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ACTA NÚM. 3 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 28 DE MARÇ DE 2019 

1A CONVOCATÒRIA 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 de març 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), Anna Descals Tresserras (CUP), 
Raül Massanella Quiles (CUP), Lluís Riera Callís (CUP), Xavier García Zabal 
(OeC). 
 
L’Alcalde excusa l’assistència del Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretaria, la Secretaria 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. Començar parlant d’un compromís que aquest matí parlàvem amb el 
regidor d’OeC, el compromís d’expressar sempre, a l’inici del despatx oficial, la nostra 
solidaritat amb les víctimes dels feminicidis, que per desgràcia continuen estant en el 
dia a dia d’Espanya, o del món. I per tant fer-ho amb tot convenciment que s’ha de fer. 
I després també demanar la llibertat per als dos Jordis, per a l’Oriol Junqueras, per a 
en Joaquim Forn, per a la Dolors Bassa, per a la Carme Forcadell, per a en Raül 
Romeva, per a en Josep Rull, per a en Jordi Turull, injustament tancats a la presó, al 
meu entendre injustament tractats en un judici que nosaltres pràcticament veiem en 
directe i que ens fa patir molt. I també reclamar el retorn d’en Carles Puigdemont, d’en 
Lluís, Puig, de la Meritxell Serret, de la Clara Ponsatí i d’en Toni Comín, igual que de 
l’Anna Gabriel, la Marta Rovira, i en Valtònyc, que pensem que estan injustament 
privats de tornar a casa seva. 
Informar-los que l’associació TEA davant la proximitat del Dia mundial de la 
Conscienciació de l’Autisme, ens han demanat i ho farem, que durant el dia 2 
il·luminarem de blau l’Ajuntament. 
I també crec que és interessant donar compte al Ple, a pesar que segur que tots 
vostès ho saben, de la visita que vàrem tenir el dia 1 de març de l’Honorable Conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, del Sr. Isidre Gavin, del Sr. Xavier Flores, 
del Sr. Pere Saló, del Sr. Xavier Reinaldos; és a dir, tota la cúpula directiva del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, que varen fer diverses reunions internes i 
després aquí a la Saló de Sessions vàrem estar parlant del tema de la variant i altres 
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temes de la ciutat. 
Després el dia 4 va ser aquí a Olot el nou Rector de la Universitat de Vic, el Dr. Josep 
Eladi Baños, que crec que és una persona molt competent i espero que això ajudi a 
impulsar aquesta universitat més endavant. 
I també que el dia 21 de març vaig ser a Barcelona, intentant veure si podem 
solucionar el tema de l’antic Parc de Bombers. Em vaig reunir amb el Secretari de 
Govern, el Sr. Víctor Cullell, i amb el Sr. Albert Castellanos, secretari general de 
Vicepresidència i Economia, i amb el Sr. Francesc Sutries, director general de 
Patrimoni, a veure si aconseguim tancar aquest tema, que crec que no s’hauria 
d’haver plantejat mai. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 28 de febrer :  
 
  -  de particulars : 24  
 -  d’entitats : 28  
 
Tot seguit, dona compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 1 de març va rebre la visita de l’Hble. Sr. DAMIÀ CALVET, Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, que anava acompanyat del Sr. ISIDRE GAVIN, secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat, del Sr. XAVIER FLORES, director general 
d’Infraestructures, del Sr. PERE SALÓ, director territorial d’Urbanisme i del Sr. 
XAVIER REINALDOS, Cap de Gabinet del departament. En el marc de la trobada que 
el Conseller va tenir amb alcaldes i representants de la societat civil, va informar de les 
novetats que hi havia en relació amb la variant d’Olot, de la construcció de pisos 
socials al carrer Sant Cristòfor, de les obres de construcció del carril bici Olot-Santa 
Pau i de l’acord que s’havia arribat amb la Nau dels Sants.  
 
- el dia 4 de març va tenir una trobada a Olot amb el Rector i Vicerector de la 
Universitat de Vic, els Srs. JOSEP ELADI BAÑOS i JOAN TURRÓ, respectivament.  
 
- i finalment, el dia 21 de març, es va traslladar a Barcelona per mantenir una reunió 
amb el Sr. VICTOR CULLELL, secretari del Govern de la Generalitat, FRANCESC 
SUTRIES, director general de Patrimoni i ALBERT CASTELLANOS, secretari general 
de Vicepresidència i Economia, pel tema de l’antic parc de bombers.  
 
Seguidament dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
- En primer lloc agraeix al Primer Tinent d’Alcalde Josep Berga, el fet que el substituís 
durant els caps de setmana : del dia 7 al 10 de març i del 15 al 17 de març, en les 
funcions pròpies de l’alcaldia.  
 
- el dia 11 de març, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat, que va tenir lloc a 
la seva seu.  
 
- el dia 12 de març va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa que va tenir lloc al mateix Hospital.  
 
- el dia 14 de març va assistir a la reunió que va tenir lloc a la seu del Consell 
Comarcal sobre la Creació d’un Fòrum Cívic i Social del Debat Constituent i que va 
comptar amb la presència de Lluís Llach.  
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- el dia 18 de març, es va desplaçar al pavelló d’esports per acompanyar els dirigents 
del Club Tennis Taula de la nostra ciutat en l’acte d’entrega de la recaptació de les 
tasses solidàries a Mans Unides.  
 
- el dia 22 de març, va assistir a l’Assemblea de Veïns de Batet, que va tenir lloc a 
l’antiga Casa Consistorial.  
 
- el dia 23 de març, va assistir a l’acte de presentació del llibre de Pilar Riera sobre el 
reconegut Pere Ribes, que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 25 de març es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell 
Rector de Catsalut.  
 
- el dia 26 de març va assistir a les Juntes generals del Sigma i del Casg, que aquesta 
vegada es varen celebrar a la seu del mateix Casg.  
 
- i finalment ahir 27 de març, juntament amb el regidor Josep Berga, varen rebre a 
l’Ajuntament, un grup de 14 persones de la comunitat jueva de Béziers, entre els quals 
hi havia el seu alcalde. Eren aquí per poder assistir a l’acte de la tarda d’inauguració 
de les Jornades sobre la recent descoberta de la làpida jueva que es va celebrar a 
l’església parroquial de Sant Esteve.  
I a la tarda, va assistir a la Junta Directiva del clúster carni Innovacc, que va tenir lloc a 
la sala Gussinyé. 
 

3.- DECRETS 
 

Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del  
2019LDEC000418 al 2019LDEC000820. 
 

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

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

5.1. - APROVAR CODI DE GESTIÓ PER A A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I EL 
CANVI CLIMÀTIC LA REHABILITACIÓ I L'ACCESSIBILITAT D'HABITATGES DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT (PROGRAMA "EuroPACE") 
 
Núm. de referència : X2019010843     
Núm. expedient: CPG12019000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vist el “Codi de gestió per la transició energètica i el canvi climàtic, la rehabilitació i 
l’accessibilitat d’habitatges de l’Ajuntament d’Olot” (Programa “EuroPACE”), elaborat 
pel grup de treball “EuroPACE” i per diferents tècnics de la Corporació, sota les 
directius que suposa ser experiència pilot de l’esmentat programa, inclòs en el projecte 
europeu “Horizon 2020” proposat i tutelat per la “Comissió Europea”: 
 

1.. Aprovar El Codi de gestió per la transició energètica i el canvi climàtic, la 
rehabilitació i l’accessibilitat d’habitatges de l’Ajuntament d’Olot” (Programa 
“EuroPACE”. 
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2n. Impulsar la creació de l’ens gestor del programa “EuroPACE” i autoritzar-ne la 

participació de l’Ajuntament d’Olot, donat l’interès públic general que 
persegueix l’esmentat programa. 

 
3r. Delegar a la JGL el nomenament del representat o representants tècnics de 

l’Ajuntament d’Olot a la comissió d’estudi per a la constitució de l’ens. 
 
Intervé l’Alcalde. Deixin-me que faci una petita introducció posant en valor el projecte 
Europace, la importància que Olot sigui la prova pilot i sigui l’impulsor d’aquest 
programa, un programa que vol ajudar a fer la transició energètica, és a dir, que cada 
vegada siguem fem servir més energies sostenibles, que això és super imprescindible 
des del punt de vista de conservació del nostre món, i que això ho facilitem des de 
l’administració. Ens havíem de dotar d’un codi de gestió, de com funcionaria i això és 
el que portem avui a Ple.  
Però jo voldria agrair, al Sr. Jordi Güell –que avui està a la reunió de l’Observatori de la 
Rehabilitació, que avui fan la primera reunió, i que n’hem parlat avui i m’ha semblat 
que era més important que estigués allà–, i el programa de l’Europace el Sr. Güell el 
porta molt personalment, amb la col·laboració de molta gent, i de gent externa a 
l’Ajuntament. Crec que anem per bon camí, es tracta de convèncer fins i tot el govern 
espanyol i  moltíssima gent que això és molt interessant, però jo crec que situa Olot en 
una bona posició, que és positiu des del punt de vista de conservació del medi 
ambient, i per això els demanaríem que ens ajudessin a aprovar aquest Codi de 
gestió, que la Sra. Montserrat Torras ens explicarà. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Olot ha estat escollit, tal com ha dit l’Alcalde, una 
experiència pilot per a aquest programa a nivell europeu, per part de la Comissió 
Europea, en el marc del programa Horizon 2020 que pretén és reduir les emissions de 
CO2. El que es pretén a Europa és seguir l'exemple del que s'ha fet a Califòrnia, allà hi 
ha hagut un gran èxit, ha estat un programa molt similar, i l'èxit que ha estat brutal, 
llavors aquí a Europa doncs es pretén impulsar el mateix.  
El perquè ha estat escollit Olot, aquí no faré extensiva l'exposició perquè en el Codi de 
gestió que els hem enviat, ja s'explica extensament, però destacarem el que Olot ha 
mostrat la seva sensibilitat en els temes mediambientals, amb projectes rellevants com 
ha estat la Xarxa Espavilada. També que el municipi d'Olot es troba plenament integrat 
en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i aquest és un valor i un actiu 
molt important, que es veu en aquests moments com a únic. L'adhesió a la iniciativa 
europea del Pacte d'Alcaldes és un altre motiu, i un altre és el compromís urbanístic en 
els plans integrals d'accions de millora en el desenvolupament físic de la ciutat. Tenim 
per exemple els PIAMs, entre d'altres, els que es recullen també amb tot aquest 
document. Aquest programa, amb el vistiplau de la Comissió Europea, no només 
s'adreça a mesures d'eficiència energètica, sinó que també s'aprofita per a introduir 
mesures d'actuació pel que fa a la rehabilitació i accessibilitat dels habitatges a la 
ciutat.  
El perquè del Codi que presentem avui i que portem a aprovació: s'ha constituït a nivell 
d'Espanya tres grups de treball, aquests tres grups de treball, són primer un grup de 
tècnics tributaris, aquests tècnics tributaris de Barcelona, de Madrid, de Càceres, del 
País Basc i d'Olot i el nostre Interventor, Sr. Salvador, ha assistit a varies d'aquestes 
reunions i és també una peça important també dintre d'aquest projecte. També hi ha 
un grup format per acadèmics, que està formats per diferents titulats universitaris de 
diferents universitats d'Espanya: hi ha les Universitats de Girona, de Madrid i de 
Valladolid i tots estan coordinats des de la Universitat de Girona. Un tercer grup és el 
grup que propicia els contactes institucionals, aquests contactes que fan tanta falta i 
està constituïts per diferents grups polítics, sindicats, la CEOE, el Ministeri de Medi 
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Ambient, el Ministeri de Foment i altres actors polítics. Aquests tres grups treballen per 
tal de propiciar uns canvis normatius que permetin una col·laboració activa entre 
l'àmbit públic i privat per desenvolupar l’Europace, en el sentit de poder aconseguir 
finançament a bon preu i una posició molt més activa dels ens locals.  
Es proposa aprovar aquest codi per posicionar l'Ajuntament d'Olot i també mostrar el 
seu compromís davant d'aquest gran repte social, fins on les normatives vigents ens 
puguin permetre. En aquesta mateixa proposta d'acord, l'Ajuntament autoritza el 
nomenament de representants perquè es pugui constituir un ens gestor sense ànim de 
lucre i que pugui ser participat per l'Ajuntament, i això és perquè l'interès públic que 
genera aquesta experiència pilot és molt interessant, llavors l'Ajuntament hi participaria 
sempre minoritàriament.  
A part del Sr. Jordi Salvador i el Sr. Jordi Güell, també hi ha el Sr. Jordi Ayats i són les 
persones que porten aquest projecte. Nosaltres ja vàrem fer una reunió per explicar-
los-hi, amb tots tres, però si hi ha algun dubte estan a la seva disposició.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal Olot en Comú. Dir d’entrada que 
votaré favorablement aquesta proposta de Codi de gestió, per vàries raons: una de 
tipus mediambiental, estem, com diu la proposta, en una transició energètica i davant 
d'un canvi climàtic importantíssim, fins a tal punt que hem vist com molts joves de tot 
Europa, i fa molt poquet a la nostra ciutat joves estudiants, han decidit fer un pas 
endavant, perquè desconfien del que estem fent des de les institucions. També perquè 
és important la seva aplicació a la rehabilitació i l'accessibilitat als habitatges, dels 
quals estem molt necessitats, i que serà possible l'accés a famílies amb rendes 
modestes, sobretot facilitat per un finançament molt accessible i la tasca 
d'acompanyament que l'Ajuntament vol fer en aquest cas; acompanyament que és 
molt necessari perquè moltes vegades el desconeixement dels ciutadans dels 
aspectes tècnics, econòmics, de finançament, ho dificulta i si hi ha aquest 
acompanyament i ajuda, estic segur que serà molt positiu.  
És important també el tema d'aquesta actuació en els edificis, perquè de vegades no 
som prou conscients però, estadísticament, de mitjana, el 90 % del nostre temps el 
passem en edificis. I dic això perquè siguem conscients de veure la importància que té, 
i per tant del nostre comportament, del consum energètic i com és aquest, la 
importància que això té.  
És important també perquè, en el cas de la nostra ciutat, és molt necessari, de fet el 65 
% dels habitatges tenen més de 40 anys, per tant la seva construcció ja parteix d'uns 
dèficits energètics i de consum molt dolents i, m'atreviria a dir que fins i tot els que no 
són de 40 anys, i jo soc d'aquelles persones també que han viscut en un habitatge de 
cases adossades que es venien molt, aquest tipus de cases tot  i no tenir aquests 40 
anys, perquè jo sóc d’aquelles persones que ha viscut en un habitatge de cases 
adossades, i de dir que es feien “com xurros” –com vaig comentar a la reunió de la 
Comissió, on hi havia el Sr. Massanella que somriu–, tot i no tenir 40 anys  sinó molt 
menys i amb una qualitat bastant dolenta. 
És molt positiu com s’ha dit, el lideratge de la ciutat, que sembla inversemblant en un 
projecte d'aquestes característiques, per això cal felicitar a l'equip de govern, als 
tècnics i a totes les persones que s'hi han involucrat. I sobretot també la importància 
econòmica que això pot tenir: el fet que aquesta prova pilot es faci a la nostra ciutat vol 
dir que les empreses i els tècnics que hauran de fer front a aquesta nova manera de 
construir i de rehabilitar sobretot, si ho sabem aprofitar i si té èxit aquesta prova s'ha 
d'estendre a la ciutat i a altres parts del nostre país, i per tant si les empreses ho saben 
aprofitar tindrem un gran benefici, sobretot tenint en compte que les feines seran 
qualificades, que de vegades aquestes activitats econòmiques noves que es fan tenen 
una qualitat que deixa molt a desitjar.  
No obstant, també volia fer notar algunes coses, és a dir, que no ens repengem 
exclusivament en aquest projecte, amb aquesta prova pilot, perquè hi ha moltes altres 
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maneres d’intervenir amb aquesta voluntat, en el trànsit energètic i climàtic amb el que 
ens trobem. L'Ajuntament pot establir exigències constructives en les noves 
edificacions que es facin a la nostra ciutat molt més exigents del que ho són en 
l'actualitat, perquè aviat s'haurà de fer un nou POUM a la nostra ciutat, i penso que 
s'hauria d'evitar la urbanització massiva i extensa en el territori, que és el que s'ha 
donat aquests dos últims anys amb urbanitzacions de cases petites adossades amb 
jardí, aquesta construcció típica que tots en un moment o un altre, o molts, hem pensat 
que era l'ideal, però ambientalment i des d'un punt de vista sostenible no s'aguanta. I 
perquè veieu un exemple: la densitat de població a la nostra ciutat és de 1.187 
habitants / km2, buscant una comparativa similar, el cas de Banyoles que ningú pot 
pensar que són edificis grans, té 1.700 habitants / km2, és un 43 % superior la seva 
densitat. Pensem que aquest una mica és el model al qual ha de tendir la nostra 
societat, la nostra ciutat, per motius ambientals però també per motius evitar un 
consum excessiu d'un territori; un territori que de vegades no tenim i que cal fer una 
bona gestió. 
En tot cas sí que apuntaré, per no allargar-me més a altres aspectes que en aquest 
sentit la nostra ciutat pot fer i que al nostre entendre no s'han adequat a aquesta visió: 

- Hem de tenir un Pla Local d'Habitatge que reculli una mica tot i un nou POUM, 
com estic comentant.  

- El PAES té un incompliment bastant accentuat perquè té una manca de 
recursos important.  

- Hi ha aspectes, polítiques que a vegades es fan a la nostra ciutat què pot 
semblar no és gaire important, però ni que sigui des d'un punt de vista estètic o 
d’exemple per a la resta de ciutadans, almenys al nostre entendre s'haurien 
d'evitar. És el cas que nosaltres no hi estem d’acord: la pista de gel a la plaça 
Major, pensem que la nostra ciutat no toca, estèticament i ambientalment no 
pertany, i em sembla que no serien els exemples que hauríem de donar. 

I un altre aspecte, ja per acabar, que hem vingut reivindicant d'una manera important i 
que la nostra ciutat no té, és el tema de la mobilitat dels treballadors als polígons 
industrials. Ho he vingut reclamant: ciutats de la nostra mida i dimensió ho tenen, 
nosaltres no el tenim ni de moment l'equip de govern ha expressat voluntat de que això 
sigui així. 
Per tant, enhorabona per aquest projecte de gestió, votaré favorablement, però com 
dic hi ha moltes altres polítiques que des de la ciutat es poden fer i que algunes d'elles 
no les fa l'equip de govern. 
 
