va 
fer, com la part política, com la part també de la PAH, etc. 
Llavors la intenció és que durant el febrer o març aquesta reunió es dugui a terme. 
Llavors ja els convocarem, òbviament en temps i forma, i els explicarem amb tot detall 
aquest estudi que ha fet el Sr. Pablo Feu i la intenció és que vingui ell directament.  
 
Intervé la Sra. Descals.  
 
TARIFACIÓ PROGRESSIVA.- Un prec seria que abans parlàvem de la tarifació 
progressiva, que s'ha quedat penjat; a veure si seria possible tornar a convocar tots els 
grups municipals per reemprendre aquest tema, bàsicament per si es pot començar a 
aplicar el curs que ve, perquè si no anirem tard. A veure si fos possible tornar a 
reprendre el grup que ens havíem reunit. 
  
Respon la Montserrat Torras. El tema de la tarifació social ens hem reunit, em sembla 
que   hem mantingut tres trobades. En aquestes tres trobades nosaltres hem fet dues 
propostes, perquè ens demanàveu que féssim uns altres escalats. Si no recordo 
malament, a totes les propostes sempre nosaltres hem dit que volíem presentar la 
tarifació social com un tema de ciutat i que estigui consensuat per tots els grups. 
Sabem que no hi ha un consens en aquests moments per part de tots els grups, 
llavors el que proposem és deixar aquesta tarifació social aparcada de moment, falten 
molt pocs mesos perquè hi hagi un altre Consistori, una altra formació, i reprendre-ho 
en aquell moment. Perquè en aquests moments no hi ha consens, perquè s’aplicaria la 
tarifació social d'una manera que uns consideren que no és social o no és progressiva 
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i hauríem de tenir un consens entre tots. Continuem treballant-hi, no ho deixem, però 
en aquests moments hauríem de mirar d'anar polint tot això.   
 
Intervé la Sra. Traveria. 
 
SERVEIS BÀSICS.- Aquesta vegada voldria fer diferents queixes, que ens han fet 
diferents veïns, sobre els serveis bàsics que no pot deixar d'oferir un ajuntament als 
seus ciutadans. Podem fer grans obres: el Firal, camps de futbol, fires, si tenim diners i 
sempre que tinguem els serveis bàsics endreçats, i a Olot, ho sento, crec que no els hi 
tenim, però els ciutadans paguen els seus impostos perquè sí els tinguin, i no estan 
satisfets. 
Comencem pels contenidors: demanem a la ciutadania que recicli, però tenim la 
majoria de contenidors de la ciutat tan bruts, que la gent ens veurem obligats a deixar 
les bosses a terra, perquè no es poden arribar a tocar. Al regidor que li correspongui 
,suposo que s'hauria de preocupar de revisar si l'empresa corresponent fa el servei de 
neteja que suposo que deu tenir estipulat que els ha de netejar. 
Els passos de vianants, ara que venen eleccions suposo, a corre cuita s'estan pintant 
tots, que han estat durant no sé quant temps que no se'n veia cap. O sigui tenim els 
vianants desprotegits, perquè un pas de vianants jo trobo que és molt seriós. Potser 
durant l'any s'haurien d'anar repintant, que és una cosa que abans es feia, no pas 
esperar ara a fer-los  tots així a més córrer. I tenim, a més a més d'això, que hi ha els 
passos de vianants despintats, carrers foscos; doble problema per als vianants i per 
als conductors.  
I ja que parlem de foscor al carrer, miri crec que els regidors a part d'anar a les 
inauguracions, perquè les inauguracions es fan al centre, i al centre no hi falta mai 
llum, haurien d'anar a donar el vol a diferents barris de la ciutat; donar el vol de dia, 
però a més a més a l'hivern, a partir de les 7 de la tarda, quan ja és fosc, passejar-se 
per diferents barris, però a peu. Hi ha tants barris que al temps que estem, la gent té 
por d'anar a casa seva i entrar i sortir a casa seva, cosa que és molt trista. Els llums 
dels fanals semblen llumins, i si a més de poca llum, els fanals  no cremen; els veïns 
poden escriure a la Ciutat dels Detalls, evidentment, és veritat. Segons a quins barris 
poden tardar un mes a canviar les bombetes. Crec que si un fanal no crema als 
diferents barris del centre de la ciutat, l'endemà segur que està reparada perquè crec 
que mai hem vist que faltin tres bombetes foses al centre de la ciutat, però als barris 
que en lloc de fanals hi tenim llumins, que es demani que s’arreglin vuit fanals el 17 de 
novembre, perquè no cremen; en una plaça sola n’hi faltaven tres, i la resposta te la 
donen que estan arreglades el 10 de gener. La pregunta és: aquests ciutadans no 
paguen els seus impostos? Sí que poden dir el mes de novembre que estan posant els 
llums de Nadal; però és una resposta que no és vàlida, perquè si falten llums si no 
tenen personal, potser si tenim diners arraconats és qüestió de buscar una empresa 
de fora, pagar-la, i que la cosa se solucioni. 
 
