ACTA NÚM. 2
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 28 DE FEBRER DE 2019
1a CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 de febrer 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), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume
Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Raül Massanella Quiles (CUP), Lluís
Riera Callís (CUP), Xavier García Zabal (OeC). Excusa la seva assistència la Sra.
Anna Descals i Tresserras.
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2.- DESPATX OFICIAL
Intervé l’Alcalde. Tot i que del tema del judici en parlarem després àmpliament en les
mocions, expressar dos sentiments personals meus: un és el d’orgull, l’orgull de les
persones que estan allà de la manera que ells expliquen, de la manera que ells es
comporten, de la manera que ells defensen les seves conviccions i d’això volia donarne compte al ple perquè n’estic molt orgullós de veure com ho han estat portant i com
han estat explicant les coses dels nostres presos polítics. L'altre és la indignació i la
ràbia de veure el que tots ja sabíem, com van anar les coses aquells dies aquí i veure
que porten més d'un any a la presó i que han hagut de patir, fins i tot circumstàncies
molt adverses que dificulten fins i tot la seva defensa. Per tant, després en parlarem,
però com faig a cada Ple demanar l'alliberament el més ràpid possible, el més
immediat possible, de l'Oriol Junqueras, d'en Quim Forn, de la Dolors Bassa, de la
Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull, d’en Jordi Turull injustament
tancats a la presó, així com també dels dos Jordis, d'en Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,
encara més injustament i encara més temps tancats a la presó. I també el retorn del
President Carles Puigdemont, d’en Lluís Puig, de la Meritxell Serret, de la Clara
Ponsatí i d’en Toni Comín així com de l'Anna Gabriel, la Marta Rovira i en Valtònyc,
que crec que també es mereix el record per part d'aquest ple.
Deixant temes seriosos, anem a temes de felicitació. El setmanari La Comarca d'Olot
compleix el seu quarantè aniversari i crec que val la pena que li fem arribar la
felicitació oficial del Ple de l'Ajuntament. Compleix un paper social, quaranta anys són
molts anys de servei als olotins, hi ha molts olotins que el tenen com a referència per
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obtenir informació del que passa a la nostra ciutat i comarca.
Donar compte que a partir d’ara en les sessions tindrem l'aigua en gerres per criteris
de sostenibilitat, aigua que ve d'un tractament amb osmosis.
Tenen totes les entrevistes i visites que he fet i que n’he donat compte a la Junta de
Govern Local. Remarcar que sí que ha vingut el senyor Gaspar Palenzuela, de la
Sareb, a una reunió de la qual de moment no tenim resultats, però que sí que li varen
poder expressar tota una sèrie de peticions, que ja li havíem anat parlant i negociant.
Varem assistir-hi molts tècnics municipals i jo, com a representació política. També
vam tenir tota una sèrie d'inversors privats per veure si era possible que els actius de
la Sareb entressin en el mercat immobiliari. Seguirem en la línia de mirar que la Sareb
d'alguna manera retorni el que és de la societat, i ho retorni posant en joc tots aquests
actius que tenen allà i que estan tancats i que el que fan és perjudicar greument la
societat.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Li voldria fer la petició que
s’inclogués sempre en aquest apartat –si creu que no és convenient, o si es pot
expressar en algun altre–, seria incloure sempre una mostra de solidaritat a les
víctimes dels feminicidis. Perquè ens fem una idea de la gravetat d'aquest problema, el
2018 hi va haver 47 dones mortes, 7 d'elles a Catalunya. Des que s'ha començat a
portar estadístiques són 976 dones mortes en el que portem d'any nou fins al 15 de
febrer, i parlo de morts per no parlar d'altres coses molt criticables que es fa a les
dones. Per tant demanaria si és possible, cada vegada que entre Ple i Ple es produeixi
algun assassinat de dones, perquè no m'agrada expressar-ho com a víctimes si no
que són clarament assassinats, puguem fer aquesta mostra de solidaritat.
Respon l’Alcalde. Hi estic d'acord, hem de veure com anar-ho fent, perquè hi ha tantes
coses que hauríem de dir a cada Ple, però crec que aquesta mereix clarament un lloc
al despatx oficial, i així com hem fet amb el tema dels presos, també ho farem en els
temes de violència de gènere, que són absolutament condemnables i absolutament
inacceptables.
Seguidament, el Sr. Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 24 de gener:
-

de particulars : 40
d’entitats : 35

Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
- el dia 30 de gener, es va entrevistar a Barcelona amb la Sra. SUSSANNA DIAZ,
Subdirectora General d’Ocupació.
- el dia 31 de gener, va venir a Olot la Sra. ELISABET CIRICI, Directora General
d’Urbanisme, acompanyada dels Srs. PERE SALÓ i JORDI DOMÈNECH dels Serveis
Territorials d’Urbanisme, per revisar diferents modificacions del POUM.
- el dia 6 de febrer, el Sr. GASPAR PALENZUELA, responsable de Sareb, es va
desplaçar de Madrid a Olot per mantenir la trobada que tantes vegades li havia
demanat. Es va convidar a diferents inversors a assistir en aquesta reunió.
- el dia 7 de febrer, va saludar el Sr. JAUME MASSÓ CARTAGENA, director de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb motiu de la visita que va fer a l’illa
energètica de la ciutat.
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- el dia 25 de febrer, va tenir una reunió amb el President i el tècnic del Consorci Vies
Verdes, ALBERT GÓMEZ i ÀNGEL PLANAS respectivament, que es varen desplaçar
a Olot per trobar-se amb diferent personal de l’Ajuntament d’Olot i del Consell
Comarcal de la Garrotxa.
- i finalment informa que el proper divendres 1 de març visitarà Olot, l’Hble. Sr. DAMIÀ
CALVET, Conseller de Territori i Sostenibilitat, per informar-nos de la Variant i altres
temes relacionats amb el seu departament.
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període :
- el mateix dia 24, va assistir a l’acte de presentació del Curs d’activitats forestals a les
Mates, que impartirà d’ara endavant l’Escola Pia.
- el dia 26 de gener, va anar a presenciar la presentació dels balls del CPAO que va
tenir lloc al Pavelló.
- el dia 29 de gener es va desplaçar al Parlament de Catalunya, com a representant
de l’ACM per participar en la presentació del avantprojecte de creació de l’Agència de
Salut Pública.
- el dia 30 de gener, va tornar a Barcelona per assistir a un acte de comiat als presos
polítics i de suport a les seves famílies, al Palau de la Generalitat. I a la tarda va
assistir a la presentació del Consell dels Infants que va tenir lloc a la Torre Malagrida.
- el dia 1 de febrer va firmar el conveni de col·laboració entre l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil i l’Ajuntament d’Olot, corresponent a l’exercici 2019, amb l’objectiu
de garantir la vinculació funcional de l’associació a les tasques de protecció civil en el
Municipi i acordar una aportació econòmica que permeti el finançament de
l’esmentada associació.
- el dia 3 de febrer, va presenciar el partit de la UE Olot amb la UB Conquense que va
tenir lloc al camp de l’Olot.
- el dia 4 de febrer es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell de
Direcció de Catsalut.
- el dia 10 de febrer, va es va desplaçar a Batet, per participar de la Fira del Fajol que
va tenir lloc als paratges de can Frontana.
- el dia 11 de febrer va assistir a les reunions dels patronats de la Fundació Hospital
Sant Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal, que varen tenir lloc al mateix hospital.
- el dia 14 de febrer va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que com és habitual
va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- el dia 15 de febrer va estar reunit amb els membres del Jurat que varen avaluar el
conjunt de propostes presentades pels diferents equips d’arquitectes per a la redacció
del projecte de l’Espai Cràter.
- el dia 16 de febrer va assistir als diferents actes en record i homenatge a en Francesc
Serrat (en Cisquet) que es van celebrar a Olot, en el marc de les activitats de
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commemoració dels 80 anys de la Retirada Republicana. Hi va ser present el germà
d’en Cisquet, en Miquel Serrat, de 93 anys, que va firmar el Llibre d’Honor de
l’Ajuntament d’Olot; va assistir a la descoberta d’una placa a la casa núm.3 del c/
Macarnau, on en Cisquet va viure uns anys i va ser objecte d’una entrevista per part
d’en Jordi Casas, periodista del Punt, al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.
I posteriorment, va assistir a l’acte de presentació del cartell de Carnaval 2019,
realitzat pel dissenyador gràfic, Jaume Bach.
- el dia 17 de febrer, va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i el Barça “B” que
va tenir lloc a l’estadi municipal.
- el dia 25 de febrer, va tenir una reunió amb el President i el tècnic del Consorci Vies
Verdes, ALBERT GÓMEZ i ÀNGEL PLANAS respectivament, que es varen desplaçar
a Olot per trobar-se amb diferent personal de l’Ajuntament d’Olot i del Consell
Comarcal de la Garrotxa.
I a la tarda va assistir a la Comissió Permanent del clúster carni Innovacc.
- I el dia 26 de febrer, va assistir a la reunió de la Junta d’Olot Televisió que va tenir
lloc a la gestoria Ribas Alvarez i seguidament va efectuar una visita al local de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
3.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2019LDEC000118 al 2019LDEC000417.
4.- ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. A la Junta de
Govern Local de fa dues setmanes es va aprovar el conveni amb l'Institut Ramon Llull
pel Faber, i nosaltres volíem fer alguna consideració al respecte. El primer, és que des
d’Esquerra Republicana quan des de l'equip de govern es va fer aquesta proposta de
projecte hi vàrem donar suport, ens sembla que el suport a la creació és un tema molt
interessant i nosaltres, òbviament, hi estem d'acord. És veritat que moltes vegades el
que costa més d'aquests projectes és aixecar-los i és un projecte que tenia fins i tot un
cert risc, i des del 2014 fins el 2019 entenem que s'ha fet una bona feina. També
entenem que s'ha decidit fer aquest conveni amb l'Institut Ramon Llull, per a nosaltres
més que un conveni de col·laboració, la nostra interpretació és que és un conveni de
cessió, o sigui que nosaltres cedim el projecte del Faber al Ramon Llull i per tant a la
Generalitat, amb això res a dir, és un projecte a més a més, que és del seu equip de
govern i vostès tenen tot el dret a fer-ho; nosaltres potser no ho haguéssim fet així. El
que no entenem del conveni és per què fem aquest conveni amb la Generalitat, on de
cop i volta a través del Llull ells tenen tota capacitat de contractació, de decisió i totes
les línies mestres d'aquest projecte, i llavors anem a mitges amb els costos. O sigui, la
Generalitat –no em sé els números– deu tenir uns 300 milions d’euros de pressupost
de Cultura, el Ramon Llull té un pressupost de més de 8 milions d'euros. L'Ajuntament
d'Olot ha fet un esforç econòmic aquests anys perquè el projecte tirés endavant i ho ha
fet positivament. I de cop i volta prenen aquesta decisió, que respectem, l'aportació
econòmica de l'Ajuntament d'Olot que dediquen uns tres milions i escaig de milions
d'euros a la cultura, fem el mateix esforç i aportem uns diners a l'organisme, que és la
Generalitat. Nosaltres demanaríem, que com es fa en altres projectes, per exemple
amb l’Observatori del paisatge que està a Olot, que la Generalitat té l'aportació a
l'Ajuntament de 30.000 euros o 25.000 euros –no he tingut temps de corroborar-ho– i
ens semblaria que seria un acord més just. A nosaltres potser ens hagués agradat
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més mantenir el format que teníem fins ara, amb l'aportació que teníem fins ara, però
que la capacitat de decisió i de les línies mestres, i la contractació del nou director i el
que sigui possible, estigués en mans de l'Ajuntament, perquè ens sembla que era un
projecte interessant de ciutat, però en aquest cas nosaltres en això no hi entrem;
nosaltres no entenem aquest fifty-fifty en les aportacions econòmiques davant una
institució que és molt més potent que l'Ajuntament, i no ens sembla just.
Respon el Sr. Berga. El 50% en el finançament és semblant a altres projectes, com és
el cas del Sismògraf, que també funciona d'aquesta manera, és un projecte compartit
amb la Generalitat. És 50 % però la ciutat hi surt guanyant clarament, econòmicament
parlant. I l'altra cosa que és molt positiva per a Olot, és que el projecte continua a Olot,
que hi ha una comissió de seguiment que ens permet a nosaltres decidir sobre la
programació que acabi havent-hi a la ciutat. I a més a més, el que és molt important,
en garantim la continuïtat; és a dir, quan tens un projecte que des del primer dia
decideixes que és un projecte nacional i no només local, perquè com sap, els residents
de Faber interactuen majoritàriament a Olot per proximitat, però ho fan pràcticament
amb totes les universitats de l'entorn, perquè alguns dels nostres residents han anat a
les universitats de Vic, de Girona, la Universitat Autònoma de Bellaterra, a la Central,
el Ramon Llull o a la Politècnica; això sempre l'havien concebut com un projecte
nacional. Té sentit en el sentit que quan l'agafa la Generalitat en tens garantida la
continuïtat. Nosaltres depenien d'una subvenció que havíem de negociar cada any
amb el Departament de Cultura de la Generalitat, i això ens deixava en una situació, a
vegades, d'indefensió en el sentit que podia no arribar a aquesta subvenció. En aquest
moment la continuïtat de Faber a la nostra ciutat queda perfectament garantida amb
aquest conveni. Això és el que ens ha acabat de decidir fent-ho d'aquesta manera. El
fet que el director, és a dir, la persona que a partir d'ara la contractaran des del Llull,
és senzillament la forma de contractació; el que es farà és un concurs, nosaltres
formarem part també del jurat d'aquest concurs, hi serem, probablement serà una
persona d’Olot perquè és el més habitual és que s'hi acabin presentant persones
d'aquí. I no hauria de ser en cap cas un daltabaix, al contrari, penso que l'Ajuntament
hi surt guanyant en tots els sentits; no només l'Ajuntament sinó la ciutat en general,
perquè tenim un projecte que ens agrada molt, que s'ha consolidat al llarg de dos anys
i mig, amb una continuïtat garantida que no teníem, perquè sempre depeníem de
veure si la Generalitat ens ha atendria aquella sol·licitud de subvenció o no ens
l’atendria.
Intervé el Sr. Quintana. Nosaltres, amb tots el respecte, no entenem el benefici
econòmic que té la ciutat. Al conveni no queda clar, nosaltres entenem que tot el poder
de decisió el té l'Institut Ramon Llull, que ells llavors poden tenir la bona voluntat que
potser en el procés de selecció del nou director hi participi l'Ajuntament, però és una
predisposició que han de tenir ells, i que segur que la tindran, no estem pensant
malament, però el conveni aquests temes no ho deixa clars; l’Ajuntament d’Olot ha fet
un esforç econòmic a la ciutat molt gran per tirar aquest projecte endavant, però si fins
al 2018 la Generalitat havia posat 170.000 euros, l'Ajuntament ha posat quasi 400.000
euros. Em sembla molt bé que el projecte continuï a la ciutat, que la Generalitat
asseguri el seu finançament, potser hagués estat bé que la Generalitat amb algun
gest, durant alguns anys hagués fet una aportació superior per igualar aquest esforç
inicial, si és un projecte de país, que hi estem d’acord. Nosaltres volem expressar que
ens sembla que els tractes econòmics, la Generalitat hauria de tenir un pes més
important, si fem un equipament de país, perquè el MNAC de Barcelona o al Teatre
Nacional de Catalunya, l'aportació principal és de la Generalitat Catalunya i no li
demana a l'Ajuntament de Barcelona que facin el 50 %. Entenc que això és una cosa
de la Generalitat de Catalunya, no depèn de nosaltres, però nosaltres en volíem deixar
constància.
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Intervé l’Alcalde. No és un conveni que hi perdem alguna cosa, al contrari, és un
conveni de col·laboració amb el govern de la Generalitat que és un govern que
normalment col·labora amb nosaltres en tants i tants àmbits, i que el que fem és
garantir que la residència mantindrà la seva continuïtat, que és un projecte que
seguirà, que podrà créixer, que des d'aquí d'Olot es podrà fer fins i tot actuacions en
altres llocs. Només hi guanyarem. La comparació amb l’Observatori del paisatge que
jo sí que hi estic posat al Consell de direcció, l’Observatori té la seva seu a Olot,
n’estem molt orgullosos i ens agrada moltíssim, però la seva feina és una feina de fer
catàlegs de paisatge de tot el país. Fa múltiples actuacions que no són lligades a la
ciutat d'Olot; hi té la seva seu, té un centre de documentació i ho hem de mantenir molt
de temps i hem de lluitar-ho i recolzar perquè fan una feina fantàstica. Però no és
comparable perquè ells treballen fent catàlegs de les Terres de l'Ebre o del que sigui;
el centre Ramon Llull el que fa és garantir aquesta ubicació a Olot, garantir una
programació constant i és una col·laboració entre dos amics. Tampoc vol dir que
sempre més estarà al 50 % sinó que segons com sigui el Govern, i segons com
negociï el govern d’Olot i el govern de la Generalitat hi poden haver aportacions
extraordinàries, és un projecte viu en el que hi haurem de continuar invertim. Però jo
crec que és això: un conveni entre amics on garantim aquesta aportació que havíem
pràcticament de negociar anualment i que serveix per fer-lo crèixer i per consolidar-lo a
la ciutat. Crec que és possible que n’haguem d'anar parlant perquè de veritat que és
molt positiu aquest conveni, i les persones que han vingut de la conselleria i de les
negociacions que hi han hagut, és precisament per reforçar el projecte, perquè tothom
està súper content d'un projecte que amb patiment vàrem anar començant i que s'ha
consolidat, i que fins i tot es vol exportar a altres llocs del país determinades
actuacions, i Olot estarà al centre perquè vàrem ser els primers; crec que això és molt
important.
5.1. - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT A L'OBSERVATORI DE LA REHABILITACIÓ I
RENOVACIÓ URBANA DE LES COMARQUES DE GIRONA
Núm. de referència : X2019004197
Núm. expedient: SG102019000001

El dia 7 de juny de 2018 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot va acordar
formar part de l’Observatori de la rehabilitació i renovació urbana de les comarques de
Girona.
Posteriorment, el passat dia 6 de febrer de 2019, es va dictar Decret d’Alcaldia
nomenant el representant de l’Ajuntament d’Olot a l’Observatori.
Per tot això, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcalde
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte que mitjançant Decret d’Alcaldia de 6 de febrer de 2019 es va nomenar
al Sr. Jordi Güell i Güell, Gerent, representant de l’Ajuntament d’Olot a l’Observatori de
la rehabilitació i renovació urbana de les comarques de Girona.
Presenta la proposta l’Alcalde. És aquest projecte que vàrem iniciar conjuntament
amb Girona i Figueres i el Col·legi Oficial d'Arquitectes, ens ha semblat que per la
proximitat de les eleccions i que per tant no valia la pena ara nomenar una persona i
potser d'aquí a unes setmanes, tornar-ho a avaluar, que valia la pena que poséssim un
tècnic i hem pensat en el Gerent, el senyor Jordi Güell, perquè faci les funcions de
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representant d'aquesta institució, que no sé si tindrà temps de reunir-se abans de les
de les eleccions.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2. - DONAR COMPTE DE LA BAIXA DE PERSONAL EVENTUAL
Núm. de referència : X2019007078
Núm. expedient: SG052019000002

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.
Vist que amb data 10 de desembre de 2018 es va produir el cessament del senyor
Francesc Serés Guillén, personal eventual de l’Ajuntament d’Olot que ocupava el lloc
de treball de confiança i assessorament especial com a director de la Residència
Faber, amb motiu de la seva renúncia a ocupar aquest lloc de treball. La creació
d’aquest lloc de treball a desenvolupar per personal eventual es va publicar al BOP de
Girona núm. 78 de 19 d’abril de 2018, i l’anunci de la renúncia es va publicar al BOP
núm. 19 de 28 de gener de 2018.
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de la baixa de personal eventual de la persona que ocupava el
lloc de Direcció de la Residència Faber, atesa la seva renúncia.
Segon.- Donar compte que a febrer de 2019 l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que
estableix l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, tal com recull el següent quadre:
Personal eventual màxim
segons art. 104 bis

7

Personal eventual contractat
a febrer de 2019

3

Adscripció

Serveis Generals

Presenta la proposta l’Alcalde. Va lligat amb això que estàvem discutint ara: donar de
baixa el Sr. Francesc Serés, una persona que ha fet una gran tasca al capdavant, que
encara aquest dia que vàrem estar-ho estudiant va estar aquí, ell està absolutament
compromès amb Olot, està orgullós d'haver pogut treballar aquí, i que ara ho dirigirà
des de l’Institut Ramon Llull.
Per tant com que donem de baixa aquesta persona que era personal eventual, de les
set persones que tenim dret a tenir com a personal eventual, ens queda que en tenim
tres de contractades i quatre llocs lliures que ens permetria la llei.
El Ple es dona per assabentat.
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5.3. - DONAR COMPTE DE LA MASSA SALARIAL
Núm. de referència : X2019007063
Núm. expedient: SG052019000001

Vist que l’article 103.bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local estableix que les Corporacions locals aprovaran anualment la massa
salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions
que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat.
Vist que l’article 103.bis.3 de la Llei 7/1985 estableix que la massa salarial es publicarà
a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província, en un termini
de 20 dies.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcalde proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte que la massa salarial del personal laboral a 31 de desembre
de 2018 fou de 3.259.839,00 euros (obligacions reconegudes netes) i que la massa
salarial del personal funcionari a 31 de desembre de 2018 fou de 2.854,531,08 euros
(obligacions reconegudes netes). L’import d’aquestes masses salarials no contempla:
els programes específics subvencionats, les productivitats especials, les hores
extraordinàries ni les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. A l’hora de
fer la valoració de la massa salarial del personal laboral a 31.12.2018 s’ha considerat
que calia incloure les obligacions reconegudes a favor del personal temporal per la
seva transcendència econòmica pel que fa al capítol I de retribucions al personal.
Tot això segons informe de l’Interventor NI022019000320 de 26 de febrer de 2019,
que figura a l’expedient.
Segon.- Es publicarà a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província.
L’Alcalde presenta la proposta llegint-ne el primer punt.
El Ple es dona per assabentat.
5.4. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA DE VOTACIÓ
POPULAR PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
Núm. de referència : X2019005421
Núm. expedient: SG122019000001

L’Ajuntament d’Olot va iniciar el projecte de Pressupostos Participatius per tal que les
veïnes i veïns decideixin les actuacions de millora a emprendre per tal de millorar la
ciutat.
Enguany té lloc la segona edició dels Pressupostos Participatius que d’acord amb el
sorteig realitzat al Ple de l’Ajuntament d’Olot amb data 23 de novembre de 2017 arriba
al sector oest de la ciutat. Es tracta de la zona formada pels barris del Mas Baix, Pla
de Dalt – El Cassés, El Xiprer, Vivendes Garrotxa, Les Planotes, Montolivet,
Desemparats, l’Eixample Malagrida i la Caixa.
En relació amb aquest expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcalde
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proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte que en data 14 de febrer de 2019 es va dictar el Decret d’Alcaldia que
estableix el calendari dels pressupostos i dates de la consulta, i el procediment de la
votació.
Presenta la proposta l’Alcalde. En tornarem a parlar en aquest Ple perquè també està
en un altre punt de l'ordre del dia i després el regidor Josep Maria Coma els explicarà
les petites variacions. En aquest punt és el decret de convocatòria perquè igual com
varem fer l'any passat, aquest any es tornin a fer les votacions, que seran entre el 18 i
el 27 de març.
El Ple es dona per assabentat.
6.1. - PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE FORMA DE GESTIÓ DEL
SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ
Núm. de referència : X2019006968
Núm. expedient: ED032019000007