Intervé el Sr. Raül Massanella, en representació del grup municipal CUP. Subscrivim 
totalment les paraules del regidor Sr. García, ens agrada molt que anem en aquesta 
línia i potser accentuaria un dels punts que ell ha dit, que és el tema de aprofitar 
aquest projecte com a eina d'instrument de desenvolupament econòmic per a la nostra 
ciutat. Pensem que també és una bona ocasió perquè les empreses que tenim i 
d'altres que fins i tot es puguin arribar a crear, siguin empreses especialitzades en tot 
el tema de rehabilitació, de condicionament i de noves tecnologies, de cara a l'estalvi 
energètic que és molt important. Però no em repetiré amb els altres temes. 
També agrair als tres Jordis que ens van fer la xerrada, perquè ens ho van explicar 
molt bé, tot i que de vegades costa de seguir-los perquè ells en saben molt i nosaltres 
anem més a poc a poc, però ens va anar molt bé. Però sí que en aquest sentit també –
ja ho hem dit altres vegades– lamentar que tinguem poc temps per llegir documents 
d'aquest tipus, documents que són molt densos, documents que ens requereix als 
profans de més temps. Per tant sí que demanaríem que en altres ocasions, si us plau 
poguéssim tenir una mica més de temps per poder-los llegir, estudiar, i fins i tot anar a 
preguntar coses –en aquest cas als tres Jordis– que no hem pogut fer-ho.  
Nosaltres quan hem llegit el document, hem vist coses que ens han agradat, coses 
que ens han sonat molt bé, però també se'ns han generat alguns dubtes, un dels 
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dubtes més grans o més importants que se'ns ha generat és aquesta anomenada 
“entitat gestora del programa”. En el document s'expressa que tindrà la forma o que es 
pretén que tingui la forma d'una fundació privada sense ànim de lucre, el concepte 
“privat” a nosaltres ens grinyola molt –ja ho saben–,  participada per  ens locals i altres 
administracions de forma  minoritària, que no podran ostentar-ne mai la presidència ni 
tenir capacitat majoritària en els òrgans de decisió. Per tant serà un ens que tindrà, 
podríem dir gairebé llibertat absoluta d'actuar; tot i que en el document s'expressa que 
l'administració local podrà fixar alguns criteris, s’explica aquests criteris quins podran 
ser, però al cap i a la fi la decisió final acabarà essent d'aquesta entitat gestora. Això a 
nosaltres no ens agrada, ens sembla que potser no tinguem el control d'aquesta 
entitat. Però sí que és clar, com a Ajuntament i pel compromís que hi volem tenir 
aquest projecte, utilitzarem recursos tècnics i materials de la casa i de la ciutat per tirar 
endavant aquest projecte, la qual cosa és clar és una mica estrany: que posem 
recursos tècnics i materials de la ciutat i de l'Ajuntament, però en canvi no puguem 
tenir el control sobre  aquesta entitat. Per a nosaltres la millor fórmula seria una entitat 
pública, que fos al 100 % pública, participada per les diverses administracions i per 
tant que estigués sota el control de les administracions públiques.  
L'altre aspecte que ens genera dubtes és que –i ho ha dit la regidora quan ho ha 
explicat– és que no existeix encara el marc legal imprescindible per poder tirar 
endavant aquest mecanisme, sobretot el mecanisme de cobrament reforçat –m’agrada 
molt aquesta paraula “cobrament reforçat”–. Així el document reconeix “que la 
normativa espanyola vigent no preveu cap figura de manera immediata que permeti 
aplicar, amb seguretat jurídica i amb criteris d'eficàcia i eficiència, una figura d'ingrés 
públic”, per tant no tenim les lleis que ens ho permetin tirar endavant, tot i que sembla 
que hi ha la possibilitat –també ho ha explicat la regidora– que aquest grup de treball 
format per polítics, sembla que veuen clar doncs que això pugui passar. Amb la 
incertesa política que hi ha actualment a l'estat espanyol, i tal com van parlant segons 
quins personatges de l'esfera madrilenya, la veritat no sé si aquesta situació legal 
favorable, la tindrem, però esperem-ho. Ras i curt: no tenim el marc legislatiu favorable 
que ens permeti vincular el pagament de les quotes amb l'impost de l'IVA, o que 
l'Ajuntament sigui el recaptador d'aquests pagaments i els pugui transferir a l'entitat 
gestora perquè després aquesta torni els fons als inversors privat. Això de moment no 
ho podem fer, a més a més, l'entitat tampoc dependrà de nosaltres i per tant estem 
una mica desemparats en aquest sentit. 
En tercer lloc, a la part final del Codi, hem vist molta declaració de bones intencions 
però molt poques concrecions i, llegeixo gairebé textualment: l'Ajuntament d'Olot 
“pugui participar i tenir representació”, “podrà establir convenis de col·laboració”, “els 
serveis tècnics municipals podran col·laborar en el desenvolupament”, “es podrà 
aprovar la cessió d'ús d'espais públics locals”, “les Ordenances Fiscals podran establir 
criteris de bonificacions potestatives”, “el pressupost de l'Ajuntament podrà contenir 
aplicacions pressupostàries”, “l'Ajuntament podrà tramitar i aprovar instruments de 
gestió urbanística”, “la recaptació municipal podrà desenvolupar les seves funcions de 
suport”; moltes perífrasis verbals de possibilitat, com jo ho explicaria als meus alumnes 
a classe, però no són d'obligació. Sembla que en aquesta part del Codi es deixa la 
bona voluntat dels governants que hi hagi en el proper mandat, o als canvis en el marc 
legislatiu que puguin produir-se el fet de tirar endavant o no, instruments tan 
importants com estar o no representats en l'entitat gestora del programa, establir o no 
convenis amb altres administracions públiques, col·laborar o no al desenvolupament 
del programa, establir o no criteris de modificacions a les Ordenances Fiscals; quan 
precisament un dels aspectes més importants d'aquest programa és que l'Ajuntament 
tingui una posició de còmplice del programa; que no de responsabilitat, això ens ha 
quedat molt clar, sobretot perquè a efectes econòmics tots els diners que es remeni 
aquí ha de quedar fora del pressupost municipal, això ens ho va explicar molt bé 
l’Interventor. Ja ho sabem per tant que tampoc depèn de nosaltres, ho hem dit abans, 
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però potser s'hauria pogut concretar una mica més i assegurar que des de 
l'Ajuntament aquest compromís s'assumirà quan hi hagi el marc legal necessari per a 
fer-ho i no deixar-ho tant en la possibilitat de les perífrasis verbals. 
I tot per un projecte que no és la solució, ni ha de ser el substitut, als problemes del 
nucli antic ni de l'habitatge a la nostra ciutat. Al cap i a la fi és un projecte dirigit a 
propietaris de finques que les tenen en mal estat, però que no n’han fet el 
manteniment tal com estan obligats per llei. Mentrestant ens calen solucions i 
propostes per a tots aquells olotins i olotines que no tenen accés a un habitatge digne, 
a un preu digne, en funció de la seva renda. Mentre a Olot seguim tenint molts i molts 
pisos tancats en mans d'especuladors, projecte Europace sí, però mesures contra 
l'especulació de l'habitatge i habitatge social, també. 
Per tant des de la CUP el nostre vot és un sí crític, és un “sí” amb molts dubtes, és un 
“sí” amb molts interrogants que encara no tenen resposta, és un “sí” per vetllar que tot 
el procés i el projecte es desenvolupi de forma correcta i adequada als interessos dels 
ciutadans que hi vulguin participar: transparent pel que fa a l'accés a la informació, 
participat per l'administració local, i també pels grups municipals que formen aquest 
Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres farem un “sí” però de 
veritat, ens el creiem, per tant, no serà un “sí” crític sinó un “sí” amb totes les 
majúscules. De fet els objectius de desenvolupament sostenible, l’ODS que dicta les 
Nacions Unides, ja diu que un dels capítols importants i millor i prioritaris és reduir les 
emissions de CO2 i aquest projecte Europace va en aquesta línia.  
La ciutat d'Olot a la seva història i des de la democràcia, des de la institució dels 
ajuntaments,  sempre ha vetllat per aquest línia de sostenibilitat i de respecte pel medi 
ambient i això es demostra en els seus plans generals, es demostra amb les polítiques 
que han anat sortint a l'Ajuntament; de fet tenim una ordenança municipal que ja es va 
que es va aprovar fa uns quants anys en aquesta casa, que diu que les empreses o 
els particulars que facin obres a les seves cases, i que tinguin una reducció de l'estalvi 
energètic, tindran una bonificació del 50 % de l'Impost d'obres. Per tant ja fa temps que 
es treballa en aquesta línia i per tant això és molt molt interessant i en tot cas el 
projecte Europace el que fa és posar-nos en el mapa i a més a més que siguem un 
exemple a nivell europeu, a nivell mundial. 
Per tant felicitats per la gent que ha tingut aquesta iniciativa i pensem que podrà ser 
una bona eina per treballar a la ciutat, sobretot per aconseguir aquest estalvi energètic, 
estalvi lumínic,  millores en la qualitat de vida dels ciutadans, millora de la salut també 
dels usuaris d'aquests habitatges, i sobretot –això també s’ha dit aquí ja– que tot això 
provocarà una activitat econòmica per part dels industrials que també podran tirar 
endavant aquestes iniciatives, aquestes empreses, o també aquestes rehabilitacions 
dels edificis. 
Ens sembla bé aquesta fórmula mixta de capital privat amb capital públic, en el sentit 
que hi hagi capital privat per poder desenvolupar les ajudes per a la gent particular que 
vulgui tirar endavant aquestes millores en els seus habitatges. Això en tot cas seria un 
bon exemple  per estendre-ho, per què no, als vehicles elèctrics o als vehicles híbrids, 
que la gent també pogués tenir unes bonificacions o pogués tenir uns crèdits barats en 
aquest sentit. 
Per tant, ho votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Anna Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també hi 
votarem a favor, perquè tot el que es faci per a la transició energètica evidentment que 
és important.  
Serem molt breus, perquè moltes de les coses que s'han dit aquí nosaltres ja les 
subscrivim, però sí que és cert que si anem fent petites cosetes, només petites 
cosetes, amb la transició energètica, i no és realment un eix important d'aquest 
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Ajuntament, el canvi climàtic ens passarà per sobre, i la veritat és que no sé si hi 
serem a temps a atrapar aquesta transició energètica. Per tant tot el suport a aquest 
projecte, ens agradaria que no només hi hagués aquest projecte sinó que n'hi 
haguessin molt més de reals i no podem oblidar de recordar que tenim un PAES amb 
un alt grau d'incompliment i que per tant és allà on hi ha el manual i guia de la transició 
energètica; per tant una sèrie d'accions que s'acaba aquest mandat i que no s'han 
portat a terme.  
Per tant, un “sí” total i absolut a l’Europace, i un “sí” a fer polítiques de transició 
energètica reals.  
Intervé la Sra. Montserrat Torras. Només donar les gràcies a tots per aquest sí, per 
aquest projecte que ens il·lusiona molt a tots, és un projecte molt innovador, és una 
experiència amb una col·laboració com hem dit pública i privada, és completament 
innovador. En la llei fins avui dia no estava previst, es va entrar també una esmena al 
Congrés dels Diputats, que pel bloqueig polític que hi ha no va poder prosperar, ni va 
poder tirar endavant, l'Ajuntament no podem assumir tota la responsabilitat; però sí 
que podem ajudar a garantir-la.  
I si només ho féssim públicament, tal com han dit vostès, a nosaltres això ens afectaria 
també a nivell d'Ajuntament, seria una càrrega més per a nosaltres de deute financer; 
tampoc ens interessa que tot sigui públic.  
De totes maneres moltes gràcies a tots per aquest sí. 
 
Intervé el Sr. Guix. M'agradaria denunciar l'actitud de PP i Ciutadans, perquè són els 
que han paralitzat aquestes mesures que tiressin endavant al Congrés de Diputats, i 
per tant denunciar, des d'aquest plenari aquestes actituds d'aquests dos partits.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 

6.1. - MODIFICAR LA PLANTILLA DEL INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D'OLOT I DEL INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT D'OLOT PER A 

L'ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2019010875     
Núm. expedient: RH122019000009 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió del dia 22 de novembre de 2018 va aprovar 
la plantilla de personal de la Corporació i dels seus organismes autònoms per a l’any 
2019 la qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 234 de 
7 de desembre de 2018 exposant-la al públic durant el termini establert a la normativa 
vigent sense que es presentessin reclamacions i/o suggeriments.  
 
La sentència número 260/2018 del Jutjat Social número 2 de Girona estima la 
demanda promoguda pel senyor Jordi Tarrús Castellà, personal laboral temporal 
categoria professor adscrit a l’Escola Municipal de Música, i reconeix el dret d’aquest a 
ostentar al Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot la condició de treballador 
indefinit. 
 
La sentència número 51/2019 del Jutjat Social número 1 de Girona estima la demanda 
promoguda per les senyores Josefina Teixidó Ventura, Anna Descamps Serra, Sandra 
Colomer Alsina, Dolores Martín Reyes i Irina Alejo Criado, personal laboral temporal 
categoria educadora d’escola bressol, i reconeix el dret d’aquestes a ostentar al Institut 
Municipal d’Educació i Joventut d’Olot la condició de treballadores indefinides. 
 
L’article 19.U.7 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 
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per a l’any 2018 estableix que no computen dins el límit màxim de places derivat de la 
taxa de reposició d’efectius les places que es convoquin corresponents al personal 
declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial. 
 
Per donar compliment a les sentències esmentades i per tal que el treballador i les 
treballadores de l’IMEJO esmentades puguin ocupar una plaça com a personal laboral 
indefinit no fix, és necessari modificar la plantilla de personal del IMEJO per a l’any 
2019 en aquest sentit: 
 

1. Incloure una nova plaça de professor/a de música, grup A2, a temps complert. 
2. Incloure cinc noves places d’educador/a d’escola bressol, grup C1, dues a 

temps complert i tres a temps parcial. 
 

L’article 19.U.9 de la Llei 6/2018 estableix que s’autoritza una taxa addicional per a 
l’estabilització d’ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural 
que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i 
ininterrompudament al menys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 en 
els següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d’administració i serveis 
generals, d’investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres serveis 
públics. Les ofertes d’ocupació que articulin aquests processos d’estabilització, 
s’hauran d’aprovar i publicar en els respectius Diaris Oficials en els exercicis 2018 a 
2020. 
 
Atès que en la plantilla de personal del Institut Municipal de Cultura d’Olot per a l’any 
2019 aprovada en el Ple de 22 de novembre de 2018 no es va tenir en compte una 
plaça de vigilant adscrita als museus que compleix el requisit que estableix l’article 
19.U.9 de la Llei 6/2018, és necessari modificar la plantilla de personal del IMCO 
per a l’any 2019 en aquest sentit: 
 

1. Incloure una nova plaça vacant de vigilant de museu, grup AP, a temps 
complert. 

 
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 juliol, disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous 
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin 
esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització 
administrativa interna.  
 
Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/19/85, de 2 d’abril, disposa que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar la plantilla de personal.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Modificar la plantilla de personal del Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot per a l’any 2019 en el sentit següent:  
 

1. Incloure una nova plaça de professor/a de música, grup A2, a temps complert, i 
modificar el número de places d’aquesta categoria passant d’11 a 12 i de 
vacants passant d’1 a 2.  

2. Incloure dues noves places d’educador/a, grup C1, a temps complert, i 
modificar el número de places d’aquesta categoria passant de 19 a 21 i de 
vacants passant de 4 a 6. 

3. Incloure tres noves places d’educador/a, grup C1, a temps parcial, i modificar el 
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número de places d’aquesta categoria passant de 0 a 3 i de vacants passant 
de 0 a 3. 

 
Segon.- La plantilla del Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot per a l’any 2019 
queda configurada de la següent manera: 
 GRUP PLACES VACANTS Observacions 

LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS     

TÈCNICS MITJANS / PROFESSORS A2 12 2  

TÈCNICS MITJANS / PROFESSORS temps parcial A2 9 5  

ADMINISTRATIUS / EDUCADORS/ EDUCADORS 
SUPORT 

C1 21 6  

ADMINISTRATIUS / EDUCADORS/ EDUCADORS 
SUPORT 
temps parcial 

C1 3 3  

AUXILIARS ADMINISTRATIUS a temps parcial C2 1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIU C2 1 1  

SUBALTERNS temps parcial AP 6 6  
 
 
Tercer.- Modificar la plantilla de personal del Institut Municipal de Cultura d’Olot per a 
l’any 2019 en el sentit següent:  
 

1. Incloure una nova plaça de subaltern, categoria vigilant, grup AP, a temps 
complert, i modificar el número de places d’aquesta categoria passant de 0 a 1 
i de vacants passant de 0 a 1.  

 
Quart.- La plantilla del Institut Municipal de Cultura d’Olot per a l’any 2019 queda 
configurada de la següent manera: 
 GRUP PLACES VACANTS Observacions 

LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS     

TÈCNICS SUPERIORS A1 3 _  

TÈCNICS MITJANS A2 2 1  

ADMINISTRATIUS C1 1 _  

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/PERSONAL 
D'OFICIS 

C2 7 1  

SUBALTERNS AP 1 1  

     
Cinquè.- Publicar aquest acord de conformitat amb la legislació vigent i comunicar la 
modificació als òrgans competents de les diferents administracions. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Amb la voluntat d'anar regularitzant totes les 
situacions que tenim, ens proposem modificar aquestes plantilles de l'Institut Municipal 
de Cultura i també de l'Institut Municipal d'Educació; concretament, és donar condició 
d'indefinit no fix a 5 educadores de les escoles bressol que són categoria C1, i a un 
professor de l'Escola de Música, categoria A2; això d'acord amb l'article 19.1 de la Llei 
6/2018 del dia 3 de juliol del pressupostos generals de l'Estat.  
També quant a l’IMCO, inclouríem una nova plaça de vigilant de museu, grup AP, 
d'acord amb l'article 19.1.9  de la Llei 6/2018, que autoritza una taxa addicional per 
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places de naturalesa estructural que, tot i estar dotades pressupostàriament, hagin 
estat ocupades de forma temporal, i també ininterrompudament en els tres anys 
anteriors, fins a 31 de desembre del 2017. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Referent a aquest punt, ens 
alegrem que s'hagi millorat la situació de les treballadores de l'escola bressol, i 
voldríem recordar que en el Pla d'Igualtat Intern que es va fer en aquest Ajuntament, 
les feines més feminitzades, que en aquest cas serien les mestres de l'escola bressol, 
cobren comparativament menys, si mires els complements, que les feines 
masculinitzades que hi ha en aquest Ajuntament, com la Brigada i la Policia, que com 
que tenen complements, cobren més. Ho dic perquè és un tema que caldria anar 
recordant, que va sortir en el Pla d'Igualtat intern d'aquest Ajuntament. 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. En principi celebrar que 
finalment aquest personal temporal laboral que teníem ja feia bastant temps, tant 
l'Escola de Música com a les escoles bressol, es puguin incorporar de manera 
definitiva, crec que això és positiu tant per a les escoles com per a la ciutat en general. 
Per tant hi estem absolutament d'acord.  
El tema del vigilant no el conec tant, no sé si respon a la urgència o a la necessitat que 
he llegit en el redactat que la plantilla es pot modificar si es tracta d'establir nous 
serveis, ampliar,  suprimir o millorar els existents o quan aquestes actuacions no 
puguin esperar a l'exercici següent. M'agradaria que m’aclarissin si aquest és el cas o 
la situació referent al vigilant del Museu, però per la resta absolutament d'acord. 
 
Respon la Sra. Torras. El tema del vigilant de l’IMCO per a l'any 2019, que ja estava 
aprovat pel Ple del dia 22 de novembre del 2018, no es va tenir en compte quan es va 
fer tot el pressupost de l’IMCO, una plaça de vigilant adscrita al Museu, llavors això ara 
hem tingut l'ocasió de poder-ho fer i ho hem portat ara. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per  unanimitat dels assistents. 
 

7.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA 
CORPORACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 

 
Núm. de referència : X2019009556     
Núm. expedient: CPG52019000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació 
de l’exercici 2018, aprovada per Decret d’Alcaldia de 28/2/2019, pel que fa a:  

- Ajuntament d’Olot 
- IMEJO 
- IMCO 
- IMELLO 
- GUOSA 

 
Segon.-  Donar compte, també, dels estats comptables de la Fundació Hospital Sant 
Jaume d’Olot, de la Fundació privada Museu dels Sants i del Consorci DINAMIG, a 
31/12/2018 ( veure expedient). 
 
Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. Passem a donar compte de la 
liquidació del 2018. Com que tots vostès ja tenen l'informe que els va procurar 
l'Interventor, que és un informe molt complert, el que faré serà un breu resum, i donat 
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que aquest és l'últim ple de mandat nosaltres donarem compte de la liquidació, faré 
una comparativa dels últims anys; sembla que això potser anirà més bé perquè el que 
són els números i les dades ja ho tenen.  
Del 2018 començarem per dir que els recursos ordinaris de l'Ajuntament han estat de 
31.200.000 euros i els consolidats 33.147.000 euros. És important dir també que la 
participació en impostos de l'Estat i l'IBI és la principal font d'ingressos d'aquest 
Ajuntament; representa en aquests moments un 55% de tots els nostres ingressos 
corrents. És positiu també comprovar que la diferència entre els recursos ordinaris que 
hem liquidat, i les despeses ordinàries reconegudes d'aquest Ajuntament, ha estat 
d’1.000.804 euros. Això ens ha permès tres coses: primer, poder dotar de possibles 
provisions per insolvències; generar un superàvit que ha estat de 800.000 euros i 
també destinar 243.000 euros de recursos ordinaris a inversió. En resum, tal com es 
desprèn d'aquest informe, l'Ajuntament d'Olot compleix amb tots els ratis de solvència:  
tenim estabilitat pressupostària, tenim estalvi net positiu, romanent de tresoreria 
positiu, rati d'endeutament per sota del 75% i també complim amb els nostres 
pagaments a 30 dies. Això seria quant a l'any 2018. 
Entrant en la comparativa, dir que en els últims quatre anys, aquest Ajuntament ha 
generat més ingressos corrents que despesa corrent, això ha permès poder generar 
cada any un superàvit, que s'ha pogut destinar a inversions en benefici de tots els 
ciutadans. També s'ha pogut mantenir un nivell d'inversió d’entre 4 i 5 milions d'euros 
sostinguts en cada exercici, sense haver d'augmentar l'endeutament; ans tot el 
contrari, aquest endeutament s'ha anat reduint. Des del 2010 s'han rebaixat gairebé 11 
milions d'euros de deute bancari, l'any 2010 recordem que de cada 100 euros que 
entraven a l'ajuntament 13,24 euros es destinaven a amortitzacions i interessos; l'any 
2018 aquesta quantitat són 7,44 euros.  Si mirem el rati de deute, també hem de 
destacar una molt bona dada. Hem passat del 91,51 % al 2009 al 53,86 % el 2018. 
Quan parlem de la gestió dels ingressos, dir que les directrius de la normativa estatal 
han condicionat molt la gestió dels ingressos públics dels ens locals, i en aquest cas 
Olot tampoc ha estat una excepció; per posar alguns exemples, recordaran que l'any 
2002, el govern del PP modificava la normativa sobre l'IAE, doncs bé, des dels serveis 
tècnics s'ha fet una projecció sobre el que ha representat en pèrdua d'ingressos 
aquesta modificació fins a dia d'avui, i el resultat ha estat que des del 2003 fins avui la 
pèrdua ha estat de l'entorn de 5,7 milions d'euros.  
Entrant en l'apartat de l'impost de vehicles, aquest Ajuntament, com la majoria 
d'ajuntaments, està al límit de tipus que permet la llei; no podem ingressar res més, no 
podem apujar-ho. L'any 2008 es van recaptar 2.083.000 euros amb l'impost de 
vehicles i el 2018, 1.976.000 euros. Aquesta recaptació posa de manifest que en 10 
anys, no només els ingressos no han augmentat, sinó que han disminuït. Pel que fa a 
l'ICIO, hem passat d'una xifra a l'any 2007 d’1.600.000 euros a 495.000 euros el 2018, 
però sí que és veritat que encara que aquesta diferència sigui molt gran, aquí sí que 
apreciem una petita però continuada recuperació. Quan entrem en la plusvàlua, s'ha 
mantingut estable en el temps, tot i que plana una incertesa a nivell normatiu amb les 
bases de les sentències judicials dels últims anys, i també d'aquest projecte de llei que 
resta pendent d'aprovar en el Congrés.  
Analitzades aquestes figures tributàries excepte l'IBI –que la deixarem pel final– també 
m'agradaria fer dues consideracions: per un costat manifestaren l'evolució erràtica d'un 
dels principals ingressos ordinaris com és la participació en impostos de l'Estat, el 
2007 varen ser 6.700.000 euros i el 2009, dos anys després, 4.700.000 euros i en els 
últims anys s'ha mantingut a la ratlla dels 7 milions, quasi cada any. Però aquí hem 
d’afegir que les liquidacions es fan dos anys després de l'any en qüestió, i llavors 
poden ser negatives; això és tal com ens va passar el 2008, el 2009 i el 2011. Això 
afegeix en certa manera incertesa dintre d'aquest ingrés, saps el que et donen però no 
saps mai el que et reclamaran. L'altre element a considerar és la important davallada 
en aquests anys de les transferències d'altres administracions, especialment les que 
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provenen de la Generalitat. Tot això ha fet que l'IBI –ara sí que entraríem a parlar de 
l'IBI– hagi assumit un protagonisme especial en l'evolució dels ingressos: el 2008 l'IBI 
representava un 22,60 % dels ingressos i en el 2018 un 31,52 %. Sobre l'IBI també dir 
que en funció del que ha permès la normativa, els valors cadastrals esdevinguts en la 
darrera ponència que es va fer, en defectes de l'1 de gener del 2006, s'han rebaixat 
aquests valors en un 52% entre els anys 2013 i 2017. Això ha suposat increments en 
el tipus, entre altres coses per compensar aquesta reducció. 
Ara entraríem una mica en l'apartat de les despeses. Cal dir que en la despesa corrent 
s'ha pogut mantenir el nivell que requerien les necessitats socials de la ciutat. Així 
doncs, per posar alguns exemples, l'aportació neta que es feia per despesa al 
Departament de Benestar Social ha passat de 587.000 euros l'any 2008, a 1.115.000 
l'any 2018, que l'Ajuntament d'Olot en l'anterior mandat hagués assumit bona part del 
finançament que la Generalitat va deixar d'aportar pel manteniment de les escoles 
bressol, i que les aportacions dels organismes autònoms en aquests anys també han 
evolucionat totes a l'alça. 
Fent honor a la veritat, per això, hem de dir que s'han produït alguns elements 
conjunturals, que han ajudat a mantenir aquesta estabilitat pressupostària, com poden 
ser la reducció dels tipus d'interès i també les limitacions retributives del personal i les 
poques possibilitats que hem tingut per a la seva contractació.  
Des d'un punt de vista financer, dir que l'Ajuntament supera el 90% pel que fa al 
cobrament de tots els drets que liquida i pel que fa a les despeses un 89 %. Això és 
una xifra molt alta, de tot el que liquida l'Ajuntament cobra el 90%, això permet cobrir 
amb d’escreix la normativa sobre la morositat i per tant, paguem a 30 dies i reduïm 
d'aquesta manera la despesa que suposa poder accedir a les pòlisses de crèdit per 
gestionar la tresoreria; s'estan fent servir en moments molt puntuals de l'any.  
Revisant el compte de Recaptació –que aquest compte s'ha posat dintre l'expedient– 
s'aprecien les següents dades: el percentatge mig de cobrament dels diferents 
ingressos gestionats des de Recaptació és del 92,32 %. El percentatge de baixa de 
tots els ingressos que es passen a cobrament és d'un 0,27 % i el volum promig de 
domiciliats és del 77,48 %, es una dada molt important tenir aquests domiciliats. I per 
altra banda, també en el compte de Recaptació es posa de manifest la bona tasca 
portada a terme per la recaptació executiva i els seus resultats, tasca sense la qual, no 
seria possible fer un bon servei de recaptació en voluntària; i des d'aquí voldria donar 
les gràcies i felicitar el departament per aquesta bona gestió. També hem de destacar 
el compromís dels ciutadans olotins a l'hora de complir amb les seves obligacions 
tributàries.  
Ja per acabar, voldria agrair a l'Interventor, a tot el personal dels serveis econòmics, 
no només per aquesta professionalitat sinó per tot l'acompanyament que he tingut 
durant aquests quatre anys. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal de OeC. Per a nosaltres, com ja hem 
vingut manifestant els darrers anys, potser la liquidació és tant o més important que la 
pròpia presentació del pressupost, perquè al cap i a la fi estem parlant de la realitat; el 
pressupost no deixa de ser unes voluntats que després s'acaben complint o no. 
Llavors, del que era el pressupostat i la liquidació final, demanarem informació i farem 
alguna valoració també d'alguns aspectes, i després al final, després d'això també 
voldria fer una mica de valoració política de la consideració dels pressupostos des del 
nostre punt de vista.  
Entre les diferències, en el pressupost d'ingressos, per exemple, hi ha tot el tema 
relacionat amb les inspeccions, que hi havia un pressupost inicial de 25.000 euros 
d'ingressos i que al final va ser zero. Sé que hi ha un conveni amb la Diputació, que 
s'ha fet una tasca que suposo que properament ens donarà algun resultat, però aquí la 
meva intervenció –que ja és reiterativa– és que el nostre Ajuntament per la seva 
dimensió hauria de comptar amb un personal d'inspecció que fes aquesta feina. Dir 
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que això, sembla ser que des dels anys vuitanta no tenim aquestes persones, i em 
sembla en certa manera una irresponsabilitat. Ens sembla que és una obligació de 
l'Ajuntament fer aquestes tasques d'inspecció, com es fa en molts altres àmbits 
econòmics i de l'activitat de la ciutat, i més quan els que s'escapen –per dir-ho així– 
d’aquesta inspecció són normalment les grans empreses, que quan s'ha fet aquesta 
tasca en altres ciutats de Catalunya i, segons informació que ha anat sortint els darrers 
temps, genera uns ingressos importants, perquè hi ha un incompliment important per 
part de les empreses, i és bastant evident: si sabem que no hi ha inspecció més fàcil 
incomplir-ho. Per tant, tot i que doni un resultat aquest conveni amb la Diputació 
considerem que és insuficient, i que la solució és tenir aquestes persones que 
inspeccionin. 
L’altra diferència, i té relació amb això la inspecció, són: la taxa d'ocupació, les 
companyies elèctriques, la taxa d'ocupació de gas natural i la taxa d'ocupació en 
companyies de telefonia. També he manifestat en altres moments, en els Plens, que la 
major part d'aquestes o totes les taxes va en funció de la facturació que tenen 
aquestes companyies a la nostra ciutat. Resulta que ha anat davallant d'una manera 
continuada; podia tenir una certa explicació a l'època de la crisi que davallessin, però 
no en aquests moments. Per tant, des del meu punt de vista, estic pràcticament segur 
que ens estan enganyant i estan incomplint la seva obligació, amb la qual cosa seria 
més necessària encara la tasca de les persones que fessin la inspecció. 
Després n'hi ha alguna que suposo que deu tenir una explicació lògica, però com jo no 
la sé, sorprèn. A infraccions urbanística hi ha 5.000 euros de pressupost inicial i al final 
és de 182.000 euros. Suposo, segur, que deu tenir alguna raó, si me la pot explicar. El 
mateix que passa amb les  governatives, que no és tan important, però pressupostat hi 
ha 15.000 euros i al final són 55.000 euros.  
Una bona notícia és aquesta diferència entre el pressupostat i el final –i també voldria 
assenyalar-lo per no ser només amb aspectes crítics– és en el tema dels residus, els 
ingressos per envasos, que estava pressupostat 175.000 euros i al final són 242.000 
euros, per tant, és una bona feina que en aquest àmbit s'ha fet.  
Després n'hi ha una altra, que dedueixo la lògica, però en tot cas perquè me la 
confirmin: el pressupost inicial per part d'ingressos de Diputació per a paviments i vies 
públiques hi ha 117.000 euros i al final zero; renovació voreres 100.000 euros i al final 
zero; pavimentació de camins veïnals de Batet 32.000 euros i al final zero; renovació 
paviment plaça del Mig 150.000 euros i al final zero; i després hi va haver una partida 
de 443.000 euros de subvenció al Firal, que hi havia a zero i al final hi ha aquesta. 
Suposo que ha estat un “canvi de cromos”, però en tot cas si  m’ho pot confirmar.  
En el tema de la liquidació de despesa, hi ha l’enllumenat d’edificis de la Corporació, 
que està previst 100.000 euros i acaben essent de 109.000 euros, és un 9%. 
Semblaria poc, però en canvi quan mirem l'enllumenat d'edificis d’ensenyament, 
culturals, d’esports, etc., de la previsió inicial del pressupost baixa amb la liquidació. La 
lectura fàcil –i potser equivocada, ho reconec– és que allà hi ha hagut una bona gestió 
en el tema de l'enllumenat de cuidar aquest aspecte, potser no s'ha fet tant en aquest 
sentit en el cas de l'edifici de la Corporació. El mateix passa amb el gas: uns ho 
gestionen bé i en el cas de la Corporació del nostre Ajuntament, puja sobre el previst. 
Tema de telecomunicacions: previst 101.000 euros i despeses 115.000 euros que són 
un 15 % més, quan els darrers temps s'ha fet una inversió important per part de 
l'Ajuntament en el tema de comunicacions, semblaria que hauríem d'anar cap a un 
estalvi després d’haver fet aquesta inversió i no a una major despesa. L'àmbit de 
comunicacions de 130.000 a 170.000 euros, també em sembla molt important la 
diferència.  
I en cànons d'aigua de la Generalitat i consum d'aigua, també és important; si em pot 
donar una explicació.  
Tractament de residus previst 1.256.000 euros, despesa final 1.437.000 euros, també 
em sembla una diferència important, suposo que es tracta de la planta de tractament 
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de residus, però en tot cas si m’ho pot confirmar.  
Campanya de sensibilització en reciclatge: hi havia previst 15.000 euros i al final són 
2.950. No ho entenc quan aquí em sembla que potser a part de complir el previst, que 
és necessari, potser el lògic seria incrementar-ho i pràcticament es redueix a no-res. 
Espais de Recerca de Feina, estava previst uns 10.000 euros, queda a zero.  
Actuacions al barri vell PIAM, 50.000 queden en 14.000 euros, suposo que també deu 
tenir la seva explicació, potser queda per a l’any següent? En tot cas si m’ho poden dir. 
A processos de participació hi ha previst 100.000 euros, queda en 8.000 euros, potser 
era una previsió de fer tota una sèrie de processos participatius o de consulta que no 
s'han fet, en tot cas si m’ho pot dir. 
Festes del Tura, passa de 247.000 a 302.000 euros, és un increment important.  
El Social Lab, que ens sembla que és un aspecte important passa de 26.000 a 1.600 
euros. 
I després hi ha alguns programes, que suposo que es deuen haver anul·lat perquè n’hi 
ha un de Joves per a l'ocupació de 38.000 que queda a zero, i algun altre també en 
aquest sentit.  
La Fundació d'Estudis Superiors: previst 60.000, al final acaba en 164.000 euros. Sí 
que recordo que hi va haver un acomiadament i una indemnització, però em sembla 
que això no justifica prou aquesta gran diferència.  
Beques de Joves per l'Ocupació 12.000, al final zero. 
Convenis Festes del Tura, previst zero i  al final 24.000 euros. 
Aquests serien, i no tots perquè entenc que és molt exhaustiu, però si més no dels 
més importants, si em pot donar alguna explicació.  
Per nosaltres el tema de les finances municipals hauria de preveure diferents coses: 
una és la vessant ambiental, que d'alguna manera havia tingut ocasió també de 
comentar abans, i s'hauria de vetllar perquè el model de finançament evités –o com a 
mínim no incentivés– les pràctiques que són ambientalment perjudicials, com per 
exemple, ja he dit, la urbanització massiva, que així ha estat en èpoques de bonança 
econòmica; però em sembla una mala política i que és un recurs pel mal finançament, 
que també tenen els ajuntaments, però trobo que això no justifica els prejudicis que al 
meu entendre això porta. Des de la vessant social, caldria afavorir la equitat i 
distribució correcta dels ingressos, per tant de les càrregues financeres de tot allò que 
ingressa l'Ajuntament per fer política, fer-ho, no com se sol fer amb els impostos o 
taxes d'una manera lineal o directa; sinó tenint en compte diguéssim tributs 
progressius i el nivell de renda de les persones. I el tema que també s'ha esmentat 
bastant de sostenibilitat econòmica, és evident i compartim que ha de ser equilibrat i 
per tant no hipotecar les necessitats de generacions futures. I perquè fos així, 
sostenible, cal –d'alguna manera ja s’ha dit, i ho compartim– perquè fossin perdurables 
en el temps, que el funcionament estructural de l'Ajuntament estiguessin cobertes per 
mesures d'ingressos resistents a la volatilitat que hem tingut els últims temps. Ja s’ha 
dit: IBI, IAE, impost de vehicles, i per a nosaltres fins i tot les transferències de l'Estat, 
tot i que han estat en aquest període de crisi econòmica una mica variables, però que 
conformarien part d'aquest cistella resistent; i ser menys dependents dels impostos 
procedents de l'activitat immobiliària i del territori: l’ICIO i i les plusvàlues.  
I per finalitzar, i a banda dels objectius assenyalats, cal recordar que els darrers anys 
la nostra societat ha viscut un procés de crisi econòmica molt important, de gran 
magnitud, que ha empobrit a capes molt àmplies de la nostra societat; o l’ha empobrit 
o l'ha posat en una situació de risc, i ha accentuat la de ja per sí profunda escletxa de 
desigualtat entre els diferents sectors socials, i que ha portat a les administracions a 
aquesta situació de crisi, a centrifugar el que anomenem dèficit cap a les 
administracions més fràgils, en aquest cas, els ens locals, i això ho han fet tant la 
Generalitat com l'administració central. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres després de llegir-
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nos l'informe dels serveis econòmics, que per cert agraïm la feina feta pels serveis 
econòmics i per la regidora, hem vist que com ja ha dit la regidora, l'IBI continua sent la 
nostra principal font d'ingressos, i aquest IBI es calcula a partir dels valors cadastrals. 
L'última revisió que es va fer del cadastre va ser el 2005. Per tant nosaltres, com a 
CUP, pensem que s'hauria de fer una altra revisió del cadastre, que per anar bé 
s'hauria de fer cada deu anys, pensem nosaltres; era una proposta que ja havíem fet a 
les Ordenances Fiscals i per tant nosaltres pensem que s'hauria de fer una altra 
revisió. 
L'altre punt que hi havia era la taxa de gestió de residus, és a dir, els Serveis 
econòmics ens avisen que augmentaran els costos de la gestió de residus, i a Olot 
seguim sense tenir un bon model de gestió de residus, és a dir, fa temps que s'està 
plantejant que hi ha d'haver un nou model, sigui el porta a porta –aquest és el que 
nosaltres pensem, o sigui un altre– i aquí a Olot encara no s'ha fet ni la prova pilot, 
quan hi ha altres ajuntaments de comarca que ja començaran a aplicar-ho. Per tant en 
aquest sentit, en això hem suspès. 
L'altre tema,  que ha anat sortint, és que el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ha 
augmentat la partida, el que passa és que nosaltres sempre diem que en comptes 
d'anar fent modificacions de crèdit per anar donant diners al Consorci, que estaria bé 
ja des d'un primer moment augmentar la partida; hi ha unes necessitats que s'han de 
cobrir i per tant s'hauria de fer en el minut del pressupost.  
L'altre tema que com a CUP hem anat reclamant durant temps és la tarifació 
progressiva o social, que durant aquests quatre anys de mandat tampoc ho hem 
aplicat, que hauria estat una bona proposta, que per a qui no ho sàpiga és que qui té 
més diners paga més, i per tant això es podria aplicar amb les inscripcions de l'escola 
bressol i sobretot també amb l'Escola de Música. 
Per acabar només dir que nosaltres els pressupostos no els vàrem aprovar, perquè no 
són els nostres pressupostos i ja ho sabem.   
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Primer també afegir-me a 
l’agraïment del document que ens han passat els Serveis econòmics, i l'explicació de 
la regidora, que ajuda molt a aclarir un tema tan feixuc com és el dels pressupostos, i 
per tant és d’agrair tenir un informe molt entenedor i sobre el qual poder fer algunes 
reflexions. 
A l'entorn del detall del tancament no hi entraré, perquè el Sr. García  ho ha fet amb 
molta extensió i per tant no insistiré, perquè les partides de les quals ha parlat ell, 
també algunes les havia apuntat. Entenc que ja es donarà explicació a l'entorn 
d'aquestes partides en el moment que pertoqui. 
Simplement volia fer una reflexió a l'entorn de l'informe, que sempre el trobo molt 
interessant pel que fa a les aportacions i afirmacions. Tots els companys han insistit en 
aquest tema de l'IBI, evidentment l'IBI urbana ha estat al llarg d'aquests darrers anys el 
pal de paller dels ingressos d'aquest Ajuntament, i per tant és una mica el que ha 
aguantat aquests increments de despesa que hi han hagut en els successius 
pressupostos que s'han anat aprovant en aquest Ple, amb un increment important de 
drets reconeguts, si fem la comparativa 2010 - 2017 hi ha hagut un increment del 5,6 
%, que no és poc, pel que fa a recaptació de l'IBI i per tant això inevitablement vol dir 
que els ciutadans olotins amb les seves aportacions han hagut de suportar també 
aquest increment de despesa que s'ha anat produint exercici rere exercici. També ho 
ha dit la regidora: l’IBI s'ha convertit en la primera font d'ingressos, per primera vegada 
en els darrers anys ha passat per davant en percentatge  de l’aportació que arriba de 
l'Estat i per tant ha passat a ser la primera font d'ingressos de l'Ajuntament, i crec que 
això també ha de ser preocupant, perquè ho estem basant tot, o en gran part de la 
despesa l'Ajuntament, a través d'ingressos directes d'aquest impost que grava la 
ciutadania olotina; impost que nosaltres ja vàrem demanar que en aquest mandat, a 
pogués ser no s'incrementés aquesta pressió fiscal i això sembla que no ha estat així. 



 

Mod ACTS_DP06 18 

La regidora ha parlat d'aquest moviment erràtic dels impostos de l'Estat, és cert, però 
potser tampoc tant: els percentatges que es mouen en aquest informe, sí que partim el 
2007 amb una mica més del 26 % d'aportació de l'Estat en els pressupostos 
municipals, però en els darrers anys ens hem mogut molt a l'entorn del 22 % o 23 %, 
amb petits increments fins el 2008. Per tant en principi en aquests darrers anys s'ha 
mantingut; evidentment aportació insuficient, perquè creiem que és un dels dèficits que 
tenim, aquesta manca de recursos provinents d'altres administracions, que és un dels 
temes que hauríem de treballar. S'evidencia una vegada més que la resta de fonts 
d'ingressos no acaben aportant gran cosa cosa addicional del que ja aportaven en 
altres pressupostos –l’ICIO, l'IAE, plusvàlues–, en aquest creixement d'ingressos 
doncs no hi han tingut una incidència important. 
També en el Fons de cooperació local de la Generalitat, crec que s'ha comentat aquí, 
es veu que es va reduint exercici rere exercici, per tant crec que la feina seria intentar 
tornar a recuperar aquesta aportació de la Generalitat, de l'Estat, i de les 
administracions que ens puguin ajudar a tirar endavant els pressupostos. 
L'impost de vehicles ja ho hem dit:  estem al màxim, per tant aquí no podem esperar ja 
més recaptació.  
Sí que es parla en aquest informe que a l'IBI encara tenim un recorregut important, 
estem parlant crec que d'un tipus impositiu del 0,84 %, tenim un recorregut fins a l’1,23 
%. En aquest sentit a nosaltres ens agradaria no haver d'anar insistint en l'increment 
de la imposició a través de l'impost sobre béns immobles,per tant creiem que la 
pressió impositiva d'aquest impost ja Déu n'hi do com de forta està a la ciutat i per tant 
hauríem d'evitar que l'augment de despeses provoqués que haguéssim d'anar 
incrementant any rere any aquest impost. 
Pel que fa a despesa corrent, jo crec que és també certament una mica preocupant 
aquests increments que es van produint en els darrers anys, del 2015 al 2018; estem 
parlant de quatre anys en els qual hi ha hagut increments entre el 4 % i el 5 % cada 
any, pel que fa a la despesa corrent de l'Ajuntament; crec que això està per sobre del 
de l'índex de preus al consum, bastant  per sobre i per tant potser és un dels temes 
que hauríem d'intentar atacar, aquest reiterat increment de la despesa corrent. I 
preocupant també que els dos últims anys la despesa corrent s'ha incrementat per 
sobre dels ingressos corrents, i per tant això a ningú se li escapa que si incrementen 
més la despesa que els ingressos, doncs tenim un problema. 
També hi ha un element que crec que és interessant destacar, que és el tema de 
despeses personals, estem a l'entorn del 30 % dels recursos liquidats en despeses de 
personal, això és a més a més amb un increment important, del 4,5 % des del 2016, 
per tant anem incrementant la despesa fixa de l'Ajuntament, i per tant això cada 
vegada es fa més difícil de sufragar. 
I al nostre entendre, nosaltres ho hem dit diverses vegades, creiem que s'hauria de 
treballar per recuperar aportacions de les administracions –central, autonòmica, les 
administracions que siguin– que es retorni a les aportacions que ja s'havien fet anys 
anteriors anteriors a la crisi i penso que hi tornen a ser moment de treballar en aquesta 
línia. També ens sembla que la pressió fiscal de l'Ajuntament cap els olotins –ho hem 
dit ara que estem a l'oposició, però també quan estàvem al govern–aquesta pressió 
fiscal ja no s'havia d'incrementar més, i per tant també hem proposat diverses vegades 
que la despesa corrent si és necessari s'ha de reduir, i en aquest sentit creiem que 
s'hauria de treballar en els propers pressupostos, per adequar la despesa corrent als 
ingressos corrents, i que hi hagi a més a més un sobrant suficient per afrontar 
inversions que ens sembla que farien falta.  
Després parlarem del punt de l'incompliment d'un paràmetre conjuntural pel que fa al 
sostre de despesa, i per tant una mica va lligat amb tot això: si hem passat el sostre de 
despesa, una mica deu ser per aquests increments de despesa corrent que hem tingut 
en els darrers anys i que crec que sabíem que estàvem aquí i podíem haver corregit, 
però en tot cas ara serà el moment de fer-ho. 
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Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC.  Com ha comentat la 
regidora, d’aquest mandat aquest és el darrer cop que donem compte sobre el resultat 
de la liquidació, el pressupost és l’eina més important d'aquest Ajuntament, i a 
nosaltres sí que ens agradaria fer una reflexió més general que té a veure amb posar 
en valor la feina dels ajuntaments, denunciar la infradotació que pateixen els 
ajuntaments d'aquest país: primer pel model  que ve de l'Estat referent als municipis; 
segon el dèficit i l'espoli fiscal que pateix Catalunya; i tercer perquè a més a més, tot i 
haver hi tota aquesta situació, que nosaltres entenem que s'ha de canviar –ara que 
parlem tant de futur–a més a més els ajuntaments assumeixen moltes competències 
que no li pertanyen, amb la voluntat òbviament de donar un servei als ciutadans. I em 
sembla que avui és dels últims plens del mandat està bé està bé fer aquesta reflexió: 
s'ha de dotar millor els ajuntaments perquè puguin fer totes les totes les coses que 
calen. Seria un exercici interessant potser fer un pressupost a partir de les 
competències quins són els diners que ens hauríem de gastar i quins ens gastem, 
davant de les altres administracions. En el fons jo penso que el que s'hauria de fer en 
un moment als ajuntaments d'aquest país durant aquests 40 anys, i sobretot aquests 
anys de la crisi, han mantingut allò que es diu –no m’agrada l’expressió però no me’n 
surt cap millor– el que es diu “la trinxera” davant dels ciutadans que ho passaven 
malament, fent tot el que estava a les seves mans, aquest Ajuntament, jo entenc que 
tots els ajuntaments d'aquest país.  
Ens agradaria doncs fer una reflexió més en aquest sentit i per la resta em sembla que 
molts temes són temes que hem comentat en aquests quatre anys de les liquidacions 
són molt similars i em sembla que si cas en el futur en podem continuar parlant. 
 