Respon el Sr. Josep Gelis. No pintem passos de vianants perquè vinguin eleccions; 
pintem passos de vianants perquè convé. I aquest és un tema que ha sortit en alguna 
altra pregunta aquí a l'Ajuntament, se'ls va explicar que va canviar la Llei de 
Contractació, que això ens va causar uns problemes perquè va endarrerir molt les 
contractacions en general de moltes coses, entre elles els passos de vianants, i tan 
bon punt s’han fet les contractacions s’han pintat els passos de vianants. No es tracta 
que perquè vinguin unes eleccions pinten passos de vianants; es tracta de fer el 
manteniments normals que corresponen i és el que estem fent ara, teníem un 
pressupost de fins a 40.000 euros que ara s'està esgotant i s'està acabant de pintar. 
La resposta és tan senzilla com aquesta. 
Pel que fa a carrers foscos. No li dic pas que no, però carrers foscos és no dir res, si té 
la relació de carrers foscos que vostè diu que hi va passejar, que veu que no s'hi pot 
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anar i que la gent té por d'entrar a casa seva, ens ho faci arribar, mirarem si 
compleixen amb la lluminositat que marca la normativa i ho farem.  
Hem fet un esforç importantíssim de canviar totes les lluminàries que l'anterior equip 
de govern socialista va posar de color groc, perquè donessin més llum amb colors 
clars blancs perlats, hem fet un esforç importantíssim, hem invertit més d'un milió 
d'euros i per tant pensem que no és veritat que la ciutat estigui fosca. La ciutat està en 
molts millors condicions del que la vàrem trobar des del punt de vista d'il·luminació.  
I si vostè té algun cas concret ens el faci arribar, i si té raó el solventarem 
immediatament; però això de dir que hi ha carrers foscos, i ja està, no li admeto; ho 
sento però això no és així. Els carrers els revisem habitualment i la gent que treballa 
amb estalvi energètic i en manteniment, està fent uns esforços importants per poder 
solventar tota la problemàtica que ens surt en aquest sentit.  
En relació als llums avariats, en la mateixa pregunta s'ha donat la resposta, i 
efectivament, a la plaça de les Rodes i al carrer Estires hi havia uns llums avariats que 
no es varen poder arreglar fins que no va acabar, o estava conjuntament fent aquest 
servei, el tema de les il·luminacions de Nadal i això es va barrejar, i s'ha tardat una 
mica més del compte; no per res especial sinó perquè hi havia altres feines i moltes 
festes pel mig.  
Aquesta és l’explicació, no n’hi ha cap més, no per ganes d’endarrerir-ho ni perquè no 
funcioni la Ciutat dels detalls; en general la Ciutat dels Detalls funciona i funciona bé, i 
els canvis d'il·luminació, perquè ho controlem mensualment o bimensualment, no es 
tarda més d’entre 3 i 5 dies com a màxim. 
 
Respon el Sr. Jordi Alcalde en relació als contenidors. Perdoni que discrepi, òbviament 
no li puc dir que tots estan en la seva millor situació, el que passa és que de la manera 
que ens ho planteja, de la manera que ho ha plantejat, em sap greu comunicar-li que 
no hi estic d'acord. De manera anual, com diu a la plica, es van renovant tots aquells 
malmesos, es van canviant. Òbviament hi ha un pressupost acotat. En aquest cas 
vostè ha parlat de bruts i que d'aquesta manera no es podien ni utilitzar, per tant 
també entenc que són malmesos. Llavors per una part es van renovant tots aquells 
que estan en males condicions, i per l’altra part, també de manera anual es van 
netejant, no només els contenidors sinó també la zona dels contenidors, i de manera 
recurrent es van netejant. Òbviament segur que n'hi ha algun que no està en la millor 
situació possible però de manera successiva es van netejant; insisteixo: tant els 
contenidors com la zona del voltant dels contenidors.  
Si hi ha alguna part o algun punt determinat, que vostè creu que no està en les millors 
condicions, si us plau ens ho faci arribar. 
 