Vist l’informe de la direcció de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot de 26 de febrer de
2019 que proposa modificar l’estructura contractual de l’Escola Municipal d’Expressió
de l’Ajuntament d’Olot.
Vist que la necessitat d’aquest canvi organitzatiu es justifica en la eliminació de la
possibilitat que l’administració pugui instrumentar la contractació de personal
mitjançant un contracte de serveis en virtut de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i que la possibilitat de contractar
aquest personal amb un contracte laboral ha quedat sensiblement restringida, doncs
l’administració no pot crear places a menys que es creï un servei nou.
Vist que aquest mateix informe estableix la necessitat d’un canvi organitzatiu per tal
d’ajustar-se a la normativa en matèria de contractació de personal i vista la moratòria
que es va establir en el curs 2018/2019 per tal de poder efectuar la modificació de la
forma de gestió de l’Escola Municipal d’Expressió de manera ordenada.
Vist el que disposa l’article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals pel que fa a l’establiment dels
serveis, és a dir, que l’expedient instruït amb els documents referits a l’article 159 s’ha
de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que
s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i el tauler d’anuncis de la corporació i que simultàniament s’ha de donar
audiència als interessats i a les entitats que, si s’escau, han exercit la iniciativa.
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 la memòria justificativa i acordar modificar la gestió del Servei de
l’Escola Municipal d’Expressió de directa a indirecta en la modalitat de concessió pels
motius exposats a la memòria que forma part d’aquest expedient.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei de l’Escola
Municipal d’Expressió, passant de gestió directa a gestió indirecta en la modalitat de
concessió.
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Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de trenta dies hàbils
mitjançant anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’e-tauler i web municipals, als efectes de que
es puguin formular les observacions que estimin pertinents.
Presenta la proposta el Sr. Berga. El títol ho resumeix perfectament bé, del que es
tracta és de canviar la forma de gestió de l'Escola d'Expressió. L'escola ha anat
creixent en el temps, a partir d’inicialment un suport als propis centres escolars creant
activitat extraescolar vinculada a les formes d'expressió –la pintura, l'escultura– ha
anat evolucionant al còmic, i les persones que presten aquests serveis venien també
una mica a partir de la demanda: es muntava fotografia quan hi havia demanda, es
muntava artesania o escultura quan hi havia demanda, i eren persones que facturaven
com a autònomes.
Això ja no és possible des del novembre del 2017, que va canviar la Llei de contractes,
i per mantenir a l'escola amb els mateixos serveis que presta actualment, l'única
sortida possible que tenim com a Ajuntament és donar-ho en forma de concessió. El
que fem avui en aquest punt és aprovar aquest canvi de gestió perquè més endavant
es pugui treure el concurs que ha de permetre que es continuï prestant el servei
exactament igual com es prestava fins ara.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement
aquesta proposta, perquè com bé ha dit el regidor es tracta de corregir una situació
irregular en aquests moments. I espero que amb aquesta concessió, quan es faci el
concurs, desitjaria –ja sé que això no es pot fixar d’una determinada manera– però que
faci possible que els treballadors actuals, amb la fórmula jurídica que considerin més
convenient, puguin acabar accedint i obtenint la concessió d'aquest servei.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres ens
afegiríem a aquesta petició, però també seríem crítics amb la forma com s'ha gestionat
aquesta situació; era previsible que amb el canvi d'aquesta llei, aquesta situació
sortiria i per tant també aquí volem lamentar una mica la falta de previsió per part de
l'equip de govern, d’aquesta situació haver-la resolt anteriorment.
Ens afegiríem també a la petició d’incentivar, quan es tregui el concurs, que els
treballadors que actualment hi ha a l'Escola d'Expressió, els docents –perquè per a mi
són docents– puguin recuperar, puguin tornar a exercir la feina que estan fent, en
forma de cooperativa, per exemple, en forma d'una empresa de serveis i per tant
puguin continuar donant el servei tan bo que estan donant.
El nostre serà un vot a favor, però és un vot crític, ens lamentem que la situació hagi
arribat a aquest punt i en canvi pensem que s'hauria pogut resoldre anteriorment.
Sabem les limitacions, la LRSAL és una limitació, però ens sembla que amb certa
previsió podríem haver resolt el tema, però de moment resolem-ho d'aquesta manera i
endavant.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres ens abstindrem,
entenem la necessitat de garantir la continuïtat de l'Escola, evidentment faltaria més.
És cert que la situació laboral ja fa uns anys que era molt precària, de fet hem perdut a
l'Escola molts professionals molt bons, precisament per aquesta situació laboral, per
les poques hores que de vegades podien dedicar i també pels salaris molt baixos que
tenien, en relació amb altres treballadors del mateix Institut Municipal d'Educació, i era
una situació que crèiem que s'havia d'arreglar.
De tota manera nosaltres aquesta gestió indirecta no és model que ens agrada més,
ens agradaria més una gestió que l'Ajuntament pogués decidir més directament quin
és el professorat que vol en aquesta escola. Ara no ho podem fer, evidentment, perquè
la llei no ens permet contractacions i ens limita molt en aquest sentit, però no hi
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renunciem ni hi renunciarem i ens agradaria que en un futur es pogués contemplar un
altre sistema de gestió de contractació. I per tant en aquest sentit sí que donem llum
verda perquè tiri endavant, però farem una abstenció crítica perquè aquest model no
és el nostre.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Farem una
abstenció crítica per no arribar al “no”.
Primer posar en valor la bona feina dels treballadors que hem tingut fins ara de
l'Escola d'Expressió de la ciutat. Ens abstenim sobretot pel fet que nosaltres entenem
que aquesta és la solució que ara mateix s'ha de fer i ens sembla que és un acte de
responsabilitat fer-ho així. Però també ens abstenim en el sentit que voldríem que això,
fos una cosa que fos temporal, dintre la temporalitat més curta que sigui possible. I
que en un futur que està per definir, pogués tornar a ser com la resta d'oferta, jo
entenc que és educativa encara que estigui relacionada amb les extraescolars de la
ciutat, i que els treballadors tinguessin sobretot, els mateixos drets que tenen la resta
de treballadors. I per això ens abstindrem en previsió d’un futur, quan sigui possible,
puguem refer-ho i que no s’hagi d’externalitzar aquest servei, ni molts d'altres, sobretot
si tenen relació amb educació.
Intervé el Sr. Berga. Gràcies perquè permeten solucionar amb el seu vot un problema
que tenien.
El senyor Massanella quan diu que pensa que es podria haver trobat una altra solució,
estaria bé que la portés perquè tots coneguéssim. És a dir, hi ha una impossibilitat
absoluta de contractar persones, vostè ho sap prou bé, no sé a quina solució es
refereix; ens il·lumini.
Com el Sr. Mir, parlar de precarietat quan vostè ha estat dos anys i mig regidor
precisament d'aquesta Escola. No deixa de sorprendre'm.
Però en tot cas agraït perquè això pot avançar.
Intervé l’Alcalde. Al concurs hi ha un compromís que serà per un any, prorrogable fins
a cinc per si les coses van bé, prorrogable any a any, i per tant se’n pot tornar a parlar.
Si decidim aquesta fórmula és perquè estem molt contents dels treballadors i la
diferència entre estar al govern o a l'oposició, és que l'oposició pot dir: és que
nosaltres estem tan contents que els hauríem de donar fins i tot avantatges. Nosaltres
no podem dir això. Nosaltres treballem perquè ells puguin continuar estant al
capdavant d'aquesta escola que funciona tan bé, i que n'estem contents. Dir-ho és
molt difícil, fer-ho és una mica més difícil i crec que és la solució que hem trobat, en la
qual hi ha estat pensant moltíssima gent i que és una bona solució per garantir el
funcionament excel·lent de l'actual Escola d'Expressió, amb els professionals que hi
ha.
Solucionar-ho abans; no són cinc anys, fa molts més anys que tenim prohibicions de
contractar, que tenim limitacions econòmiques. És a dir, potser en el moment de la
seva creació es podria haver pensat una altra cosa, però llavors no seria amb aquests
professionals. També potser amb uns altres professionals podria funcionar
absolutament bé, no en tenim cap mena de dubte, ningú és imprescindible en aquest
país. Però si es presenta aquesta fórmula, és pensant en tot plegat: en donar-li
continuïtat, en fer-ho realment, en adaptar-nos a les normatives que hi han i fer-ho
amb plena transparència. I a més doncs posant-hi una temporalitat per si hi ha una
solució màgica que a algú se li acudeix, doncs que es pugui posar sobre la taula; no és
un compromís per sempre més. Però de veritat que és difícil trobar una solució a tot
plegat buscant tots aquests condicionants en els que tots estem d'acord, és a dir, que
en la conversa privada després tots estem d'acord en com volem que vagin les coses.
S’aprova amb 12 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 2 CUP, 1 OeC) i 8 abstencions (5 ERC,
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3 PSC)
7.1. - CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT
D’OLOT A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER
DISPOSAR D’UN TÈCNIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE
JOVENTUT
Núm. de referència : X2019006960
Núm. expedient: ED032019000006

Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa té signat un contracte programa amb la
Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya per al període 2016-2019, pel qual se li atorguen
competències en matèria de joventut.
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa d’un servei tècnic especialitzat
en matèria de joventut per donar suport als municipis als efectes de dissenyar,
desenvolupar i executar projectes juvenils i programes adreçats als joves. Un dels
serveis que ofereix és el disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de
Joventut del municipi (antic projecte de tècnics compartits de joventut), els principals
objectius del qual són: potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut als
municipis de la Garrotxa, crear serveis municipals específics adreçats als joves,
dinamitzar les accions ja existents al municipi, potenciar que s’aprofitin més i millor els
serveis que s’ofereixen des del Consell Comarcal, i definir línies d’actuació en matèria
de joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin amb les
d’àmbit municipal.
Atès que des de la seva implementació el projecte de tècnics compartits de joventut ha
anat evolucionant per adaptar-se a la realitat del moment, passant d’un model de
treball individual i aïllat de cada tècnic al municipi encomanat, a un model de treball
conjunt entre tots els tècnics del servei que ha aportat una visió cada cop més
supramunicipal de la dinamització de les polítiques de joventut. Aquesta dinàmica
permet tractar les polítiques de joventut amb una visió territorial de comarca sense
oblidar les singularitats de cada municipi. Per tant, s'està donant un servei que ofereix
tot un equip de professionals i no únicament un tècnic/a.
Atès que la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, coneixedora d'aquesta evolució i amb la
voluntat d'optimitzar esforços i recursos per tal d'arribar al major nombre de municipis
de Catalunya independentment del seu volum poblacional, ha valorat molt
positivament la funció dels tècnics compartits i ha col·laborat intensament per mantenir
aquesta figura, oferint finançament als ens locals a fi de fomentar que les polítiques de
Joventut es treballin de forma mancomunada al territori.
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 un conveni de delegació de competències de l’Ajuntament d’Olot a
favor del Consell Comarcal de la Garrotxa per disposar d’un tècnic per a la prestació
de serveis en matèria de joventut. Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys,
essent possible la seva pròrroga anual fins a un màxim de 4 anys més. Aquesta
pròrroga haurà de ser acordada per l’òrgan competent de cadascuna de les entitats
signants del present conveni abans de l’acabament del període de durada inicial o de
cadascuna de les respectives pròrrogues.
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Segon.- Els costos derivats del conveni es financen per part de la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot. La part del personal que no
queda coberta és la part que aporta l’ajuntament. I l’aportació es calcula en funció del
nombre de joves de cada municipi, aplicant-se l’increment de l’IPC.
Presenta la proposta la Sra. Mar Roca. El Consell Comarcal té atorgades les
competències en matèria de joventut a través de la signatura del contracte Programa
que té amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En aquestes
competències de Joventut hi ha existent el que és la figura del tècnic compartit, que és
un tècnic que dona servei a tots els municipis de la comarca. I per tal de poder com
Ajuntament d'Olot disposar d'aquest servei de tècnic compartit, el que hem de fer és
aprovar aquest conveni i delegar les competències al Consell Comarcal.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.1
Núm. de referència : X2019006628
Núm. expedient: CPG32019000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors
corresponents:
APLICACIONS DE FONS:
Ordinari (transferència de
crèdit)
19.500.320.410000
19.330.340.410000
19.600.231.467008

INSTITUT
MUN.
JOV.OLOT
INSTITUT
MUN.
LLEU.OLOT
CASG ( ajudes 2018)

EDUCACIÓ
ESPORTS

I 32.882,02
I

TOTAL APLICACIONS DE
FONS

3.639,46
65.400,00
101.921,48

ORÍGENS DE FONS:
Ordinari (transferència de
crèdit)
19.400.334.11000
19.400.334.11001
19.400.334.16000
19.130.920.160001
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RETRIB.BASIQ.
PERS.EVENT.PROM.CULT
RETRIB.COMPL. PERS.EVENT.PROM.
CULTASSEG.SOCIALS PROMOCIO CULT.
ASSEG.SOCIALS SUBSTITUCIONS

15.691,94
17.074,00
10.665,36
58.490,18
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TOTAL ORIGENS DE FONS

101.921,48

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

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

99999

101921.48

SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. Portem a aprovació la modificació de
crèdits número u del pressupost municipal vigent en base a les propostes informades
pels tècnics i que ens permetrà arranjar els següents temes:
- El primer és el cas de les educadores de les escoles bressol, que el seu salari
es inferior a la resta de C1, aquesta proposta d’equiparació es va fer per portar
a terme en el termini de tres anys, va quedar però una diferència pendent que
es la que proposem regularitzar ara en aquests moments. En total afecta a 29
educadores per un import anual de 28.531,09 € , amb Seguretat Social inclosa.
- El següent és el cas de les educadores de l’escola Municipal d’expressió, que
estan contractades amb la categoria A2, tot i tenir el salari base d’aquesta
categoria, quan s’hi sumen els complements queden amb un salari inferior al
de C1. En aquest cas, els equiparem al salari de la resta d’A2. Afecta a 2
educadores per un import anual de 4.350,93 € Seguretat Social inclosa.
- El cas dels conserges d’esports, s’ha detectat que tenen un salari inferior als
conserges d’escoles i també dels vigilants de museus, tots ells contractats amb
la mateixa categoria, però amb l’agreujant respecte dels conserges d’escola,
que els d’esports treballen també els caps de setmana. En aquest cas se’ls
equipara amb el salari dels conserges d’escola, que son els que tenen un salari
entremig, entre ells i els dels museus, pendent també del que determini
definitivament la relació de llocs de treball per la peculiaritat de treballar els
caps de setmana. Aquest cas Afecta a 7 conserges d’esports per un import
total anual de 3.639,46 €, Seguretat Social inclosa.
Un cop parlats aquests tres temes que hi havia amb els representants dels
treballadors, es veu necessari arreglar aquestes situacions i s’acorda fer-ho amb
càrrec als diners destinats a la RLT del pressupost de l’Ajuntament (la relació dels llocs
de treball) per l’any 2019, i transferir les quantitats abans esmentades a l’Institut
Municipal d’educació i a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure, per una qüestió
d’equiparació salarial i de justícia retributiva.
El següent punt d’aquesta modificació és traspassar al CASG, en concepte d’ajudes
d’urgència social, de l’any 2018, la quantitat de 65.400€ . Cada any posem al
pressupost una quantitat fixa inicial per poder atendre aquestes ajudes, quan el
Consorci fa el tancament de l’any, llavors ens comunica la quantitat final. En aquest
moment, el fet de poder alliberar diners destinats a personal de la Residència Faber,
que un cop signat el conveni amb l’Institut Ramon Llull es posa de manifest que ells es
faran càrrec del personal, ens permet poder aportar al Consorci aquesta quantitat.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votaré favorablement la
proposta que se’ns porta avui al Ple, però voldria fer alguna observació o comentari
sobre el que ens ha presentat la regidora:
- El tema d'aquesta regularització salarial, dir que curiosament, del total de
persones, trenta-dues són dones i sis són homes; ho dic per fer notar aquesta
discriminació salarial que es produeix, i que es produeix a casa nostra. Ho dic
també per ressaltar aquest problema, que és dona molt més accentuat a les
empreses privades. Ens trobem això. Ja sé que molt feminitzat el tema de les
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escoles bressol, i per tant és potser normal que sigui aquesta la situació, però
potser podríem pensar també que si no fossin dones, i fossin homes, potser no
hauríem arribat a aquest moment i ja estaria arreglat fa temps.
- El segon comentari és el tema del CASG, de les urgències socials. L'any
anterior va ser 408.000 o 409.000 euros, ara hem saltat a 438.000 euros, és un
7 % més. I això, si anem tirant enrere, hem tingut uns increments molt
substancials els anys anteriors a aquests que comento ara. Ho dic per ressaltar
la problemàtica que tenim en la nostra població, que malgrat discursos que la
situació econòmica o social s'ha arreglat, està molt més bé; ens trobem que a
urgències socials cada vegada hi hem de dedicar més diners. Vol dir que la
nostra societat, cada vegada els rics són més rics i els pobres són més pobres,
això que passa en general a tota la societat del nostre entorn, també passa a
casa nostra.
I per tant només és per ressaltar el que al darrere d'aquestes xifres que vostè ha
presentat es dona, al nostre entendre.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Ens afegirem a les
consideracions del regidor Sr. Xavier Garcia, nosaltres també ens havíem fixat en
aquest element de l'increment salarial que afavoreix les nostres docents i les nostres
treballadores de l'Ajuntament, per tant contribuïm a disminuir la bretxa salarial, cosa
que no hauria de ser, i per tant condemnem enèrgicament. I també en el tema d'afegir
diners al Consorci: els últims anys realment hem estat augmentant l'aportació al
CASG, i per tant això demostra doncs que tenim una part de la nostra societat que
cada vegada està més exclosa.
Per tant, i sense que serveixi de precedent, també hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres també hi
votarem a favor, ens sembla absolutament correcta l'aportació d'aquests diners a
l'equiparació salarial i a la justícia retributiva de les educadores i dels conserges, i
evidentment pel que fa al Consorci totes les ajudes que hi puguin haver extraordinàries
i que siguin necessàries ens semblen bé.
I per tant també sense que serveixi de precedent, hi votarem a favor.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres no repetirem els
arguments, però en aquest cas també l’aplicació de fons ens sembla correcta i per tant
hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Com que es tracta de les ajudes
d'urgència social, només un aclariment: no és que la gent estigui més malament, sinó
que es presten més ajudes, i sobretot aquests increments tan importants els últims
anys s'han donat en l'àmbit de l'habitatge i de la pobresa energètica. És a dir també en
temes d'habitatge han crescut moltíssim les ajudes socials que es donen i que en el
passat no es donaven, no perquè no fossin necessàries, sinó perquè no es donaven. I
en temes de pobresa energètica també. És una mica per complementar la lectura que
en fan: és a dir s'atén més bé les persones i no únicament és que les persones avui
dia estiguin més malament que fa uns anys, perquè no és aquest el tema.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
9.1. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
Núm. de referència : X2018039373
Núm. expedient: SG032018000006

Mod ACTS_DP06

15

El Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària de 20 de desembre de 2018, va
aprovar inicialment les modificacions del Reglament dels pressupostos participatius.
Aquest acord es va publicar al DOGC núm. 7787 de 14 de gener de 2019 i al BOP de
Girona núm. 22 de 16 de gener de 2019.
Durant el termini d’exposició pública d’aquest pressupost no s’han presentat
al·legacions. No obstant, en les diferents reunions de treball de la Comissió de
Seguiment i Avaluació s’ha vist la necessitat d’introduir-hi dues modificacions d’ofici i
de caràcter no substancial.
Per tot això, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de
la Comissió informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- A l’apartat 5. Criteris dels projectes, en lloc de dir: “Les propostes seran
ponderades a l’hora de votació, segons criteris ambientals, socials i econòmics.
Aquests criteris seran basats amb un estàndard d’indicadors, validats per la Comissió
de Seguiment i Avaluació i el Grup de Coordinació.”
Ha de dir: “Les propostes que sorgeixin del procés participatiu es valoraran a partir de
la ponderació de criteris socials, medi ambientals i econòmics. Aquesta
avaluació es farà mitjançant estàndards definits i podrà realitzar un ens
extern independent o bé mitjançant un procés participatiu. Fruit de la
ponderació, la Comissió de Seguiment i Avaluació i el grup de coordinació
determinaran el nombre màxim de projectes que es portaran a votació.”
Segon.- A l’apartat 5. Criteris dels projectes, en lloc de dir: “En lloc de: La proposta ha
de poder ser iniciada durant l’any en curs i amb un període d’execució màxim de 6
mesos. “
Ha de dir: “L'actuació ha de poder ser iniciada dins l'any en curs i realitzable en un
període màxim de 12 mesos.”
Tercer.- El text íntegre d’aquest Reglament es publicarà al BOP de Girona, a efectes
de la seva entrada en vigor, i s’anunciarà, posteriorment al DOGC la referència del
BOP en què s’hagi publicat el text de l’Ordenança i al Portal de la Transparència.
Presenta la proposta el Sr. Coma. Com ja saben, ja hem posat en marxa la segona
edició dels pressupostos participatius, que aquest any se centren en el sector oest de
la ciutat. Ja en el Ple del mes de desembre passat vàrem aprovar de forma inicial les
modificacions d'aquest reglament, el que passa és que després de les primeres
trobades que s'han fet aquests mesos entre les veïnes i veïns els tècnics de
l'Ajuntament, Comissió de seguiment i Avaluació, la comissió tècnica política, s'ha
cregut convenient fer un parell de petites modificacions:
- La primera té a veure amb el termini de l'actuació, l'any passat els projectes
escollits s'havien d'executar en l'any en curs, i hi havia un període màxim
d'execució de sis mesos; després d'algunes experiències, s'ha parlat i es creu
que sí que s'han de començar l'any en curs, però potser és més adient donar
12 mesos d'execució.
- L'altra modificació afecta els criteris de ponderació de les accions, ja es va
parlar també que es volia posar en valor alguns criteris mediambientals,
econòmics i socials i que es ponderarien durant la votació; el canvi és que es
ponderaran abans de la votació i es podrà fer mitjançant uns estàndards
definits a través d'un ens extern dependent o bé mitjançant un procés
participatiu. D'aquesta manera les propostes definitives ja tindran uns
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indicadors de quins criteris compleixen i quins no.
Tot i que la setmana que ve ja presentarem públicament les propostes definitives,
deixin-me recordar que s'avançarà el període de votació aquest any, serà del 18 al 27
de març i la votació es farà com l'any passat, a través de la plataforma de la web de
l'Ajuntament, i participa.olot.cat.
Vull acabar també amb un agraïment a tota la gent que participa del procés: les
persones que el dinamitzen, les veïnes i veïns que participen molt activament de les
trobades, i també els tècnics municipals que ens ajuden a donar forma a totes les
propostes; també a tots els grups, que espero que ens facin la confiança donar suport
a aquestes petites modificacions. I la petició que el màxim número de persones
participin de la votació que ha de decidir noves accions de millora de la ciutat.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Donarem el nostre suport a la
proposta que presenten. El que sí que faríem alguna observació que a nosaltres ens
sembla d’aquest procés, que ja portem un cert rodatge;
algunes positives,
evidentment, i altres que ens semblen millorables.
Entre les positives, des de l'inici d'aquest camí de participació que ja fa un temps que
ha començat a l'Ajuntament i que a mi em sembla que hem d'anar avançant i ampliant
els aspectes sobre els quals els ciutadans han de poder decidir. L'altra que m'ha
semblat també observar és el compromís, cada vegada major i més entusiasta, del
personal tècnic de l'Ajuntament. I també –com vostè ha dit– la bona feina de
l'empresa encarregada de dinamitzar-lo.
Entre els millorables, un que ja hem manifestat més d'una vegada, és l'import de
100.000 euros; ens sembla que per l'abast territorial dels nombrosos barris que agafa
cada un dels anys aquest procés, ens sembla que és un import que hauríem de poder
apujar. L'altre és que aquest procés participatiu queda per a molts barris interromput
durant dos anys, perquè es fa d'una manera rotativa, per tant aquí quasi podríem
parlar d’un coitus interruptus i ens sembla que parlant de participació, interrompre
d'aquesta manera quan la gent ha començat un procés i s’entusiasma i hi participa,
aturar-lo em sembla que sigui el millor; a diferència del que passa amb els barris pel
tema dels PIAMs a Sant Miquel i al nucli antic, que és continuada cada any aquesta
participació i amb uns imports superiors. A nosaltres ens agradaria, com he dit,
avançar, i llavors voldríem que s’anés avançant en aquest sentit i incrementar aquest
poder i aquesta capacitat decisòria dels ciutadans en tots els àmbits i serveis que són
propis de l'Ajuntament, i la nostra aspiració a mitjà o llarg termini és que en algun
moment els pressupostos de l'Ajuntament es puguin decidir de manera participada.
Malgrat aquestes observacions –com he dit– votarem favorablement.
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. Bàsicament nosaltres
entenem que el Reglament de pressupostos participatius és una eina molt important,
nosaltres hi creiem fermament, i creiem que s'ha d'anar adaptant a les necessitats que
vagin tenint i que vagin apareixent. Entenem que hem començat una etapa nova, és
una manera de funcionar nova, interessant, creiem que l'experiència feta fins ara és
vàlida. Però nosaltres ens plantegem coses bàsiques; una cosa molt bàsica que
agraïm és el fet de la introducció de criteris socials i ambientals, això veiem que és una
cosa que és el futur i que és la manera de funcionar que hem de tenir.
L'altra cosa: nosaltres entenem que la quantitat de diners a invertir, la quantitat de
diners a participar-hi, i els projectes també haurien d'augmentar, de forma paulatina, ja
hem començat a tenir tota una sèrie d'experiències bastant positives; creiem que cal
seguir en aquesta dinàmica i que creixi.
I finalment per un cantó se'ns genera un petit dubte: entenem perfectament el tema
dels 6 als 12 mesos, perquè entenem que a vegades les coses a palau van a poc a
poc, vull dir que necessitem això; la dinàmica comporta això. I tenim un petit dubte,
perquè per un cantó volem felicitar l'empresa Resilience Earth, que és qui ha portat a
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terme tot aquest procés, però no ens queda gaire clar quan es parla en relació a
l'avaluació, aquest ens extern si és Resilience pròpiament o no, i en cas de ser-ho
nosaltres entenem que un procés comença i acaba, si s'externalitza o si ho fa un equip
de tècnics que també ho avaluaran, doncs nosaltres entenem que hauria de començar
i hauria d'acabar per allà mateix, que és la manera d'arrodonir i tancar el cercle, i no
ens ha quedat massa clar a veure si realment així era dintre de la partida de diners
corresponents, o si és una cosa posterior. Simplement com a dubte volíem que se'ns
aclarís això.
Hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Votarem a favor.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres com
sempre, ens abstindrem.
Intervé el Sr. Coma. Al Sr. García, sí que és veritat que hi ha aquests 100.000 euros,
va ser un plantejament inicial, també és reconegut per totes les parts implicades que
és una mica un procés d'aprenentatge per a tothom. I sí que és veritat que hi ha
aquests tres anys, en diferents zones de la ciutat, però que s'ha d'anar pensant en la
continuïtat que vostè comentava, que s'està parlant amb els que van ser protagonistes
l'any passat, i després d'aquests tres anys a veure com continuarà això, però s'està
treballant també amb la Comissió de seguiment i avaluació corresponent a veure com
es podrien muntar tot això.
Responent el senyor Riera, sí, estic d'acord també amb el tema de “paulatinament”,
perquè en la mateixa direcció que comentàvem. I sobre els 6 als 12 mesos, sobretot
en projectes urbanístics, més que tot, si s'ha d'arreglar alguna cosa –l'any passat hi
havia també com un bicicarril–, per a tot això es necessita més temps, que no per fer,
per exemple, les figures de la faràndula de Sant Roc. I el tema català de l’ens extern,
és un tema de consultoria amb experts que ja han fet altres projectes de ponderació i
avaluació de criteris, no sé exactament ara el nom de l'empresa, però se'ls consultarà i
ells ens donaran el seu parer i la Comissió de seguiment i avaluació serà la que al final
decidirà, tenint en compte aquesta aportació externa.
S’aprova amb 15 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC, 2 CUP, 1 OeC) i 5 abstencions
(ERC).
10.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT EL PLA D’USOS DELS
ESPAIS PÚBLICS DEL FIRAL i ESPAIS ADJACENTS.
Núm. de referència : X2019006785
Núm. expedient: SG032019000002