Respon la Sra. Torras. Contestaré una mica en general, quant el tema de les 
inspeccions he anat prenent nota de totes les coses que m'ha dit vostè, però n'hi ha 
algunes que no n’he pogut prendre nota, llavors sí de cas ja me les passarà; d’algunes 
ja les hi contestaré. Del tema de les inspeccions nosaltres tenim aquest conveni amb 
la Diputació, nosaltres vàrem posar aquesta partida de 25.000 euros perquè ja teníem 
una encomana d'encàrrec d'unes inspeccions que s’havien de fer perquè feia  temps 
que no se'n feien algunes. Sí que és veritat, que en no poder-se tancar l'any passat 
sinó que previsiblement es tancaran dintre d'aquest any, per això la partida de 25.000 
està a zero. Però d'entrada es va posar una xifra, perquè tampoc sabíem massa bé 
quina posar-hi, es va posar tirant per avall amb el sentit de prudència, no podíem 
pensar aquí posar una xifra molt alta. I això sempre amb mesures de prudència. Que 
aniria   molt bé tenir una persona que s'encarregués de fer les inspeccions, dintre 
l'Ajuntament?  Possiblement sí, possiblement és una cosa a valorar en propers 
mandats i potser ho podríem fer. Fins i tot ara quan parlem del tema del cadastre, 
d’aquest nou conveni que hi ha amb la Direcció General del Cadastre, el fet mateix 
d'haver-se de fer totes les revisions de finalització d'obres, igual es podria fer també al 
mateix temps. 
La taxa d'ocupació de les elèctriques, a nosaltres encara ens envien tota la 
documentació, però d'aquí quatre dies aquesta gent estan fent autoliquidacions. 
Nosaltres tenim, ho hem mirat, ho hem revisat, però poca cosa més podem fer, en 
aquest sentit. Però bé, si es pot fer, i aquesta persona també pogués això, aniria molt 
bé. En quant a les multes aquestes governatives, que ha dit d’infraccions governatives, 
i també urbanístiques d'aquestes quantitats exagerades que eren 5.000 i són 182.000, 
això encara està en fase de gestió, és de la casa que va caure de l'Alt del Tura, les 
multes governatives. Però encara s'està gestionant i per això aquestes quantitats. 
És positiu el tema dels envasos, tal com vostè ha dit. 
Quan ha parlat del llum, a les partides de llum és molt difícil poder fer un pressupost, i 
a sobre amb una cosa que fluctua tant com és l'electricitat, és que fluctua a cada hora, 
de vegades al matí ens estan dient que si rentem o si rentem a un altre el preu variarà, 
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miri que seria difícil per a l'Ajuntament ensopegar exactament a veure durant un any 
que és el que és el que podria passar.  
Quant a la partida de telecomunicacions, doncs increment de serveis telefònics vàrem 
fer una modificació de crèdit que ho vàrem explicar; de comunicacions el tema de 
Correus tenim els pressupostos participatius que també ho vàrem explicar i també pel 
fet que Correus ara ha de notificar matins, si al matí no troba ningú a la tarda hi ha 
d'anar, tot això ha fet encarir molt la gestió.  
Sí que és veritat que quant a la gestió de residus, no tenir la planta de triatge no ens 
va gens bé, se'ns encareix molt, aquests 5 euros per tona a l'any, hem arribat a unes 
xifres que quan vàrem aprovar les Ordenances Fiscals ja vàrem parlar d’aquests 
percentatges.  
I llavors quant a la partida de pressupostos participatius aquestes han passat a 
romanent el que ha sobrat del 2019, perquè no es varen poder fer les accions que 
s'han tancat aquest any,  llavors ha passat com un romanent i aquest any s'han acabat 
de fer els projectes que hi havia. 
El tema de Festes del Tura, també vàrem dir que s'hi havia posat aquest cost que hi 
havia hagut de més, de les ambulàncies, la Societat General d'Autors s'ha apujat 
moltíssim; quasi s'ha doblat. Llavors ja vàrem fer una modificació de crèdit i l'única 
cosa que vàrem fer va ser passar diners del capítol 2 al capítol 4. 
Quant a la revisió del cadastre, tenint en compte que el cadastre encara quan en 
parlarem també, s’ha canviat la filosofia del cadastre. Ara ja vàrem tenir una reunió i 
vàrem parlar-ne, ara seran valors de referència. Aquests valors de referència varia 
constantment, no cada deu anys i no és que s'hagi de fer una ponència cada deu 
anys, això substituirà les ponències que s'estan fent, perquè aquests valors canviaran 
però molt i molt constantment, és molt viu el tema. Són cicles tot el que és urbanístic, i 
canvia molt. Vull dir que llavors ja no parlarem de revisions sinó que parlarem de 
valors de referència.  
I quan parlem de tarifació social, nosaltres ens vàrem comprometre aquest any a fer 
un estudi de tarifació social, el vàrem presentar, hem tingut dues o tres reunions, 
aquest any no s'ha pogut aplicar, però no hem de perdre de vista que nosaltres estem 
fent tarifació social, perquè a les escoles bressol i a les escoles estem fent un 30-60-
90 que ens fa pensar que això és que no tenim abandonada la gent que ho necessita. 
Sí que és veritat que si tinguéssim una bona tarifació, potser la cosa estaria més clara i 
més bé, però no és que no tinguem, ja estem fent les ajudes, tenim aquest 30-60-90 
que no hem deixat de fer-los. I el primer dia que vàrem presentar aquesta tarifació crec 
que tots vàrem quedar parats del que es destinava a aquestes escoles i el tant per 
cent que suportava l'Ajuntament en vist els usuaris d'aquests serveis.  
També dir que la despesa corrent amb els ingressos corrents ha estat una despesa 
d'un 3,67 % d'increment i els ingressos un 3,5 %. També hem anat molt tau-tau. L'any 
passat hi va haver un increment més elevat, sí que és veritat, perquè llavors hi havia 
aquelles revisions que es van fer també del capítol 1, dels sous de tots els 
treballadors. Però anem a 3,67 per 3,50, vull dir que tampoc ha quedat tan diferent. 
Segur que m'he deixat coses, llavors en tot cas m’ho passa per escrit o ve i ens ho 
acabarem de mirar.   
 
Intervé el Sr. García.  Ha sortit d’una manera recorrent el tema de l’IBI, que és el 32 % 
dels ingressos ordinaris del nostre Ajuntament, però agafo això per la importància que 
té i per la proposta política que nosaltres fem, quan parlem de vessant social i de 
sostenibilitat econòmica. L'IBI permet fer una zonificació de la ciutat i per tant pagar 
més en funció de la zona on s’estigui. Això pensem que és una cosa que l'Ajuntament 
té les seves possibilitats, no ho ha fet i que nosaltres no ho faríem. Pensem que és 
injust que pagui tothom per igual, independentment del punt d'Olot que estiguis, a part 
que això, el punt de la ciutat i el seu valor també va canviant amb el temps, pensem 
que és una cosa que caldria fer, i aquests majors ingressos de la gent que més 
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pagués, podríem reduir l’IBI de la gent que està amb valors més baixos o fer més 
activitat política, sigui social o d’un altre tipus.  
  
Intervé l’Alcalde. Jo sí que vull afegir una cosa, per a mi també és el meu últim 
pressupost. Jo he tingut la sort, l’honor o com ho vulguin dir, d’aprovar vuit 
pressupostos i de donar compte de vuit pressupostos, crec que en tots hem donat 
compte del pressupost en positiu, i crec que cada any hem fet una mica aquest 
discurs: que això no és una casualitat, que això és perquè hem estat capaços de 
pressupostar amb prudència, hem estat capaços de gestionar el pressupost amb 
solvència, és a dir gastant el que podíem gastar i no gastant el que no èrem capaços 
de gastar, i per això hem pogut fer activitats a la ciutat. Tant de bo en poguéssim fer 
més, tant de bo tinguéssim altres ingressos, però hem estat capaços de fer moltes 
activitats de la ciutat, i per tant jo me’n sento orgullós de tots aquests pressupostos i ho 
volia dir.  
Volia agrair moltíssim als treballadors municipals, especialment els de l'àrea 
econòmica, però en general a tots, perquè al final tots treballen sobre pressupostos 
concrets i ells han fet un gran esforç, en un moment en què se'ls ha rebaixat el sou –
no parlo d'aquest any, perquè sembla que comencem apujar una mica els sous i que 
això és el que hauria de ser perquè la situació econòmica global va per aquí, i per això 
s'augmenta també el que hem de destinar a capítol 1 el capítol de pagar de retribuir– 
però agrair moltíssim a tots els treballadors i especialment als serveis econòmic per 
aquesta gestió econòmica que porta l'Ajuntament, que ens ha permès baixar moltíssim 
el deute, que ens ha permès d'alguna manera atendre –no al cent per cent però sí en 
bona mesura– el que ens demanaven. No és que vulgui contestar directament, però al 
Consorci d'Acció Social no acabem de tancar del tot perquè hi ha una partida de 
mesures d'urgència social, i aquesta que a més any rere any puja, són coses que no 
eren previsibles que passessin, però que tenim el compromís que quan hi hagi 
aquestes aquestes necessitats hi posarem els diners. Els hi posem a final d'any, i estic 
segur que la Montserrat Torras els explicaria que hi està treballant per intentar també 
preveure-ho, però  les urgències són difícils de preveure. Agrair moltíssim, com deia, a 
tots els treballadors; no només de l'Ajuntament sinó de tots els organismes autònoms 
la manera en què han estat treballant per poder fer que els pressupostos es 
compleixin, perquè moltes vegades depèn de les persones que estan allà. I permetin-
me agrair a la gent que ha estat a l'equip de govern, que també ha pres les decisions 
adients per preveure com gastaríem i després per executar el pressupost amb tota 
rigidesa i no passar-nos i no entrar en situacions molt complicades.  
I després en parlarem, del tema del sostre de la despesa, en una situació en què 
l'administració de l'Estat, una vegada més, no juga net i això ens provoca moltes 
distorsions.  
Continuem a la seva disposició per aclarir tots els punts del pressupost que s'hagin 
d'aclarir, i ens donarem per assabentats d’aquest tancament del pressupost que ens 
han presentat la Sra. Montserrat Torra i els Serveis econòmics de l'Ajuntament. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
8.1. - DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES FETES 

ALS GRUPS MUNICIPALS (EX.2018) 
 
Núm. de referència : X2019009536     
Núm. expedient: CPG52019000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Donar compte de la justificació de les transferències fetes als grups 
municipals ( exercici 2018), una vegada fetes les comprovacions escaients es 
considera que la documentació presentada és correcta i compleix amb el que disposa 
l’article 73.3 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Des d’Intervenció es fa constar que tots els grups 
municipals han justificat les quantitats rebudes fins a 31 de desembre 2018, que tota la 
documentació presentada és correcta i que es compleix amb el que disposa la Llei . 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipals CUP. Nosaltres faríem una 
proposta: que la justificació de la despesa dels municipals no sé si s'ha plantejat que 
es pogués penjar a la pàgina web de l'Ajuntament, perquè tothom ho pogués veure. La 
proposta seria que es pengés a la pàgina web de l'Ajuntament, perquè tothom pogués 
veure en què ens gastem els diners els grups municipals. Ho dic perquè quan vam 
veure la documentació ja no estava ni a la carpeta, que cada any hi era i aquest any 
no, i pensàvem això, que estaria bé que a la pàgina web de l'Ajuntament es pogués 
publicar, i que tothom sàpigues en què ens gastem els diners. 
 
Respon l’Alcalde que en pren nota. 
  
El Ple es dóna per assabentat. 
 

9.1. - DONAR COMPTE DE LA TRAMESA AL MINISTERIO DE HACIENDA DELS 
PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2020-2022 

 
Núm. de referència : X2019010145     
Núm. expedient: CPG52019000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Donar compte de la tramesa al Ministerio de Hacienda dels escenaris 
pressupostaris ( 2020-2022), tal com disposa la normativa d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera dels ens locals. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Aquest també és un tràmit d’obligat compliment, 
trametre  al Ministerio de Hacienda els escenaris pressupostaris del 2020 al 2022, tal 
com disposa la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El 
percentatge de creixement marcat s’ha establert en un 2,8 %, i és igual per als tres 
anys . 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.1. - APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER DE LA CORPORACIÓ 
(REGLA DE LA DESPESA ) 

 
Núm. de referència : X2019010156     
Núm. expedient: CPG52019000005 
 
L’Ajuntament d’Olot proposa un “Pla Econòmic i Financer 2018 / 2020” (models PR0 i 
PR-1.2), segons disposa la normativa sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera de 2012 i la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens 
locals per a l’exercici 2019, en aplicació de l’article 1 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
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Una de les directrius que fixa la normativa sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera és la necessitat de complir amb la regla de la despesa, aquesta 
directiu ve donada, exercici a exercici, per part de l’Administració de l’Estat en base a 
uns percentatges sobre la despesa liquidada l’exercici anterior. El punt de referència 
foren les obligacions liquidades netes a 31.12.2013 pel que fa a les despeses no 
financeres ( cap. I a cap. VII). 
 
Tot i que l’Ajuntament compleix amb escreix tots els paràmetres de solvència 
financera: capacitat de finançament, romanent de tresoreria per a despeses generals 
positiu, estalvi net positiu, rati de deute viu per sota del 75% i compliment de la 
normativa de morositat pel que fa al pagament del deute comercial als creditors de la 
Corporació, s’excedeix del sostre de la despesa que li correspondria en funció del que 
disposa la normativa. 
 
La Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, òrgan 
tutelant pel que fa al compliment de la regla de la despesa, requerí en escrit de 28 de 
setembre de 2018, l’obligatorietat d’acreditar l’aprovació d’un pla econòmic i financer 
per tal de proposar les mesures que portin al compliment d’aquesta variable.  
 
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 pla econòmic i financer pel període 2018-2019-2020, tot seguint el 
que fixa la normativa vigent i en base a la documentació que s’acompanya a 
l’expedient. 
 
Segon.- Trametre els documents PR0 i PR1.2 a la Direcció General de Política 
Financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Encomanar als Serveis Econòmics de la Corporació el seguiment del pla 
econòmic i financer i la tramesa de la documentació escaient per a la justificació que 
escaigui. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Primer de tot, per explicar el perquè ara en aquest 
moment portem a aprovació aquest Pla econòmic financer per tal de corregir el sostre 
de la despesa, parlarem primer dels antecedents.  
Aquest indicador neix l’any 2012, i es d’aplicació per a l’exercici 2013, és un indicador 
que fixa el sostre màxim permès de despesa per cada administració. El seu punt de 
partida fins a dia d’avui es la despesa real liquidada a 31 de desembre de l’any 2013, 
sempre quan parlem que podem incrementar la despesa un 2,8 % és sobre la despesa 
feta a 31 de desembre del 2013. Aquest percentatge només es pot incrementar amb 
tots aquells ingressos recaptats que esdevinguin de canvis a nivell tributari o bé amb 
subvencions públiques finalistes, només públiques. El 2013 era un any de contenció 
en la despesa, estàvem en plena crisi i el marge de creixement era tan petit, que 
només amb l’increment vegetatiu de cada any a nivell estructural, l’hem anat 
sobrepassant, igual que moltes altres entitats locals. D’aquí ve que actualment aquesta 
regla es troba en una fase de discussió política, per tal de proposar canvis en el seu 
plantejament i en els seus objectius. 
Com es posa de manifest en la liquidació de la qual acabem de donar compte, aquest 
Ajuntament compleix amb escreix tots els ratis de solvència i d’estructura que fixa la 
llei ja comentada: estabilitat pressupostaria, estalvi net positiu, romanent de tresoreria 
positiu, rati de deute bastant per sota del 75% i pagament a 30 dies; però sí que és 
veritat que no compleix amb la regla de la despesa. És evident que des del 2013 ha 
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estat de fàcil incompliment, ja que des del 2013 fins ara s’han produït unes necessitats 
de primer nivell, com són: benestar social, el finançament de les escoles bressol, el 
manteniment de les instal·lacions i serveis municipals, que han fet que 
sobrepasséssim els percentatges d’increment de despesa permesos per l’Estat. 
Perquè hem de recordar que ara tenim un 2,8 %, però durant molt de temps, aquest 
increment s’ha mogut entre un 1 i un 2%, només. 
Aquesta bona situació de solvència ha permès que l’Ajuntament, de mutu acord amb la 
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, posposés la 
necessitat de fer aquest Pla econòmic financer, tot i tenir requeriments, tant verbals 
com per escrit. Se’ns ha requerit, però com que complim amb tots els altres ratis, i això 
no ha d’anar al Ministeri sinó que va a Política Financera, ens han permès durant tot 
aquest temps, no ens han apretat gaire perquè el féssim. 
Per altra banda també, no el fèiem fins ara perquè alguns partits, com el Partit 
Socialista, manifestaven la voluntat de modificar aquesta norma tan bon punt fos 
possible, degut a que hi havia moltes reiteracions per part de tots els ajuntaments, fins 
i tot es va constituir una plataforma. Es va considerar que una vegada el Partit 
Socialista assumia el govern, les decisions en aquesta regla quedarien modificades, 
suavitzades, o fins i tot suprimida; malauradament fins a dia d’avui no ha estat així.  
Què fem llavors? Els tècnics de l’Ajuntament han demanat i han aconsellat –jo crec 
que amb molt bon criteri– que no es podia demorar l’aprovació d’aquest Pla econòmic 
financer pel risc que podria suposar a la Corporació, més si es té en compte que 
estem davant un procés electoral que no sabem cap on pot decantar. Llavors ens 
podrien dir, doncs vostès es quedin amb la despesa que tenien a 31 de desembre de 
2013 i s’ha acabat, no poden pujar més d’aquí amb un 2,8 %. Ens sembla que posar el 
comptador a zero, i legitimar en certa manera la despesa feta a 31 de desembre de 
2018, és un acte de responsabilitat. 
Per altra banda, tot buscant l’aspecte positiu d’aquest Pla, cal tenir present que només 
es demanen línees d’actuació per al 2019 i per al 2020, i que el fet de proposar el Pla 
permet consolidar com he dit abans, la despesa real liquidada a 31 de desembre de 
2018 com a punt de partida per a futurs pressupostos. 
En definitiva, es considera un acte de responsabilitat política que ve avalat i gairebé 
demanat pels serveis tècnics de la Corporació. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Comparteixo la injustícia 
d’aquesta normativa, sobretot quan afecta ajuntaments que econòmicament han 
demostrat fefaentment la seva solvència. Un dels arguments que donava per 
presentar-lo ara és el procés electoral, jo precisament  és el procés electoral el que 
veig que no vindria d'uns mesos, les eleccions són al maig, per si hi hagués un nou 
govern a la ciutat.  
 
La Sra. Torras intervé per dir que es referia a les eleccions espanyoles. 
 
Continua el Sr. García. D'acord. De totes maneres l'argument electoral continua sent 
vàlid, el que explicava, a mi em sembla que les eleccions municipals són d'aquí a 
poquet, i em semblaria millor, tot i que els serveis tècnics ho aconsellen i suposo que 
segurament seria així, que seria una decisió que en cas que fos diferent el nou equip 
de govern, prengués aquesta decisió. Per aquest motiu m’abstindré, però considero 
justa la proposta. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. S'ha dit que s'esperava 
que el PSOE donés solució a això, hi ha hagut poc temps. Entre altres coses si els 
seus representants haguessin aprovat el pressupost de Madrid potser haurien pogut 
arreglar-ho, però el temps saben que ha estat insuficient, no hi ha hagut pressupostos.  
Sí que aquesta és la línia. I una mica també una mica el que deia el Sr. García, és 
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veritat, són grans paraules això de la responsabilitat política, però no sé si aquest era 
el moment més adequat, hem tingut molt temps que sabíem que això s’havia de 
solucionar i ara just en aquest moment en què hi haurà eleccions a l'Estat espanyol, i 
hi haurà eleccions als municipis, potser  era un moment d'esperar a veure com 
acabava de quedar la cosa, i si això es donava sortida. Però en tot cas, entenem que 
era una decisió que es podia prendre i nosaltres hi votarem a favor, perquè creiem que 
és una bona solució per a l'Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Entenem que és una 
decisió politicotècnica, d'alguna manera, per tant nosaltres entenem que tothom ho fa 
perquè pensa que és la millor opció en aquest cas,  per l'estat financer futur de 
l'Ajuntament, i per això aquest cas fem confiança i votem a favor. 
 
Intervé l’Alcalde. Només hi afegiré alguna cosa, que crec que sí que és important, és a 
dir que el Partit Socialista s'havia compromès a treure-ho i no ho ha tret. Aprovar els 
pressupostos, nosaltres estàvem disposats a aprovar els pressupostos i els 
demanàvem una cosa tan senzilla com seure en una taula amb un relator, i que 
poguéssim parlar de tot. I entenem que si no s'han aprovat els pressupostos, ha estat 
perquè el Sr. Sánchez no va voler. Però és molt senzill, els demanem només 
asseure’ns en una taula amb algú que sàpiga posar negre sobre blanc del que s'està 
parlant, perquè ara estem acostumats que anem als llocs i enraones de coses i en 
diuen una altra. Per tant, és veritat, no es van aprovar els pressupostos, estem una 
situació complexa, crec que és necessari que s'aprovin els pressupostos a Espanya, 
crec que és imprescindible que s'aprovin els pressupostos a Espanya, crec que és 
imprescindible que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat i que els que estem 
aquí asseguts ens n’hem d’adonar perquè el dia a dia necessita d'un pressupost com 
Déu mana.  
La regla de la despesa, tal com està plantejada, crec que només serveix perquè les 
altres administracions superiors puguin dir que compleixen més o menys, perquè 
tampoc compleixen, amb les imposicions d'Europa, i això ho fan a costa nostra; a 
costa dels ajuntaments que sí que hem fet totes les mesures d'estalvi, de tornar crèdit i 
de complir amb tots els ratis de solvència. I es va mantenint això perquè són aquelles 
dècimes que sentim a dir que pacten del dèficit, que acaba sortint d'aquestes mesures 
que s'han pres en els ajuntaments, jo crec que és absolutament injust. 
I una última cosa: ho fem ara en aquest moment precisament per responsabilitat, 
perquè no s'hagi de tornar a comptar el sostre de la despesa  a partir del 2013 –em 
penso que ha dit la senyora Torras– sinó que puguem posar el comptador a la 
despesa el 2018, entenent que com que complim amb tota la resta de ratis, això no 
afectarà els pressupostos futurs, sinó que les mesures que hem de prendre per això 
són pràcticament zero. Ens hem de comprometre a continuar fent el que fem: a ser 
realment estrictes en l'execució del pressupost, a no generar dèficit, en tancar 
correctament els pressupostos, i no tancar els pressupostos amb pèrdues; el que  ja 
estem acostumats a fer, el que sempre ha fet aquest Ajuntament, i crec que és el que 
hem de fer, i no sobrepassar l'endeutament que evidentment que tampoc ho farem. 
Per tant entenc que ens obliga molt poc, però en canvi es començarà a comptar el 
sostre de la despesa a partir de la despesa que hem aprovat abans al 2018; i si 
m'equivoco no hi ha cap mena de programa en què em corregeixin tant la Sra. Torras 
com l’Interventor, que hi entenen molt més que jo. Però és de justícia, acabem i 
intentem deixar-ho complint el que ens ha demanat la Conselleria d'Economia i 
Finances, posant el posava el llistó amb un nivell més acceptable i esperant que a 
Madrid, qui governi, que no faré un espòiler però que m'agradaria que fos algú que 
s'ha compromès a que ho eliminaria, ho eliminin, perquè els ajuntaments hem complert 
fent les mesures d'austeritat i fent totes aquelles coses necessàries per complir amb 
els objectius de dèficit, i en canvi ens continuem castigant, perquè hi ha d’altres 
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administracions que sí que se'n beneficien. 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC). 
 