Intervé el Sr. Guix 
 
CABLE FAÇANA DE LA CASA SOLÀ MORALES.-  Un cable que hi ha a la façana de 
la casa Solà Morales que es va quedar penjat des de les obres del Firal i no s'ha 
arranjat   encara, està per allà i els veïns sé que s’han queixat. 
 
Respon l’Alcalde. El cable de la casa Solà Morales són retocs que falten per acabar. 
També ens falten els jocs i algun retoc que han de fer a la zona del Drac. El que passa 
és que un cop marxa l'empresa, costa que tornin venir; quan vinguin ho faran tot. Estic 
convençut de que el cable davant de Can Solà Morales el tindrem solucionat.  
 
Intervé el Sr. Guix 
 
FANAL CARRETERA DE RIUDAURA .- Hi ha un fanal a la carretera de Riudaura, que 
es va trencar completament en un accident que hi va haver a finals de juliol, d’una 
persona que venia de la Festa Major la Pinya i va xocar contra aquesta farola. Està 
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just al trencant de la carretera de Riudaura amb el carrer Caliu, davant de l’IES 
Garrotxa. Just al punt on hi havia la farola hi ha dos cons i els cables d'electricitat 
escanyats, perquè no hi hagi perill, però allà hi passen diàriament molts estudiants i 
moltes persones. Fa sis mesos des de l’accident i suposo que és un fanal que l'ha de 
pagar l'assegurança d'accidents del cotxe que va tenir l'accident i per tant és important 
que es pugui arranjar. 
 
Respon el Sr. Josep Gelis. Aquest fanal trencat ho desconec, no estic al cas. Mirarem 
de solventar-ho tan aviat com sigui possible si és que no està ha previst o si és que 
falta el fanal.  
 
Intervé el Sr. Guix 
 
ESTACIÓ DE TREN TORELLÓ.- A vegades en aquest plenari ja ho hem demanat i 
tots els grups hi hem estat d'acord, que l'estació de tren de Torelló, si no hi ha canvis 
en la xarxa ferroviària és l'estació d'Olot i de la Garrotxa. Fa uns tres anys, van venir 
els Amics del Tren, van fer una trobada al Consell Comarcal a la qual va assistir 
l’Alcalde de Torelló i es va comprometre que ells tenien al seu programa de govern 
l’arranjament dels accessos per anar a l'estació de Torelló, també fer uns aparcaments 
molt més grans per a l'estació de Torelló i tota una sèrie de senyalitzacions que 
informessin els ciutadans que no eren de Torelló d’on estava l'estació. Després 
d'aquest tres anys no s'ha fet res i per tant jo demano a l’Alcalde d'Olot o a l'equip de 
govern si ha fet alguna gestió perquè això es tiri endavant, perquè lògicament és una 
estació que utilitzem molts ciutadans d'aquesta comarca.  
 
Respon l’Alcalde. L'estació de Torelló jo vaig explicar-li, en vàrem parlar vostè i jo. Li 
vaig explicar que això ho havíem parlat fins i tot amb el Sr. Pere Macias, la necessitat 
de fer una moció entre tots. El que passa és que té una urgència relativa perquè de 
moment estan discutint si desdoblaran algunes línies en relació al tren de Barcelona a 
Vic i no fins a Torelló. El tema de Torelló encara va una mica més endarrera, potser sí 
fem els jocs olímpics aconseguirem aquest desdoblament, que és una inversió molt 
gran.  
Jo també estic d'acord que l'estació d'Olot en els trens en relació a Barcelona ha de 
ser Torelló, però ha de ser Torelló quan estigui la via desdoblada absolutament i, per 
tant, això s'està parlant i em va explicar el Sr. Macias, que de Vic probablement si 
aconsegueixen desdoblar determinats llocs, hi haurà un tren a Barcelona cada quinze 
minuts; algun que pararà més i algun que serà més directe. Ens agradaria que pogués 
ser Girona, però el fet de tenir l'estació al centre de Girona ens allarga una mica més 
el desplaçament que no pas si anem a Torelló, que en 20 minuts podem ser allà. 
Estem absolutament d'acord; el dia que  vulguin ens posem d'acord i demanem, fem 
aquesta moció i la presentem. N'hem parlat, el que passa és que de moment no estan 
parlant del desdoblament Vic – Ripoll, que seria molt important i Torelló està en 
aquesta fase. Estan parlant del desdoblament Barcelona - Vic i sobretot de tota l'àrea 
de Granollers.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les deu del vespre, i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE EL SECRETARI ACCIDENTAL 