El passeig d’en Blay és un espai cèntric i emblemàtic de la nostra ciutat. L’Ajuntament
d’Olot amb la pretensió de compatibilitzant els interessos dels diversos sectors de la
ciutadania que conviuen al Firal i espais adjacents (passeig Ramon Guillamet, Firal
petit, plaça de l’1 d’octubre, zona del Puig del Roser i passatge Colon) i aprofitant els
canvis que s’han produït a partir de la seva remodelació, proposa aprovar unes noves
normes per garantir el seu ús públic tot respectant els drets dels veïns i la convivència
ciutadana. Aquestes noves normes substituiran les aprovades per l’Ajuntament ple, en
acord de data 29 de gener de 2015 i publicades al BOP núm. 34, de 19 de febrer de
2015.
Considerant les competències atorgades als municipis als articles 25 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003,
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de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’usos dels espais públics del Firal i espais
adjacents.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords,
juntament amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text del Pla
d’usos dels espais públics del Firal i espais adjacents al BOP de Girona, a efectes de
la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en
què s’hagi publicat el text d’aquestes normes.
Cinquè.- A l’entrada en vigor d’aquest Pla d’usos dels espais públics del Firal i espais
adjacents quedarà derogat el Pla d’usos dels espais públics del Firal d’Olot, aprovat
per acord del ple de data 29 de gener de 2015 i publicat al BOP núm. 34, de data 19
de febrer de 2015.
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Avui, després d'uns mesos de trobades i de
negociacions podem portar a aprovació aquesta modificació del Pla d'Usos del Firal i
espais adjacents. Fent una mica de recordatori d'on venim, l'any 2015 es va aprovar
un Pla d'usos, a partir sobretot de la demanda dels veïns del Firal. En aquell moment,
tot i ser un pla aprovat per unanimitat –és a dir, per tots els partits que en aquells
moments teníem representació al Ple– és cert que va deixar un regust amarg,
especialment a algunes entitats i penyes de la ciutat, i durant el procés de participació
de la reforma del Firal, es va prendre com a compromís revisar aquest Pla d'usos, i
intentar trobar una proposta que tingués el vistiplau de tothom.
Aquest treball vam començar a fer-lo a partir de novembre de l'any passat, durant
aquests mesos hem tingut reunions, primer per separat, amb la gent de les penyes i
les entitats; en total vàrem contactar amb les dotze que van participar l'any 2015 en el
procés i que varen presentar al·legacions al Pla del 2015. Ells van nomenar uns
representants, amb qui ens hem anat reunint, i també en paral·lel hem mantingut
trobades amb l'Associació de Veïns del Firal i amb veïns, també per anar escoltant les
propostes.
Al final del procés hem tingut alguna reunió amb veïns i amb penyes, amb la Comissió,
i avui portaríem, a partir d'aquestes converses, aquest document a aprovació. Els
principals canvis són:
- Recordaran que el pla d'usos permetia organitzar un concert a l'any en una
hora que finalitzés més enllà de les dotze de la nit. La proposta que portaríem a
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aprovació, seria que es poden celebrar dos concerts, en lloc d'un, i que poden
acabar fins a les tres de la nit.
- Una altra demanda que ens feien les penyes i les entitats és poder celebrar
sopars, dinars, i àpats al Firal. Aquí el que incorporem és que aquestes
activitats es puguin fer a la zona del Firal petit; ens sembla que és una zona
amb unes condicions, amb un terra més preparat, i així preservem la part
central del Firal, que potser és una part més noble i amb materials de més
qualitat, i amb un disseny urbà diferent. I per tant es podrà fer, si s'aprova, al
Firal petit.
- També que des de l'Ajuntament treballarem, que a principi d'any tinguem un
calendari de les activitats que es fan al Firal, amb la idea que els veïns estiguin
informats i puguin programar una mica el seu dia a dia i per tant intentarem
tenir una programació tan aviat com sigui possible de tot el que es farà en
aquest espai.
- També incorporem –això a petició especialment dels veïns– que a totes les
activitats es tingui una especial cura en relació al nivell de decibels, de les
activitats tant musicals com altres, amb la idea que també es pugui respectar al
màxim el descans de la gent que hi viu.
- I finalment el pla preveu també, que des de l'Ajuntament fem promoció de dos
aspectes: per un costat, aquesta també era una proposta de les mateixes
entitats i penyes, que intentem promoure des de l'Ajuntament, que s'organitzin
activitats a altres places i espais de la ciutat; és a dir que no cal concentrar-ho
tot en un mateix lloc. I el segon que ens demanen que fem promoció, en aquest
cas és una proposta de diferents grups municipals que intentem que les
activitats que s'organitzen, si es pot avançar una mica en l'horari millor, i així
anem fent pedagogia en aquesta qüestió de la reforma horària, que s'està fent
també a nivell de país.
Aquests són els canvis més importants només deixin-me fer dos agraïments especials:
un a les penyes i a l'associació de veïns, han estat realment tots dos molt generosos
en aquest procés, han participat de manera constructiva. Els veïns per la seva banda,
tenien un pla aprovat, i per tant també es podien haver negat a canviar-lo i en tot
moment han tingut la voluntat d'intentar arribar a acords i d'arribar al consens. I també
un agraïment especial a les penyes, que podien haver demanat molts més canvis dels
que han plantejat, i que també han estat molt raonables –ens acompanyen aquí
representants, en Met i l'Anna que també han participat– i aquí els vull agrair molt la
capacitat d'empatia que han tingut en tot moment, jo crec que hem aconseguit un Pla
que com a mínim té el consens, o té més consens del que teníem el 2015.
I també un agraïment als grups municipals, que també han mostrat en tot moment en
el procés de conversa en el Pla, voluntat de participar-hi i de treballar en positiu i per
tant crec que hem aconseguit un bon document.
I finalment un agraïment, més personal, al Sr. Miquel Serrat, que saben que està
passant uns moments de salut complicats, és una persona que com a president de
l'Associació de Veïns del Firal va participar a les primeres reunions, al final no ens ha
pogut acompanya, però que també ha estat una persona que ha intentat també mediar
amb molts veïns, i que també, especialment a les primeres reunions ens va ajudar, i
també agrair-li l'esforç que ha fet en aquest tema.
Intervé l’Alcalde. Només una cosa que potser jo no he escoltat bé, o no he entès bé i
no m'ha quedat clar: dos concerts, a part de les Festes del Tura?
Respon el Sr. Vayreda que sí. Per Festes del Tura ja en el Pla del 2015 i en aquest,
queden al marge d'aquest Pla d'usos, i per tant això es manté com estava.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement

Mod ACTS_DP06

20

aquesta proposta. Agrair, en tot cas, la voluntat que des de la regidoria han tingut cap
als grups municipals de l'oposició, cosa que venint de la seva àrea no sempre és així i
li he criticat alguna vegada, per tant agrair-li que ens doni espai de poder participar,
que han recollit alguna de les propostes que vàrem fer els grups polítics. I agrair-li
també l'esforç del treball fet amb les penyes i els veïns. Nosaltres entenem que
aquesta és la manera que a nosaltres ens agrada i pensem que porta millors resultats
per a la ciutat, i per tant votarem favorablement pel contingut i també per la manera de
treballar que han tingut aquesta vegada.
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. Intervenir darrera el Sr.
García és complicat a vegades, perquè hi ha coses que ens trepitgem. En primer lloc
nosaltres estem molt satisfets del fet que s'arribi a un acord, creiem que el Pla dels
usos del Firal i dels espais adjacents és una cosa molt important, perquè és una
manera de dinamitzar un espai important, entenem que és una de les artèries
importants per a la vida social i participativa de la ciutat, i ho hem dit altres vegades.
Ara entrem en la part una mica més política i més ideològica: nosaltres entenem la
ciutat i entenem els espais públics, que han de ser recuperats com a espais populars,
espais de dinamització, de treball, de les penyes, de les entitats, dels veïns, de les
veïnes; i no sempre és això, a vegades ens trobem amb estructures físiques, amb
estructures que estan més pensades amb beneficis privats, i això va en detriment
moltes vegades d'aquesta convivència a l'espai físic.
Finalment entenem que el fet de que hi hagi activitats musicals, que hi hagi activitats
en espais de lleure, ens poden ajudar a dinamitzar i creiem que és una manera de
conviure, d'aportar igualtat, d'aportar cohesió social i per tant ho celebrem
perfectament.
I a part entenem una mica de la mateixa manera que el Sr. García és una manera de
treballar aquesta, el fet de crear una taula en la qual hi hagi els veïns, les entitats, les
penyes, i el mateix Ajuntament, de l'equip de govern i dels grups de l'oposició; creiem
que aquesta és una manera de treballar el màxim d’àmplia possible i és la manera
d'arribar a grans consensos, grans acords, que puguin ser un punt de partida per
seguir treballant en aquest aspecte. Per tant hi votarem a favor.
Intervé la Sra. Mercè Traveria, en representació del grup municipal PSC. El nostre
grup també va donar, i ha donat, el vistiplau a aquest nou Pla d'Usos del Firal i dels
espais adjacents, ja que creiem que la darrera paraula la tenien les veïnes i els veïns
d'aquest indret, que són les persones que podrien estar més afectades per aquestes
activitats. Entenem que si els seus representants van assistir a la comissió que es va
crear, i van votar favorablement, doncs nosaltres també hi estem d'acord. Sí que
demanem que l'Ajuntament sigui molt curós amb vigilar es compleixin els requisits
acordats, especialment pel que fa a horaris i nivell de decibels.
I creiem que també seria interessant poder fer la revisió d'aquest Pla, per exemple
d'aquí dos anys, perquè si sortís a la pràctica d’aquestes activitats alguna queixa, es
pugui revisar tenint en compte que allà s'hi fa també un bloc de pisos, que ara està en
construcció i després seran habitats. Votarem a favor.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també votarem a
favor, perquè pensem que l'acord a què han arribat els veïns i les entitats, és
extremadament positiu, perquè també tenim molt clar que les entitats de la ciutat i les
penyes són, de fet, aquest teixit viu que dinamitza i enriqueix molt la nostra ciutat. I per
tant, que veiem el Firal com un dels centres vitals i més importants que ara mateix
tenim a la ciutat, les obres han fet que recuperéssim i modernitzéssim aquest espai, i
per tant, per no repetir els arguments –perquè si intervenir darrera el Sr. García és
difícil, quan ja arribem nosaltres els arguments ja estan– però bàsicament això,
reforçar la importància d'arribar a aquests grans acords i reforçar també la importància
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d'aquestes entitats i penyes que fan aquest teixit molt viu de la ciutat.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
11.1. - CONVENI DE GESTIÓ URBANÍSTICA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
DELIMITAT PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN EQUIPAMENT CULTURALPROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència : X2018037659
Núm. expedient: URG42018000009

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 5 de desembre de 2018 va aprovar inicialment
el conveni de gestió urbanística del polígon d’actuació delimitat per a la implantació
d’un equipament cultural.
Vist que el referit acord es va publicar al BOP número 244 de 21 de desembre de
2018, al Diari de Girona del 19 de desembre de 2018 i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el conveni de gestió urbanística del polígon
d’actuació delimitat per a la implantació d’un equipament cultural.
SEGON.- PUBLICAR l’edicte corresponent.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé l’Alcalde. Tot això fa referència al conveni urbanístic de l'espai on tenim previst
situar-hi l'Espai Cràter. Els canvis urbanístics han seguit el tràmit que s'havia de fer,
ha passat per la Comissió tècnica d'Urbanisme de Girona, hi ha un conveni amb un
propietari d'un petit tram, que de fet estava ja afectat i estava qualificat com
d'equipaments, per millorar la circulació en tota aquesta zona, i el que fem és aprovar
definitivament aquest conveni de gestió urbanística, que juntament amb tota la
tramitació que ja s'ha fet, deixa, des del punt de vista de normativa, absolutament
preparat aquest espai.
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. Sota el títol de conveni
de gestió urbanística del polígon d'actuació delimitat per a la implantació de
l'equipament cultural, a nosaltres ens ressonen les paraules “Espai Cràter” i no hi
estem d'acord. Ho vam dir en el seu moment, ho tornem a dir, ens mantenim ferms: no
hi estem d'acord i nosaltres el combatrem. Entenem que aquest no és un model per a
la ciutat. L'Espai Cràter està fet i pensat amb una mentalitat turística, totalment
turística; no és un equipament pensat per l'Olot de 365 dies a l'any; nosaltres vivim 365
dies a l'any. Creiem que hi ha un altre tipus de prioritats: creiem que hi ha prioritats
d'habitatge, creiem que hi ha prioritats com és el barri vell, que ens està caient a
trossos, creiem que hi ha prioritats com és l'habitatge social, creiem que hi ha prioritats
com és el desplegament i l'aplicació bici carril, la municipalització dels serveis.
Nosaltres tenim un altre tipus de model, els ho hem dit moltes vegades.
Considerem que aquesta cosa concreta, estem faltant al respecte els companys i
companyes que en el seu moment van votar a favor d'uns pressupostos, a canvi de no
seguir amb aquesta línia, deixar-la damunt de la taula i no seguir en aquesta línia.
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Nosaltres considerem que se segueix apostant per aquesta cosa, i abans de tres
mesos de les eleccions, considerem que és un flac favor pel consens polític, perquè
evidentment no hi ha consens polític en això; és un model i és una idea de l'equip de
govern, no és un model ni una idea de la ciutat. I sincerament, sí, vàrem fer una
consulta per al Firal i per a la urbanització del Firal, que eren 4,4 milions d'euros, tot i
tenir un 13 % de participació aquesta consulta es va tirar endavant, i el resultat que va
sortir de l'opinió les persones es va tirar endavant. Valorem molt bé la participació, no
entenem que ara no hi hagi una consulta per tirar endavant un projecte d'aquesta
magnitud, que nosaltres considerem que tensiona tota la zona, tensiona la circulació,
tensiona la tresoreria pròpia de l'Ajuntament i està hipotecant els pròxims mandats que
pugui haver-hi en aquest Ajuntament, amb un equip de govern que pot ser diferent a
l'actual.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres, tal com hem votat
repetides vegades quan s'ha parlat d'aquest equipament cultural pedagògic, votarem a
favor d'aquest conveni i també votarem a favor d'aquesta proposta, que es tiri
endavant, pensem que és un equipament molt important per a la ciutat. Justament
coincidim en moltes de les idees i les propostes fa que en aquell moment la CUP de
carrils bicis, de millorar el barri vell, de més equipaments, etcètera, però aquest
pensem que és un bon equipament per donar un revulsiu i per ajudar a desenvolupar
el Barri Vell de la nostra ciutat. A més actualment tenim un museu que està obsolet,
que no em mereixedor de la ciutat d'Olot i el seu paisatge, i per tant creiem que s'ha de
treballar per potenciar un nou museu, un nou espai pedagògic, que dignifiqui tot el que
és l'espai del Parc Natural de la Zona Volcànica la Garrotxa i el seu paisatge. I a més a
més pensem això en positiu, que pot ser una proposta molt interessant, i a més a més
en aquest sentit, que té un finançament ja aprovat per Europa, per la Diputació, i per la
Generalitat, i per tant pensem que la ciutat d'Olot amb pocs diners pot tenir un bon
equipament. Per tant votarem a favor.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres, suposo que no
és cap sorpresa, votarem en contra perquè així ho hem fet, manifestem sempre que
aquest no és el nostre projecte que dignifiqui ni hagi de dignificar res; el patrimoni
natural que tenim a la ciutat és digne de per sí, només cal que obrim les portes i
finestres i l’observem. I per tant per a nosaltres això no té ni caràcter pedagògic, ni
cap tipus de fonamentació científica, senzillament és un artefacte turístic. Tampoc és
el nostre model de turisme i per tant tampoc és el nostre model de posar en valor el
patrimoni natural, i la millor manera de fer un revulsiu al Barri Vell és invertir
directament en el Barri Vell, i deixar-nos de fer experiments de portar gent a Olot
perquè vinguin a fer un cafè al Barri Vell.
Ho hem dit i ho repetirem: no és important que la gent vingui a fer cafès ni comprar un
dia al Barri Vell, sinó que és important que el Barri Vell s'habiti, que al Barri Vell hi vagi
a viure la gent i per tant aquest sí que seria un bon model per dinamitzar el Barri Vell.
Per tant, sense que suposo sigui cap sorpresa, hi votarem en contra.
Intervé el Sr. Vayreda. Per més que vagin dient una mentida, la gent no s'ho acabarà
creient, tant la CUP com Esquerra, van dient vostès que és un projecte turístic. Primer,
em sembla que hem explicat a qui ha volgut participar en el projecte i conèixer-lo, que
no és només un projecte turístic; és evident que és un projecte per atraure gent, però
té una vessant cultural, educativa, científica. I això no ho diem només nosaltres, ho
diem a les converses que estem fent amb el Parc, amb els científics, amb les
universitats, amb el món educatiu, per tant aquest és un primer element. I un segon
element que jo també vull posar, és que quan parlem de turisme no parlem només que
la gent de fora pugui venir, estem pensant sobretot en que la gent que viu del turisme i
de la restauració d'Olot pugui continuar tenint ingressos, perquè vostès quan parlen

Mod ACTS_DP06

23

d'això, a mi m’agradaria, per exemple la CUP en quatre anys que ens expliqui una
proposta per veure com la gent de la restauració, dels comerços, del món turístic, ha
de viure, perquè vostès de criticar ho critiquen tot, però a mi em expliquin com han de
viure. És a dir, em posin una proposta sobre la taula de com generem activitat
econòmica a la ciutat. Una, en quatre anys. I vostè ens van dient això “és per als
turistes”; no és per als turistes, és per a les 6.000 persones; és que també és bo que
sapiguem les xifres, 6.000 persones a la Garrotxa que viuen del sector, del comerç, del
turisme i de la restauració, 6.000 persones. I sobre aquesta quantitat de gent, a mi
m’agradaria que també vostès posessin sobre la taula algun projecte. Perquè al final
parlem d'indústria, importantíssima, projectes industrials; però sobretot el sector
serveis, i aquest és un projecte sobretot per donar resposta a aquest sector, que
n'hem tingut sort durant la crisi, que ha crescut, que s'han obert noves activitats:
empreses turístiques, comerços, restaurants, i estan ocupant a moltíssima gent. Per
tant no vagin dient, Sra. Barnades, “això és per a la gent de Barcelona fer un cafè”, no,
això és perquè la gent dels bars i dels restaurants també visquin. I si no, em digui
vostè quina proposta té per a aquest sector. Perquè és clar jo els ho torno a repetir: els
ajuntaments a part de gastar diners, està bé que pensem com generem activitat
econòmica a la ciutat i en això, la veritat, només criticar, criticar.
A mi em sembla molt bé, a vostès no els agrada; quina proposta tenen vostès? Parlin
vostès amb l'Associació d'Hostalatge o parlin amb els comerciants. Vostès saben el
moment complicat que està vivint el comerç? Els comerciants d'Olot, el 30 % de les
seves vendes són de gent de fora d'Olot. Per tant hem comptar amb la gent de la
Garrotxa, però hem de comptar amb la gent d'Osona, hem de comptar amb la gent del
Ripollès, perquè també vénen a comprar aquí. I a la Plaça Mercat el segon més
important després de Nadal, és l'agost, que és quan tenim els visitants aquí. Llavors jo
entenc que vostès agafen aquest mantra, i anar dient que és un projecte turístic, per a
la gent de fora; doncs no, és un projecte per a la gent d'Olot, per posar en valor el
patrimoni i sobretot que nosaltres sí que ens preocupem perquè la gent tingui
oportunitats de feina i de llocs de treball. Perquè senyor Riera, la millor política social
és que la gent treballi, per a nosaltres, aquesta és la millor política social, si la gent pot
treballar, amb això hem aconseguit entre tots baixar del 15 % d'atur al 7% d'atur, amb
projectes com aquest. I aquest és un projecte transformador. I si no, que ja em sembla
bé que vostè digui que no els agrada, posin una proposta sobre la taula; ho expliquin,
perquè de veritat que jo en quatre anys no n’he sentit cap. I arriba un moment, em
sembla molt bé, però ara que ve la campanya electoral, que no només hem de criticar
sinó de fer propostes, a mi de veritat que m'agradaria sentir-ne.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Jo no he intervingut en primer
terme, perquè en principi era un conveni exclusivament, i la cosa s’ha anat complicant i
d'alguna manera ens hem anat posicionant cadascú què pensem sobre el Projecte
Cràter.
En principi, i retornant a la meva intervenció anterior, quan el Sr. Vayreda exigeix
quines propostes es fan en determinats àmbits, com el de Promoció Econòmica, jo
era una de les queixes que en algun Ple he expressat, perquè l'àmbit natural és
Dinàmig, que és dedicat a promoció econòmica, on en tenim participació, però la
participació que ens deixa és molt limitada i són reunions on únicament anem a
escoltar coses i propostes que ja s'han fet; és a dir no es crea l'àmbit ni les condicions
perquè com abans hem comentat, en altres aspectes sí que podem fer propostes, en
el terreny de promoció econòmica, li asseguro que vostè –al meu parer i em puc
equivocar– no crea les condicions perquè li expressem, perquè tots, seran més
encertades o ho seran menys, però tots els grups polítics tenim propostes en tots els
àmbits que vostè ha expressat i que són propis de l'Ajuntament.
Dit això, sobre el projecte Cràter nosaltres hem manifestat de donar-li suport. Jo he
sentit algunes crítiques, però com tampoc he sentit cap proposta de quina altra manera