11.1. - PROPOSTA I APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A 
SISMÒGRAF 2019 

 
Núm. de referència : X2019009451     
Núm. expedient: IG112019000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Imposar els Preus públics SISMÒGRAF 2019. 

Aquest nou preu s’incorporarà a l’Ordenança Fiscal existent núm. 4.1 
PREUS                  PÚBLICS. 

 
Segon.-  Aprovar provisionalment la relació detallada d’aquests preus 
 

 
Espectacles 2019 

 
 

COMPANYIA ESPECTACLE PREU € SOCIS TEATRE 

PROFESSIONALS DE 

LA DANSA 

PLATAFORMA 

CULTURAL LA 

DIÜRNA/ PERE 

FAURA 

BALLAR ES 

COSA DE 

LLIBRES 5 

 

 

3 

3 

LÉXICO PROJECT 

COLLECTIVE 

TO BE 

ANNOUNCED 12 

 

NOMÉS SOCIS LAP 6 

ADA VILARÓ 365 GRAMS 3 3 3 

DANIEL 

FERNÁNDEZ/TUIXEN 

BENET/JAVIER 

GUERRERO/IRENE 

GARCIA APILATS 12 

GRATUIT 

6 

UN LOUP POUR 

L’HOMME RARE BIRDS 12 

6 

6 

MALPELO&JOEL 

BARDOLET BACH SITE 6 

3 

3 

JANET 

NOVAS&MERCEDES 

PEON 

MERCEDES 
MAIS EU 
 12 

6 

6 

HUMAN HOOD TORUS 12 GRATUIT 6 

JULIA 

GODINI&ALEXA 

MOYA 

PICNIC ON THE 

MOON 3 

3 

3 

ACTURA 12 

SL/CLAUDIA 

MIRAMBELL 

SERVEI DE 

DESUBICACION

S 24H 6 

3 

3 
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Abonament Festival Sismògraf 2019 
 

COMPANYIA ESPECTACLE 

ABONAMENT 

TOTAL 

ABONAMENT 

MENORS DE 30 

ANYS 

LÉXICO PROJECT 

COLLECTIVE TO BE ANNOUNCED 
 

 

COMPANYIES DE 

L’INSTITUT DEL TEATRE APILATS 
 

 

UN LOUP POUR 

L’HOMME RARE BIRDS 
 

 

JANET 

NOVAS&MERCEDES 

PEON 
MERCEDES MAIS EU 
 

 

 

HUMAN HOOD TORUS   

  45€ 30€ 

 
 

Tallers participatius de Sismògraf 2019 
 

 
Tercer.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP, en un dels diaris de major 
difusió de la província i en el taules d’anuncis, els preus SISMÒGRAF 2019 durant 30 
dies als efectes de que es puguin formular al·legacions, tal com disposen els articles 
17-1 i 17-2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi 
resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva 
dels preus públics SISMÒGRAF 2019. En el supòsit que no s’haguessin presentat 
reclamacions entrendre’s definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de 
Ple. 
 
L’elevació a definitiu de l’acord i la relació detallada dels preus públics SISMÒGRAF 
2019 es publicaran al Butlletí Oficial de la Província. Tot això de conformitat amb el 
que disposen els articles 17-3 i 17-4 del R.D Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Es presenta i debat conjuntament amb el punt 11.2  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC) 
 

11.2. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS A 
ACTUACIÓ MUSICAL ESTIU 2019 

 

    TALLERS TWERRK I BOOTY DANCE   

15 AL 18 ABRIL 10,30H - 11,30H 13 A 15 ANYS 12 

15 AL 18 ABRIL 12,00H - 13,00H  MES DE 16 ANYS 12 

15 AL 17 ABRIL 18,30H - 20,00H MES DE 18 ANYS 15 
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Núm. de referència : X2019011544     
Núm. expedient: CPG62019000003 
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats musicals que es 
portaran a terme la temporada d’Estiu 2019. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics 
aprovada a l’Ajuntament 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a l’espectacle musical “10 anys amb 
el Pot Petit” que es portarà a terme el dia 06/07/2019 a la Plaça de Braus d’Olot: 
 
 Seients grades:  13 euros 
 Seients arena:  15 euros 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras, conjuntament amb el punt 11.1. Portem els preus 
públics de Sismògraf 2019. Els aprovaríem provisionalment, faríem exposició publica 
durant 30 dies i en el supòsit que no es presentés cap reclamació, s’aprovarien 
definitivament sense necessitat d’acord de Ple. 
Portem també a aprovació els preus públics de l’IMCO corresponents a actuació 
musical Estiu 2019, concretament de l’espectacle musical “10 anys amb el Pot Petit “ 
que es portarà a terme el dia 6 de juliol de 2019 a la plaça de braus d’Olot. 
L’Ajuntament assumeix a través de l’Institut Municipal de Cultura el dèficit que produeix 
aquesta activitat. 
  
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. El de sempre, amb el tema 
preus, fins que no tinguem tarifació social a l’Ajuntament, m’abstindré.  
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP.  Nosaltres seguirem també 
fent pressió, ens abstindrem, perquè pensem que encara que com ha dit abans la 
senyora Torras, 30-60-80 acaben essent bonificacions; en canvi si apliques una 
tarifació progressiva acaba essent tot més just per a totes les famílies i acaba essent 
una cosa que no és anar a donar  bonificacions, sinó que tu pagues el cost segons els 
teus ingressos i per tant és més just i no etiqueta tant.  
I a més a més de l'Escola de Música no s'aplica res, es deu aplicar una bonificació, 
evidentment, però d'aquestes petites i l'Escola de Música és caríssima i estaria bé que 
es pogués fer.  
Per això ens abstenim.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC) 
 

12.1. - APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ 
CADASTRAL ENTRE LA SECRETARIA D'ESTAT D'HISENDA (DIRECCIÓ 

GENERAL DEL CADASTRE) I L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2019010858     
Núm. expedient: CPG12019000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
El text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
1/2004, de 5 de març, estableix en el seu article 4 que la formació i el manteniment del 
Cadastre Immobiliari, així com la difusió de la informació cadastral és de competència 
exclusiva de l’Estat i que aquestes funcions seran realitzades per la Direcció General 
del Cadastre, directament o a través de les diferents fórmules de col·laboració que 
s’estableixin amb les diferents administracions, entitats i corporacions públiques. 
 
Per la seva part, la Direcció General del Cadastre exercirà les funcions relatives a la 
formació, manteniment, valoració i demés actuacions inherents al Cadastre 
immobiliari, de conformitat amb el Reial Decret 1113/2018, de 7 de setembre, pel qual 
es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Hisenda. 
 
El Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, de desenvolupament del TRCI regula, entre 
altres qüestions, la col·laboració en la gestió del Cadastre entre l’Administració de 
l’Estat i les altres administracions, fixant el marc on han d’acollir-se els convenis que, 
sobre aquesta matèria, siguin subscrits, sense perjudici del que disposen la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i la Llei 7/1985, reguladora de 
les bases del règim local. 
Vista la memòria tècnica elaborada pel departament del cadastre (veure expedient) es 
proposa l’adopció del següent acord. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot ja té un conveni de col·laboració amb la Direcció General 
del Cadastre, signat a Girona, el 4 d’octubre de 1995 i publicat en el BOP núm. 255 de 
25 d’octubre de 1995. 
 

1.. Aprovar el nou conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament 
d’Olot en règim d’encomana de gestió. 

 
2n. Desenvolupar les tasques de col·laboració que fixa el conveni en funció de les 

disponibilitats de la Gerència del Cadastre i dels serveis tècnics del 
Departament del Cadastre de l’Ajuntament d’Olot. Aquest desenvolupament 
progressiu vindrà donat pels acords que s’adoptin en les comissions de 
seguiment a celebrar per ambdues parts. 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Primer de tot dir que l’Ajuntament ja té a dia d’avui 
un conveni signat de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, que es va 
signar l’any 1995. És cert que des de fa anys, el nivell d’implicació del personal i la 
gestió cadastral que es desenvolupa des de l’Àrea del Cadastre de l’Ajuntament d’Olot, 
supera de molt els procediments recollits en el conveni signat. 
El perquè del nou conveni es intensificar aquesta col·laboració amb la finalitat de tenir 
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un Cadastre actualitzat permanentment, amb el seu conseqüent reflex en el padró 
anual de l’IBI, motivat pel fet de tenir unes bases més ajustades a la realitat urbanística 
del municipi. Tenint en compte que els valors dels immobles –que és el que hem parlat 
abans– varien amb els cicles econòmics, i que el desenvolupament urbanístic de les 
ciutats es dinàmic i canviant en el temps, des dels ajuntaments es controla el 
creixement urbanístic de les ciutats. És per això que l’Estat s’adona que cada vegada 
més necessita la col·laboració no només dels mateixos Ajuntaments, sinó dels notaris, 
registradors, i d’altres administracions i entitats publiques per tenir els valors cadastrals 
al dia, valors que no només tenen incidència sobre l’IBI, sinó també sobre les 
herències i altres figures tributaries i gestions diverses.  
L’eina per portar a terme aquest control serà el Mapa de gestió, del qual ja se’n 
parlava al conveni de l’any 1995, i del 1995 hem arribat fins ara, al 2018. L’eina per 
portar aquest control al Mapa de gestió, és la que representa geogràficament totes les 
alteracions detectades. És un calaix on hi van a parar totes les discrepàncies que es 
detectin, tant des del cadastre, com a través d’agents externs. La gestió del Mapa 
necessita la implicació de les àrees d’Urbanisme, que ha d’introduir les dades de les 
llicencies, tan bon punt es demanen, dins el Mapa de gestió i realitzar el control de la 
finalització d’aquestes llicències; i des de l’Àrea d’informació del Territori, a partir de 
l’expedient municipal, ha de passar per marcar gràficament tot aquests  tipus 
d’alteracions que hi ha hagut. Per fer-nos una idea de la seva dimensió, l’any 2018 
s’han tramitar a l’Ajuntament 1.700 expedients. 
Fins ara, que no hi havia aquest conveni que ha redactat l’Estat, al qual disset 
ajuntaments ja s’hi ha adherit i nosaltres, en cas de l’aprovació ens hi adheriríem el 
mes de setembre –falta Girona i nosaltres, tots dos hem dit que tenim ganes d’adherir-
nos-hi, si és que s’aprova–, fins ara l’Estat el que ha fet ha estat anar posant pedaços, 
fent revisions cadastrals, varen fer fotos –com varen fer fa quatre anys en el procés de 
regularització de les construccions–, o bé també donant la possibilitat de baixar els 
valors cadastrals fins el 52% respecte els valors esdevinguts de la revisió de Cadastre 
que va tenir efecte a 1 de gener del 2006, en aplicació de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat.  
Ara es proposa amb la signatura d’aquest nou conveni un canvi de sistema, això 
implica ser més pro-actius, que quan es demani una llicencia d’obres aquesta entrarà 
en el sistema i a partir d’aquí s’iniciarà tot el procés. 
Per acabar dir que el nou conveni permetrà assumir més competències en la gestió 
cadastral, i farà més justícia tributaria en el benentès que el valor cadastral es la base 
imposable de l’impost i si aquest valor s’ajusta a la realitat, les conseqüències que se’n 
derivin seran més justes per a tothom. És per tot això que demanem la seva aprovació. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Ja vàrem tenir la reunió que 
vostè ha esmentat, se'ns va donar tota l’explicació per entendre millor algunes de les 
propostes que avui vénen al Ple. Dir que votaré favorablement. Com vostè diu, 
aquesta eina ens permetrà ajustar molt més a la realitat el que tenim a la ciutat, d'on 
surt aquest IBI que suposa aquest 32 % dels ingressos ordinaris del nostre pressupost. 
Per tant és molt important.   
Dos comentaris, un, espero que quan vostè parla que ens permetrà ser més justos, 
per dir-ho així, espero que aquesta eina serveixi també per al que he dit abans, que 
coneguem la nostra realitat a la ciutat i zonificar la ciutat per veure on es paga més i on 
es paga menys, també serveixi per a això. I la segona qüestió és: hem parlat també al 
llarg d'aquest Ple del tema de la inspecció, aquesta eina requerirà unes tasques 
d'inspecció que no tenim ben cobertes en aquest moment, i per tant el prec és que es 
faci, perquè serviria també en aquest aspecte, com en d’altres econòmics, que hem 
comentat. Si hi dificultats pel tema de contractació de personal –que semblaria que no, 
perquè aquí és una tasca d'inspecció on les noves contractacions hi podrien tenir 
cabuda– però en cas que fos així, si persones treballadores de l'Ajuntament amb 
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coneixements tècnics i que potser que amb una formació complementària poguessin 
assumir aquesta, penso que és molt necessari que l'Ajuntament la tingui coberta.   
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Aquest és un gran conveni i 
pensem que potser arriba tard. Justament aquí el ciutadà quedava un xic indefens, 
perquè posem exemples pràctics: qualsevol persona que demani la llicència d'obres a 
l'Ajuntament per fer un garatge en el seu solar, i que per tant l'Ajuntament li dona 
llicència d'obres, aquest senyor fa el garatge i ja està, el construeix, i per tant 
l'Ajuntament el legalitza, etcètera, aquest garatge després l’Ajuntament no passa la 
informació al Cadastre. I sí que és veritat que fa quatre anys es va fer una revisió 
cadastral en aquesta ciutat, es va fer directament, es va fer indirectament via vol i 
després en fitxes, i que molta gent va tenir la sorpresa que va haver de pagar quatre 
anys d’endarreriments en el pagament del Cadastre perquè no havia legalitzat el 
garatge, que es pensava potser que el tenia legalitzat perquè tenia llicència d'obres de 
l'Ajuntament. Per tant amb això vull dir que si realment l’Ajuntament dona la llicència 
d'obres doncs que automàticament faci aquesta gestió directament al Cadastre, i que 
es pugui donar d'alta aquest garatge que s'ha construït, i per tant ja tributin a l'IBI 
corresponent. En aquesta qüestió pensem que és una bona eina i que ja hauria 
d'existir.  
I en tot cas també, ens afegim una mica a la petició que fa el company d’OeC, en el 
sentit que sí que l'Ajuntament aquí s'haurà d'esmenar a fer el certificat final d'obres en 
condicions, per  certificar que aquesta obra s'ha fet tal com deia el projecte i com deia 
la llicència que se li havia  atorgat. Per tant aquí falta un servei d'inspecció, en aquest 
Ajuntament només tenim un inspector d'obres, jo penso que en faltaria un altre, perquè 
algunes vegades en aquest plenari ja ho hem manifestat que sospitem que hi ha 
algunes obres a la ciutat que no es fan legalment, i per tant considerem que faltaria 
aquest servei d'inspecció d'obres, perquè tothom sigui igual davant la llei. Per tant 
benvingut aquest conveni, hi votarem a favor.  
 
Intervé l’Alcalde. Només Sr. Guix, vostè que ha estat amb nosaltres a l'equip de govern 
sap que des de l'any 2013 no podem contractar ningú i ha de ser serveis bàsics, i 
estem en una situació que espero, igual com en el tema del sostre la despesa, que 
això es vagi normalitzant; amb prudència, però que això es vagi normalitzant. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

13.1. - MOCIÓ DE LA COORDINADORA ANTIFEIXISTA DE LA GARROTXA PER 
DECLARAR OLOT MUNICIPI ANTIFEIXISTA I EN FAVOR DE LA CONVIVÈNCIA 

EN LA DIVERSITAT 
 
Núm. de referència : X2019011165     
Núm. expedient: SG022019000010 
 
La Coordinadora Antifeixista de la Garrotxa ens proposa l’aprovació de la present 
moció. 
 
Atès que aquest any es commemora 80 anys de l’acabament oficial de la guerra civil, 
tombant un sistema democràtic republicà i donant inici a l’etapa del franquisme. 
 
Atès que el franquisme va suposar a l’estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats de 
la societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i 
antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels 
dissidents. 
 
Atès que des de llavors fins a l’actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de 
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caràcter feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la societat. 
 
Atès que a les nostres comarques s’havia viscut una disminució molt important 
d’agressions per part de l’extrema dreta i feixistes des dels anys 90. 
 
Atès l’augment d’agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a 
Catalunya des del 2017, i especialment el 2018, on segons dades oficials del Conseller 
d’Interior Miquel Buch, des del maig fins al juliol de 2018, hi ha hagut 178 atacs 
ideològics, la immensa majoria provinents de sectors neofeixistes i d’extrema dreta. 
 
Atès que aquests grupuscles han augmentat la seva activitat d’atacs sense que les 
detencions i les condemnes hagin sigut efectives per fer disminuir aquestes 
agressions. 
 
Atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una 
ideologia d’odi a la diferència política i ideològica o per motius xenòfobs i masclistes. 
 
Atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de 
manera democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però sempre 
partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una 
democràcia real. 
 
La Coordinadora Antifeixista de la Garrotxa DEMANEM: 
 

1. Que Olot es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en 
favor de la convivència en la diversitat. 

 
2. Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi 

els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i 
laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que 
disposem al nostre municipi.  

 
3. Que l’Ajuntament denegui l’ús d’equipaments públics i la via pública, a 

col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, 
cultural, de gènere o polític. Així com a entitats que facin enaltiment del 
franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la 
mateixa manera.  

 
4. Que l’Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda 

d’activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de 
qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s’hi trobin pintades, cartells, 
adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris. 

 
5. Que l’Ajuntament, amb els recursos que disposi, faci el possible per prevenir i 

actuar en la identificació dels individus que exhibeixen simbologia feixista o 
preconstitucional a l’espai públic o que facin activitats o propaganda d’activitats 
que inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica. 

 
6. Que l’Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions 

que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la 
discriminació contra els drets humans. Valors els quals són totalment 
incompatibles en una democràcia real i rebutjables per la societat. 

 
7. Que l’Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o 
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LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les 
persones agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys 
físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de 
personar-se com a acusació popular en aquest tipus de casos.  

 
Intervé l’Alcalde. Farem això que vostè intervé, passarem la paraula a tots els grups i 
després vostè tindrà dret a rèplica. Molt. Breu.   
 
Presenta la moció la Sra. Tamara Bartolomé, que en llegeix el text.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Gràcies per presentar avui 
aquesta moció al Ple de l'Ajuntament, votarem favorablement. Comentar que Europa ja 
fa anys que l'extrema dreta està creixent, a d'altres punts del món està passant 
exactament el mateix, arriben a governar, tenim l'exemple molt recent del Brasil. A 
casa nostra les eleccions d’Andalusia que han permès la formació d'un govern tripartit 
de dretes i d'extrema dreta. Comentar que abans, fa temps no gaire llunyans, 
semblava que posicions com aquesta eren més fàcils de contenir, si hi havia voluntat, 
perquè la via d'arribar a la gent tradicional, eren diaris, ràdio i televisió, cosa que si els 
propietaris fossin públics o privats, ho limitaven o ho impedien, arribar a la gent aquest 
tipus de posicionaments era més difícil. Per desgràcia avui en dia amb les xarxes 
socials aquesta possible limitació no existeix, tenim un excés i una difusió de les seves 
propostes, que per desgràcia faciliten el seu missatge. I el perill, d'alguna manera, de 
vegades tampoc és si tenen més o menys suport, sinó que a vegades el seu discurs i 
les seves propostes, per desgràcia el que fa també és arrossegar d'altres partits, com 
està passant amb el PP o com està passant amb Ciutadans, que els està arrossegant 
completament a posicionaments també d’extrema dreta. 
Jo diria que una de les raons, segur que no és l'única, és que el procés de 
globalització i la crisi econòmica, el que ha comportat és una dissolució de l'estat del 
benestar, una societat cada vegada més desigual on la precarietat laboral afecta 
moltíssima gent, els joves sobretot pateixen aquesta situació; una manca de 
perspectives de futur que provoquen i aquesta situació, i aquesta mena de 
globalització ha comportat perdedors i guanyadors. Llavors per encarar aquest 
problema entenem que també cal afrontar aquesta problemàtica, refer d'alguna 
manera l'estat del benestar i donar millors condicions i seguretats als nostres 
ciutadans, si no serà molt difícil poder-ho solucionar. Simplifiquen molt el missatge i és 
molt fàcil el que fa aquesta gent, al final l'únic que diuen és que tots els problemes són 
culpa de l'altre, l'estranger,  és molt fàcil per a ells i molt difícil contrarrestar moltes 
vegades aquest discurs. 
Amb la moció, perquè després nosaltres presentem una moció contra la criminalització 
dels joves menors que arriben i estan sense família. Hi ha dos punts que entenc que 
són complementaris amb el que també vosaltres digueu, un segur, i l’altre  em sembla 
que és complementari; un és “declarar el municipi d’Olot lliure de xenofòbia i racisme” i 
el segon que proposem és “ comprometre a l'Ajuntament a personar-se com a 
acusació particular contra els veïns i veïnes del municipi que hagin comès delictes 
d'odi”. Em sembla que també complementaran, almenys el segon, el que avui 
vosaltres proposeu i que hi donem suport. 
 
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. De la mateixa manera 
que l'anterior Ple enmig de la moció de suport a la vaga feminista, nosaltres vàrem 
demanar un compromís de ciutat davant d'aquest tipus de situacions, agraïm que avui 
sigui la societat civil organitzada qui que estigui aquí, i  que sigui ella qui ho presenti, 
en aquest cas; per a nosaltres és un goig i ens vanagloriem que hi hagi qui hi hagi una 
sala tan plena de dignitats avui. 
També volem aprofitar una mica, ja que hi som, per refermar el nostre compromís, en 
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aquest cas és un compromís és un compromís de lluita: nosaltres ens declarem 
contraris al racisme, al masclisme, al feixisme, a la xenofòbia, a la LGTBIbifòbia. I 
evidentment nosaltres estem a favor de la diversitat, d'una societat plural i inclusiva.  
I és per això que hem buscat al BOP, perquè hi havia una sèrie de punts que en 
diferents grups generaven una mica de dubte, a veure la possibilitat de quin tipus 
d'eines teníem i que podíem utilitzar per poder fer això. I buscant al BOP, pel que fa a 
l'Ordenança de convivència i via pública, al capítol dos hem trobat aquests punts, els 
llegiré:  l'article 7 que parla de normes de conducta, el punt 1 diu: “És prohibeix a 
l’espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com 
qualsevol comportament que fomenti l’odi racial o religiós, atempti a la convivència i a 
la cohesió social o de caire discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista, 
homòfob o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, 
realitzada de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties 
intencionades, difusió de rumors infundats que afectin a un col·lectiu concret, coacció 
psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries.” El segon punt: “Les 
conductes descrites en l’apartat anterior tenen especial gravetat quan van adreçades 
contra persones grans, menors, persones amb discapacitats o altres col·lectius 
especialment vulnerables; així com tots els col·lectius amb un alt factor de risc 
d’esdevenir exclosos i marginats socialment.” I el tercer punt: “Els organitzadors de 
qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol 
altra mena han de vetllar perquè, durant la seva celebració, no es produeixin les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu d’aquests actes es 
realitzen les esmentades conductes, els organitzadors ho han de comunicar 
immediatament als agents de l’autoritat.” 
Creiem que basant-nos en aquests articles, sí que podem adquirir el compromís pel 
que fa als punts 3, 4 i 5 quan parlem de la relació en l'espai públic.  
I finalment també volem trencar una llança a favor de tot això, que a part del 
compromís que farem avui –que entenc que serà un compromís de consens i de forma 
majoritària– ens cal una coordinació, ens cal un compromís, ens cal arromangar-nos i 
creure'ns-ho i per fer tot això el que cal és treballar en tots els fronts per eradicar 
qualsevol tipus de forma d'odi, per la manera de ser, de creure, d'estimar, de voler o 
de sentir. I que és evident que el que cal és eliminar tota forma de classisme, tota 
forma d'odi, en cada una d'aquestes diferents formes de feixisme que tenim, i que 
davant del feixisme volem trencar una llança a favor perquè ens trobin actives, 
coordinades, fermes, decidides, amb el puny tancat i alçat. I que davant del feixisme 
només ens hi trobaran enfront, al feixisme se’l combat, i volem recordar la frase mítica 
de “No passaran” i ja que hi som, trencar una llança a favor de la forma catalana 
pròpia, que és “No passareu”. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Agrair també les paraules de la 
Coordinadora, que hagi presentat avui aquesta moció al Ple. De fet el PSC, el nostre 
partit, des de la seva fundació en plena clandestinitat pel feixisme, pel franquisme, 
sempre ha estat hem estat uns ferms lluitadors contra el feixisme, i contra l'odi racial i 
contra la discriminació de gènere. Per tant això forma part del nostre ADN com a partit 
polític, en aquest sentit. I a més a més per lluitar per aquestes llibertats i per aquesta 
lluita social, molts companys van perdre la seva llibertat i alguns van perdre fins i tot la 
vida. per poder aconseguir les llibertats democràtiques. 
Ens preocupa actualment l'avançament que estan fent en alguns països mundials les 
tesis feixistes, com és Estats Units, Brasil, alguns països àrabs i també alguns països 
d'Europa, que alguns partits de l'extrema dreta estan avançant, com també el cas 
recent d'Espanya que esperem que no es consolidi.  
Per tant doncs nosaltres estarem totalment a favor d'aquesta moció, i també sàpiguen 
que lluitarem a través de la Internacional Socialista per intentar lluitar contra el feixisme 
a nivell mundial. 



 

Mod ACTS_DP06 35 

Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. No farem cap descoberta, 
de fet a l'estat espanyol i als Països Catalans el feixisme no va morir amb el dictador, 
va quedar absolutament latent, com un virus resident i va buscar i està buscant 
sempre totes les escletxes que pugui per reaparèixer. L'extrema dreta feixista té el 
monopoli de la violència, del masclisme, de la xenofòbia, de la LGTBIfòbia, i el més 
trist és que el nostre país actuen amb  molta o tota impunitat. I per tant nosaltres no 
estarem mai amb els que blanquegen el seu discurs, ni tampoc la seva acció.  
Lamentem profundament que en ple segle XXI s'hagi de presentar una moció com 
aquesta, però també agraïm profundament que la Coordinadora Antifeixista de la 
Garrotxa faci aquesta moció, perquè de fet no s'acaba de lluitar contra el virus fins que 
s'elimina del tot. I per tant estem absolutament d'acord en tots i cadascun dels punts 
de la moció, i per a qualsevol ajuntament democràtic fer aquesta feina hauria de ser 
una tasca que no generés cap tipus de dubte, i per tant com no pot ser d'una altra 
manera, votarem a favor de la moció.   
 
Intervé l’Alcalde. En nom de l'equip de govern també anunciar el nostre vot a favor. 
Estem clarament convençuts, estem clarament decidits a lluitar contra el racisme, 
estem absolutament convençuts i absolutament decidits a lluitar contra la 
discriminació, contra l'odi. I estem realment preocupats perquè veiem que a nivell 
d'Espanya hi ha determinades formacions que en aquests moments tenen un discurs 
que és clarament contrari a tot això que hem estat comentant.  
Per tant el nostre vot serà a favor, l'aprovació de la moció serà per unanimitat. L’única 
consideració que jo vull posar sobre la taula, és la idea aquella de dir: aprovem 
mocions però volem ser responsables amb la seva aplicació, no volem aprovar 
mocions perquè quedin només purament allà guardades, sinó que s'han de poder 
aplicar.  
Sí que els anuncio que partits que puguin estar legalitzats i que realment tinguin un 
discurs molt semblant a aquests, i estic segur que a tots se'ns acudeixen exemples, 
em comprometo a que quan ens demanin espai, es reuneixi la Junta de Portaveus per 
parlar-ne, i a parlar-ne amb la Junta Electoral, ara que en aquests moments hi ha 
processos electorals, hi ha  determinades imposicions, i que per tant entre els 
portaveus en parlem i mirem quina és la solució que s'ha de prendre, perquè és 
possible que vinguin determinades obligacions en el cas d'aquest temps que ens toca 
viure i dels partits que tots estem pensant. Però el compromís és absolut en lluitar 
contra el racisme. El compromís és absolut en lluitar contra qualsevol mena de 
discriminació, i en lluitar contra l'odi, i per tant posarem el nostre vot a favor d'aquesta 
moció.  
 
La Sra. Bartolomé agraeix el vot dels grups municipals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

14.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER UNES FESTES DEL TURA 
PARITÀRIES 

 
Núm. de referència : X2019011182     
Núm. expedient: SG022019000011 
 
Tot i que cada dia es fan passos endavant, encara estem lluny de tenir una igualtat 
real de les dones en tots els àmbits de la vida pública. Creiem que són necessàries 
accions concretes per aconseguir-ho: necessitem intervencions comunitàries i 
col·lectives que tinguin com a únic objectiu la transformació social i l’eradicació de la 
figura femenina com el sexe dèbil i l'objecte social dels homes.  
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Des de les institucions estem en un lloc privilegiat per donar exemple i per aportar 
idees i reforçar la presència de les dones, hem de tenir la perspectiva de gènere com a 
eix central de les actuacions de l'Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern 
municipal.  
 
Avui volem parlar de les festes del Tura i dels grups musicals que hi participen. 
Observant les dades de l'any passat, el 2018, veurem que el nombre de dones que hi 
van actuar en grups femenins o grups mixtes tot just supera al 30%.  
 
Aquesta tendència s'ha de revertir, les dones reivindiquem la nostra presència dalt 
dels escenaris de la mateixa manera que ho fan els nostres companys.  
 
El panorama musical de Catalunya gaudeix d'una gran quantitat de grups i artistes en 
tots els estils i gèneres i per tant seria senzill que el 50% dels grups que actuen a les 
Festes del Tura tinguin com a mínim una dona en la seva formació i començar a 
potenciar la presència femenina en l'àmbit de la música a Olot.  
 
És una aposta política de futur que permetria visibilitzar més el paper de les dones dalt 
dels escenaris. Ha de ser una acció fàcil i una mostra ferma de compromís de 
l'Ajuntament amb el feminisme.  
 
Acords  
Que a partir de les Festes del Tura del 2019 i en endavant un mínim del 50% dels 
grups que hi actuïn tindran una de les seves components femenines.  
 
Augmentar la presència femenina en tots els concerts organitzats per l'Ajuntament 
d'Olot i per les entitats que rebin ajuts municipals.  
 
Informar d’aquest acord a les associacions feministes de la Garrotxa, Dones Alba, 
Dalla. 
 
Presenta la moció el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer de 
tot dir que aquesta és una iniciativa ve del jovent republicà d'ERC i tenim la 
representant aquí, la Sra. Susanna Pagès, però jo li he demanat si m'ho deixava 
presentar a mi, per dos motius que és un sol motiu en el fons: jo fa molts anys, vaig ser 
el responsable de les Festes del Tura d'Olot durant dos anys, i durant més anys vaig 
formar part de la Taula de músics, i és veritat que aquesta sensibilitat en aquell 
moment no la teníem, o no ens la plantejàvem. Llavors  em sembla també de rebut 
que siguem tots els que defensem la igualtat en tots els àmbits de la vida pública i 
privada de les dones, i per tant li he demanat, i li vull agrair que em deixi  avui 
presentar aquesta moció.  
Bàsicament ve a dir que hi ha molts espais públics, hi ha molts espais que depenen de 
l'ajuntament i ens sembla que les festes del Tura que és el principal moment on la 
major part dels olotins ens trobem per fer actes diguem conjunts, ens semblava que en 
ser l’activitat més popular de la ciutat, segur, ens semblava interessant també que aquí 
el tema de la igualtat i la paritat també tingués un aparador important. I així ho fan les 
institucions, des dels ajuntaments hem de ser els primers en donar exemple, i els 
partits polítics, en aquesta lluita per la igualtat i la no discriminació per gènere o per 
altres tipus de pensaments, o de races. I per tant senzillament ens semblava que era 
una bona iniciativa demanar que les Festes del Tura de la ciutat, a partir de l'any 2019, 
als escenaris –que és l'activitat que aplega més gent– doncs almenys el 50 % dels 
grups que hi participin, doncs una de les seves components sigui femenines. Entenem 
que això no és ben bé la paritat, però entenem que és el camí de tirar endavant perquè 
el seria de dret és que fossin el 50 % dels components del grups que fossin que fossin 
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dones.  
En aquest cas l'acord és molt senzill: que a partir de les Festes del Tura de 2019 i en 
endavant un mínim del 50 % dels grups que hi actuen, que tinguin una de les seves 
components, com a mínim, femenines. I també treballar –que això és un 
començament– per augmentar la presència femenina en tots els concerts organitzats 
per l'Ajuntament d'Olot o per les entitats que reben ajuts municipals, perquè vàrem 
parlar durant el Ple de les subvencions, que potser caldria fer un replantejament, i 
també és veritat que ja que reben diners públics també ens sembla que des dels 
ajuntaments se’ls pot demanar un cert tipus de requisits i ens sembla que el tema de la 
igualtat seria un d'aquests. I informar també d'aquest acord a les associacions 
feministes de la Garrotxa, les Dones Alba i la Dalla. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Donarem suport a la moció, 
perquè tot el que sigui anar en línia d'incrementar la participació de la dona em sembla 
positiu. De totes maneres, entenc que serien les festes del Tura del 2020, perquè del 
2019 està contractat.  
I el que demanaria a l'equip de govern i a vosaltres que presenteu la moció, si és que 
ho veiéssiu bé: les expressions culturals a la ciutat són molt diverses, és a dir a part de 
les Festes del Tura, l'Ajuntament d'Olot organitza moltes altres activitats culturals al 
llarg de tot l'any, i a mi em sembla que seria més just veure la participació de la dona 
en la seva amplitud. I llavors potser seria bo perquè per fer coses has de conèixer la 
realitat, veure el 2018, que s'ha tancat ara, o si es vol fer el 2019, veure en totes les 
activitats culturals organitzades per l'Ajuntament, quina ha estat la participació de la 
dona. Perquè també ens podem trobar que en certes expressions culturals sigui més 
fàcil, o molt més comú o és majoritària la participació de la dona, i em semblaria potser 
de poder tenir aquesta visió global al llarg de tot l'any. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Moltes gràcies 
companys i m'ha trepitjat una mica miraré de posar i treure el peu abans d'hora. I 
donem suport com no podia ser d'una altra manera i també amb la línia que plantejava 
en Xevi. Nosaltres pensem que la moció hauria de ser una mica més atrevida i per tant 
també aquí ens afegim el prec que fa el company Xavier Garcia de demanar a l'equip 
de govern que la paritat sigui en la programació cultural de tota la ciutat. Aquesta 
setmana sortien dades d'assistència i d'ocupació mitjana al Teatre Principal i el Torín i 
sortia la dada mitjana del 58 %, no sé si és possible saber d'aquest 58 % d'assistència 
al teatre i el Torín, quantes eren dones, a part de també altres gèneres però quantes 
eren dones. Segurament quedarien sorpresos, perquè m'imagino que la majoria devien 
ser dones, segurament; és a dir les dones participeu molt més de les activitats 
culturals, però en canvi a l'altra banda, és a dir als escenaris, doncs no trobem gaire 
actrius, directores, pintores, escultores, artistes, ponents, convidades a les xerrades i 
taules rodones candidates a premis i a reconeixements, emprenedores. Segurament 
també representen un percentatge més baix. Per tant a partir d'aquestes dades 
segurament podríem establir iniciatives per revertir-les i així oferir recomanacions; el 
Sr. Quintana deia que les entitats que fan activitats musicals tinguessin en compte 
això, doncs obrim a totes les entitats que fan activitats culturals a la ciutat 
recomanacions positives per assolir la paritat en la programació cultural a la ciutat 
d'Olot, a través de promoure, per exemple, la participació de les entitats que defensen 
els drets de les dones.  
Un nombre important de les produccions culturals realitzades per dones, presenten a 
més models alternatius d'identitat o de reescriptura del relat cultural tradicional, que 
descodifica el prototipus de masculinitat i de feminitat. Només si incorporem a més 
dones creadores en la promoció cultural de la ciutat, incorporaren també aquestes 
aportacions innovadores, que superaran el paper que tradicionalment els ha atorgat la 
societat patriarcal.  
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Ara deixi'm que escombri una mica cap a casa, és a dir cap a la meva feina, he fet 
l'exercici de mirar el llibre de text de literatura de quart d'ESO i només hi apareixen 
dues dones, només hi apareixen Montserrat Roig i Mercè Rodoreda; grandíssims 
escriptores, grandíssimes dones, però és clar, n'hi ha moltes més que no apareixen i 
que estan al nivell dels autors que tenim. Per exemple no apareix Clementina Arderiu 
que va estar amagada per l'ombra del gran Carles Riba, però no apareix Maria Aurèlia 
Campmany, no apareix Maria Mercè Marçal, ni Carme Riera, ni Maria Antònia Oliver, 
ni Montserrat Abelló, ni Rosa Regàs, ni Carme Karr, ni Isabel Clara Simó, ni Laura 
Freixas, ni l’Olga Xirinacs, ni la Maria Barbal, ni la Maria àngels Anglada, ni l’Aurora 
Bertrana. Per tant els meus alumnes de quart d'ESO perden totes aquestes grans 
autores. Per tant, benvinguda la paritat en els concerts i les activitats culturals de les 
Festes del Tura, però no ens quedem aquí, sinó que obrim el focus i ho fem extensiu a 
tota la programació cultural de la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Mercè Traveria, en representació del grup municipal PSC.  Com molt bé 
diu la moció, cada dia anem avançant, però estem lluny de tenir una igualtat real de la 
dona en tots els àmbits de la vida pública. El 2018 a les festes a Catalunya va 
augmentar la presència de dones, tot i que no es va arribar a la recomanació de la llei 
d'igualtat. Per tant hem d'anar fent passes, i des de les institucions podem donar bon 
exemple i treballar de cara a les properes festes –i si no són aquestes, la de l'any 
2020– de les Festes del Tura i de totes les que vinguin. 
La programació musical s'hauria de caracteritzar per la seva diversitat i també per la 
paritat, donant més oportunitats a les dones. Però la lluita no ha de ser només de les 
dones; és una lluita social, en la qual tots, homes i dones, hi participem i en som 
responsables.  
I m’afegeixo a la demanda que han fet els companys que han parlat abans, que això 
també sigui aplicable a tota la programació de Cultura.   
 
Intervé el Sr. Coma, en representació de l’equip de govern. Hi votarem favorablement, 
perquè entenem que el sentit de la moció és que des d'Olot es contribueixi a fer realitat 
la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, i de les Festes del Tura n'és un bon 
exemple perquè sense necessitat d'aquesta moció, la presència de dones en els grups 
que vàrem tenir aquest any eren d'un 45 %, i no del 30 %, en grups mixtos o només de 
dones. Aquestes dades facilitades pels responsables de música, només fan referència 
als membres de grups, o grups que van pujar a l'escenari; no s'han inclòs 
manegements de cap mena, ni tampoc tècnics, que tots els grups considerin integrants 
essencials dels seus equips.  
Entenem que la moció no pretén que s’exigeixi als grups que es contractin que estiguin 
integrats exactament al 50 % per homes i dones; el grup de la Clara Peya que vàrem 
poder escoltar aquí a Olot fa poc, per exemple, que és també una activista feminista, hi 
actuen dues dones i tres homes. Si els resultats d'Olot són els que són, és fruit de la 
suma del que l'escena musical ofereix, més la voluntat de la presència femenina en la 
nostra programació, una voluntat que fa anys que manifestem amb la programació de 
grups format només per dones, Les  Sommeliers i WoM el 2016; Roba Estesa el 2017; 
i les Balkan Paradise Orchestra el 2018. Només a tall de reflexió ens sembla que tots 
coincidim que la importància i la capacitat de la cultura en tots els seus camps i 
expressions, no necessita de limitacions numèriques per ser educativa, 
sensibilitzadora o exemplificant. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Agrair tots el vot el seu vot. És veritat que la moció, no és que 
sigui ambiciosa, sinó que es concreta, perquè ens semblava que fins i tot pensant en 
els que estan a l'altre cantó dels escenaris, en aquest cas per Festes del Tura, que hi 
ha molt de jovent i moltes noies joves, ens sembla que és important també pensant en 
aquest sentit; que és quan es reuneix més gent, que vegin models de noies que fan 
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música de tot tipus als escenaris com la normalització, ens semblava que era un punt 
de partida. Ens sembla que és un tema òbviament que s'ha d'anar ampliant i treballant 
per tots els àmbits de la ciutat, i res més que agrair el seu suport. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

15.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PER LLUITAR CONTRA LA 
CRIMINALITZACIÓ DELS I LES JOVES I ADOLESCENTS MIGRATS SOLS I 
DOTAR ECONÒMICAMENT L’ESTRATÈGICA CATALANA D’ACOLLIDA I 

INTEGRACIÓ. 
 
Núm. de referència : X2019011199     
Núm. expedient: SG022019000012 
 
L’arribada d’infants estrangers no acompanyats i sense referents familiars, ha tornat a 
situar el sistema de protecció social en crisi, atès l’increment assistencial que havia de 
suportar i la manca de previsions i recursos de les administracions competents. 
Aquesta situació, en el marc d’una crisi migratòria global a escala europea, implica un 
immens repte per a totes les institucions públiques, i també un gran risc que l’atenció 
no es realitzi amb les màximes garanties de qualitat.  
  
L’augment del nombre de persones menors migrants no acompanyades a Catalunya 
que s’ha produït en l’últim any (l’any 2018 es calcula que van arribar 4.000 adolescents 
sols a al nostre país) va estar alertada i anticipada reiteradament per moltes 
organitzacions socials i Ajuntaments que reclamaven al Govern de la Generalitat que 
desenvolupés actuacions d’emergència per activar els recursos necessaris per 
emparar els drets com a infants. 
  
Els infants migrants que arriben sols a Catalunya es troben en una situació de 
desemparament i de vulnerabilitat social i l’administració té el deure de garantir la seva 
adequada protecció i prestar l’atenció social, educativa i sanitària necessàries. Els 
principals organismes internacionals en la defensa de drets, com ara el Consell 
d’Europa, han posat en els darrers anys l’accent en la necessitat de desenvolupar 
polítiques per garantir la protecció d’aquests infants.  
  
Des de la necessitat de cobertura als infants, el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, hauria d’haver dut a terme una planificació dels recursos públics per 
abordar aquesta arribada nombrosa de menors, però la planificació ha estat insuficient 
i els programes i recursos s’han desbordat. Cap administració pot afrontar aquest fet 
en solitari i, ni molt menys pot assumir-ne la gestió els serveis de protecció a la 
infància ja que han de fer moltes altres accions urgents. Cal una organització i un 
protocol compartit entre Estat i Generalitat, on el món local jugui un paper clau. Per 
comprendre les dificultats de la DGAIA a l’hora de gestionar l’arribada dels infants 
migrants no acompanyats, convé posar l’accent en els baixos nivells de despesa social 
en infància existents a Catalunya, i també pel que fa al sistema de protecció, i com 
aquests nivells de despesa condicionen el desenvolupament de polítiques per garantir 
els drets dels infants en general, i la protecció de la infància en particular. Mentre a 
Catalunya es destinen 226 euros per habitant a infància i família, al conjunt de l’Estat 
aquesta xifra s’incrementa fins als 294 euros, un 30% més per habitant. 
  