Mod ACTS_DP06

24

hauria de ser, o on l'hauríem de situar, jo el que sí veig és que el que tenim és un local
o espai dedicat als volcans, que és del segle passat, i és una evidència que sobre
aquest tema hem de fer alguna cosa. La que tenim a sobre de la taula és un projecte
ben finançat, des del punt de vista de l'Ajuntament, i ara deixaré de banda el tema
turístic perquè em sembla que el tema científic i educatiu s'està treballant molt, i a
fons, i està molta gent i entitats implicades, i el que espero és que s'acabi presentant
aquesta proposta de Cràter, que en principi a mi em genera adhesió, i en principi estic
disposat a defensar si es van complint una mica aquestes expectatives que jo tinc.
Respecte al nucli antic, el Cràter exclusivament segur que no és la solució, però a mi
em sembla que Cràter, la biblioteca quan la fem a Can Sacrest, petites modificacions
al nucli antic que algunes vénen al Ple d'avui; la suma d’altres petites coses, anirem
trobant aquesta solució. Per tant d'entrada, el nostre grup, per tot el que acabo
d'explicar votarem favorablement a aquesta proposta d’Espai Cràter, i a la proposta,
que no és referent al Cràter sinó que és un aspecte diguéssim que sí que hi té a veure
però que no acaba decidint res el que debatem avui. Hi votaré favorablement.
Intervé el Sr. Riera. Sincerament jo quan el Sr. Estanis Vayreda diu que li agrada que
la gent treballi, jo cada dia treballo, i jo visc del comerç, tinc un negoci com és ben
sabut, i puc assegurar que jo visc els 365 dies de l'any, no visc dels caps de setmana i
festius. I que està molt bé això, però no és el nostre model i no és la nostra prioritat.
Pel que fa a propostes, nosaltres hem fet propostes: nosaltres hem proposat aquí, que
vostès ho van aprovar, una moció que feia referència a l'economia social i solidària,
crec que és el primer Ple que jo vaig estar aquí, i és la primera proposta que vaig fer jo
aquí i no s'ha aplicat res per considerar que avui tampoc és el moment. Llavors pel
que fa a nombre de llocs de treball, sí, hi ha 6.000 treballadors i treballadores que es
dediquen al sector del turisme, està bé, però la diversificació no pot ser un problema,
mai de la vida és un problema, al contrari, és una virtut. Em sembla molt bé que hi hagi
turisme, benvingut sigui, sempre i quan això no suposi una saturació, una
precarització, que això és una cosa que hem de seguir controlant entre tots i totes.
I pel que fa a prioritats, per a nosaltres la prioritat és, ha sigut, i serà, rehabilitar el nucli
antic i considerem que hi ha moltes maneres de fer-ho. I tenim tot el dret del món a
estar en contra del seu projecte, igual com vostè té tota el dret del món a no compartir
la nostra opinió. Però no cal que per això ens tracti de mentiders, o ens tracti de no sé
què; és una opinió. I jo no he falsejat les seves dades, no l'he falsejat a vostè, no li he
faltat al respecte i no tinc cap intenció de fer-ho, no tinc perquè fer-ho. No em tracti de
mentider perquè jo no n’he dit cap de mentida, en cap moment, ni és la meva intenció.
La nostra proposta és prioritzar, rehabilitar el nucli antic; el nucli antic es rehabilita amb
gent que hi visqui, gent que hi visqui és gent que consumeix, gent que consumeix és
gent que obre comerços, i gent com ara comerços és gent que fa vida social i
participativa en un barri viu i dinàmic. I aquesta és la meva posició. Si no la compartim,
no passa res, per això vostè està on està i jo estic on estic, i benvingut sigui.
Per tant hi votarem en contra, i no passa res.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Jo la primera petició que li
faria al Sr. Vayreda és que no ens digués mentiders quan realment no comprem el seu
projecte, perquè penso que dintre del meu grup municipal hi ha molta gent que tenim
molts anys d'experiència, tant en educació com en patrimoni natural, i per tant són els
nostres arguments. Que no compartim amb els seus? Cap problema, però nosaltres no
hem mentit. És a dir, nosaltres tenim una visió de quina seria la manera de
promocionar el patrimoni natural, que evidentment no coincideix de res amb la seva,
tenim la nostra visió de com rehabilitar i com millorar el Barri Vell. No coincideix de
moment amb la seva, perquè en vuit anys que vostès estan aquí a l'Ajuntament,
evidentment la transformació del Barri Vell no s'ha vist per enlloc, i per tant això no vol
dir que nosaltres mentim, senzillament no coincidim amb la seva opinió. I per tant li
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demanem que defensi els seus arguments, que són molt lloables, però sempre
respectant els altres grups, que també tenim els nostres, d’arguments.
De fet, nosaltres el 2015 vàrem presentar el nostre programa de promoció del
patrimoni natural, i vostè em pot dir: “vostès hi portaven un espai d'interpretació del
patrimoni natural”. I tant que sí. I nosaltres treballarem, però per un espai que no cal
que representi una despesa ni una tensió a les arques d'aquest Ajuntament,
treballarem per un espai que sigui representatiu de tota la comarca, i per tant
treballarem des d'un inici des del consens. I tornem a repetir que la nostra visió del
patrimoni natural no té res a veure amb la seva visió. A mi em dol molt quan
s'expressa en aquest Ple el concepte de “cal dignificar el patrimoni natural”; el
patrimoni natural que tenim, és digne i per tant no cal.
I el sistema que vostès plantegen en aquest Espai Cràter que, no hi entrarem; si volen
fem un monogràfic de l'Espai Cràter i en parlem. A nivell educatiu, el tema del que
vostès guarneixen aquest nivell educatiu, a través de sistemes de visualització tampoc
no és el nostre. Per tant, per a nosaltres ensenyar el patrimoni natural, és trepitjar el
terra del patrimoni natural, i en això doncs es basa la nostra opinió, que és una opinió,
no mentim.
Intervé el Sr. Vayreda. Jo no els volia dir mentiders i si han interpretat això, els
demano disculpes. El que jo volia dir és que vostès van qualificant aquest projecte
només de turístic, quan saben –perquè els ho hem explicat– que això no és així. I
quan algú insisteix, entenc perquè ho fan, pel moment que estem i pel titular, però ho
fan a més a més per denigrar el projecte, perquè el concepte “turístic” està mal vist per
alguns sectors, i això és el que jo dic que em sembla que no és honest, perquè vostès
saben que no és només turístic.
Llavors compartirem o no el projecte, jo en això, només faltaria, i Sr. Riera té tot el dret
a defensar un model i vostès també, però no vagin insistint en aquest tema quan
saben que no és veritat, perquè els hem explicat que no és així. I la vessant del
projecte, els documents que hi ha, la gent que hi està treballant, no és només amb
aquesta vessant. I és en aquest sentit que a mi em sembla que no és net el joc, ho
poden criticar, només faltaria i tots tenim el nostre model, però vostès saben que tal
com l'hem plantejat nosaltres, no és només turístic. I per tant m'agradaria que aquest
matís en algun moment el poguéssim incorporar, i només era aquest.
Ja dic que si han malinterpretat els demano disculpes.
Intervé la Sra. Barnadas. Ha passat de dir-me mentidera a deshonesta, per tant anem
millorant.
Jo li voldria fer una reflexió i és que si vostè pensa que això és una eina perquè vénen
unes eleccions, és que no coneix, i ja parlo ara de la meva trajectòria personal, per
tant jo defensaria la meva visió de com s'ha de posar en valor el patrimoni natural, tant
si venen eleccions com si no venen eleccions perquè jo no sóc una persona política, jo
sóc una persona que tinc uns principis, el meu equip té uns principis, i Esquerra té uns
principis, i els principis de defensa del patrimoni natural no coincideixen. Per tant si
vostè insisteix que això ho fem perquè vénen eleccions, s'equivoca del tot. Vull dir,
nosaltres treballem en funció d'uns ideals i d'uns principis i ho faríem ara, ho faríem fa
dos anys i ho farem d'aquí a tres anys. I per tant tenim un model de patrimoni natural,
tenim un model turístic i tenim un model econòmic, amb la qual cosa això no té res a
veure amb el moment polític que ens trobem. I per tant ni mentiders ni deshonestos,
senzillament amb principis i voluntat de fer les coses bé.
Intervé l’Alcalde. El que portem avui al Ple, tal com li ha explicat el Sr. García, és
purament una modificació urbanística, és un conveni que no tenia més transcendència
que això. I la voluntat era no entrar en aquest gran debat, insisteixo en el que vaig dir
una vegada: si afirmen el que afirmen és perquè no coneixen el projecte. I ja vaig dir
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que assumeixo jo una part de la responsabilitat, i em falten algunes dades per poder
convocar tots els partits en un dia per explicar-nos en tot el passa. Però això ja ho vinc
fent, amb vulcanòlegs, amb universitats, amb el Centre de Recursos Pedagògics; amb
tanta i tanta gent, i tothom s'hi suma, el Parc Natural; tothom s'hi suma amb tant
d'interès que no puc entendre que en el Ple ens barallem d'aquesta manera. No
coneixen el projecte. No se l'han mirat, no ens hem assegut a parlar-ne i assumeixo jo
la meva part de culpa, però també tenen una part de culpa vostès. És veritat n'hauríem
de parlar més, i és un projecte que tindrà consens, des del moment en què en les
passades eleccions tots portàvem un centre d'interpretació del paisatge. Potser la CUP
no, però en general tothom parlava que havíem de fer un centre d'interpretació dels
paisatges.
Segona cosa: l’actual Museu dels Volcans que no costa res anar-hi i visitar-lo, és un
museu antiquat, no està al moment; hi passen 25.000 o 30.000 alumnes cada any. No
podem mantenir que continuïn passant per allà, han de passar a un lloc que estigui
adequat a el segle XXI, que interessi als estudiants, que interessi a qualsevol persona
que entri. Els museus han canviat molt, i per això parlàvem d'aquest concepte “líquid”,
de com hem de definir el museu; que s'ha de definir, què hi ha uns conceptes que sí
que hem presentat en el projecte FEDER perquè ens donessin uns diners, però el que
s'ha de definir encara. És veritat, en el projecte FEDER vàrem dir que serà el més
digital i el més interactiu possible, i que per tant d'alguna manera atraurà aquest públic
jove, però que té una vessant educativa. Si podem oferir una possibilitat de veure
alguna cosa que els atregui, que sigui interactiu, que pugui canviar-se, que un dia
siguin els volcans de la Garrotxa i l'altre dia pugui ser una altra cosa; o com he vist en
alguns museus, que a partir dels volcans es pugui explicar història de Catalunya o la
història de la ciutat, perquè com que no hauràs de canviar tot el tot l'embolcall, sinó
que només hauràs de canviar de pel·lícula, per dir-ho així, i això és una cosa que es
pot fer, doncs és un museu que té tot un recorregut per als estudiants. Si volem posar
en valor els nostres volcans, que si volem explicar volcans als estudiants de tot
Catalunya que venen aquí, necessitem canviar el Museu dels Volcans.
I hem aconseguit tenir ja el 70 % o el 80 % de finançament extern, i ens ho aprova
Europa en un projecte de desenvolupament regional. Doncs aquesta ja és una pota
importantíssima, és igual que vagin dient “que només és turístic”, que de cap de les
maneres és només turístic.
En el tema de la promoció econòmica de la ciutat, del benestar econòmic de la ciutat,
hi han moltes iniciatives; no n'hi ha una, n'hi ha moltes que s'han d'anar treballant i que
han de ser d'alguna manera complementàries una de l'altra. Una de les maneres de
recolzar a tot aquest sector serveis és intentar també, una pregunta que a les
eleccions tothom la portava i tothom deia: hem d'aconseguir que la marca Garrotxa,
que és una marca turística potent, no representi gent que vingui amb cotxe a través
d'Olot i se'n vagi cap a Santa Pau la Fageda d'en Jordà”, provocant una
sobrefreqüentació d'espais naturals, que ho sap tothom que és així. O que se'n vagin a
Besalú, que ho han fet molt bé i que tenen grans actius i hi va moltíssima gent; no el
cap de setmana, cada dia, i això genera llocs de treball, genera benestar econòmic i
promoció de la ciutat. Es tracta d'això, es tracta que de tant en tant uns quants
d'aquests també vulguin entrar dins de la ciutat. Situats a dos minuts del Firal, només
baixant amb una escala, amb un aparcament situat just davant de l'Ajuntament; i això
està escrit i està parlat i falten algunes dades econòmiques només, per asseure’ns i
explicar-los clarament això.
Els vulcanòlegs ens diuen: no pot ser només que sigui digital, sinó que hi ha gent que
li agrada tocar les roques; doncs també hi serà, ja ho incorporarem, a més al costat
tindrà un volcà i per tant la gent trepitjarà, i els direm: és que només ha de pujar per
aquí. I no passaran pels carrers actuals, el projecte incorpora la possibilitat que a
través de la gredera que està tota restaurada, i que hi ha fins i tot escoles que vénen a
veure la gredera, doncs que a través de la gredera i la zona dels horts puguem fer una
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ruta ràpida per no molestar els ciutadans. Si no en tenim cap ganes de molestar els
ciutadans, al contrari; el que volem és que la gent se senti bé. El projecte incorpora
totes aquestes coses, i a més encara està per definir. Continuo pensant que trobarem
el consens, perquè si li explico a la gent de les universitats i em diuen “que bé,
nosaltres hi volem ser”, els vulcanòlegs ens diuen “que bé, nosaltres hi volem ser”. A
tothom a qui li he explicat, tothom s'hi vol sumar. Llavors podem quedar-nos en que és
una cosa turística, que tindrà una nòria; però no, que no estem parlant d'això, que la
vessant turística pot ser una petita part molt lligada al benestar dels ciutadans, perquè
la gent continuï tenint feina i perquè les taules del Firal estiguin plenes tots els dies, i
perquè els estudiants que ja vénen aquí a Olot i que es quedarien allà al Parc Nou, els
portem aquí al centre de la ciutat, que sempre ha estat una de les nostres obsessions.
Vagin un dia a mirar-se el Museu dels Volcans, veuran els ocells dissecats, per l'amor
de Déu. Si és que estàvem tots d'acord, és que tenim la possibilitat de fer una cosa
molt positiva, que situï Olot, projecti Olot en el món perquè tenim tres milions d'euros –
que seran més, però de moment hi ha garantits tres milions d'euros per començar a
gastar en això– i diem: no, els llençarem a les escombraries i ens ho pensarem,
perquè estem d'acord amb la necessitat, volem aconseguir que el sector comerç
funcioni i creï més llocs de treball, però llençarem tres milions d'euros, perquè aquí ens
sobren els diners.
Hi estic absolutament d'acord, les actuacions en el nucli antic són absolutament
prioritàries i hem de treballar-hi, però una cosa no exclou l'altra. És molt complicat el
nucli antic, hi ha factors molt diversos: factors personals dels propietaris, als qui tot i
que els estigui caient la casa, i els amenacem que els multarem molt, es neguen a
rebre els nostres avisos, i hem hagut de contractar advocats especialment, només per
anar a perseguir determinats propietaris –m’estalvio el qualificatiu–. No ens ajuden
amb totes aquestes coses i ens costa. I mentre varen governar els socialistes i mentre
la Generalitat va tenir diners, 11 milions d'euros posats allà i estem en aquesta situació
que estem, 11 milions d'euros que venien de la Generalitat, que venien del Pla de
Barris. Jo crec que no hem dit mai que solucionarem els problemes del nucli antic fent
l'Espai Cràter; no, hi ha tota una sèrie de mesures de molts àmbits diversos i que
després en portem alguna, i que hi hem de continuar treballant tossudament.
Una cosa que també vaig dient: han estat vuit anys que hem estat al govern, quatre
anys d’una crisi econòmica duríssima, i quatre anys en una crisi política duríssima, en
què se'ns ha intentat escanyar, en què la Generalitat de Catalunya no pot treure els
seus pressupostos i per tant molts dels seus programes han quedat han quedat tallats.
Llavors, escoltin, que ho entenem perfectament, és que és el que voldríem i és el que
estem explicant: que hi anirem cap aquí, que tenim projectes, que tenim coses, que ho
podem fer entre tots. Un d'ells és l'Espai Cràter, però que no té com a objectiu
molestar els veïns, no té cap objectiu d'aquests. És a dir, hem d’agafar estudiants que
vénen aquí a Olot i els hem de portar a un lloc digne, que quan hi vagin diguin:
escolteu pares, anem-hi una altra vegada a veure-ho perquè val la pena, perquè és
impressionant, perquè després han pujat a un volcà. I a més que quan vinguin els
pares diguin: hem baixat al mig, hi havia uns restaurants on hem menjat molt bé i per
pocs diners, hi havia uns comerços.
El projecte és aquest, i ens podem asseure i en podem parlar. Els continguts de dintre
estan per definir, i ho he dit al Ple i per tot. El que passa que sí que volem que siguin
del segle XXI, que si és possible amb ulleres de visió 3D que siguin amb ulleres de
visió 3D. Només hem definit això i prou. I la ubicació, l'hem col·locat aquí perquè està
al peu del Montsacopa i al costat del Firal. És que són els únics arguments, no n’hi ha
cap altre. Perquè dir que ara farem un tap, no, perquè no deixarem que els cotxes
arribin aquí dalt, hi ha un Pla de mobilitat, ho ha escrit i ho diu, els visitants que hi
haurà, els milions de visitants que vindran; tan de bo, el nostre programa fos que
vingués massa gent; però no, són ajustats pensant en la gent que ve aquí, 400.000
persones vénen al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, segons els
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càlculs que fa el Parc, d'aquests, 60.000 són estudiants. És que els podem oferir una
cosa, poden estar-se on vulguin, però els podem oferir una cosa que els serveixi per a
la seva formació. Celebrem un congrés de vulcanologia, però podem convertir-nos en
una seu, podem competir amb altres museus dels volcans, com Tenerife o Vulcania
perquè aquí hem aconseguit tres milions d'euros per tenir un projecte d'aquells que
sigui espectacular. I diuen que el llençarem a les escombraries. Sincerament, jo no ho
puc entendre.
Per tant assumeixo la meva part de culpa, perquè no m’he sabut explicar bé, i ja els
convocarem, el gerent sap que fa dies que vaig al darrere de les últimes dades que em
falten, i ens asseurem i intentaré explicar-ho amb tota la calma i buscant el consens.
És un projecte que s'ha de fer amb consens, hi estic absolutament d'acord, s'ha de fer
amb consens.
Però repeteixen afirmacions que no són certes només per justificar una postura d'estar
a la contra. És a dir no és un projecte turístic.
Respon el Sr. Riera que ell no ha dit això.
Respon l’Alcalde. Ara estem en aquella fase que ningú ha dit res. És un projecte
turístic, doncs no, la base educativa està a l'inici de tot això. És igual, és un projecte
que té diversos aspectes. No insisteixen en el tema que és un projecte turístic
massificat que només molestarà els olotins, no és aquí ja és a dir té una branca clara
claríssimament d'educació i d'investigació amb universitats, amb escoles, amb la
Generalitat, que estan implicats; té una branca de promoció de la ciutat que
evidentment també té una vessant turística, però que l'objectiu fonamental és que
visqui bé la gent; i té una branca turística, de promoció de la ciutat, perquè aquell gran
problema que tenien que la gent travessava i no entrava a Olot, doncs amb això
esperem trobar-hi una solució. I potser no funcionarà o potser sí, però serà un esforç
per tirar-ho endavant. Asseguem-nos i parlem-ne perquè de veritat que és un gran
projecte, que té en aquests moments més de tres milions d'euros compromesos que
no els hi ha de posar la ciutat. I això no vol dir que en el pressupost de l'any que ve
que demanarem aprovar, o que demanarà a qui governi aprovar, el 100 % de la
inversió serà això; no, no abandonarem els PIAMs, no abandonarem les inversions al
nucli antic, la piscina coberta tindrà la seva partida i serà ja per execució de la piscina
coberta, si és que ho podem proposar nosaltres tindrà tot això, no abandonarem res de
tot això. De veritat, asseguem-nos i parlem-ne, perquè diuen coses que no s'ajusten a
la realitat i llavors generen situacions de tensió. En pocs dies els convocaré i posarem
totes les xifres sobre la taula.
I una última cosa: fins a les eleccions, les despeses mínimes imprescindibles. La
proposta que es presenta no és cap despesa, és un tràmit administratiu; hi ha un
cronograma que ens exigeix el fet que el 2020 el 70 % ha d'estar executat i pagat, i per
seguir aquest cronograma necessitem fer passos, per això anem tirant endavant. Però
no licitarem les obres, no farem res més, ara, els concursos sí perquè necessitem tenir
la gent. Hi haurà un projecte que potser algun dia algú decidirà que el volen executar ,
com altres projectes, es tindrà a la butxaca, per si mai més ningú és capaç de trobar
tres milions d'euros per executar-lo. Perquè aquesta és la gran la gran dificultat: no és
fàcil trobar tres milions d'euros per fer un projecte i a més que vinguin d'Europa, del
desenvolupament regional. Costa bastant trobar diners, ajudes de 100.000 i de
200.000 euros, és possible trobar-los, tres milions d'euros ja li asseguro jo que no
cauen del cel i serà més de tres milions d'euros quan ho acabem de tancar.
Em comprometo que d’aquí uns dies ho explicarem i els intentarem convèncer que
totes aquestes coses que vostès es pensen que són certes, que no ho són, que és una
altra cosa, que hi ha molt d'espai per treballar, hi ha molt d'espai per col·laborar i el
que busquem és el consens.
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S’aprova amb 13 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC, 1 OeC) i 7 vots en contra (5
ERC, 2 CUP).
12.1. - PLA DE MILLORA URBANA ORDENACIÓ DE VOLUMS P.A. 15.07 POU DEL
GLAÇ.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència : X2018023708
Núm. expedient: UPL12018000007

Vist que per Junta de Govern Local de data 23 d’agost de 2018 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de composició de volums
a l’àmbit del P.A 15.07 – Pou del Glaç, 3, situat entre els carrers Pere Lloses, Pou del
Glaç i Ronda Montolivet, redactat per Marta Serra Fossas – RS arquitectura i promogut
per Sildin Marketing, SL.
Vist que el referit Pla de Millora Urbana es va exposar al públic pel termini d’un mes
amb la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 176 de 12 de setembre de 2018, al Diari de Girona de data 5 de setembre de
2018, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la corporació.
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la
Comissió Territorial d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, de la qual hem rebut
l’informe corresponent en data 18 de desembre de 2018, conforme al qual demana
esmenes al document aprovat inicialment.
Vist que en data 1 de febrer de 2019 amb número de registre general d’entrada
E2019001997, la senyora Marta Serra Fossas en nom i representació de Sildin
Marketing, SL, presenta el Pla de Millora Urbana de composició de volums a l’àmbit
del P.A 15.07 – Pou del Glaç, 3, degudament esmenat.
Vist l’informe emès pel lletrat i l’arquitecte de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament en data
26 de febrer d’enguany, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació definitiva
del document presentat, atès l’interès públic de la proposta i que la documentació
presentada compleix les determinacions del planejament vigent i amb les observacions
efectuades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Vist els articles 70 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla de Millora Urbana de composició de
volums a l’àmbit del P.A 15.07 – Pou del Glaç, 3, d’acord amb l’informe emès pel lletrat
i l’arquitecte de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament en data 26 de febrer d’enguany.
SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa
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completa a efectes d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb els articles 88 i
107.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d´Urbanisme.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Fa referència a la parcel·la de l'antiga fàbrica
Alzamora. Aquest Pla de Millora Urbana el que recull són tota una sèrie de millores –
tal com diu la paraula– per poder demanar llicència d'obres i es pugui edificar tota
aquella parcel·la, tal com estava previst ja en el POUM del 2003, i puguem tirar
endavant la millora de tota aquella zona. Els faré una pinzellada de tot el que això diu,
ja saben vostès que vàrem fer una reunió específica fa uns dies per explicar
tècnicament i des del punt de vista també legal tota la situació, amb tota la informació
que teníem i estàvem a la seva disposició per si en necessitaven més. Algun grup sí
que ens ha fet alguna pregunta, l'hem contestat, i per tant entenc que tota la qüestió
tècnica està explicada.
Bàsicament jo voldria recordar vàries coses que es modifiquen en aquesta parcel·la:
en primer lloc hi ha una reducció de volums, estava previst inicialment hi haguessin
quatre volums en aquesta parcel·la, i aquests quatre volums passen a tres. Això des
del punt de vista urbanístic millora les condicions de vida, per l’assolellament, per la
circulació d'aire, per a un millor espai, una reducció d'espai edificat en tota la parcel·la.
Això també permet alhora, disposar de més espai públic gairebé 300 m2 més d'espai
d'ús públic, no de propietat pública, sinó d'ús públic. I també això ens permetrà donar
continuïtat a una reivindicació que tots hem fet moltes vegades: la vorera i el carril bici
de la banda d'aquesta zona del Pou de Glaç; això és una de les primeres coses que
demanarem quan donem llicència d’obres, perquè es posi en marxa encara que
llavors, lògicament, amb les obres doncs tampoc serà un pas fàcil, però que ja es vagi
per fer això immediatament. Després també ho havíem comentat alguna vegada:
quedaran registrades a nom de l'Ajuntament 10 places d’aparcament en soterrani. Per
tant hi haurà aquesta cessió d'aparcament que per a l'Ajuntament no tindrà cap cost,
però sí que llavors formarà part de la comunitat de veïns i cada any haurà de fer front a
la part proporcional que li correspongui, de les despeses generals. I també preveu una
connexió mitjançant un ascensor entre el carrer i la ronda de Montolivet. Aquestes són,
jo crec, unes millores importants que hem aconseguit amb tota la negociació amb
l'empresa que vol tirar endavant aquesta edificació, i que no hem tocat ni un sol
paràmetre d'edificabilitat, ni un sol paràmetre de zones verdes; sinó al contrari, hi ha
una mica més d'espai públic. Aquesta proposta de millora és la que portem avui a
aprovació.
També cal tenir en compte que això va tenir una aprovació inicial en Junta de Govern,
hi ha un informe favorable que havia demanat dues precisions per part de la Comissió
d'Urbanisme que ja s'han fet i estan reflectides a tot l'expedient, i per tant el que
portem aprovació és aquest Pla de Millora Urbana de la zona aquesta del Pou del
Glaç, conegut com l'antic edifici Alzamora.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dues observacions: una és
que el dia que vostè ha esmentat de la reunió explicativa amb tots els grups
municipals, vàrem preguntar per si aquestes places d'aparcament que hi ha, quina
utilització i de quina manera es pensen fer servir. I l'altra és que avui mirant l'expedient
–segurament no té més rellevància– però quan es va enviar la primera sol·licitud o
informació al Departament de Territori i Sostenibilitat, varen
fer una sèrie
d'observacions, que calia fer una sèrie de correccions, no he trobat l'expedient que
hagi l'escrit de resposta a aquestes observacions, suposo que està fet, però si em pot
comentar alguna cosa; o no és a l'expedient o jo no he sabut trobar-lo.
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Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres vàrem
assistir a la reunió en la qual el regidor ens va explicar aquesta proposta i en principi hi
ha aspectes que ens agraden, que ens ressonen bé, com és el tema de la millora de la
vorera, del carril bici que per fi podrem tenir acabat al carrer Pou del Glaç, i també la
millora en la comunicació amb el barri de Sant Pere Màrtir, amb l'ascensor que es
preveu construir.
Però per altra banda, i per ser coherents amb el que hem estat defensant durant tot
aquest mandat, aquí a l'Ajuntament, nosaltres no veiem bé que allà es facin uns blocs
de pisos de luxe, que segons ens han informat valdran entre 300.000 i 600.000 euros,
en què el 20 % sí que serà habitatge de protecció oficial, lamentem que no pugui ser el
30 %. Ens hauria agradat que haguéssim pogut aplicar la llei nova, però com que això
ja ve d'un projecte que ja hi havia, ja ens ho ens va explicar també ho hem consultat, i
per tant només podem tenir el 20 %, però bé, potser també hauríem pogut negociarho; igual que hem negociat les deu places d'aparcament, potser també hauríem pogut
aconseguir alguna cosa més. No s'ha aconseguit, no passa res, però és clar no és el
que nosaltres pensem per a la ciutat d'Olot en tema habitatge: pisos de luxe amb
aquests preus, a nosaltres no ens agrada.
Per tant, lamentant-ho molt, tot i considerar les millores urbanes que hi haurà pel
carrer Pou del Glaç amb el carril bici les voreres més amples, nosaltres ens hi
abstindrem.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres votarem a favor.
Agraïm la feina dels tècnics, perquè hi ha hagut una feina feixuga aquí, de molt
d'estudi de detall i per tant penso que els tècnics municipals en aquest sentit, han
treballat bé. Penso que la ciutat en aquest sentit hi guanya, hi guanya molt, i
bàsicament amb aquesta millora de reduir els volums, amb la qual cosa la perspectiva
exterior de l'edificació serà molt més positiva per als carrers, el Pou de Glaç i els altres
carrers que hi ha a l'entorn. També és important aquesta millora d'aquesta ampliació
d'espai públic, aquests 300 m2 que també recuperen, el carril bici i la vorera és evident,
perquè està al Pla General i per tant és el que toca, això no hi ha res a dir. I també
aquesta proposta que es va recollir aquí amb una moció que vàrem presentar
nosaltres, que hi hagués una comunicació amb un ascensor cap a dalt al barri de Sant
Pere Màrtir, que és un barri que té moltes qualitats, però en aquest cas té un problema
dels aparcaments, i del desplaçament, sobretot per a la gent gran, doncs això també
serà una millora important. Per tant estem contents i votarem a favor.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també hi
votarem a favor. Ens sembla molt interessant la reordenació que s'ha fet del que eren
els tres blocs d'edificis, perquè l'espai de zona pública no comunitària, estigués tota
junta. A nivell urbanístic, almenys el nostre model de ciutat ara que hem parlat molt del
Barri Vell, sí que entenem que a part del Barri Vell hi ha un centre de la ciutat, que són
els llocs on et pots desplaçar sempre a peu, i ens sembla que aquest centre arriba
encara a aquesta zona d’Olot. Ens sembla que compactar la ciutat a nivell d'habitatge,
és per a nosaltres un repte de la ciutat, igual que els edificis de Can Vera, ens sembla
que són iniciatives privades –a part de qui pugui anar-hi a viure– beneficien la ciutat
perquè la compacten, que ens sembla que urbanísticament és una de les necessitats
que tenim de futur. L’ascensor i totes les coses que s’han de fer, les places de
pàrquing, ens sembla que són encertades; les explicacions que va donar l'arquitecta
de l'Ajuntament també, i volem agrair-ho, i òbviament votarem a favor.
Intervé el Sr. Gelis. El Sr. García ha plantejat dues qüestions: una, com pensàvem
tractar aquestes deu places d'aparcament; això no està pensat, estaran a disposició de
l'Ajuntament, de fet passaran molts de dies encara abans no les tindrem disponibles,
per tant a partir del moment en què aprovem avui aquest pla de millora, a partir del
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moment en què podrem tenir els projectes definitius –ara tenim avantprojectes, no ben
definitiu definitiu el projecte l'últim–, que acabem de veure tota la urbanització, que
està més o menys ja prevista i que hauran també de fer alguna correcció, però que
això va amb la llicència d'obres; i també quan tinguem ja tot el tema de la
reparcel·lació tancat, doncs a partir d'aquell moment podrem començar a parlar entre
tots –no hi ha cap idea prevista– a veure com ho fem per gestionar aquestes deu
places d'aparcament. Estaran aquí però no està pensat com es farà.
Per altra banda, vostè ha fet referència a que la Comissió d’Urbanisme havia demanat
alguns aclariments. És cert va demanar bàsicament dos aclariments: un, com es feia el
càlcul sobre el sostre computable; ja s'ha fet aquest aclariment, no sé si està o no en
l'expedient, però això està enviat a la Comissió d'Urbanisme i està aclarit, no té més
problema. I també ens deien que incloguéssim a l'expedient el conveni que es va
signar l'any 2004 per a tota aquesta zona, que també s'ha adjuntat a l'expedient i per
tant no hi ha cap més inconvenient. Des d’aquest punt de vista estaria tot solucionat.
Si no està l'expedient i vostè necessita veure-ho no hi ha cap problema, demà o el dia
que li vagi bé ens ho mirem i podem donar-li tota aquesta informació.
I en tot cas convé sumar-me al que deia el senyor Guix de la feina que han fet els
tècnics, perquè és veritat que hi ha hagut molta feina que no es veu, però amb la
reparcel·lació i tot això, és molt i molt complicat, i hi ha hagut una feina molt feixuga
que no es veu, però que s'ha hagut de fer i que ha tingut un bon final.
S’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 2 abstencions
(CUP).
13.1. - MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 204 DEL POUM - LIMITACIONS ACCÉS
RODAT AL NUCLI ANTIC.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT
Intervé l’Alcalde. Aquest punt el deixaríem sobre la taula davant de la petició de
diversos grups, de poder-ho parlar i estudiar-ho amb més profunditat, amb el benentès
que tenim interès d'aprovar-ho perquè això ve de peticions de veïns, i de peticions de
persones que sí que inverteixen en el nucli antic; com que abans he criticat a
determinats propietaris, ara vull posar en valor determinats propietaris que inverteixen i
estan disposats a invertir i que ens han fet suggeriments en aquest sentit. Però de
totes maneres, de moment el deixem sobre la taula i esperem que en el proper Ple tot
hagi quedat més aclarit i puguem portar-lo a aprovació.
S’acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.
14.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM - COBERTES INCLINADES (ART.
150).- PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT
Núm. de referència : X2018030621
Núm. expedient: UPL12018000012

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 22 de novembre de 2018 va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM, cobertes
inclinades (art. 150), redactada per l’arquitecte Quim Gallart i Figueras, en data
novembre de 2018.
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 239
de 14 de desembre de 2018, al Diari de Girona de 12 de desembre de 2018, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament.
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Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22
de febrer; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM,
cobertes inclinades (art. 150), redactada per l’arquitecte Quim Gallart i Figueras, en
data novembre de 2018.
SEGON.- TRAMETRE l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
per a la seva aprovació definitiva, si procedeix.
Intervé l’Alcalde. Aquesta proposta ja havia passat pel Ple i ara és l’aprovació
definitiva.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. També fa referència al nucli antic, especialment, i ja
havia passat pel ple del mes de novembre i havíem fet l'aprovació inicial. Hi ha hagut
tota l'exposició pública sense cap al·legació durant aquest període expositiu, i el que
portaríem aquí és l'aprovació provisional, per després remetre-ho a la Comissió
d'Urbanisme de Girona per a l'aprovació definitiva.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquest punt i l'anterior, que ha
quedat sobre la taula, són d'aquelles coses que comentava; aquelles petites coses que
al meu entendre, faran que el nucli antic el puguem recuperar. I com que n’estic
convençut que és així, votaré favorablement.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
15.1. - MOCIÓ DE REBUIG A L'OPERACIÓ CONTRA L'INDEPENDENTISME I LES
DETENCIONS DEL 16 DE GENER PRESENTADA PEL CDR D'OLOT, ASSEMBLEA
D'ARTISTES DE LA GARROTXA, ANC I MÚSICS PER LA LLIBERTAT
Núm. de referència : X2019005141
Núm. expedient: SG022019000003

Dimecres 16 de gener la Policia Nacional va realitzar fins a 16 detencions a la
província de Girona arrel d’una denúncia d’ADIF pels talls de les vies del TAV que van
tenir lloc, l’1 d’octubre de 2018 a Girona, amb motiu de l’aniversari del referèndum. Les
detencions es van realitzar sense ordre judicial, en manera intimidatòria i arbitrària,
vulnerant els drets de les persones detingudes a qui van anar a buscar a domicilis
particulars o en les seves activitats diàries. Les detencions les van practicar agents de
paisà, en alguns casos encaputxats i sense identificar i vinguts de fora, en una
operació política instruïda per la Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional i
orquestrada des de Madrid. L’objectiu formal de les mateixes aparentment era la
identificació i comunicació dels fets a les persones investigades, un objectiu que en
cap cas justifica detencions, i menys quan les persones investigades no suposen cap
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tipus de perill, ni hi ha risc de fuga.
És evident, que aquestes detencions no són un fet aïllat, sinó que són una nova acció
inserida en una ofensiva repressiva contra els drets civils, polítics i socials i en contra
de la defensa i de l’exercici del dret a l’autodeterminació arreu dels Països Catalans.
Les persones detingudes són persones compromeses amb la lluita per a
l’autodeterminació,
activistes
del
moviment
juvenil,
militants
d’entitats
independentistes, estudiants, activistes sindicals, dos alcaldes de les comarques
gironines i periodistes. Totes elles se sumen a la llarga llista de persones represaliades
per l’estat espanyol per defensar els drets socials, civils i polítics arreu de l’estat.
A més, 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.
El ministeri de l’interior va defensar l’operació contradient les paraules del mateix
Tribunal Superior de Justícia, el qual va afirmar que les detencions no havien estat
ordenades per cap jutge, poc després el ministre d’interior matisa les paraules i digué
que un jutge havia supervisat l’operació. Tant la delegada del govern espanyol a
Catalunya, com el subdelegat a Girona van trigar més d’una setmana a donar
explicacions, mostrant desinformació i menyspreu a aquest fet i negant la vulneració
dels drets lingüístics.
Per tots aquests motius, el CDR d’Olot, l’Assemblea d’Artistes de la Garrotxa, l’ANC i
Músics X la Llibertat, proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Mostrar suport a les persones investigades i fer una crida a totes les forces
polítiques i sindicals, a totes les entitats i a tot el teixit associatiu del país, a prendre
partit i plantar cara a una nova vulneració de drets civils, polítics i socials.
SEGON.- Exigir responsabilitats als polítics i policies responsables d’aquesta operació,
que només fa que augmentar l’alarma social i confirmar la judicialització de la política.
TERCER.- Exigir al govern espanyol la retirada de la denúncia interposada per ADIF
pels talls de les vies del TAV el primer d’octubre del 2018.
QUART.- Demanar al subdelegat del govern espanyol Albert Bramon, com a l’olotí i
exregidor del PSC a l’Ajuntament d’Olot, que rectifiqui les paraules desafortunades i
cíniques emprades en la roda de premsa que va fer el 25 de gener, en referència a les
detencions del 16 de gener i la jornada de l’1 d’octubre de 2017. Tanmateix, demanem
que obri els ulls d’una vegada a la realitat de Catalunya i que demani al govern de
Madrid, solucions democràtiques a la greu crisi política, social i econòmica que pateix
el nostre país, per comptes d’alimentar la fractura i donar ales a l’extrema dreta.
CINQUÈ.- Traslladar al govern de l’estat espanyol el contingut d’aquesta moció i a les
delegacions del mateix a Catalunya.
Intervé la Sra. Toia Codina, en representació de les entitats que presenten la moció, i
passa a llegir-ne el text.
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Intervé l’Alcalde. Donarem la paraula als grups i després si ha de fer una puntualització
li tornarem a cedir la paraula.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Al Ple d'avui se'ns presenten
dues mocions de persecució a l'independentisme. Jo he de dir que la segona, la que
vindrà després, la votaré favorablement. Però no aquesta. I el motiu de no votar
aquesta és que tot el que ha succeït ve derivat de celebrar l'aniversari del referèndum,
que ens sembla bé, però celebrar-ho tallant les vies del TAV. Es podia haver celebrat
de moltíssimes maneres: fent una vaga, fent una concentració, fent una manifestació;
de moltíssimes maneres. Inclús el dret a tallar una via del tren com la que estem
parlant, dintre d'una convocatòria de vaga es fa i no té conseqüències. Per tant fer
aquest acte, o bé s'ignoren les conseqüències que se'n poden derivar, que són les que
les que ara en bona part tenim, o algú ho sabia i és el que volia, provocar una situació
d'aquest tipus. Tant si és per ignorància com si és per voluntat de voler fer un fet que
sortís per la premsa i pretendre fer una denúncia en aquest sentit, jo ho sento però no
comparteixo aquesta manera de fer política, i per tant hi votaré en contra.
Sí, com he dit, votaré favorablement l’altra moció, que també parla de la persecució de
l'independentisme.
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. En aquest cas Xavier,
lamentablement no estic d'acord amb tu, trobo bastant curiós i bastant injustificable
entendre que pugui haver-hi detencions que siguin vàlides; trobo bastant qüestionable
també el fet que es qüestioni la capacitat de desobediència civil. Aquestes 16
detencions venen emmarcades en la defensa del dret a l'autodeterminació, creiem que
aquest és un dret indispensable, i setze persones activistes són detingudes de
matinada. Això és una qüestió que a mi em recorda temps més foscos, més obscurs,
en un passat que en un estat democràtic hauríem de considerar que està passat. I la
cosa més greu en aquest cas també, són dues persones, dos alcaldes, dos
representants polítics, i trobo que és una manca de respecte davant de representants
polítics que són detingudes per una cosa que tampoc han fet: el senyor Ignasi Sabater,
Alcalde de Verges, alcalde de la CUP, que si vol un dia li puc presentar,
tranquil·lament, aquell dia en aquell moment no estava tallant el TAV, sinó que estava
fent classe a la Universitat de Girona, on és mestre. Llavors justificar això per a mi no
té cap sentit.
L'altra cosa és que és evident que aquesta operació buscava i busca, i estem allà
mateix, pretenen desmuntar el moviment popular, que té una llibertat, té una voluntat
de defensar el dret d'autodeterminació, i aquestes detencions en cap cas responen a
cap tipus de lògica judicial, independent, objectiva o argumental.
I simplement vull dir: nosaltres emplacem a la societat civil organitzada a que prengui
partit, a que plantem cara, estem vivint un moment molt tens, molt dur pel que fa als
representants polítics sindicals i socials de la nostra comunitat. I simplement creiem
que aquesta vulneració a nivell civil, polític, i social és un despropòsit. I evidentment
nosaltres el que emplacem i demanem, és que la societat organitzada, a cada poble, a
cada ciutat, a cada carrer, s'organitzi i que treballi per a les següents cites, que són la
vaga general del 8 de març i el 16 de març la manifestació que es produirà a Madrid.
Finalment una cosa, parlant del punt número 4, el que fa referència al senyor Albert
Bramon, el Subdelegat del Govern espanyol, el senyor Albert Bramon té una trajectòria
de llargues coses que a nosaltres ens preocupen bastant: l'octubre del 2017 el senyor
Bramon demanava a nivell públic que no s'apliqués el 155, ja sabem com va acabar el
155, ja sabem com estem ara, amb un 155 encobert. El dia 1 d'octubre el senyor
Albert Bramon va dir que la majoria d'imatges i imatges fake, estem parlant que hi ha
més de mil persones confirmades per Iridia i per tota una sèrie de sectors, que van ser
que van ser agredides, que van ser maltractades, i que els van ser vulnerats els seus
drets, a part del pànic col·lectiu que vàrem patir tots i totes. Això és un assetjament
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brutal i terrible injustificable. I evidentment quan van haver-hi aquestes detencions
arbitràries i amb una voluntat totalment repressiva, va dir que això havia de ser ordenat
pels tribunals; posteriorment ho va esmenar i va dir que no. Finalment mentre hi ha un
judici pendent, en el qual hi ha activistes, persones de diferents partits amb les quals
aquí tenim companys i companyes seus, que estan sent jutjats i jutjades de forma
totalment injusta, i mentre això passa el senyor Albert Bramon es reuneix a Puigcerdà
amb la Guàrdia Civil, amb un grup que es diu Gar; el Gar per a qui no ho sàpiga és el
grup d'acció ràpida, és un dels grups més violents, més actius, i més repressius que hi
ha hagut, durant llargs anys d'història al País Basc, i que avui en dia el tenim aquí. Jo
sincerament, a l'estat espanyol potser venen tres dretes, però potser n’hi haurem
d'assumir una quarta, amb tota una sèrie d'actituds, i ho trobem bastant lamentable.
I finalment volem parafrasejar el pare de l'independentisme modern, un llibre escrit
l'any 1962 que és plenament vigent i que recomano a tots i totes si no el coneixeu que
el llegiu, que és un llibre que es diu Nosaltres els valencians, del senyor Joan Fuster,
del mestre de Sueca i que diu que “allò més paregut a un espanyol de dretes és un
espanyol d'esquerres”.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres a aquesta moció hi
votarem en contra. Estem d'acord amb el que exposava el senyor García, és a dir per
celebrar o per reivindicar les teves idees –que totes són lícites només faltaria–, hi ha
altres mètodes i en tot cas el que no hem de fer és coartar la llibertat, o la manera de
funcionar d'altres persones, per tant tallar un tren és coartar la llibertat d'altres
persones, que les estem perjudicant i en aquest cas doncs reivindiquem un altre tipus
d'accions per reivindicar les teves idees.
En tot cas nosaltres ja ho hem explicat moltes vegades: no són independentistes i per
tant nosaltres estem d'acord amb una democràcia forta, ferma, i per tant estem d'acord
en què s'han de defensar els tres poders de l'Estat, i a més a més han de tenir total
independència, i aquests poders de l'estat són el poder judicial, el poder legislatiu i el
poder executiu. Per tant, en aquest sentit defensem aquesta independència dels tres
poders.
Pel que fa referència a les actuacions del senyor Albert Bramon, company nostre i
també exregidor d'aquest Ajuntament, com posa la moció, havent-hi unes
responsabilitats institucionals, que són fruit del seu càrrec i per tant ell ha de complir
una sèrie de responsabilitats que té aquest càrrec, i per tant ha d'executar de la
manera que ell cregui millor.
I referent al que ens demanen, o que demanen que el PSC, o el senyor Albert Bramon
mediï o sigui corresponsal, o que porti a Madrid les reivindicacions del que passa a
Catalunya, sàpiguen que això és el que el nostre partit, el PSC, hem estat fent durant
molt de temps i és el que està en el nostre full de ruta i s'ha pogut comprovar en
aquest temps que hem estat al govern de l'Estat.
Intervé la Sra. Clara Casanovas, en representació del grup municipal ERC. El nostre
grup vol donar les gràcies als CDR, a l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, als Músics
per la llibertat i a l'ANC i l’Òmnium, precisament per haver presentat aquesta moció, us
en donem les gràcies i la subscrivim totalment. Nosaltres hi votarem a favor de totes,
totes.
Però ara em permetré sortir una mica potser del lloc i és una cosa personal meva, de
quan jo recordo el senyor Bramon quan era jove, i ell era més jovenet, una miqueta
més jovenet que jo, però era una persona amb empenta, amb il·lusió, que tenia moltes
ganes de fer coses pel país. I després amb el temps. Ara li voldria dir al senyor
Bramon, si el tingués aquí, li diria que estic ben desorientada, que no el reconec, que
no sé qui és, i quan penso en aquest jove, penso que aquest senyor també era un
admirador de l'Ernest Lluch, i que l'Ernest Lluch va ser un extraordinari socialista, i que
va fer una allau de coses; però als anys 70 l'Ernest Lluch va ser empresonat i
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condemnat a tres anys de presó per promoure la redacció d'un Estatut d'Autonomia i el
govern autonòmic de València. Vull dir, això era un exemple als anys 70. Ja coneixem
tots una mica la figura de l’Ernest Lluch. L'Ernest Lluch també, després de tot el seu
gran camí, es va destacar molt per defensar el diàleg com a eina per aconseguir el
respecte per als drets humans i la pau a Euskadi. O sigui, per als drets humans, i els
drets humans són de manifestació. Tot el que acaben de dir als companys de la CUP,
també ho subscrivim. I ara jo li diria al senyor Bramon: l'Ernest Lluch estava lluitant
pels drets humans i per la pau a Euskadi, i vostè es fa una foto esplèndida amb el cos
de la Benemérita armats fins a les dents. Senyor Bramon, jo també dic com a la moció,
i nosaltres també ho diem: obri els ulls i faci com l'Ernest Lluch, i defensi aquí i arreu,
el diàleg com a eina per aconseguir els anhels del seu poble, el poble català. Jo li diria
també, que faci això i que deixi de pentinar el gat, que ell deia que hi havia gent que
pentinava el gat, i que es posi a la feina, a lluitar pel diàleg i l'eina que per a tots ens
ajudi a viure amb harmonia i que el poble català es pugui expressar.
Intervé l’Alcalde. Nosaltres també votarem a favor d'aquesta moció. No era una
celebració d'un aniversari, era l'exercici d'uns drets fonamentals, que repetidament
se'ns estan intentant tallar, se’ns estan intentant reprimir. A mi no m'agrada anar a
tallar carreteres o anar a tallar vies de tren. Personalment per la meva formació, per la
meva manera de ser, pel que sigui, probablement, no ho faré mai. Però crec que hi ha
gent que sí que pensa que aquesta és la manera de defensar les seves idees i els
seus ideals, i per tant jo crec que el que feien era exclusivament defensar, i
exclusivament exercir un dret que tenen com a persones i que s'ha de respectar. A
partir d'aquí, venen tota una sèrie de coses que són inexplicables. Les actuacions
policials que hi ha amb aquestes detencions, són com a mínim inadequades, com a
mínim, per no fer servir paraules ofensives; això sí volen que algú vagi a declarar, el
citen i en un percentatge altíssim la gent es presenta, i més quan té la consciència que
no ha fet res mal fet. Després, són detencions, perquè els van tenir una estona
tancats allà a la comissaria, que després han de començar a buscar papers, i han de
començar a buscar excuses i han d'arribar fins a Madrid, perquè algú a Madrid digui
que sí, però que no tenen una base judicial: si tu has d'anar a buscar a les sis de la
matinada, a una sèrie de persones, jo crec que com a mínim has de tenir els papers
ben preparats, i has de tenir-ho claríssim per què es fa, i ha d'haver-hi una actuació
judicial claríssima. Aquí no hi és, aquí hem anat veient que anaven xiulant, que
s’anaven passant la responsabilitat d'un a l'altre i que al final des de Madrid ens deien
una cosa que ves a saber, encara n’estan discutint de si és veritat o no. Per tant com a
mínim, torno a dir, inadequat i dubtós.
I després en parlarem més, però la sensació que la justícia aquí s'ha pres el paper de
defensor de la unidad de la patria i que està fent determinades actuacions per
espantar-nos, no ens la traurà ningú. Als que hem viscut l’1 d’octubre, als que hem
viscut tots els dies i veus el judici, sents indignació, perquè moltes de les coses que
allà expliquen no són veritat i ho diuen representants de la justícia. Per tant, un altre
punt en el que crec que hem de donar suport a aquesta moció que ens presenten els
CDR, i tota la resta de la gent que ens reunim cada dilluns, els nostres amics amb els
qui ens reunim cada dilluns.
La meva sensació és que l'operació del dia 16, aquestes detencions va ser única i
exclusivament per espantar a gent i per castigar determinades persones, que l'única
cosa que feien era exercir un dret, que hi estarem més d'acord o menys amb com
l'exerceixen, però que l'única cosa que feien era exercir un dret.
I també vull expressar la meva solidaritat amb els alcaldes. En determinades
circumstàncies realment és de vegades complicat decidir què és el que has de fer, i jo
estic absolutament convençut que els alcaldes han de posar, això que veiem que
estan explicant en el judici: el que t'està demanant la gent, el que tu entens
perfectament que la gent t’està demanant, i el suport a peticions amb les que fins i tot
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hi estàs d'acord, i que després la justícia diu no sé què. I els alcaldes el que hem de
fer és escoltar la gent i estar sempre al seu costat i, per tant, la màxima solidaritat amb
que no els vagin a detenir d'aquesta manera. I això que explica el senyor Riera, i més
quan s’equivoquen o no tenen ni tan sols les coses clares.
Per tant, absolut suport en aquesta moció, la més absoluta protesta per aquestes
detencions que s'han fet, i crec que hem de seguir defensant els nostres drets per més
que ens vulguin espantar, no ens podran espantar ho han de tenir clar que no ens
podran espantar, per més que ens vulguin reprimir, nosaltres exercirem els nostres
drets, i a partir d'aquí crec que és l'única manera d'avançar en el paper que pensem
que ha de tenir el nostre país, si no com a mínim que els nostres ciutadans puguin
expressar les seves opinions. Per tant, tal com he dit hi votarem a favor.
Intervé la Sra. Toia Codina. Jo volia donar-vos les gràcies en nom de les entitats per
haver-ne pogut parlar aquí en aquest Ple i per haver-nos donat el vostre suport.
S’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 2 CUP) i 4 vots en contra (3
PSC, 1 OeC).
16.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC, PdeCAT I CUP PER ACUSAR
L'ESTAT D'UTILITZAR LA JUSTÍCIA PER PERSEGUIR L'INDEPENDENTISME
Núm. de referència : X2019006509
Núm. expedient: SG022019000004