El Síndic de Greuges en l’informe sobre La situació dels infants migrants sense 
referents familiars a Catalunya de setembre de 2018, posa de manifest els dèficits del 
sistema de protecció social de Catalunya i de les retallades dutes a terme des de 
2010. Estem plenament d'acord en el diagnòstic i les recomanacions del seu informe, 
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coincidim amb afirmacions tan nítides com que “La creació de places per part de la 
DGAIA ha anat per darrere del ritme d’arribada dels infants migrants. Aquesta situació 
ha provocat problemes de sobreocupació dels serveis ja disponibles i l’allargament de 
les estades a equipaments no pensats per atendre aquests infants, com ara l’espai de 
detenció de la Ciutat de la Justícia o les comissaries dels Mossos d’Esquadra... i és 
molt contundent el raonament del síndic quan diu “Convé recordar que les funcions 
que han de desenvolupar els centres de primera acollida van més enllà de l’atenció 
immediata o del que es podria entendre com a assistència en una primera fase, sinó 
que han de: garantir una assistència integral de l’infant o adolescent; assumir la 
guarda d’aquests infants i exercir les funcions que hi són inherents (sota tutela i control 
de la DGAIA); dur a terme la valoració, l’orientació i la prestació de suports; oferir 
activitats dirigides d’habilitats socials i/o de caràcter formatiu prelaboral amb l’objectiu 
que els adolescents assoleixin una millor preparació per a la vida adulta; proporcionar 
als adolescents les eines i les habilitats personals imprescindibles per a la seva 
permanència o incorporació als sistemes de formació reglats i professionalitzats; 
promoure mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar, i coordinar-se amb els 
serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social, 
amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis 
especialitzats”.  
  
Arribats aquest punt podem constatar les conseqüències múltiples que estan patint els 
i les professionals i els Ajuntaments, on s’estan derivant a menors d'edat sense els 
equips professionals necessaris, ni els equipaments adequats, ni la coordinació adient 
amb els Ajuntaments de destí.  
  
Es evident que cal, per tal de resoldre l'emergència, una reacció urgent per a donar 
solució a aquesta situació de desemparament de drets humans fonamentals i fer-ne 
una qüestió de país i per tant de coordinació i lleialtat entre institucions. Certament, el 
govern, a partir de la pressió d’organitzacions socials, ajuntaments i grups 
parlamentaris ha elaborat l’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i 
adolescents migrats sols, la qual, tot i que encertadament situa la missió i valors del 
document marc en “la creació d’eines i condicions per acollir i incloure en la societat, i 
apoderar els infants i joves emigrats sols, en el marc d’una una societat inclusiva que 
valora la diversitat i que promou la interacció, per tal de generar un sentit de 
pertinença”, ni està calendaritzada, ni garanteix els recursos necessaris i distribució 
territorial que faciliti l’acollida i integració d’aquests infants i joves en condicions de 
qualitat, en cooperació amb el nom local.  
  
A aquesta situació complexa que viuen el nostres pobles i ciutats i el nostre país, cal 
afegir els atacs racistes a infants i joves estrangers que han succeït darrerament a 
Canet de Mar o a Castelldefels. No errem; no són actes fortuïts ni fets aïllats: és la 
conseqüència d’una campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. Cal 
recordar que aquests infants, un cop han passat la frontera, són responsabilitat de les 
nostres institucions. Com si això no fos suficient, aquests nois i noies han de patir 
l’estigmatització social que deriva de la constant criminalització mediàtica i social que 
els assenyala com un problema de seguretat i de convivència.  
  
Uns discursos controlats per aquells interessos partidistes i electoralistes que busquen 
perpetuar la imatge de l’immigrant com una amenaça i font de conflictivitat i 
inseguretat. Uns partits i polítics que amb els seus discursos discriminatoris, 
irresponsables i electoralistes, contribueixen a generar aquest clima d’hostilitat envers 
les persones infants i adolescents que migren soles.  
  
Aquest relat fals, es posa de manifest amb dades objectives que constaten que no hi 
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ha hagut increments d’inseguretat, furts o altres actes incívics als carrers dels nostres 
pobles i ciutats. 
  
Atesa la manca de previsió del govern de la Generalitat i del Govern espanyol per 
deixar que el drama de la desprotecció d’infants hagi arribat al punt actual.  
  
Atesa la manca de recursos suficients destinats a polítiques socials i a accions 
comunitàries que afavoreixin la protecció de la infància migrant.  
  
Atès alguns plantejaments polítics que han decidit presentar la qüestió dels menors no 
acompanyats des de la perspectiva de l’ordre públic enlloc de treballar-la des de 
l’òptica de la cohesió social i del respecte als drets humans més bàsics.  
  
El grup municipal d’ Olot en Comú proposa al ple els següents acords:   
 
1. Declarar  el municipi d’Olot lliure de xenofòbia i racisme.  
 
2. Comprometre l’Ajuntament  a personar-se com acusació particular contra els veïns i 
veïnes del municipi que hagin comès delictes d'odi.  
 
3. Comprometre l’ajuntament d’Olot a treballar de manera col·laborativa i en xarxa amb 
entitats, moviments socials i persones voluntàries  per desmuntar rumors i estereotips 
sobre diversitat cultural i per afavorir les relacions basades en la igualtat, el respecte i 
el reconeixement mutu de drets davant les diverses discriminacions que dificulten la 
convivència al municipi.  
 
4. Instar el govern de l’Estat a la modificació del Protocol marc, amb l’objectiu de 
desenvolupar un circuit de primera acollida i atenció dels infants migrants sense 
referents familiars que promogui plenes garanties de respecte dels seus drets.  
 
5. Instar el govern de l’Estat a garantir finançament addicional que contribueixi a 
gestionar l’increment d’arribada d’infants migrants no acompanyats i a establir els 
mecanismes de coordinació necessaris per poder preveure l’arribada d’infants i 
planificar i coordinar la resposta protectora.  
 
6. Instar el govern de la Generalitat, en el marc de l’Estratègia catalana d’acollida i 
integració dels joves i adolescents migrats sols a dur a terme: 

 
a. Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condicions de 
dignitat i adequades al propi marc legislatiu de Catalunya, destinant els 
recursos pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància amb la 
implicació transversal de tot el Govern, i no només de la DGAIA. 
b. Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en acollida en 
famílies, i en programes educatius específics, d’atenció a la salut, d’esports, de 
lleure, en col·laboració amb els Ajuntaments dels municipis d’acollida. 
c. Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria d’edat i 
viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir els recursos 
per a la seva inclusió sòcio-laboral amb plenitud de drets. 
d. Assignar dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia 
Catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats i calendaritzar 
les accions consensuadament amb el món local  
 

7. Comunicar els presents acords al Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social del govern de l’Estat Espanyol, al Departament de Treball, Afers Socials i 
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Famílies del govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés i 
Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu, a SOS Racismes i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. 
 
Presenta la proposta el Sr. García, L'arribada d'infants estrangers no acompanyats o 
sense referents familiars ha suposat i ha tornat a situar en crisi el nostre sistema de 
protecció. Aquest increment assistencial, que ha estat a Catalunya de prop de 4.000 
persones al llarg del 2018, ha hagut que suportar la manca de previsió i de recursos de 
les administracions competents d'una manera clara. Els infants immigrants que arriben 
sols a Catalunya es troben en una situació de desemparament i vulnerabilitat social, i 
l'administració té el deure de garantir la seva adequada protecció, prestant l'atenció 
social, educativa, i sanitària necessàries. 
El Síndic de Greuges en l’informe sobre la situació dels infants migrants sense 
referents al setembre del 2018 posa sobradament de manifest, els dèficits del sistema 
de protecció social a Catalunya, i les retallades que s'han portat a terme des del 2010 
en endavant, i d'una manera continuada. És evident que cal resoldre l'emergència i cal 
una reacció urgent per donar solució a aquesta problemàtica, que suposa drets 
humans fonamentals violentats, i cal fer-ne una qüestió de país, i per tant de 
coordinació i lleialtat amb les diferents administracions que són responsables 
d'aquesta problemàtica. 
 
Aquesta situació complexa que viuen molts dels nostres pobles i ciutats, s’ha afegit fa 
poc els atacs racistes a infants i joves estrangers que han succeït, com vostès saben, 
a Canet de Mar o a Castelldefels. I no són actes fortuïtes ni fets aïllats, és la 
conseqüència d'una campanya sistemàtica de criminalització de la diferència; uns 
discursos controlats per aquells interessos partidistes i electoralistes, que comentàvem 
fa un moment que porten, i que busquen perpetuar la imatge de l'immigrant com una 
amenaça i font de conflictivitat i d'inseguretat. Uns partits polítics que amb els seus 
discursos discriminatoris, irresponsables, i electoralistes, contribueixen a generar 
aquest clima d'hostilitat envers les persones, infants i adolescents, que migren soles. 
Per això hi ha tota una sèrie de propostes en la part propositiva: el primer, declarar  el 
municipi d’Olot lliure de xenofòbia i racisme; el segon, comprometre l’Ajuntament a 
personar-se com acusació particular contra els veïns i veïnes del municipi que hagin 
comès delictes d'odi. I tots els altres van en relació amb el fet de tenir suficient dotació 
econòmica,  plans de coordinació per poder fer front a aquesta problemàtica.   
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Referint a la moció, gràcies 
per haver-la  presentat. En l'argumentari que parla del Síndic de greuges, que ha 
explicat ara, que l’informe diu de les retallades que hem patit de la Generalitat de 
Catalunya, també cal dir que  l'Estat espanyol des de fa deu anys  també ha retallat 
molts diners en tots els programes d'acollida i de diversitat.  
Dir que la DGAIA, la Generalitat de Catalunya, hem anat tard amb la previsió, heu de 
pensar que ara mateix s'està trobant que a part dels menors no acompanyats, hi ha els 
joves que estan tutelats per Infància, sota la tutela de l'administració, i s'estan trobant 
que els centres estan col·lapsats. És a dir ens trobem en pisos tutelats de Figueres i 
de Girona que estan a tope, amb 17 nanos que esperen poder-hi entrar; el centre 
d'acollida de Girona a la part de nois està al doble de les seves possibilitats. Vull dir 
que ens estem trobant amb un problema greu. 
I després aquí la moció, que no en parla, els educadors que treballen en aquest món, 
que són els més mal pagats que hi han i que haurien de ser els més ben pagats.  
Dir només que aquí hi ha una part de responsabilitat de l'Ajuntament també. És a dir 
l'Ajuntament som el territori que rebrem aquests joves, per tant com a Ajuntament hem 
d’acompanyar aquests joves ajudant-los a buscar pis, acompanyar-los en l'itinerari 
formatiu i laboral, i apretar la Generalitat que posin més recursos educatius per a 
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aquests joves, perquè l'Escola d'Adults està a petar i el Servei Català també. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Evidentment donem 
recolzament a la moció presentada per Olot en Comú. És evident –ho deia la Sra. 
Descals– en els darrers anys hem fet molts passos enrere pel que fa a l'acollida, no 
només dels infants sinó dels immigrants en general, però molt en particular dels joves 
infants, que són els més febles i els que pateixen més tota aquesta situació provocada 
per un govern del Partit Popular a Espanya, que ha fet tot el que ha pogut per retallar 
drets de les persones al mar, buscant simplement tenen una vida digna, crec que tot 
això és denunciable.  
I també és molt trist que els que aconsegueixen arribar al seu destí, no tinguin 
l'acollida que es mereixen i penso que en aquest sentit és una moció absolutament 
pertinent, per conscienciar sobretot i també per exigir recursos, perquè aquesta 
voluntat d'acollida hi sigui i també els recursos necessaris en tots els nivells; com deia 
la Sra. Descals a nivell estatal, però també a nivell local, per poder acollir de manera 
adequada els infants i joves que arribin a les nostres demarcacions.  
Per tant en aquest sentit li agraeixo que presenti aquesta moció i li donarem un absolut 
recolzament perquè pugui tirar endavant. 
 
Intervé la Sra. Susanna Pagès, en representació del grup municipal ERC.  Nosaltres 
com a grup d'esquerra votarem també a favor d'aquesta moció, que estava molt lligada 
a la moció anterior, que declaràvem Olot ciutat antifeixista, llavors estan molt lligades. 
La situació de les persones nouvingudes en incorporar-se amb la realitat de la ciutat, 
evidentment no és fàcil, i en el cas dels joves menors d'edat encara ho és menys, 
precisament estan en una etapa de la vida en què està caracteritzada per tenir molts 
canvis, i se li sumem el fet d'emigrar a un nou país sense els seus pares, encara ho és 
més.  
Desgraciadament estan sorgint moviments que els criminalitzen –com els casos que 
anteriorment heu comentat– i que els fan més difícil encara aquesta transició. Aquests 
discursos el que busquen és crear una problemàtica on no existeix, i crear un 
enfrontament a la ciutat que tampoc existeix; això ho hem de tenir clar, no podem 
caure en aquest parany i permetre que es difonguin consignes que són totalment 
falses.  
Des de l'Ajuntament tenim una posició privilegiada per aplicar mesures que impedeixin 
aquest discurs d'odi i aquesta criminalització. I és per això que s'han d'emprar tots els 
recursos disponibles per aturar-ho. Aquest tipus de discursos no poden quedar 
impunes i menys quan ataquen directament a infants i joves. A més a més, com a 
Ajuntament, també hem de facilitar aquest trànsit dotant-los de recursos perquè puguin 
gaudir d'una joventut igual que la de qualsevol altre jove, tenint els mateixos drets i 
deures, han de poder gaudir de les mateixes oportunitats que els permetin formar-se 
com a persones adultes.  
En aquest punt, i per acabar, m'agradaria recalcar que és important no caure en 
paternalismes, perquè no és el camí a seguir. El que hem de fer és poder donar-los les 
eines necessàries per tal que s'apoderen i puguin formar part activa de la societat en 
tots els àmbits. 
 
Intervé la Sra. Mar Roca, en nom de l’equip de govern. És ben evident que l'arribada 
de menors no acompanyats dels últims temps ha desbordat l'administració; una 
Administració que ha hagut d'actuar en situació d'urgència, sense haver pogut 
planificar els recursos ni els serveis necessaris per tal de poder atendre les necessitats 
d'aquests infants i joves. Uns menors que es troben en una situació de 
desemparament i de vulnerabilitat social, als que hem d'emparar i garantir els seus 
drets. 
Donar resposta a aquests menors no és un problema, ni d'un únic departament, ni 
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d'una única administració. L'interès del menor ha d'estar per sobre de qualsevol altre 
interès, i per tant les administracions responsables han de tenir cura d'aquestes 
persones soles i vetllar pel seu desenvolupament i el seu benestar. 
La complexitat per atendre aquests menors, també és a causa que els recursos dels 
que disposem són generalistes, i en aquest cas necessitem recursos específics, 
perquè tenim necessitats específiques. Aquestes necessitats específiques van des de 
la subsistència bàsica fins a la necessitat d'una tutela. És per aquest motiu que totes 
les administracions –la catalana, l’espanyola, l'europea i la del món local– han de 
posar els recursos econòmics i assistencials per poder-les dur a terme.  
Menors que davant la situació de desemparament necessiten d'un professional de 
referència, la majoria de vegades un educador o una educadora,que els ajudi a 
gestionar la solitud; a situar en realisme el seu imaginari del projecte migratori; i a 
descobrir les seves possibilitats i limitacions. En definitiva un professional que els doni 
seguretat.  
Per tant estem a favor de la moció que se'ns presenta, i ens afegim a demanar que es 
pugui millorar el pla estratègic per atendre aquesta situació, així com també dotar-lo 
dels recursos suficients per poder dur a terme una intervenció ben feta, pel bé 
d'aquests infants i joves, i pel bé de la nostra societat. 
 
Intervé el Sr. García. Només agrair el suport a la moció, i els comentaris que han tingut 
dels diferents grups, que acaben enriquint una mica el posicionament sobre aquesta 
temàtica. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

16.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. García. 
 
AVINGUDA SANT JORDI.- Un prec i tornant sobre l'avinguda Sant Jordi. Segons 
declaracions que ha fet l'equip de govern, no sé si avui començava l'arranjament de 
parts del ferm d'aquesta via, i com jo havia dit que a cada Ple, mentre no comencés ho 
recordaria.  
Però a part de fer aquest recordatori, que si ha començat avui no caldria, però com 
que sembla que la solució òbvia no serà fins que no tinguem la variant, i això va per 
llarg, jo el que els proposava és que estudiessin la possibilitat de limitar en certa 
manera alguns perjudicis per als ciutadans de l'avinguda de Sant Jordi. Seria per 
exemple tenir en compte dos aspectes: un, és que mitjançant la senyalització es pot 
distribuir –i estic pensant en camions i furgonetes, que són els que sobretot la gent que 
viu al vial Sant Jordi, que són habitatges molt a tocar la carretera i que a més pateixen 
aquesta problemàtica, que es poguessin partir i uns anessin pel centre d'Olot, i d'altres 
per l'avinguda Sant Jordi; amb la qual cosa reparteixes aquesta mobilitat dels vehicles 
més comercials o més pesants. He de dir que això es pot fer, d’indicar per un lloc o per 
un altre. I una altra mesura que també sembla de sentit comú, seria que com a mínim 
a les nits, i sobretot a l'avinguda Sant Jordi, la possibilitat que els semàfors es 
posessin en àmbar, perquè els vehicles pesants són els que davant els semàfors 
s’apaguen i llavors cada vegada que han d'engegar, hi ha fressa, fums, més 
contaminació; per tant al vespre aquesta proposta ajudaria a minvar, en part, aquest 
problema. Ja sé que això no ho soluciona, però penso que pot ajudar una mica a 
minvar la problemàtica d'aquests ciutadans, que com tots sabem, s'han acabat 
constituint una mena de coordinadora perquè volen solucions al seu problema, i el que 
és la variant va per llarg. 
 