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 12 de febrer de 2019 va començar el judici als presos polítics, un judici en què la
justícia espanyola vulnera els drets fonamentals amb l’objectiu de “perseguir”
l’independentisme. Estem davant d’un judici polític. L’estratègia de persecució judicial i
política ha provocat una sistemàtica vulneració de drets humans i fonamentals bàsics.
La incapacitat de l’Estat de resoldre des de la política una qüestió que és plenament
política ha criminalitzat el dret de reunió, de manifestació i de la pròpia llibertat
d’expressió, i el dret a la representació política dels acusats, ja que no se’ls ha permès
exercir com a diputats ni participar en les campanyes electorals. La instrucció de la
causa revela una falta de garanties d’imparcialitat i hi ha hagut una contaminació
evident per la intervenció d’investigadors amb un clar biaix ideològic contrari als
acusats. Pel que fa a les acusacions de rebel·lió, sedició i malversació, la defensa dels
dirigents independentistes descriuen fets que constitueixen l’exercici de drets cívics
fonamentals, malgrat que es vinculin irracionalment a delictes.
Hi ha una causa general contra l’independentisme català, mantinguda i blindada
enfront del legítim exercici de drets processals dels investigats i investigades. És
inacceptable que persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia i
les vies pacífiques d’actuació política siguin acusades de delictes com la rebel·lió, la
sedició, la desobediència o la malversació. A l’escrit d’acusació presentat contra els
legítims representants del poble de Catalunya, els líders de la societat civil i
comandaments policials, la Fiscalia demana penes que sumen més de 200 anys de
presó.
Denunciem també la manca de condicions de defensa dels processats i processades
en el judici a conseqüència de la condicions de preses i presos preventius de la
majoria dels acusats. I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part de
les persones encausades és una condemna avançada i absolutament injustificada que
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demostra que la causa està més inspirada per la venjança que pel sentit de justícia.
La violència que volen atribuir al moviment independentista és una invenció, abans
que independentistes són demòcrates i pacifistes. Perquè tots i totes els que vam viure
el que va succeir l’octubre passat, sabem que l’única violència que hi va haver va ser
la de la policia nacional i la guàrdia civil pegant a gent pacífica que únicament volia
votar. De fet, la fiscalia criminalitza els més de dos milions de persones que l’1
d’octubre van defensar la democràcia amb el seu propi cos.
Per tots aquests motius, els grups ERC i PDeCAT, proposen al Ple l’adopció dels
ACORDS següents:
Primer. Denunciar la instrumentalització política de la justícia que està duent a terme
l’Estat, en el procés judicial contra els dirigents independentistes.
Segon. Manifestar que la judicialització de la política lluny d’oferir solucions, dificulta i
bloqueja la situació política i social. Per aquest motius reclamem als diferents poders
de l’Estat espanyol respectar el poble de Catalunya, a les persones que l’integren, als
seus drets individuals i col·lectius i les decisions que lliure i democràticament adoptin.
Tercer. Exigir l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, i
Joaquim Forn.
Quart. Manifestar el suport a la petició de la Junta de Portaveus del Parlament de
Catalunya de ser present durant les sessions de la vista oral que se celebra a la sala
Segona del Tribunal Suprem i que jutjarà a dotze dirigents polítics i socials –onze dels
quals són o han sigut diputats i diputades al Parlament de Catalunya.
Cinquè. Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i el Parlament de
Catalunya, al Tribunal Suprem, al president de l’estat Espanyol, al Ministeri de Justícia,
a la Comissió i al Parlament Europeu.
Intervé l’Alcalde. Si els sembla jo faig la introducció i després anem passant la paraula.
Crec que mirant aquests dies la televisió i veient el que està passant, entenem
perfectament aquest paper que dèiem abans que s'ha atribuït la justícia, perquè és
que diuen coses que nosaltres som testimonis que no són veritat, i això ho està dient
la Fiscalia que ha tingut accés a tota la informació que ha volgut, els advocats de
l'Estat es basen en informes policials que ara deuran venir, que en el judicis ens
sembla que les coses van mig bé, però ara deuran venir tots aquests testimonis. Crec
que els advocats defensors ho han preparat molt bé, però tindran una feinada per
demostrar el que nosaltres sabem que és la realitat. Hi ha un clar biaix ideològic en la
idea que han de defensar la unitat de la pàtria, hi ha un gravíssim error dels
responsables polítics espanyols, de voler solucionar un problema polític sense diàleg,
només purament amb repressió, només purament amb el Tribunal Constitucional que
crec que per més canvis que hi puguin fer-hi, a Catalunya mai més es guanyarà la
confiança d'una majoria molt important dels ciutadans. Per tant, crec, que està
claríssim aquest biaix. Un altre tema que també fa patir quan els veus per la televisió
són les dificultats que tenen per defensar-se, haver de córrer amb un autocar d'un
cantó a l'altre de matinada; crec que això també és una cosa que hem de denunciar.
Està claríssim que el tema de la violència és una invenció i ho repetirem: els alcaldes
ho repetiran, els ciutadans ho repetiran, ho repetirà tothom. A Catalunya no hi ha hagut
violència, hi ha hagut una reclamació d'una idea que poden no compartir, que ha estat
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reprimida durament, no s'ha volgut obrir cap mena de diàleg; i al contrari, s'ha posat la
justícia a defensar una determinada idea d'un determinat grup de ciutadans.
I si algú té dubtes de si és majoritària o no, hi ha una solució molt fàcil, que se'n diu
referèndum, se'n diu preguntar-ho als ciutadans i quedarà clar si és que tenen majoria
o no tenim majoria els catalans que estem demanant això. Per tant, la moció és per
denunciar la instrumentalització política de la justícia, que en aquest cas crec que està
demostrada i que ho veiem cada dia, i exigir l'alliberament immediat –com hem dit
abans– de la Carme Forcadell, d’en Jordi Sànchez, d’en Jordi Cuixart, de l'Oriol
Junqueras, d’en Jordi Turull, d’en Josep Rull, d’en Raül Romeva, de la Dolors Bassa i
d'en Joaquim Forn, dels qui em sento molt orgullós per veure com han estat capaços
d'explicar les seves actuacions, de raonar i demostrar les seves actuacions i de
defensar les seves idees, amb les quals no puc coincidir més, i que són purament
l'exercici d’uns drets fonamentals de les persones.
Aquesta és la introducció de la moció i passaré la paraula als grups.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com he dit abans, sí que
donarem el nostre suport a aquesta moció. Aquí sí que em sembla que tenen lloc la
desobediència civil, cosa que al nostre entendre no passa amb una celebració tallant
una via de tren. Sí que tenen lloc els drets socials i polítics de les persones, cosa que
al nostre entendre no passa amb una celebració que es fa tallant una via del tren; i
equiparar amb el mateix sentit i amb el mateix valor les dues accions, la de l’1
d'octubre i tallar una via de tren per fer una celebració, ens sembla en detriment de la
moció que ara estem debatent, i que sota el nostre parer hi estem d'acord i hi donarem
suport.
A mi em sembla que sovint passa, que la polarització política és tan gran, que un dels
efectes que té, és que només escoltem les raons i les persones d’aquells que
coincideixen amb nosaltres. Jo segurament estic en risc de caure en aquest mateix
defecte, però com a mínim, faig l'esforç d'entendre, de llegir, d’escoltar posicions que
no coincideixen amb la meva, i em sembla que això hauria de ser més general.
Estic d'acord amb la moció pel que acabo de dir, perquè hi ha una judicialització de la
política que ens porta a un atzucac fortíssim, que d'entrada no veig que hi pugui haver
un camí de sortida, o un inici de camí, i evidentment passa per la finalització d'aquest
judici, que no hi hagi cap pres polític, que és el que tenim en aquests moments. I un
cop no tinguem cap pres polític, que espero que és el que passi, amb unes eleccions
que tenim ara aquí a les portes, que ja veurem una mica què és el que la gent acaba
decidint i pensa sobre la situació actual, i quina és la confiança que dona als diferents
partits i opcions que es presenten; només a partir d'aquest moment potser tindrem
alguna opció de començar a veure una mica quines vies de sortida tenim a una
situació que no ens agrada i no volem cap de nosaltres. Com he dit, votaré
favorablement.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Agafaré el fil de
les seves paraules Alcalde, si m'ho permet, i aleshores també li dirigiré cap al regidor
Sr. García, l'exercici i la conquesta de drets sovint implica conflictes, Xavier. I això ho
hem vist al llarg de la nostra història, des dels moviments populars, els moviments
socials, sempre hem hagut d'activar mecanismes necessaris per poder reclamar, per
poder guanyar, per poder exercir drets, negats moltes vegades per aquells que tenen
el poder; ja sigui la patronal o ja siguin les classes dominants, l'Estat i les seves
administracions, o bé el patriarcat, que també és un dels poders que s'associa a la
nostra societat i que s'ha associat històricament a la societat humana. És en aquest
context que fa quinze dies que es va iniciar un procés al Tribunal Suprem contra el
referèndum de l'1 d'octubre, un procés que no és aïllat. Moltes companyes nostres han
estat represaliades o detingudes pels aparells repressors d'institucions governades
pels partits d'aquelles persones que s'asseuen al Tribunal Suprem.
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És per aquest motiu, que prenem la paraula en defensa de la democràcia i dels drets
fonamentals, civils i polítics, però també socials, que entenem que estan en perill,
perquè el fet que es vulgui jutjar en unes condicions que per a nosaltres són de greu
vulneració de drets civils i polítics, denunciats per múltiples organitzacions
internacionals de caràcter governamental i no governamental, els responsables polítics
del referèndum de l'1 d'octubre, molts d'ells representants del poble escollits
democràticament, d'altres portaveus o activistes d'organitzacions socials, representa
per a nosaltres, que en la realitat es vol jutjar l'exercici de la democràcia,
paradoxalment, en nom d'una democràcia i d'un Estat de dret. I que per tant, del que
es tracta, és d’un judici contra el poble català i contra tots els pobles de l'estat
espanyol. Prenem doncs la paraula per denunciar que veiem el perill d'unes
institucions judicials polititzades, que vulguin castigar de forma exemplar –com va
passar el 16 de gener– i d'acord amb uns interessos polítics poc dissimulats. Els
responsables polítics i governamentals d'organitzar un referèndum per tal que mai
ningú no gosi de nou assajar vies polítiques i democràtiques, que posin a debat
qüestions que determinades elits polítiques, econòmiques o judicials puguin considerar
fora de la llei.
Però precisament perquè som conscients que el que es jutja és en aquesta causa
general són drets col·lectius i, perquè som conscients que quan l'Estat apuja el to de la
repressió ningú no en queda al marge; fem doncs una crida a la mobilització per
denunciar aquest procés polític, per exigir l'alliberament immediat dels presoners i
presoneres polítiques i, el lliure retorn de totes les persones exiliades. I exigir, també,
el final de tots els processos judicials polítics que més enllà dels membres del Govern i
portaveus de les organitzacions de la societat civil empresonats, afecten actualment
milers de persones anònimes del nostre país, com per exemple la Tamara i l'Adrià.
Per això prenem la paraula, avui, contra la raó d'Estat, per defensar drets civils i
polítics i perquè aquests són la clau per poder defensar altres drets, perquè sense
drets civils i polítics no hi ha democràcia, igual com sense drets socials no hi pot haver
una democràcia plena, sense drets civils i polítics tampoc no hi pot haver democràcia,
perquè la democràcia no pot estar mai fora de la llei, perquè la possibilitat de debatre i
decidir no poden estar fora de la llei, perquè un referèndum no pot estar fora de la llei,
perquè les mobilitzacions ciutadanes i la llibertat d'expressió no pot estar fora de la llei,
perquè decidir no és un delicte, ho digui qui ho digui, i això sí que és una mentida que
es cansaran de repetir-la i no es tornarà veritat, perquè ni un referèndum ni
l'autodeterminació, no es poden jutjar i encara menys condemnar. Per això, aquí, ara,
nosaltres demanem el dret a decidir-ho tot.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres ens abstindrem
d’aquesta moció perquè ja es va presentar a la Diputació de Girona i el grup socialista
es va abstenir, per tant, seguint amb la línia argumental dels nostres companys de la
Diputació de Girona, ens abstindrem.
Sí que la Sra. Clara Casanovas parlava de l’Ernest Lluch, li agraeixo. Justament
l’Ernest Lluch era un company nostre, d'aquesta agrupació del PSC de la Garrotxa. Jo
havia estat moltes vegades a casa seva, al principi d’amagat, perquè era difícil
accedir-hi i perquè estava controlat per la Guàrdia Civil com vostè sap, i després ja
lògicament amb la llibertat de poder-hi anar tranquil·lament a parlar amb ell. L’esperit
de l'Ernest Lluch, és el nostre esperit, és aquest esperit del catalanisme polític, aquest
esperit de portes obertes d’intentar arribar a acords i cadascú respectant, lògicament,
les seves idees, però que nosaltres tenim unes idees concretes i també volem que
se'ns respectin aquestes idees. No vol dir que nosaltres estimem molt menys
Catalunya que vostès, o que altres ciutadans. Nosaltres tenim les nostres idees, la
independència no és el nostre objectiu final, és el federalisme i per tant –ho hem
explicat moltes vegades– i també hem explicat moltes vegades i ho he dit abans, que
defensem la democràcia, hem lluitat molt per aquesta democràcia que ens ha costat
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molt aconseguir-la i que nosaltres defensem el que és la independència de poders a
l’Estat, a la democràcia, per tant defensem aquesta independència. Per tant en
aquesta moció ens abstenim.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup polític d’ERC. Nosaltres començarem per
dir que estem absolutament d'acord amb el que ha argumentat l’Alcalde i el que han
argumentat també els companys de la CUP. Aquests dies hem estat fent un curs
accelerat de jurisprudència, de drets, de tribunals casposos, i la veritat és que estem
vivint un moment extremadament excepcional i suposo que fins que no hi posem un
temps de marge, no en serem prou conscients de fins on ha arribat l'Estat espanyol.
Estem observant d'una manera jo diria estupefacta, com un tribunal que vol semblar
just i cordial, el que està fent és un sainet terrible. I davant d'això ens preguntem: ho
fan per què realment no tenen cap intenció o no poden demostrar res? O ho fan
perquè realment a sota la taula ja hi tenen una sentència redactada? I per tant aquesta
sensació que tenim, que els nostres companys i companyes estan defensant cada dia
d'una manera absolutament digna, un marc de realitat que tots hem viscut, i uns fets
que són impossibles d'aprovar, ens fa patir cada dia per veure si tindran realment la
sentència justa que es mereixen, que seria que demà mateix fossin ja a casa seva.
Nosaltres ens passem el dia a les xarxes, jo penso que això ens passa a tots, estem
tot el dia mirant el canal 3/24, estem tot el dia enganxats intentant d'entendre què
podrà passar per si aquest judici no és realment una absolució.
I mentre els nostres hashtags són: #joacuso, #democràcia o #judicifarsa, que potser
aquest és el que posem més, els seus penso que podrien ser: #nomeconsta, #nose,
#nomeacuerdo, #fueotro, #loviporlatele o #sietecochesdevastados. I per tant, si la seva
capacitat d'argumentació és aquesta, jo penso que és realment lamentable el fet que
hàgim tingut els companys i companyes a la presó durant tants i tants de dies. Posar
en un valor immens la feina que fan els advocats i advocades, que estan allà dia a dia,
i sobretot sempre –tal com deia l’Alcalde– quan els veus declarar per la televisió et fan
patir, perquè alguns d'ells els coneixes i el que voldries és que tot plegat acabés molt
bé per a ells; i per tant per una banda et fan patir, per l'altra et donen una força i un
orgull de conèixer-los, una força i un orgull de país, i el fet que la nostra lluita només
triomfarà si persistim, i persistim sempre i persistim dia a dia i no ens deixem
acovardar per un Estat que només basa la seva feina en judici, en jutges i en
repressió.
Respecte als posicionaments tenim claríssim que davant de tot el que està passant,
només hi ha dues possibles posicions: una a favor de la democràcia i a favor del
govern de Catalunya, que va posar les urnes perquè nosaltres poguéssim exercir els
nostres drets, i l'altra, en contra de la democràcia. Ara mateix no sé si això és
polarització, però penso que és una realitat bastant important.
Per últim deixeu-me que acabi convocant a tothom a Madrid el 16 de març, perquè allà
on hem d'anar a expressar el nostre desacord més absolut amb aquesta repressió de
l'Estat, és justament a la capital de l'Estat i per tant, esperem trobar-nos-hi tots, per
poder dir ben alt i clar que decidir no és un delicte.
Intervé el Sr. García. La consideració va una mica en línia del retret, ho entenc així, del
Sr. Massanella, com dient que els conflictes socials són el que fan avançar la societat,
com si jo no estigués d'acord amb aquesta afirmació, i fa aquesta observació a una
persona que estic segur que sóc el que ha organitzat i ha participat en més vagues de
tipus social, de tots els que hi som; anava a dir dels regidors, i quasi m'atreviria a dir de
la gent que avui ens acompanya. Per tant, no sols entenc perfectament que el conflicte
social fa avançar les societats, sinó que he practicat molt i durant molt de temps
aquest principi. La meva crítica en el bon sentit, que feia referència a la moció anterior
i algunes de les expressions, no sé si s'entendrà millor, que és per a mi –i em puc
equivocar i ho accepto perfectament– el que jo denomino “política xou”. Ii això
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segurament es va veure –almenys per a mi– molt clarament, per exemple ahir, quan
diferents testimonis havien de respondre, hi va haver dues persones, el Sr. Baños i
l’exdiputada de la CUP, que es van negar a contestar a Vox. Bé aquesta és una
manera d'enfocar i afrontar aquest tema de Vox. N’hi va haver altres que van plantar
cara i van arriscar-se i van contestar i, al meu entendre es va fer molt i molt bé.
Existeixen maneres diferents de veure, apreciar o considerar com s'ha d'actuar en
determinades ocasions. Jo el que demano és que, no que comparteixin però com a
mínim que facin l'esforç d'entendre i no manipular, tergiversar o intentar donar la volta
a les coses que jo expresso en el Ple i en aquest tema. No sé si he aconseguit aclarir
una mica més el perquè i els motius del meu posicionament, en una moció i en l'altra.
Intervé el Sr. Massanella. Ahir les companyes de la CUP a Girona, els exdiputats –
perquè tots dos han estat diputats– Antonio Baños i Eulàlia Reguant, van exercir
desobediència civil. És a dir, a partir d'uns principis que la CUP defensa, i que la CUP
expressa, elles van decidir no declarar a Madrid. L’Eulalia Reguant, a més a més, va
demanar de declarar en català. Per tant no és “polític xou”; és convicció, és fermesa,
és tenir molt clar que anem a fer allà, anem participar d'allò que sí que és realment un
xou. Allò és una farsa, com deia la Sra. Barnadas. Per tant els companys Eulàlia
Reguant i Antonio Baños van defensar allà una posició i la posició és no permetre que
la posició de l'Estat i que l'acusació popular els interroguin d’uns fets que no poden
demostrar, i no donar-los l’aparador perquè puguin parlar. Per tant no és “política xou”,
és convicció, són drets, són fermesa, són idees.
S’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 2 CUP, 1 OeC) i 3 abstencions
(PSC).
17.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS OeC, ERC, PSC I PdeCAT DE SUPORT
A LA VAGA LABORAL DEL 8 DE MARÇ
Núm. de referència : X2019006967
Núm. expedient: SG022019000009

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març de 2019, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions
públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços aconseguits, persisteixen les desigualtats històriques que han donat
lloc a la discriminació de les dones en tots els àmbits de la vida. Les situacions de
vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major
precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa. A més, hem assistit a
un període de crisi econòmica en què els drets de les dones han patit una regressió, al
mateix temps que veiem com sorgeixen moviments reaccionaris amb l’objectiu
d’eliminar els importants avenços assolits.
Davant d’aquesta conjuntura, i conscients que hi ha importants interessos i
resistències en contra de la plena equiparació de drets de les dones en la nostra
societat, que, amb arguments intolerables, pretenen destruir els èxits que amb
tantíssim esforç s’han anat conquerint, considerem que ens trobem en un moment
decisiu. La nostra lluita històrica per la igualtat s’ha d’alçar amb força renovada per
exigir amb més intensitat, contundència i fermesa els nostres drets. I en aquesta lluita,

Mod ACTS_DP06

44

homes i dones, conscients de la desigualtat existent, hem d’unir-nos ara més que mai.
La consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes ha de ser un ferm
compromís.
Condemnem totes les formes de violència masclista, sobretot els assassinats de les
dones pel fet de ser dones, ja que és l’expressió més brutal, repulsiva i intolerable. De
la mateixa manera, les agressions sexuals, l’assetjament per raó de sexe que de
manera quotidiana, pateixen dones i nenes, així com totes aquelles altres formes de
violència contra les dones en tots els àmbits: a la llar, al carrer i a la feina. Cal
combatre, a tots els nivells i en tots els àmbits i escenaris, la invisibilitat de la violència
masclista, la seva normalització social i les manifestacions i les estratègies de suport,
de reforç i de perpetuació d’aquesta violència.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa
al conjunt de Catalunya del 26% el 2017 però s'accentua fins el 43% en els sectors
amb ingressos més baixos. Les dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se.
Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones i més del 70% de les
empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Per exemple, en un
àmbit com l’educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades, els càrrecs
de més rellevància continuen essent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de
vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les
dones.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de
lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica
replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per la igualtat i
intransferència.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària, per denunciar qualsevol
vulneració de drets i per posar fi al retrocés experimentat en aquest àmbit en l’última
dècada.
ACORDS:
Primer. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per
les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del
Moviment Feminista i els sindicats majoritaris, en la seva ampla pluralitat, la de CCOO
i UGT el dia 8 de març amb dues hores i la d’altres sindicats que propugnen tota la
jornada, així com a les concentracions previstes per al mateix dia. De la mateixa
manera donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants
del dia 8 de març.
Segon. Utilitzar tots els mitjans a l’abast de l’Ajuntament d’Olot per tal de fer difusió de
la vaga i les seves reivindicacions.
Tercer. Manifestar el compromís de l’Ajuntament d’Olot per continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant
qualsevol tipus de discriminació i violència.
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Quart. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als
càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de
mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Cinquè. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de
prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de
juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com cada 8 de març
celebrarem l'aliança entre dones. El text que ara llegiré és d'un manifest del col·lectiu
de dones que comparteixo absolutament i no està en el text de la moció. Diu així:
“Cada 8 de març celebrem l'aliança entre dones per defensar els nostres drets
conquerits. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i
sindicalistes. Les que van portar la Segona República, les que van lluitar a la Guerra
Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites
antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és suficient, queda molt per
fer i nosaltres seguim lluitant. Les nostres identitats són múltiples, són diverses, vivim
als pobles i ciutats, treballem en l'àmbit laboral i en el de les cures, som paies, gitanes,
dones amb diversitat funcional, inter, hetero, etc. Som les que no hi són, som les
assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van
quedar a les fronteres, som totes.”
A continuació llegeix els acords que la moció proposa adoptar.
Intervé la Sra. Mercè Traveria, en representació del grup municipal PSC. Aquest 8 de
març, Dia Internacional de les dones, la societat i la democràcia ens hi juguem molt, ja
que apostem fermament per la defensa dels drets, la llibertat i la seguretat de les
dones. Estem vivint l'amenaça real cap a les polítiques feministes, tant a nivell
internacional, com a nivell estatal i municipal, amb formacions polítiques absolutament
reaccionàries i la radicalització de partits que recuperen el seu discurs més retrògrads i
contraris als drets de les dones. Al nostre partit estem compromeses i compromesos
amb el canvi social que impulsa el feminisme. No podrà haver-hi veritable
transformació si no es compta de manera essencial amb les dones, amb la seva
participació i contribució, i recollint l'esperit del 8-M, situem la igualtat com a eix
transversal, i ens reafirmem en la necessitat de continuar desenvolupant polítiques
feministes perquè les dones som discriminades i en tots els àmbits: laboral on es
produeix, una de les majors desigualtats que viuen; també la desigualtat entre sexes
està a l'arrel de la violència de gènere; la sexual. Avançar cap a la igualtat és una
responsabilitat que ens demana explicacions individualment i com a societat, i que
també obliga totes les administracions des de l'estatal fins a la local.
Estem al 2019 i avui dia totes les dones del món procedents de diferents cultures, amb
diferents religions, i que viuen situacions molt diverses, s'uneixen per celebrar aquesta
data per exigir que es respectin els seus drets i es reconegui la lluita contra la
discriminació que continuem vivint en la majoria de les esferes de la vida diària pel fet
de ser dones. Estem a favor dels drets de les dones els 365 dies de l'any per contribuir
a una societat més justa i igualitària, i amb l'esperança que mocions com aquesta no
siguin necessàries en un futur. Votarem a favor evidentment.
Intervé la Sra. Pagès, en representació del grup municipal ERC. El 8 de març en motiu
del Dia Internacional de les dones, farem vaga i ens mobilitzarem per reivindicar els
nostres drets i fer evidents les desigualtats de gènere, davant d'una realitat que ens
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exclou pel fet d'haver nascut dones. Any rere any, hem sortit al carrer per fer sentir la
nostra veu, i aquest any evidentment no serà l'excepció. És important que tinguem
clar, que encara que cada dia som més i més hem, de ser moltes més per poder
avançar i reconduir la figura femenina al lloc que li pertoca.
Avui en dia les dones ens enfrontem a desigualtats estructurals que ens exploten,
exclouen i oprimeixen. Volem posar èmfasi en el treball: la divisió sexual del treball que
produeix una inserció diferent, una desigualtat salarial, un major nombre de jornades
parcials i sempre en detriment de les dones. És importantíssim treballar per obtenir
unes condicions salarials i laborals dignes sense distinció de gènere. Les violències a
les quals ens enfrontem són constants i abundants: des del micromasclisme
invisibilitzat i realitzat amb total impunitat, fins a les agressions sexuals i feminicidis. De
fet, no podem deixar de denunciar la feble contundència de la justícia actual, que deixa
impunes els agressors i sovint culpabilitza les víctimes. Per aquests motius i molts
més, creiem totalment necessari donar suport a aquesta vaga des de l'Ajuntament. Les
dones tenim clar que som subjecte actiu d'aquesta societat i el 8-M ho pararem tot per
demostrar-ho.
Ara bé, també dir que la lluita feminista no es pot limitar al 8 de març, necessitem
intervencions comunitàries i col·lectives que tinguin com a objectiu la transformació
social. Per això, entenem l'autodefensa feminista i l'empoderament com a respostes
principals per trencar amb el sistema patriarcal i la desigualtat social. Per acabar,
convidar-vos a participar, ja sigui de manera activa, o fent difusió, o el que sigui, de les
accions que s'estan preparant per al 8 de març aquí a la Garrotxa, des de la
Coordinadora Feminista de la Garrotxa. Estem organitzant una jornada de tot el matí,
començarà amb un taller de pancartes, després hi haurà una manifestació, taules
rodones parlant de diferents temes, i un dinar no mixt, es realitzarà aquí al centre de la
ciutat, i ja us dic: participeu-hi de la manera que pugueu, si sou dones participeu-hi
activament, si sou homes faciliteu que les vostres companyes puguin participar-hi,
assumint les tasques que elles fan en aquell moment.
Intervé la Sra. Zambrano, en nom de l’equip de govern. Difícilment es pot estar en
desacord amb l'esperit de la moció, per això la presentem conjuntament amb
vosaltres. Malauradament tot i els avenços que s'han anat produint encara avui, és
evident que a la nostra societat no hi ha igualtat entre homes i dones. Que la igualtat
de drets i d'oportunitats que haurien de garantir el nostre marc legal i el nostre marc
jurídic, a la pràctica no els veiem massa enlloc. No volem repetir moltes xifres i molts
comentaris que s'han fet aquest vespre aquí, però sí dir, que si la població mundial
està més o menys repartida meitat i meitat entre homes i dones, els càrrecs a tots
nivells, no estan massa repartits, sinó tot el contrari, estan amb molta desigualtat, igual
com també els salaris que representen moltes vegades disminucions, rondant un 23 %
dels salaris.
Fins quan haurem de reivindicar els drets de les dones? No ho sabem. ens agradaria
pensar que d'aquí molt poc ja no se'n parlarà perquè està molt normalitzat. No ho
sabem. Aquí a la Garrotxa fa més de 25 anys que tenim les dones ALBA que estan
ajudant a la igualtat entre les dones, ajudant contra la violència de gènere. Veiem que
les nostres empreses de la Garrotxa, empreses familiars i empreses molt diferents que
a la resta de Catalunya per la seva poca dependència financera i la seva capitalització,
que fan que tot el tema de l'atur a la nostra comarca sigui un referent; doncs quan les
veiem, veiem que moltes dones estan portant aquestes empreses a primer nivell; que
la JEC és l'Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa té moltes dones, que ho
estan fent molt bé, que aquí ho estem fent –jo crec– molt i molt bé, que estem sempre
davant de tot, i que hi ha referents i empreses a nivell nacional exportant a nivell
pràcticament mundial, i que són dones les que estan al davant de tot.
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Nosaltres esperem que a part dels voluntat política que tenim tots aquí, avui, que a
nivell personal cada un de nosaltres ho fem dia a dia, i que aviat sigui un tema que no
es parli, perquè estigui totalment integrat. I per tant, hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. En primer lloc, volem
transmetre tot el nostre suport i tota la nostra sororitat a totes i cadascuna de les
dones. Totes i cadascuna de les dones reben al llarg de la seva vida múltiples formes
de vexacions, de diferències i de violències i, especialment, en un dia com avui, volem
transmetre el nostre suport i sororitat al Comitè de Vaga Feminista 8-M de la Garrotxa.
La coordinadora del 8-M és un conjunt d'entitats, de persones vinculades a la lluita
feminista, i juntes estan organitzant una vaga, estan organitzant uns piquets, estan
organitzant una mobilització i diferents actes a la jornada feminista.
Pel que fa als acords d'aquesta moció, nosaltres demanem una mica més de rigor i
participació activa de la majoria de grups que estan aquí al Consistori, i ho diem
bàsicament perquè un petit exercici que he fet jo ha estat buscar al Ple de febrer de
l'any passat, i hem trobat una moció molt similar, per no dir molt coincident amb
aquesta. Està bé, en aquest cas, s'ha incorporat a part de la vaga de dues hores de
dos sindicats, que són Comissions Obreres i UGT, s'anomenen sense enumerar-los,
altres sindicats; s'anomena sense anomenar-los uns altres moviments, o en aquest
cas la coordinadora concreta. Però nosaltres l'any passat hi vàrem votar en contra.
Aquest any hi votarem a favor. Però hi votarem a favor no perquè s'hagi fet res, estem
allà mateix o pitjor, ara ho desplegarem. Però ho votarem a favor perquè nosaltres
considerem que és bàsic, que és fonamental i és indispensable, que hi hagi més rigor,
que hi hagi més participació de totes i cadascuna de les persones estan avui aquí, i
sobretot de la societat en general. Consideren que hi ha una manca de suport explícit
en aquesta moció concreta, a la convocatòria del 8-M a la Garrotxa. En aquest cas, la
Susanna ens ha explicat una mica els actes i jo he portat el cartell perquè el veieu, i el
cartell crida a la vaga general feminista, en aquest cas és un cartell que ha dibuixat
una companya de l'escola de Belles Arts, i el col·lectiu de dones i d’entitats demanen,
tal com ho ha fet la nostra companya, que ens animem i participem de forma activa.
Creiem que cal posar més que mai especial èmfasi en el “vaga”, amb tot el que això
implica i aplicar-ho. Aplicar-ho amb mentalitat, i amb concepte, i en aquest cas vull
parafrasejar el volgut, estimat, i injustificadament empresonat Jordi Cuixart, quan
aquest dia parafrasejava –no era la primera persona que ho feia, l'Anna Gabriel
anteriorment, també exiliada de forma injusta, també havia parafrasejat– el volgut i
estimat Marcelino Camacho: “El dret a vaga general es guanya fent vaga general, els
drets es guanyen lluitant”, ho hem parlat en altres mocions. I la lluita feminista es fa
exercint la lluita feminista, la lluita feminista es fa combatent el patriarcat que és la gran
idea base que està maxacant aquesta lluita de forma contínua.
Diem això precisament perquè no tenim molt clar que alguns o algunes regidores, no
tinguin clar quin és el concepte de vaga, no tinguin clar ni què suposa, ni què implica,
ni com s'organitza; i de la mateixa manera també considerem que en molts casos no
es té clar què implica el feminisme, que és la lluita directa contra el patriarcat, com a
victòria final. De totes maneres, també vull parafrasejar Simone de Beauvoir quan deia
que a cada crisi econòmica, social, política i ideològica que hi ha, els drets de les
dones són trepitjats. Per tant, això no acaba aquí i no arribarà la victòria final, sinó que
és una lluita constant, contínua i sense parar.
Finalment, llavors hi ha una altra cosa que tampoc hem vist molt clara, quan els
diferents punts insten “que tots els mitjans de l'Ajuntament s'utilitzin per difondre”, això
no tenim molt clar que suposa; és bàsic que els mitjans s'apliquin en aquest sentit,
però no tenim molt clar com es concreta, com es materialitza. El mateix ens passa
quan es parla que es continuï treballant, ens sembla bé, no hi estem en contra
evidentment, però què significa, com es tradueix tot això? Per tant més enllà de la
teoria el que volem demanar –i ens hi posem nosaltres també– és més praxis. I un cop
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més, queda en evidència la necessitat imperiosa de crear el concepte que nosaltres
anomenem “Punt lila”, és un òrgan de coordinació entre el Govern, entre l'Ajuntament,
entre tots els partits que hi ha aquí, i tots els moviments i persones que estiguin lluitant
amb el feminisme. Hem anomenat el col·lectiu de dones ALBA, que porta molt de
temps, podem anomenar La Dalla, podem anomenar La Coordinadora, podem
anomenar Alliberem-nos; podem enumerar diferents col·lectius i diferents persones,
que puguin posar-s'hi, i nosaltres en aquest cas volem recordar que vàrem demanar
en aquest ple –i que la immensa majoria van aprovar– la creació d'aquest Punt lila. Ho
hem aprovat en Ple, ho hem demanat i no hem avançat com a tal, demanem que es
faci.
Finalment, tres precs més que volem incloure: que de la mateixa manera que cal
construir aliances col·lectives polítiques, ideològiques i socials, per blindar la lluita
feminista, davant de l'incipient voluntat i l'eterna lluita que hi ha en aquest col·lectiu
enfront del masclisme i l'homofòbia; per tant, creiem que ens hem d'entendre i que s'ha
de crear un tipus de treball de grup que treballi en això, mantenim una mica la idea
aquesta del Punt lila.
L'altra cosa: creiem que ens cal un pacte de ciutat, i nosaltres ho proposarem, estem
disposats a parlar-ne i proposarem que sigui un pacte de ciutat inclusiu, que blindi
políticament el compromís polític de tots i cada un dels membres d'aquest Consistori,
enfront els comportaments i actituds ofensives que estan apareixent en segons quines
formes polítiques. Per a nosaltres és una línia vermella, i entenem que en aquest cas,
cal que a Olot sigui definitivament aprovat pel Ple i que es consideri feminista,
antifeixista, antiracista i antihomòf perquè considerem que això són pensaments i són
actituds que van en contra dels drets de la ciutadania, i en contra d'una lluita històrica
com és el feminisme. Si tenim una necessitat imperiosa, d’una revolució democràtica,
també tenim una necessitat imperiosa d'una revolució feminista, de la mateixa manera
que tenim una necessitat imperiosa d'una revolució ecològica. Aquestes tres potes
creiem que són l'única forma que podem avançar de forma col·lectiva.
Malgrat tots i cadascun dels peròs que he exposat aquí, i que són amb voluntat de
construir amb voluntat de sumar-hi, i amb voluntat d'explicar i clarificar perquè
nosaltres no l'hem presentat conjuntament amb la resta de grups del Consistori,
perquè considerem que en certa manera s'ha anat una mica a correcuita, creiem que
això és un punt de principi votar-hi favorablement, i és un punt de treball per exercir
aquest espai de lluita des de la institució, conjuntament amb el carrer.
Intervé el Sr. García. Dir al Sr. Riera que no s’ha anat a correcuita, s’ha anat amb el
ritme normal que les mocions en general se solen fer. Quan deies que no anomenava
algunes organitzacions, com se’ls va enviar amb temps per si us volíeu afegir –com tu
mateix has dit– també podíeu suggerir que faltaven alguns noms, ho haguéssim recollit
amb tota tranquil·litat i estarien al text de la moció, en lloc de sentir-ho com un retret,
perquè em penso que això no ens ajuda, ni a vosaltres ni a nosaltres, que defensem
això. Comparteixo en gran part les reflexions que feies, però em sap greu, perquè en
principi el que votem és el text exacte de la moció i em sembla que les coses que
defensaves segurament tindrem ocasió de tornar-ne a parlar o de tornar a presentar
algun aspecte, que m'ha semblat entendre que ja s'havia aprovat però s’incomplia, i en
tot cas era una mica perquè quedi clar això. De totes maneres agrair el suport a la
moció.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
18.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER LA REGULACIÓ DELS PATINETS
I BICICLETES ELECTRIQUES A OLOT
Núm. de referència : X2019006520
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Núm. expedient: SG022019000006

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La proliferació de nous vehicles com patinets i bicicletes elèctrics a la nostra ciutat és
una realitat que anirà a més. Els usuaris de patinet elèctric a la ciutat han de poder-ne
gaudir, respectant als altres usuaris de la via pública , amb unes normes clares que
protegeixin a tots.
Per tant. al marge de la futura regulació en què treballa la Direcció General de Trànsit,
des d’Esquerra Republicana es proposava treballar des de ja mateix amb una proposta
concreta que prioritzi la seguretat del vianant, usuari majoritari i més vulnerable de la
via.
ACORDS
1-Crear una comissió d’estudi amb la finalitat d’avaluar els diferents tipus de vehicles i
les diferents alternatives i que pugui proposar el redactat d’una nova ordenança o la
modificació de les existents que permetin crear una nova regulació respecte aquesta
nova realitat que entri en vigor durant el 2019.. Aquesta nova regulació ha de
determinar per quins espais i a quina velocitat tindrà permís per accedir cada tipus de
vehicle.
2-Recomanar i estudiar la obligatorietat als usuaris d'aquests sistemes de transport la
contractació d'una assegurança assequible que els cobreixi personalment en cas
d'accident i també als vianants que poguessin resultar ferits.
3-Un cop aprovada aquesta regulació, s’informarà a la ciutadania de les noves normes
establertes per la mobilitat, a través de campanyes a tots els mitjans de comunicació
locals.
Presenta la moció el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. La mobilitat a
les ciutats, l'ús pacífic dels carrers i una nova forma de viure i disfrutar de la ciutat fentla més amable per als ciutadans, és una constant preocupació en l'actualitat. La
mobilitat urbana està canviant molt de pressa, de fa relativament poc han aparegut els
patinets elèctrics, que molts cops substitueixen els desplaçaments a peu, moto o
bicicleta. La seva aparició suposa un repte per a la mobilitat urbana, ja que la seva
presència ha deixat desplaçada la normativa existent en trencar la tradicional divisió
entre vianant i vehicle de motor o bicicleta, que ens servia per regular el trànsit urbà. El
vianant circulava per la vorera i la resta de vehicles per la calçada o pel carril bici. Amb
aquesta premissa s'establien les normes que regulaven el trànsit; ara però, amb l’ús
cada cop més generalitzat del patinet, ens trobem que no els podem assimilar als
vianants i fer-los circular per la vorera, i tampoc els podem assimilar als vehicles a
motor ni a les bicicletes, i per tant si es vol circular per la calçada o pel carril bici, si és
que n'hi ha. A més, al no ser vehicles de motor, no requereixen d'autorització
administrativa per circular i tampoc tenen l'obligació de tenir una assegurança. Creiem
per tant, que abans que no ens arribi la definitiva normativa d'aquests vehicles per part
de la DGT, val la pena que puguem regular i garantir la convivència d'aquests vehicles
amb vianants i la resta de vehicles a motor i bicicletes.
A continuació el Sr. Mitjà llegeix els acords que es proposen a la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Donarem suport a aquesta
moció. Dir-los que nosaltres d’una manera recorrent, en els darrers temps també
estàvem preocupats amb aquesta temàtica i amb la possibilitat de presentar alguna
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moció, recollint d’alguna manera algun ajuntament que ja havia concretat molt més
aquesta regulació. Però ens passava una mica el que vostè també ja ha comentat:
semblava que havia de sortir una normativa general a la qual ens hauríem d’acollir
tothom, i ens va semblar més prudent esperar, per tant, malgrat hagi de sortir la
normativa donarem ple suport a les propostes que vostès fan.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Abans quan
parlàvem del Pla d'Usos del Firal, parlàvem nosaltres de l'espai públic, i aquesta també
és una moció que parla de l'espai públic en certa manera.
Nosaltres ens abstindrem, perquè pensem que l'ús dels patinets i ginys elèctrics –
permetin-me que aquesta paraula– no està causant cap tipus de problemàtica a la
nostra ciutat; potser estem equivocats, però com a mínim no tenim nosaltres la
sensació que s'estigui produint una problemàtica, com sí que hi ha a Barcelona, que
has de vigilar que no t’atropelli un giny que no fa ni soroll, que gairebé ni el sents. Per
tant, per nosaltres, creiem que no és necessari crear aquesta comissió.
Per altra banda com també ara recordava el Sr. García, potser hauríem d’instar a qui
correspongui a que sigui la DGT la que la que faci aquesta normativa, a la qual ens
haurem d'acollir, ens agradi o no, però ens hi haurem d'acollir, per tant potser també
esperar-nos.
Ara, també si els serveis tècnics de l'Ajuntament i sobretot la Policia Municipal,
realment detectessin que hi ha un problema, que darrerament hi ha molts usuaris de
patinets i altres ginys elèctrics, després sí que veuríem bé que es pogués introduir
alguna modificació; nosaltres pensem més en una modificació de l'Ordenança de
circulació, ordenança per cert es va aprovar el 28 d'octubre del 2008 i en el seu capítol
20, l'article 48 regula l'ús de cicles i bicicletes, i per tant segurament seria aquí on
hauríem d'afegir-hi els patinets i els altres ginys elèctrics.
Un aspecte diferent per això, per a nosaltres, són les bicicletes elèctriques, que no
deixen de ser bicicletes i per tant els usuaris les bicicletes elèctriques jo pel que veig –
en coneixem un– fa el mateix ús de la bicicleta elèctrica que fem una bicicleta normal,
i per tant per a nosaltres ja formarien part d'aquest paquet de què hem de fer amb una
bicicleta, i per tant hem de portar casc, etcètera. Per tant com que acabem de veure ni
la necessitat, i pensem que potser també podríem esperar o com a molt modificar la
normativa actual, nosaltres ens abstindrem.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres estem d'acord amb la
moció en general, tot sigui per millorar la ciutat, és important i és interessant. El que
passa que potser sí que aquesta comissió d’estudi que s'ha de crear, que en tot cas
sigui una comissió tècnica que elabori els treballs i que llavors en tot cas els polítics ja
ens hi posarem en segon terme, perquè en tot cas jo penso que s'ha de fer un estudi
tècnic de la modificació de l’ordenança i per tant sí que és important això. Hi votarem a
favor.
Intervé el Sr. Gelis, en nom de l’equip de govern. Votarem a favor, però voldria fer dos
comentaris: aquest és un tema que hem debatut bastant amb la Policia Municipal,
bàsicament pel tema dels patinets elèctrics o no, i ens demanen una mica de calma en
el sentit que insisteixen que sortirà d'una forma més o menys ràpida –encara que això
ja fa dies que es diu i no ha sortit– una normativa de la Direcció General de Trànsit.
Potser l'objectiu hauria de ser que això quedés inclòs en les ordenances que s’hauran
d’aprovar per a l’any 2020, i per tant aquí tindríem una mica de temps per veure què
fem en aquesta qüestió.
Respecte a les bicicletes, també s'ha dit, hi ha una normativa ja, l'Ordenança a què
feia referència el senyor Massanella, que ja existeix, una bicicleta està considerada
com a vehicle, i per tant aquí a Olot el que està regulat és per on poden circular fora
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del que és pròpiament la calçada, i si no recordo malament és en voreres de més de
cinc metres d'amplada.
Hi votarem a favor.
S’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 2 abstencions
(CUP).
19.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PER A LA PUBLICACIÓ DIGITAL
DELS LLIBRES EDITATS PER L'AJUNTAMENT
Núm. de referència : X2019006559
Núm. expedient: SG022019000007

Una de les obligacions de l’Ajuntament, com a institució pública és la d’impulsar i
difondre la cultura. Això ho ha fet i ho continua fent de moltes maneres. Una d’elles és
la de ser editor o coeditor de llibres i treballs d’investigació de caràcter local. Una
simple consulta ens mostra com l’Ajuntament ha estat l’editor de nombrosos llibres en
els darrers decennis, llibres importants per entendre la nostra història. A més de poderlos consultar i demanar en préstec en la biblioteca, alguns d’ells es poden adquirir
encara a les llibreries, però d’altres ja no, tot i ser llibres importants i significatius.
L’ Ajuntament no és una editorial i el seu objectiu no és guanyar diners, sinó difondre
investigacions i publicacions d’interès local.
Trobem un dèficit important en la publicitat, promoció i venda de les publicacions,
dèficit més preocupant al pensar en les obres de la història local que poden trobar una
utilitat pedagògica com a material en les nostres escoles.
A més de la seva publicació en paper, a la qual no hi ha motiu per renunciar, cal
publicar i difondre els llibres digitalment. Al capdavall, la seva edició ha estat pagada
amb diners de tots i és just que d’alguna manera estigui també a l’abast de tots. Cal
posar tot el fons de l’Ajuntament d’Olot en la xarxa de manera gratuïta, ja que això no
impedirà que qui tingui realment interès en la seva adquisició el compri en paper.
Caldria a més prioritzar l’edició digital i gratuïta d’aquells llibres que s’ han exhaurit i
dels quals difícilment se’n podrà fer una nova edició. Això posaria aquests llibres, no
sols a l’abast dels ciutadans i ciutadanes d’Olot, sinó també d’aquells investigadors
que puguin tenir interès a consultar-los. Al nostre entendre dos edicions que han de
tenir prioritat han d’èsser Els quaderns d’Història de diversos autors i la Història d’Olot
del Dr. Danés.
Òbviament, per fer això possible, caldria contactar amb els autors i autores (o hereus)
per sol·licitar el permís corresponent. Igualment, caldria d’ara endavant informar tot
autor o autora al qual se li publiqués un llibre o una investigació que aquesta també es
publicarà en format digital o bé simultàniament o bé un cert temps després, temps que
no seria mai superior a dos anys.
Com a proposta a estudiar, plantegem que aquests llibres electrònics es publiquen
sota llicència Creative-Commons. Proposem la publicació sota aquesta llicència
Creative Commons (Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya)
perquè això implicaria que la seva difusió digital seria gratuïta sempre que s’hi
esmenta l'autor/a, i sense possibilitat de traure profit comercial de la publicació ni crear
un obra derivada a partir de la publicada.
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Per tot això, en nom del grup municipal d’Olot en Comú, proposem els següents punts
d’acord:
1. Encomanar a la regidoria de Cultura que elabori una llista d’aquells llibres que ha
publicat l’Ajuntament d’Olot que no estan digitalitzats i estableixi una prioritat i un
calendari temporal per a la seva publicació digital en la xarxa.
2. Encomanar a la regidoria de Cultura que es posi en contacte amb els autors o
autores (o hereus) per tal de fer les gestions oportunes perquè autoritzin l’esmentada
publicació. El model d’acceptació seria elaborat pels pertinents serveis tècnics de
l’Ajuntament.
3. Encomanar a la regidoria de Cultura que elabori un informe tècnic sobre qui i com
hauria de tenir cura de l’edició electrònica d’aquests llibres i, sols si fos el cas,
demanar assessorament o pressupost de publicació digital a les empreses
especialitzades en la matèria, per tal d’engegar el projecte.
4. Encomanar a la regidoria de Cultura que faci les gestions oportunes per tal de
preparar la pàgina web dOlot Cultura perquè allotgi les edicions electròniques dels
llibres.
5. Encomanar als serveis jurídics o a qui pertoqui que determini el millor tipus de
llicència de publicació que garanteixi tant la difusió gratuïta de les publicacions com el
respecte als drets d’autors que no s’han de veure afectats. En aquest sentit, es
proposa que s’estudiï, en primer lloc, la possibilitat de publicar-ho sota llicència
Creative Commons (Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya)
sense perjudici que es puguen estudiar o optar per altres tipus de llicències semblants
o millors.
6. Informar els autors i autores que d’ara endavant publiquen amb l’Ajuntament d’Olot
que, a més de la publicació en paper, el seu llibre o investigació serà publicat també
en format digital en el termini d’un temps que es pactarà en el contracte però que mai
serà superior a dos anys.
Presenta la proposta el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Una de les
obligacions de l'Ajuntament, com és per tots i totes conegut, és la d’impulsar i difondre
la cultura. Això es pot fer i ho fa l'Ajuntament de moltes i diverses maneres, però una
és la de ser editor o coeditor de diferents llibres i treballs d'investigació, sobretot de
caràcter local. Si fem una recerca veurem que l’Ajuntament al llarg d'aquests darrers
anys ha fet d'editor o coeditor d'un nombre important de llibres. A més de poder-los
consultar a la biblioteca o comprar-los, hem de dir que comprar-los n'hi ha molts que ja
no es pot fer, estan fora de catàleg. Per tant la proposta que al nostre entendre, avui
fem, ajudarà a compensar aquest dèficit. Una altra cosa que també demanem, és en el
tema de l'edició de llibres, que és bastant normal que en el moment de la presentació
l'Ajuntament sí que esmerci esforços a presentar l'obra, i això pot durar inclús alguns
dies, però aquí comença i s'acaba, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres entenem que
la difusió i promoció d'aquestes edicions que ha de fer l'Ajuntament, ha de ser més
important que la merament es fa en el moment de la presentació. Al nostre entendre
també, amb aquesta moció així ho demanem, és prioritzar aquesta edició en digital de
totes absolutament totes les obres que encara no ho estan; n'hi ha alguna, però són
bàsicament les darreres. I aquests llibres en format digital, es posarien a l'abast de tots
els ciutadans i ciutadanes, però no sols l'Olot, sinó de qualsevol punt que poguessin
estar interessades. Nosaltres a l'hora de prioritzar, perquè també demanem que quan
llegeixin les propostes que fem, d’una certa calenderització i priorització, nosaltres
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suggerim en tot cas: entenem que els Quaderns d'Història de diversos autors té la
seva rellevància i importància per a la nostra història local o comarcal, i també hi ha les
històries d’Olot del doctor Danés, que poder des d'un punt de vista històric no tindria
aquesta rellevància, però entenem que també té valor perquè puguem fer aquesta
digitalització.
Fer aquesta digitalització suposa, entre altres coses, contactar amb els autors i autores
per demanar els permisos corresponents, i com a proposta a estudiar, plantegem que
aquests llibres electrònics, també siguin sota llicència Creative Commons, que és el
que garanteix la gratuïtat d'aquestes edicions digitals.
A continuació el Sr. García llegeix els acords que es proposen a la moció.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. El nostre
Ajuntament s'ha distingit des de fa temps per a l'edició d'obres originals que
homenatgen o que recorden persones, fets i llocs de la nostra ciutat. Aquest patrimoni
cultural en forma de llibre en paper, ha de formar part del patrimoni cultural de tothom,
però avui no és així; algunes d'aquestes obres impreses en paper ja no es troben o
estan descatalogades i per tant és necessari disposar de la seva versió digital.
Per tant suscrivim el contingut d'aquesta moció i demanem que es tiri endavant de
forma immediata, la part d'elaboració de la llista d'obres i l’informe tècnic, ens sembla
que potser és el primer que hauríem de fer, sobre com s'hauria de fer aquesta edició
digital; així com també tenir un informe jurídic, ens sembla que potser seria important,
per a determinades obres, que defensi la viabilitat de fer una edició a través de
llicències lliures, com ara Creative Commons, que defensa la filosofia d’alguns drets
reservats –o copyleft, com ho anomenen ells– és a dir que són els autors els que trien
quines condicions volen per a la difusió de la seva obra, de manera que s'estableix un
equilibri entre drets d'autors i drets dels usuaris. A partir d'aquí podríem establir doncs
aquest calendari i aquest pressupost, per poder tenir la versió digital del nostre
patrimoni bibliogràfic. Per tant hi donarem suport.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també hi votarem a
favor, simplement el que ens preocupa és el cost econòmic que pot tenir això, i per
tant demanaríem que fos un cost reduït, perquè tenim moltes despeses a l'Ajuntament
i per tant en tot cas, poc a poc i bona lletra, però hi estem d'acord.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer de tot felicitar
el senyor García per la moció, fins i tot em sap greu no haver-la presentat jo, perquè
m'agrada molt, i ho dic molt sincerament, em sembla un tema molt interessant, em
sembla que apropar la cultura de tot tipus a la gent a través de les noves tecnologies
és un repte de la ciutat i ha de ser un repte un repte d’anar més enllà. I em sembla que
és molt interessant. Òbviament que apropar la cultura té un cost, tots els serveis
públics tenen uns costos, i em sembla que són assumibles. Dir que també des d’ERC
també ens comprometem, a que com saben, l'any passat vàrem fer una petita
publicació molt modesta i que no faig pas propaganda ara mateix, però ens prometem
que al cap un any de publicació també la penjarem i la farem arribar a l'Ajuntament per
si creu que és interessant fer-ho. I donar-li suport i esperar que amb el ritme que sigui,
això pugui ser pugui ser una realitat.
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. Nosaltres, la veritat és que és una
moció que és una bona proposta, n'havíem parlat més d'una vegada i entenem que
l'aprovació d'aquesta moció, a la que també votarem a favor nosaltres, l'hem
d'entendre com una palanca, com un punt de partida per començar a treballar en
aquest tema. Jo els hi proposaria invertir alguns dels compromisos dels que parla la
moció; probablement el primer que hem de fer és encarregar aquest informe, una
proposta que pugui recollir tots els punts, tant els que queden inclosos a la moció com
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alguns dels que han fet en les seves intervencions, que fem aquest encàrrec a l'àrea
de Cultura i que li posin valor. És a dir sobretot el fet de dir: ens comprometem en dos
anys a digitalitzar tot el que tenim al patrimoni editorial probablement és més complicat
del que sembla, però a partir d'aquí no perdem de vista que avui dia els estudiants, els
investigadors, el que volen no és anar a l'arxiu o a la biblioteca; el que volen és trobarho al seu abast, trobar-ho en un ordinador, i no només en PDF, sinó que el que volen
és amb instruments de cerca de paraules, que els permetin trobar aquell tema que
busquen. És a dir, demanem un informe ben fet, posem-li valor després a l'hora
d'aprovar el pressupost el mes d'octubre, i ja decidirem si emprenem ja unes partides
determinades per poder portar a terme tot el que representaria aquesta digitalització.
Són bones idees les que proposa, la història d’en Danés, és veritat que no té el rigor
científic que tenen els Quaderns d'Història d'Olot, que és la segona de les seves
propostes; però n'hi ha moltes i moltes altres d’edicions municipals. I també a partir
d'aquest informe els demanarem una valoració d'aquelles que sense cap dubte
haurien d'estar a l'abast de tothom, o aquelles que poden tenir un interès més petit.
Si els sembla bé ho faríem d'aquesta manera, encarregarem l'informe, intentarem que
això vagi tan de pressa com sigui possible, i a partir de les consideracions, plegats
decidim a veure com aplicar-ho.
Intervé el Sr. García. Accepto la proposta que fa el senyor Berga i els suggeriments i
comentaris que han sorgit de la resta de grups, per com ell deia, poder incorporar i
enriquir el que és per aquesta moció. Per tant per part meva cap problema en fer-ho
d'aquesta manera.
I respecte a no trigar gaire, el temps que em queda, o si és que continuo, seré prou
corcó, per, governi qui governi, que es compleixin els acords de que ara parlem.
20.1. - PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. García.
ESTAT VIAL SANT JORDI.- Un prec que té relació amb el que acabo de dir de ser
corcó. Al Ple anterior vaig queixar-me de l’estat del vial Sant Jordi, i mentre no
l’arreglin, a cada Ple seré pesat, i tornaré a recordar que tenim un greu problema, i per
tant que s'acceleri el màxim possible.
Respon l’Alcalde. Demà hi ha prevista la visita del conseller i se’n parlarà. Tenim el
projecte fet, tenim la valoració de l’empresa feta per a la contractació, probablement el
procediment serà per un contracte menor. Estem intentant veure qui es fa càrrec
d'aquesta despesa. Entenent que hi ha d'haver dos projectes: un és la variant, que
aquest és a molt més llarg termini, és a dir el vial Sant Jordi hem de deixar de dir-li vial
Sant Jordi i ha de ser una avinguda i és un lloc on els veïns tenen dret a estar molt
més tranquils. Això només se solucionarà definitivament amb el tema de la variant, que
demà també espero comentar-ho amb el conseller. I un projecte més de pacificació del
trànsit al vial Sant Jordi, i això comporta fer-lo anar més lent, que hi hagi més cues,
que costi més de travessar Olot. Estem pendents d'un projecte d'aquest tipus, però
d’aquí uns dies els forats estaran tapats i l'altre projecte l’haurem de discutir una mica
més.
Intervé el Sr. García.
PLAÇA DEL MIG.- Pel tema dels lliscaments es va posar una lona –no sé si era
aquest el material–, la qüestió és que des que s'ha tret, han quedat les bandes on
s'enganxava al terra de la plaça, fa mal estèticament, però no sé si en segons quines
condicions algú que trepitgi allà, pot ser inclús un perill.
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Respon l’Alcalde. Ja saben, hi ha obres que a la primera van molt bé, i hi ha obres que
costen més. El terra de la plaça del Mig va començar amb les gelades, després hi
vàrem tirar sal, els tècnics i les empreses amb les que hem parlat diuen que no hi ha
una solució clara; la solució és que si queda una mica d'aigua i es glaça és tirar-hi sal,
vàrem tirar-hi sal, va quedar tot humit i per tant petjades. Al final sembla que és un
problema de manteniment, que durant determinats mesos sí que s'haurà de tirar sal a
determinades zones, que són molt obagues, haurem de fer això i que per tant haurà
d'estar protocolitzat i s'haurà de fer bé. I dos, s'ha de netejar correctament, que durant
tots aquests mesos, entre una cosa i l'altra no hem acabat de trobar quin és el millor
sistema per netejar-ho: que si una màquina, que si una altra, ara estem esperant una
altra prova, ho hem parlat amb el servei de neteja i amb empreses privades també, per
acabar de trobar la manera més eficient possible i com s’encaixarà dins el servei de
neteja de tota la ciutat. Aquests dies passats, crec que han tret fins i tot les cintes,
d'una forma excepcional, ho ha fet la brigada de treballadors del SOC, que crec que
han fet molt bona feina, i avui la plaça del Mig ja torna a tenir un bon aspecte.
De totes maneres també, crec que ho vaig dir aquí, el projecte de la plaça del Mig no
era només la planta de sobre, sinó que també era solucionar les humitats que hi havia
a sota, tot això està solucionat, però això dificulta la neteja; és a dir, el pes que pot
suportar la plaça és molt limitat, perquè si no hi haurien passat màquines d'aquestes
que ja tenen. Estem buscant quin és el sistema més eficient. La solució definitiva: que
es netegi per part de l'empresa de neteja de la ciutat aquesta zona de la plaça del Mig,
amb les màquines i els elements adequats, que durant els mesos de desembre, gener
i febrer, segons les previsions que hi puguin haver-hi, per part de la Brigada es tiri sal a
determinats llocs que es glacen i ens sembla que amb això quedarà bastant
solucionat. Queda la possibilitat de buscar si amb un decapant o amb un adherent, les
proves que s'han fet no són gens concloents, al contrari, no queda clar que això hagi
de servir per molt, hi haurem d’anar treballant, no és una obra d'aquelles que diguis: ja
no hi hem de pensar.
Intervé el Sr. García.
PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR.- Voldria expressar el meu desacord
perquè en alguna Junta de Govern d'aquest mes, no recordo quina, es va aprovar el
Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. Aquesta és una de les mesures més
importants que havia de ser en aquesta legislatura, en l'àmbit de l'educació. I la veritat
és que al nostre entendre el tractament polític que se li ha donat per part de l’equip de
govern, no és el que es mereix una mesura d'aquest tipus; és un tractament de tràmit
per la Junta de Govern Local, quan jo penso que hauria d'haver estat tractat, discutida
i aprovada en el Ple per donar-li la solemnitat, que al nostre entendre té, una mesura
d'aquest tipus no.
També el plantejament inicial que hi havia per part del Departament o la iniciativa del
Síndic de Greuges, ha anat canviant una mica i ara s'ha optat per fer una posada en
públic del Pacte, que fa més de dos anys que es negocia, i es farà un acte de
signatura per a tots els sectors que estan obligats a complir-lo i que tenen la
competència per aplicar-lo: el Departament d'Educació, els ajuntaments de més de
10.000. habitants, i les patronals de l'escola concertada.
Faig aquesta observació perquè diu que els ajuntaments amb més de 10.000 habitants
l'hauran de signar, i la proposta que hi havia a la Junta de Govern era simplement
d'adhesió, jo no sé si això suposa tècnicament alguna importància o rellevància, si la
té seria canviar-ho en aquest sentit. I el més important el que he anat dient, em sembla
que la importància política que té un pacte d'aquest tipus mereixeria el seu tractament
aquí al Ple.
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Respon el Sr. Berga. No hi havia mala intenció, senyor García, jo mateix ja he
confirmat l'assistència al Parlament de Catalunya, on es farà aquest acte del Síndic
contra la segregació escolar. La veritat és que som un dels exemples principals que té
el Síndic quan posa ajuntaments de referència, fa més de 20 anys que nosaltres fem
aquesta distribució per totes les escoles. Es va canviar la data de l’acte del Parlament,
en aquell moment no acabàvem d'entrar per la data del Ple i vàrem acordar tractar-ho
per Junta de Govern Local. És a dir, l’adhesió, el que em deia la signatura, està fet, ja
els ho hem comunicat i tot i per això ho vàrem fer per Junta de Govern Local. Serà el
18 de març, i es va endarrerir, anteriorment era una altra data. Aniré al Parlament a
explicar com de bé es fa aquí a Olot això, i el dia que vulguin en podem parlar
obertament en el Ple o allà on convingui.
Intervé el Sr. Riera.
ACTIVITATS PLAÇA MAJOR.- En relació a la plaça Major i la seva programació, veïns
i comerciants de la plaça –jo mateix m'hi incloc– hem comentat en diverses ocasions,
la mancança que hi ha vegades a nivell informatiu, dels actes que realitzen, dels
timings horaris. Nosaltres considerem que seria possible, o seria interessant, que en el
moment que es munta un escenari o alguna activitat allà, tots els comerciants o veïns
d'allà puguem rebre un petit ban o un petit programa, una amb el timing. I de la
mateixa manera, podria ser interessant, amb una proposta d'emplaçament concreta,
que és allà on era Can Rosau, per entendre'ns, que fa poc s'han pintat els plafons,
doncs també podria ser un plafó on s'especifiqui acte per acte. Sabem que hi ha les
banderoles allà davant, a l'altre cantó de la plaça, que és que és molt interessant i que
ho veiem bé, però de la mateixa manera ens agradaria poder incloure això, i d'aquesta
manera, tant els professionals com els veïns i veïnes puguin millorar una mica l'atenció
o la possibilitat de donar un servei quan hi hagi quan hi hagi una activitat a la plaça
Major; de la mateixa manera com es fa al Firal, o en altres zones de la ciutat.
Respon l’Alcalde. Recollim aquest seu suggeriment i estudiarem com podem millorar
les activitats que es facin a la plaça Major, com podem informar els veïns i com podem
tenir un tòtem o el que faci falta perquè tothom sàpiga els horaris.
Intervé el Sr. Riera.
JOCS INFANTILS FIRAL PETIT.- Els jocs infantils que s’han posat al Firal petit, ara
quan venia he vist que hi havia una part que estaven tancats, entenc que no estan
acabats; hi havia una part que estava com precintada. Per un cantó ho veiem una
cosa amb molt de carinyo, perquè a mi em recorda el tipus d'activitat infantil de quan
era petit, el punt aquell de ferro, però com a suggeriment, si no estan acabats
entendríem que també seria interessant incorporar-hi algun tipus de material, algun
tipus de construcció una mica més càlida.
I ho diem també perquè el cap de setmana passat ens van comentar que en una de
les bases de les pròpies estructures posades allà, a la part de l'excavadora no, sinó
més a la part del tobogan, sobresortien uns petits ferros, llavors seria interessant
repassar-ho, no fos cas que algú prengués mal.
Respon l’Alcalde. Hi estan treballant, perquè sí que s'havia acabat però no era prou
correcte, per part fins i tot els mateixos arquitectes, han fet canviar la ubicació de
determinats jocs, que crec que hi havia un cert perill. I és veritat, aquests jocs que han
posat, i que estaven al projecte, a mi també m'ha fet la impressió que els falta una
mica d'escalfor; els falta una mica de cosa, semblant al que varen fer a la plaça dels
coloms, per això hem demanat ajuda a la gent de l'Escola Municipal d'Expressió que
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ens ajudin a veure com podríem fer-ho perquè sigui una mica més acollidor. Esperem
que els propers dies puguem avançar en això.
Intervé el Sr. Massanella.
AL·LEGACIONS CAN VERA.- Ens han fet arribar unes al·legacions que es van
presentar per a la modificació del POUM del sector de Can Vera, suposo que estan el
cas, que la seva lectura ens ha deixat intranquils, ens ha preocupat. Perquè en
aquestes al·legacions –segur que saben de què parlo– apareix definida la paraula
“corrupció” i no hi apareix, però es parla, de certs amiguismes amb la modificació
d'aquest sector de cara al POUM.
A nosaltres no ens agrada que un projecte, que no hi vàrem votar a favor, però és un
projecte de ciutat, apareguin unes al·legacions que parlin en aquests termes de l'equip
de govern, per tant de l'Ajuntament de la nostra ciutat; ens preocupa i per tant voldríem
explicacions. Es parla per exemple que hi ha amiguisme cap a la societat que va
adquirir la propietat a través de prometre una qualificació per part de l'autoritat
competent –serien aquestes paraules textuals– per tant es refereixen a l'actual equip
de govern. I ho qualifica “aprovació viciada i susceptible de ser investigada per la
Fiscalia”. Això són paraules que en aquests temps que corren, realment preocupen,
suposo que també en altres èpoques però ara estem tots molt més sensibles.
Per tant els faré un seguit de preguntes, potser algunes ja estan resoltes; ens hem
mirat la documentació que hi ha penjada al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, hem
repassat també l'acta en el qual es va aprovar aquesta modificació, i els voldríem
preguntar: en qui estat estan aquestes al·legacions presentades, de fet sabem que n'hi
ha tres, en quin estat estan aquestes al·legacions, el termini crec que va acabar el 19
de gener.
Es parla també d'unes anul·lacions de les modificacions del POUM de l'any 2015-2016
per part del TSJC, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que impedeixen una
nova modificació. És veritat això? No hi entenem, per això demanem aclariments. És
veritat que l'expedient que hi havia a exposició pública estava incomplert? És veritat
que el càlcul de sòl destinat a espai lliure i equipaments estava mal fet? És veritat que
hi ha la instal·lació d'un supermercat a la zona comercial? Hem vist a la memòria que
hi ha uns 1.225 m2 de zona comercial, és veritat que hi va un supermercat? És veritat
que aquesta propietat va sortir a subhasta per 251.000 euros i que l'Ajuntament ho
sabia, però no va voler optar a la compra? La qual cosa pot ser totalment legítima,
però a partir d'aquí es genera tota la resta.
Els ho repeteixo una altra vegada: no estem qüestionant la gestió de l'Ajuntament,
estem preguntat sobre les al·legacions.
Ho demano per transparència, Alcalde, si pensa malament, m’ofèn.
Respon l’Alcalde. Jo estic ofès. Que ni tan sols hagi pogut preguntar abans i està
donant per suposat coses que només amb una pregunta en un lloc concret, ens
evitaríem de fer. No li explicaré aquí perquè jo no ho explicaré en un lloc públic, però ja
li explicaré, no pateixi.
Respon el Sr. Massanella. Alcalde, em sembla que s’ho agafa malament i no cal, de
veritat, no hi ha mala intenció.
I finalment, què pensen fer amb aquestes acusacions que s’insinuen en aquestes
al·legacions. Hem vist que el tràmit continua i per tant voldríem saber en quin punt es
troba. Per tant és simplement desconeixement i és veure que com està el tema.
Respon l’Alcalde. Ja els ho vaig dir una vegada, precisament a la CUP: això no és la
barra del bar. Aquí no discutim si és penalti o no és penalti, i si aquell ha fet no sé què.
Això és el Ple de l'Ajuntament d'Olot i quan un ve aquí a parlar, crec que té l'obligació
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d'informar-se abans i de no fer córrer rumors i no fer córrer acusacions. Vostè té
l'accés a parlar amb al regidor responsable, en el moment que vulgui, i accés a
l'Alcalde en el moment que vulgui per preguntar el que faci falta. Però de totes
aquestes coses que ha anat dient, hi ha coses que són rotundament; en general tot és
fals, està malinterpretat, esbiaixat.
Segona cosa: no vàrem ser nosaltres. El govern anterior del Partit Socialista, va decidir
que per a determinades indústries que havien deixat de funcionar a dintre la ciutat, i
que probablement hi hauria una discussió almenys en dos llocs, un era can Valeri i
l'altre era Can Vera, fer una fórmula matemàtica per aplicar-la, perquè tothom sabés a
què havia de jugar, és a dir: quants metres quadrats d'edificació hi podien haver, i
quant sòl comercial hi havia. L’única cosa que s'ha fet ha estat aplicar aquesta fórmula
matemàtica a Can Valeri, on va passar sense cap problema, i a Can Vera; una darrera
l'altra, és veritat, hi van haver unes eleccions entremig i nosaltres vàrem seguir amb la
dinàmica que ens semblava correcta, de la manera més transparent possible,
aplicaven una fórmula que ja s'havia aplicat, que s'havia discutit, jo suposo que fins i
tot s'havia aprovat al Ple, i aplicaven quines eren les conseqüències d'una fàbrica que
no ens convenia tampoc tenir-la allà al mig parada. És veritat, això va seguir una
tramitació i en un moment determinat algú va dir que necessitava un informe
ambiental, que els serveis tècnics d'aquí continuen encara dient que no, i per això ho
varen tombar. Tota la resta són elucubracions: si va anar ràpid, si va anar lent; escolti,
no en tenim ni idea de totes aquestes coses que diuen.
No podem anar a subhastes i no ho vàrem descobrir en aquesta ocasió, ho vàrem
descobrir per la Garrinada, que també va passar exactament: l'Ajuntament no es pot
presentar a una subhasta; no és que no haguem volgut presentar-nos, és que no hi
podem anar com a Ajuntament. I això asseient-nos un dia i parlant-ho, ens estalviem
l'espectacle aquest. A Can Vera, el que hem fet, i després el senyor Gelis ja li
explicarà els raonaments tècnics, ha estat parar-ho. Bé, no és el moment de
discutir-ho, discutirem amb calma què és el que s'ha de fer allà, perquè l'actual
propietari ha demanat que vol reprendre un expedient que s'ha de corregir el que sigui,
i que hi hauran totes les conseqüències urbanístiques que puguin haver-hi. Però això
ve decidit per una fórmula que ni tan sols havíem aprovat nosaltres, que ja s'havia
aplicat en altres llocs de la ciutat.
Nosaltres no ens excusarem d’alguna cosa que pensem que no s'ha fet, i que a més
segueix tota una sèrie de paràmetres, habituals en qualsevol ajuntament; és a dir, hi
ha una modificació inicial, hi ha una modificació que devia passar pel Ple, que es va
exposar al públic. I la Comissió d’Urbanisme ho va tombar perquè faltava un
determinat informe, que continuen dient els tècnics a dia d'avui, que no és necessari, i
que Urbanisme diu que sí, em sembla que l’han fet i se’ls deu haver enviat. I aplicarem
la fòrmula per saber quants metres quadrats tenen dret els propietaris per a vivenda, i
intentarem fer-ho compatible amb el que pensen els veïns. Ara, això és un terreny
privat, on una determinada persona exigeix el seu dret a edificar-ho. I a més
l'Ajuntament havia planificat un determinat passeig per seguir tot el riu, i tot això està
aprovat per l'Ajuntament. Ho hem parat i després de les eleccions, qui sigui tornarà a
reemprendre-ho perquè hi ha una persona que té uns drets i que exigeix poder-los
exercir.
Intervé el Sr. Gelis. Les preguntes que feia el senyor Massanella, me n’he apuntat sis
o set, no sé si les he apuntat totes, si me'n descuido d’alguna, li faré algun comentari
sobre elles. Preguntava sobre l'estat de les al·legacions; les al·legacions es
contestaran en el seu moment, però s'han d'estudiar bé. N'hi ha cinc o sis en total, de
les quals una és dels veïns que tindria una fàcil tramitació, però n'hi ha d'altres que
vostè feia referència a coses que diuen, que s'ha d'estudiar bé abans de veure com
ens pronunciem.
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Parlava d’anul·lacions de POUM; és el que li deia l’Alcalde d'una llicència
mediambiental que hi va haver qui va recórrer al jutjat, semblava que la normativa
urbanística no feia necessari aquesta llicència, el jutge va dir que sí, i es va tirar enrere
la qualificació i llavors es va tornar a la qüestió.
Quant a l’exposició pública, s'ha fet amb tota la documentació. Tots els expedients
d'exposició pública es fan amb tota la documentació, i en tot cas seria per error però
no per ganes que faltés, si és que vostè ha trobat a faltar alguna cosa.
Els espais lliures són els que el Pla d'Ordenació Urbana Municipal marca; és més, una
mica més del que marca el POUM, estem parlant d’alguns m2.
Parlava de la subhasta de 250.000 euros. Els ho ha dit l’Alcalde: no podem anar a
subhastes. Qui va comprar aquesta finca per aquest preu, podem considerar que la va
comprar molt bé de preu, o no. També si vol fer altres coses haurà d’enderrocar, hi ha
molta uralita; s'ha de veure el resultat final. Potser sí és atractiu veure 250.000, però hi
ha càrregues i n'hi ha d'importants, perquè parlar d’uralita és parlar de molts diners.
Parla d'acusacions, no farem res, ho estem estudiant i ja ho veurem, a quina conclusió
s’arriba amb tot el que diuen.
I ens preguntava i deia que el tràmit continua. No, el tràmit està parat. Jo fa dos dies
vaig signar que es parava tot aquest tràmit, perquè volem estudiar bé tot això.
Després parlava vostè de supermercat i és zona comercial, quant és zona comercial hi
podrà anar el tipus de comerç que prevegi. No deia el projecte que hi anés cap
supermercat entre altres coses perquè tampoc no estava definit tot el projecte, ni res;
tot això després s’hauran d’entrar tots els plànols, tots els projectes, tota la
urbanització; era una primera aprovació, i no feia res més que fer honor a un concurs
que s'havia fet en fer el POUM, i que justament feia aquest dibuix. Per tant això
coincidiria tot amb les previsions. No cal que busquin coses rares, perquè no hi són.
Intervé el Sr. Massanella per formular un prec.
REGISTRE DE MOCIONS.- Presentem moltes mocions, avui n’hem presentades
moltes, hem vist que no hi ha un registre de mocions al web de l'Ajuntament d’Olot,
com sí per exemple que fan altres poblacions com Girona. Potser tenir-ne facilitaria no
repetir-nos, de potser presentar mocions al cap d'un temps que ja n'hi havia hagut
d'altres. Per tant el prec que els fem és si s'hi podrien crear aquest registre de
mocions, posar el document en PDA, dir quin va ser el resultat de les votacions,
etcètera.
Respon el Sr. Coma. En prenem nota, perquè com bé saben s’està treballant en una
pàgina web nova, que hi haurà novetats aviat, i si volen afegir suggeriments o alguna
altra proposta serà benvinguda per anar-ho afegint.
Intervé el Sr. Guix.
CIRCULACIÓ BARRI VELL.- En referència a la circulació del Barri Vell, l’eix que tenim
a Olot del carrer Major, Sant Esteve, plaça Major, que hi ha molt de trànsit. I no sé si
és el trànsit que hi ha és excedent o perquè s’hi aparca molta estona, la gent s'hi
queda molta estona, tothom té passi per poder passar, però sí que és recurrent que en
aquests moments ens preocupa. Nosaltres volem un centre de la ciutat peatonal i que
hi hagi un màxim de respecte per a les persones, i per tant aquest trànsit acumulat no
ens agrada gens. També és veritat que cada vegada més hi ha més furgonetes que
estan repartint, pel tema de vendes per internet, i per tant potser s'hauria d'estudiar, a
l'entorn de la illa del Barri Vell, zones de càrrega i descàrrega perquè aquestes
furgonetes no poguessin entrar al centre de la ciutat, i poguessin respectar al màxim
els vianants, que és el que ens toca.
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Respon el Sr. Gelis. Sí és cert, hi ha molta circulació. Aprofitant que vàrem instal·lar
aquestes pantalles de control en dos punts d'entrada en el nucli antic, una aquí al
Firalet i l’altra en el carrer de Sant Rafel, preveiem en les properes setmanes fer una
revisió per veure tothom qui té comandaments, i com que tothom haurà d'actualitzar
matrícula, serà el moment de veure si algú encara conserva comandaments que no ha
de tenir, o coses d'aquest tipus. Al nucli antic s'haurà de fer alguna revisió d'horaris de
circulació; estaríem d'acord que potser dins l'horari comercial no semblaria massa de
sentit comú que hi hagi molts cotxes per aquella zona. Però s'ha de fer aquesta
revisió i no hi ha res definit en aquest sentit.
Intervé el Sr. Guix.
NETEJA CIUTAT.- Trobem que la ciutat bruteja, hi ha moltes pintades, hi ha femtes de
gossos altra vegada, parterres que no estan conreats. Ens preocupa i volíem incidir en
això, que penso que és important, que la primera cosa que hem de fer com a
Ajuntament és garantir que la ciutat estigui neta i estigui ben cuidada.
Respon el Sr. Gelis. Les pintades es van traient, hi ha la brigada SOC que hi van
treballant. Però sí, és veritat, se'n fan i se n'han fet moltes, sobretot aquests últims dies
a conseqüència de la vaga del dia 21, s’ha empastifat molt la ciutat i es va fent de mica
en mica. En quant a gossos, tenim l'agent cívic que ha estat treballant just en aquesta
qüestió.
Intervé el Sr. Guix.
HORTS URBANS.- També el tema dels horts està una mica deixat, sobretot la zona
dels Desemparats i també els de les Planotes. Pensem que aquí s'hauria d'actuar
també, que l’activitat és molt important, molt interessant, tenim 360 horts municipals a
la ciutat d'Olot, que donen activitat a molta gent, hi ha llista d'espera per poder tenir
aquests horts, cosa que és molt positiva, per tant demanaríem que també estiguessin
més ordenats.
Respon el Sr. Gelis. És cert, s'ha fet una revisió d’horts, hem fet aquesta última
setmana i la setmana anterior, han sortit molts de requeriments a hortolans perquè
netegin i perquè cuidin millor els seus horts, i si no, se'ls diu que se'ls aplicarà la
normativa, que és retirar-los la cessió de l'hort.
Intervé el Sr. Guix.
HORTS MASBERNAT.- Recordar que vam aprovar que era possible de fer-ho quan
féssim el dipòsit, que era portar aigua als horts de Masbernat, a Benavent, per tant la
pregunta és si ho tenen en compte.
Respon el Sr. Gelis. Sí, està previst poder fer arribar aigua allà.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les onze de la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat
i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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