Respon l’Alcalde. Aquest matí m'he reunit amb representants de la plataforma, i hem 
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intentat aclarir les coses. Avui estan asfaltant els forats, el que s'ha fet malbé.  
Diversos aclariments respecte a això, que també els he intentat fer a ells: no és que 
decidíssim que gastaríem 50.000 euros,  sinó que els tècnics municipals, contrastant-
ho amb una empresa que es dedica a arreglar això, varen passar i varen senyalitzar 
exactament quants forats hi havia que s'havien d'arreglar, varen fer un projecte i varen 
contrastar-ho amb diverses empreses. La quantitat surt d'aquesta valoració econòmica 
per arreglar tots aquests, amb una capa d'uns cinc centímetres. He preguntat 
repetidament si quedarà bé, no quedarà perfecte, evidentment, perquè quedarà el vial 
amb marques, però és una reparació important. Ja en vàrem fer una d'igual fa quatre 
anys, això s'ha contractat directament a través de l'Ajuntament. 
Estem esperant que el Departament de Territori –que en principi no té responsabilitat 
econòmica sobre això– accepti la responsabilitat moral per un raonament bastant clar, 
que és:  que  la xarxa bàsica de carreteres que hauria d'unir la carretera que ve de Les 
Preses amb la carretera que se'n va cap a La Canya queda interrompuda a Olot, i per 
tant només hi ha  carrers i per tant els cotxes han de passar pels carrers d'Olot, i crec 
que aquesta és la responsabilitat moral de la Generalitat. Crec que hi haurà resposta, 
les meves notícies són positives: el dia que va venir el Conseller aquí, que va ser el dia 
que en vàrem estar parlant, va expressar aquesta conformitat. El que hem fet nosaltres 
és avançar una quantitat del Pla d'asfalts, per contractar-ho i per tirar-ho endavant.  
Crec que entre avui i demà quedarà llest, si no hi ha el compromís de fer-ho dissabte 
al matí.  
Quant a estudiar diverses mesures. Hi ha documents que demostren clarament, de 
totes maneres hem demanat que la setmana que ve es recompti per separar entre 
vehicles, i camions o autocars, per acabar-ho de confirmar una altra vegada, però és 
que en el Pla de Mobilitat de l'any 2015 ja explicava exactament quina era la situació: a 
Olot hi ha 40.000 desplaçaments diaris, 20.000 van per l'avinguda Sant Jordi, els altres  
20.000 van pel centre de la ciutat. És veritat, no hi passen tants camions, però és que 
els camions no van gaire més enllà del 7 o el 8 % del que passa. I és veritat que hi ha 
uns determinats camions que fan pudor, que aquests són 50 camions al dia, molts, 
però això arriba a ser un 1 % dels vehicles. Però és clar, pensin que hi passa tot el 
trànsit, per exemple, de les empreses que estan situades a les Mates i se n’han d’anar 
a treballar al polígon de Les Preses; la majoria són trànsits urbans.  
La solució és evident que és la variant. I aquí jo torno a dir: no hem anat prou junts, no 
hem estat capaços d’apretar prou, no hem estat  capaços de fer de fer tombar aquesta 
decisió, que era una decisió que hauria d'estar presa, i que s'ha expressat en veu alta 
repetidament que sí que volíem fer ho. Jo he parlat específicament d'aquest tema amb 
tres presidents diferents de la Generalitat, amb cinc consellers diferents del territori, i 
podria seguir parlant de directors generals de Carreteres, en fi, he parlat amb 
moltíssima gent. He anat a Madrid potser tres o quatre vegades per desfer un 
intercanvi de carreteres que ens ha embolicat d'una manera extraordinària, bé, hem 
anat avançant. En el tema de Les Preses i Vall d’en Bas  hem prioritzat el consens en 
lloc d'anar més de pressa, i per motiu d'aquest consens les coses van més lentes. 
Crec que estem avançant, espero que sigui veritat.  
Però també voldria que posessin en context: quan l’any 2007 jo em vaig asseure aquí, 
que hi havia el conseller Nadal en aquest seient, l'Alcalde Lluís Sacrest, èrem tots els 
portaveus asseguts aquí amb el compromís que executarien la variant ja. Després 
d'això ha vingut una crisi econòmica molt important, una crisi econòmica que s’ha 
emportat moltes coses per endavant del compromís del Conseller Nadal, per això 
tenim fet tot el projecte executiu; és a dir, gairebé per posar-lo en marxa només falta 
acabar de concretar els dos extrems, de tot el tram de la variant que fa falta a Olot. I 
els altres dos trams hi havia un compromís de tirar-ho endavant, però hem entrat en 
una gravíssima crisi econòmica i després en una gravíssima crisi política, i aquí s'ha 
aplicat el 155 i el govern de la Generalitat no té pressupostos. Ho contextualitzin així. 
La variant d'Olot competeix amb el desdoblament del Berga – Bagà, amb la línia 9 del 
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metro de Barcelona, amb el desdoblament d’una autovia a l'entorn de Manresa on hi 
ha una sinistralitat bastant alta; o per exemple amb l'eix que va des de Manresa fins 
Igualada i Vilafranca, que també s'ha de desdoblar. Competeix amb obres com 
aquestes, i crec que totes són absolutament necessàries. Ara, hem de ser més 
contundents amb les reivindicacions, però posant-ho en valor; no és que algú se n'hagi 
oblidat que era necessària una variant. 
Ara fem una certa autocrítica: no anem tots a una amb el tema de la variant, ni tan sols 
tenim el mateix model de variant, i fins i tot hi ha gent que pensa que no és necessària 
la variant.  
Això ho he intentat explicar també als veïns, que entenc que com que els passa per 
davant el vial estan molt molestos, i ho entenc i ho accepto, i els dic que hi estic 
absolutament d'acord i que intentarem fer tot el possible per canviar això. D'aquí 
aquesta idea que ja es va concretar el dia que va venir el Conseller Calvet, però que ja 
n'havíem parlat abans, d'intentar fer una actuació per un valor important, que 
representi aixecar tot l'asfaltat, posar-n’hi un altre que si pot ser no faci tanta fressa, tot 
i que durarà menys, un d’aquests d’una rodadura; de limitar la velocitat a 30 o 40 
quilòmetres per hora; posar-hi radars perquè la gent compleixi; potser  posar-hi algun 
semàfor més, potser posar-hi arbres. Els olotins que ho sàpiguen, que les mesures per 
pacificar són d'aquesta mena i espero que l'encomana del projecte que em va dir el 
conseller Calvet, doncs sigui ben aviat. 
En l'època del govern de l'Alcalde Lluís Sacrest ja varen aixecar tot el tram de davant 
de la piscina i continuen fent-se forats, vull dir que això no és una garantia que això se 
solucioni.  
I una autocrítica: en comptes d'esperar quatre anys, és veritat que havíem d'haver 
estat any a any mirant-nos que passava i destinant una part dels diners del pressupost 
municipal a tapar forats i no esperar els quatre anys que s'hagin fet més grans. És 
veritat. A mi em diuen i jo m'ho crec, que les pluges tan intenses del mes d'octubre hi 
varen tenir a veure. Però és igual, això s'ha de fer, s'ha de posar en el pressupost –
entenc jo i no seré responsable de més pressupostos– una part perquè cada any es 
miri i es facin les reparacions, i no són gaire diners reparar això. Una altra cosa és 
treure els camions d'aquí, que l'única manera de treure'ls –i dilluns o dimarts tindrem 
les xifres de l'estudi de mobilitat– és fent la variant, és traient tots aquests camions i 
autocars fora de la ciutat, que donin la volta a la ciutat i que no travessin pel mig. 
Portar-ho a un altre carrer no hi estic d'acord: és a dir, si tants vehicles circulen pel vial 
Sant Jordi com per l'avinguda de Santa Coloma, passeig de Barcelona; és que hi 
circulen  pugen els mateixos vehicles i això està comptat, tindrem la confirmació en 
pocs dies. Però això està comptat i això surt al Pla de Mobilitat que es va fer l'any 
2015, a més per trams. És curiós per exemple, que el trànsit pel vial Sant Jordi ja en 
aquell moment que era modelització, deia que era molt més intens a la part de l’escola 
Volcà Bisaroques cap avall, que no pas el del principi, perquè hi ha els trànsits interns 
de la ciutat. Per sortir de la ciutat, jo surto sempre per  Pare Roca i avinguda Reis 
Catòlics, però hi ha molta gent que per sortir se suma al vial Sant Jordi. I sí, tenim 
aquest problema de mobilitat i hem de ser contundents amb què la variant s'ha de 
desencallar d’una vegada, que ja no podem aguantar més, que això és un problema 
de ciutat i crec que hem d'anar tots a una en aquesta direcció. 
Veurem com es van desenvolupant les coses. Jo estic en contacte pràcticament diari 
amb el conseller Calvet, amb el senyor Isidre Gavín secretari de Mobilitat. I torno a 
reivindicar tota la feina que hem estat fent durant tot aquest temps, la quantitat de gent 
amb qui ens hem anat reunint, presentant documents i alternatives. 
El tema de l'Hostal del Sol, l'Ajuntament va contractar per tenir una solució. Espero 
que això també es desencalli i tiri endavant. Però realment tenim un problema de 
circulació a la ciutat, que és aquesta manca de connexió de la xarxa bàsica de 
carreteres, a no ser que passin per un carrer de la ciutat. I això és un problema que té 
en aquests moments la Generalitat.  
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Ara, no criminalitzem el teixit econòmic, si som capaços en aquests moments de ser la 
segona ciutat de Catalunya de més de 30.000 habitants amb un índex d'atur més baix, 
si som capaços de ser la primera o la segona ciutat de Catalunya que més ha baixat 
l'índex d'atur, és perquè tenim un teixit industrial i un teixit productiu, des del punt de 
vista econòmic, i un teixit comercial i un teixit turístic, amb gent molt trempada, capaç 
de trobar alternatives i de crear llocs de treball. No els criminalitzen a ells perquè fan 
això. Parlaven avui també que vàrem tancar el cens amb 34.000 persones i en aquests 
moment superem ja els 35.000 força de llarg. Ve gent aquí, perquè pel que sigui hi ha 
feina, i les empreses creixen i la situació econòmica millora. I aquesta és la nostra 
prioritat i no hi renunciarem, el progrés econòmic és la base, que la gent no hagi d'anar 
a demanar ajudes, sinó que es pugui guanyar la vida bé. I les empreses han de fer 
millors contractes i han de pagar bé, hi estic d'acord i ho dic sempre que puc, no 
criminalitzar el teixit econòmic.  
Tenim un problema que s'ha de solucionar que és la variant, i hem d'anar tots a una 
perquè és imprescindible. Bracons ens ha canviat la vida, celebrem els deu anys, 
farem debats, parlarem de què ha representat Bracons; un canvi espectacular. Però 
necessitem solventar aquest darrer tram.  
I també perquè en quedi constància, perquè aquest matí m'han tret el tema: jo de cap 
de les maneres vull que això sigui un eix internacional, per on baixin els camions; jo no 
vull això. Les restriccions de trànsit que es varen fer, si el túnel hagués estat molt 
diferent i les coses haguéssin estat molt diferent, ens ho hauríem plantejat; però tal 
com estan les coses jo no vull que siguem un eix internacional, no estic defensant 
això. El que estic defensant és que per motius de ciutat i de comarca, és 
imprescindible que tinguem una variant, que a més tenen l'obligació les 
administracions –i en aquest cas la Generalitat– de fer, perquè la xarxa bàsica de 
carreteres no està connectada a Olot, i per tant tenen una obligació moral de fer això. 
Abans hi havia l'estat implicat, però quan varen canviar les carreteres l'Estat té 
l'obligació moral però ha quedat una mica al marge d'aquesta història, perquè no té la 
titularitat de la carretera. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
PILONA PLAÇA DEL MIG.- Una queixa, una proposta i una pregunta a la vegada. 
Diumenge passat, la parada que va haver-hi a la plaça del Mig de l'extrema dreta, els 
antidisturbis van entrar per la plaça del Mig i es van carregar una pilona. No s'entén un 
servei públic que representa que fan, que es carreguin la pilona, i a més a més tampoc 
era tan urgent, perquè podien haver arribat a les nou i deu en contra de les nou; per 
tant haurien pogut trucar a la policia local, que els tragués la pilona. 
Per tant demanem qui pagarà aquesta factura. La nostra proposta seria que enviï la 
factura a la Conselleria d'Interior. 
 
Respon l’Alcalde. La repararem i enviarem la factura on faci falta si són ells els que ho 
varen arrencar, ja ho preguntaré. És veritat que jo hi he passat per davant. em penso 
que va ser ahir i vaig pensar que què havia passat amb la pilona; és veritat, hi ha una 
pilona que no hi és. Reclamaren a qui faci falta o qui sigui responsable de reposar la 
pilona. 
 
Intervé el Sr. Riera. 
ESCOLA DEL MORROT.- Els afores de l'escola del Morrot, i una mica pensant en la 
idea bàsica i primigènia que hem de tenir quan els nens i nenes van a l'escola, de 
plantejar nous camins segurs, i en la mesura que es puguin camins verds; quan els 
nens i nenes surten de l'escola, allà fora hi ha una part de descampat, que hi ha una 
part que a més a més es va gestionar per posar-hi part de l'enderroc de les obres del 
Firal –si no tinc malentès i que vàrem preguntar fa uns quants mesos aquí–. A veure si 
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hi hauria la possibilitat d'aquella zona arranjar-la una mica, perquè hi ha forats, 
muntanyes, muntanyetes; simplement intentar una  estructura més plana perquè els 
nens i nenes quan surten de l'escola i juguen per allà, que no tinguem cap tipus de 
ensurt o de problemàtica en aquest sentit.  
I ja que hi som, i fent la cosa grossa, si hi ha alguna altra escola que tingui una 
anomalia similar a aquesta, pel motiu que sigui, si s'hi pot fer una petita intervenció, 
per intentar arranjar una mica la zona. 
 
Respon el Sr. Gelis. Ara no tinc al cap la foto exacta de com ha quedat tota aquella 
zona. Sí que ho repassarem i si convé aplanar-ho i posar-hi una mica de sauló perquè 
quedi millor, doncs no hi ha cap inconvenient i així ho farem i ho arreglarem sense 
més.  
 
Intervé el Sr. Massanella. 
 
ENDERROC EDIFICIS.- Ja ho hem preguntat altres vegades, són dos edificis que 
estaven previstos els enderrocs, però s'està endarrerint, a veure com estan l'edifici de 
la plaça de les Monges i l'edifici del passeig de la Muralla, que ens sembla que són de 
Solvia. 
 
Respon l’Alcalde. Als dos ja hi estan treballant, ja no són de Solvia. La plaça de les 
Monges, que és Carrer dels Sastres 22 - 24, té una complexitat tècnica altíssima: han 
de garantir que s'aguanti una casa de cinc pisos amb una habitació que es posa dintre 
l'altra casa, i té una complexitat tècnica molt important. Els hem amenaçat; ens hem 
enfadat; ens hem fet amics; i hem fet tot el que hem pogut. Ho estan treballant, si van 
allà doncs hi ha tres persones que a pic i pala estan fent com uns fonaments per 
dintre, perquè hauran de fer tota una estructura metàl·lica per garantir que no 
s'ensorrarà. Ja ens hem enfadat molt i els hem amenaçat molt, però això se'n va a 
juliol, a que ja no existeixi aquesta casa. I no sé què més fer, no vull posar en risc, i 
veure gent a pic i pala treballant allà dintre, avui en dia no es veu.  
Al carrer Proa crec que han començat avui; ahir o avui. Hi estem treballant. Em penso 
que estan traient el de dintre, però aquest no té dificultat, els propietaris intenten 
vendre-ho i els vàrem dir, a les immobiliàries i a tothom: si algú ho compra, que sàpiga 
que s'ha de tirar a terra immediatament, perquè si no estem ja en la fase de començar 
a posar sancions. Doncs han començat, jo crec que aquest el veurem a terra en poc 
temps.  L'objectiu no és que vagi a terra, espero que algú decideixi edificar-hi, que és 
el que ens agradaria i per al que treballarem.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
  
CONNEXIONS BANDA AMPLA.- Molts ciutadans estan contractant la banda ampla i 
per tant les empreses de telefonia mòbil o de telefonia fixa, com poden ser en aquest 
cas Orange i Movistar, el que fan és obrir les tapes dels serveis de telefonia, i 
connecten els cables per portar la banda ampla a diferents cases. El que passa és que 
les caixes es posen amb molt mal gust, els fils pengen, etcètera. Hi ha una manca de 
control en aquest sentit, i una manca també de cura de qualitat per les empreses que 
estan fent aquesta instal·lació de banda ampla. Si vol li portaré fotos, però sobretot al 
barri vell, però en general a tota la ciutat està molt deixat en aquest sentit.  
Respon el Sr. Gelis. Quant a la banda ampla i al pas de banda ampla, o altres 
companyies telefòniques que també volen passar fil, dues qüestions: una, sí que és 
veritat que ens han de demanar permís a l'Ajuntament per passar per aquestes 
canalitzacions o aquest fil, però també és veritat que quan passen per la façana d'un 
particular, si el particular no els dóna permís, no poden passar, és així, necessiten el 
permís del particular. En la mesura en què de vegades hem tingut alguna denúncia, 
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que s'ha posat malament en una façana o el que sigui, ajudem al particular i com que 
amb les companyies hi tenim més tracte, ho solucionen. I si sap d'algun cas concret, o 
d’alguna zona concreta, ens ho digui, perquè tenim potser més facilitat que un 
particular per fer-ho arreglar a les companyies, més que res per la relació habitual que 
hi ha amb elles.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
PASSATGE CARRER PANYÓ.- És una pregunta que vaig fer en aquest Ple el 27 de 
setembre del 2018, referent a una tanca, una barrera que puja i baixa, que està 
posada al passatge del carrer Panyó. Han passat set mesos, vostès em va dir que 
havien obert un expedient informatiu, que aquesta barrera era il·legal, que no es podia 
posar i que s'hauria de fer treure, però encara hi és.  
Jo ja a l'any 2013 els vaig fer un prec en aquest plenari perquè no teníem clar que 
aquell passatge s’hagués cedit a l'Ajuntament i l’Ajuntament va fer una actuació 
d'asfaltatge o de reforma del paviment en aquell sector; allà recordem que hi ha un 
passatge per a vianants, que la gent hi passa, però  els cotxes no hi poden entrar 
perquè hi ha la barrera, i a més a més va a uns pàrquings particulars. Per tant ja el 
2013 vàrem fer un arranjament del paviment en aquella zona, i ara a més a més 
aquesta barrera, que fa set mesos vostès em van dir que farien un expedient 
informatiu i que s'hauria de treure perquè no és legal i encara està allà; per tant 
demanem més celeritat, en aquests cas.  
 
Respon l’Alcalde. Jo li vaig explicar l'altre dia: es mirin els papers, és un passatge 
públic, no hi ha el dubte de si és públic o no. La documentació la buscaré i intentaré 
fer-li arribar, però és un passatge públic. El tema de la barrera, ens ho vàrem mirar 
amb el Sr. Josep Gelis i ens ho tornarem a mirar, a veure com està l'expedient, és un 
expedient que s'està tirant endavant i s'està estudiant, potser s’ha alentit una mica 
però aplicarem la llei tal com s'hagi d'aplicar. I el passatge és de titularitat pública. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
NETEJA CIUTAT.- Un prec. La ciutat continua estant molt bruta, jo ho vaig dir en 
l'anterior Ple i ho repeteixo: la ciutat bruteja i no havia passat mai això a Olot amb 
aquesta intensitat. Per tant demanem que s’esmerin els controls, la neteja, etcètera, de 
la ciutat, que està molt malament.  
 
Respon l’Alcalde. És clar, és que era vostè el responsable, durant molts anys del 
servei de neteja, i és el mateix servei de neteja, amb el mateix contracte i fent les 
mateixes coses. Potser sí, podem dir que els ciutadans d'Olot són més bruts, però si 
no és el mateix contracte, destinant-hi els mateixos diners i a més fem neteges extres 
que les vàrem aprovar l'altre dia a la Junta de Govern Local, per valors bastant alts. 
Doncs la ciutat jo no la veig més bruta que fa un temps, però bé és igual: és  el mateix 
contracte, amb la mateixa empresa, amb els mateixos treballadors que fa que fa dos 
anys. 
 
Intervé el Sr. Guix.    
 
DESPESA JORNADA INTENSIVA.- Vàrem estar reunits amb el Consell Escolar 
Municipal en aquesta sala, i el regidor d'Educació, el senyor Josep Berga, va fer una 
sèrie de propostes que em semblen positives, però es va comprometre en una sèrie de 
capítols econòmics ja per a futurs mandats. Jo li demanaria que en tot cas, si alguna 
activitat s'ha de desenvolupar, en l'aspecte educatiu, però en qualsevol aspecte de la 
ciutat, que això representi una despesa econòmica per a futurs mandats, almenys que 
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ens reuneixi als portaveus dels grups de l'Ajuntament, per veure si hi estem d'acord o 
no. Va parlar de la jornada intensiva,  però no per a aquest curs sinó pel curs vinent, 
que les activitats que es farien a les tardes per a la jornada intensiva, correrien a 
càrrec de l'Ajuntament. És una qüestió que potser és òbvia, que potser entenem que 
pot estar molt bé, però que en tot cas ens sembla que per ètica caldria que ens ho 
comentés abans als portaveus, ja que hi ha eleccions d'aquí a dos mesos i no sabem 
com quedarà el panorama polític d'aquest ajuntament.  
 
Respon l’Alcalde. Després li passaré la paraula al Sr. Berga, però sobre això que diu 
que  comprometem despesa de l'any que ve, és que ja li vaig explicar això: quan 
vàrem entrar aquí ens vàrem trobar uns deutes de 28 milions d'euros de despesa 
compromesa que havíem de pagar, amb tot uns diners d'interessos i amb una càrrega 
financera que havíem de pagar.  
És a dir, vénen eleccions, però això no vol dir que s'enfonsi el món. Quan nosaltres 
vàrem arribar aquí hi havia tota una sèrie de gestions que s'havien d'acabar i aquestes 
comprometien despesa: el desgraciat contracte de la recollida d'escombraries, doncs 
l'havia preparat el govern socialista i evidentment havia compromès una despesa per a 
vuit o deu anys i evidentment després l'hem anat executant. Però és que això sempre 
passa així, no és possible de dir “fins aquí i ara ja no”. La despesa hi és, el deute hi és 
i el govern serà continuista, dirigit per qui sigui, no vull dir –que estic convençut que sí, 
que l'equip de govern serà del mateix color que l'actual– però dirigit per qui sigui haurà 
de fer-se responsable de determinades decisions que s’hauran pres fins aquell 
moment i tindrà quatre anys per anar prenent altres decisions. Però no ens reclami que 
no prenguem decisions perquè vés a saber qui governarà, és que seria injust.  
I després estic segur que el senyor Berga li justificarà perquè varen prendre aquestes 
decisions. 
 
Respon el Sr. Berga. No era la meva intenció comprometre els pressupostos del futur 
si no fos necessari, de fet no estem parlant de milions d'euros en aquest cas, estem 
parlant de 6.000 euros. Es va donar una situació molt empipadora per a les escoles 
públiques d'Olot –necessito un parell o tres de menors per explicar-ho, em sap greu, 
sé que és tard– es dóna el cas que el Departament d'Educació reconeix la possibilitat 
que els mestres de les escoles públiques de primària,  compensin aquelles hores que 
fan de més durant el curs –a les colònies, o a la festa de Nadal, o a la castanyada o en 
altres situacions que es poden donar– compactant la jornada de les últimes setmanes 
del mes de juny, quan acaba l'escola. Això aquí a Olot només passa els últims tres 
dies del curs, a la resta de comarques de Girona; en aquell moment només quedaven 
Campdevànol i Olot, tota la resta d'escoles de les comarques de Girona ja tenien 
reconegut aquest dret. El Departament d’Ensenyament reconeix aquest dret als 
mestres, però també reconeix que l'ha d'aprovar als consells escolars, i als consells 
escolars els equips directius no tenen majoria, el tenen les famílies i per tant es va 
crear una situació de conflicte quan els mestres volien tenir reconegut aquest dret en 
els consells escolars que es van celebrar el juny de l'any passat; volien tenir 
reconeguda aquesta jornada compactada els últims deu dies de juny i no només tres, i 
van perdre aquests consells escolars.  
Això va provocar un enfrontament seriós entre els equips directius o entre alguns 
claustres de mestres i les famílies. Ens vàrem adonar d'això quan havien acabat 
precisament aquests consells escolars, jo vaig enviar-los una carta abans d'acabar el 
curs, demanant tranquil·litat i dient que buscaríem una solució satisfactòria per a les 
famílies, satisfactòria també per als mestres de les escoles, per tant marxem a fer a 
l'estiu tranquil·lament i quan retornem buscarem una solució comuna per a totes les 
escoles d'Olot. Ens hi vam posar a principis del mes d'octubre quan ja van haver 
arrencat els curs, li vaig encarregar a l'Eduard Carrera, que com sabeu és el mediador 
del Consorci d'Acció Social, que m’ajudés en aquesta tasca. L'Eduard va fer una feina 
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molt bona: va convocar els equips directius,  va haver de fer crec que quatre reunions, 
a les quals jo vaig assistir a la primera i a l'última, i finalment la solució és el 
reconeixement que puguin fer aquests deu dies els mestres, però que per a les 
famílies no els suposi un cost haver de pagar aquesta hora de més, entre dos quarts 
de quatre i dos quarts de cinc de la tarda quan acaba el menjador, que per a totes 
escoles d'Olot representen aproximadament uns 6.000 euros. La mediació va acabar 
que l'Ajuntament per aconseguir la pau, i perquè poguessin tancar aquest tema, 
assumís aquesta despesa de 6.000 euros, que haurem d'assumir per primera vegada 
el juny del 2020. És a dir, el meu compromís ha estat aquest. Sí, és veritat, això va una 
mica enllà, però era necessari en aquest moment per recuperar la tranquil·litat que 
volem a les escoles i que això funcioni com un rellotge, que és com ha de funcionar, 
que les famílies i els mestres tinguin una bona relació entre ells, i no dolenta; no va 
passar a totes les escoles, però n'hi va haver una o dues que les coses van arribar a 
un nivell greu. Jo estic contentíssim amb la feina que ha fet l'Eduard, perquè realment 
ha estat extraordinària, i és un compromís que jo crec que 6.000 euros per tornar a 
tenir pau a les escoles està ben pagat. 
 
Intervé el Sr. Guix.    
 
CARRER PORTUGAL.- Al carrer Portugal, que és un carrer que està situat al polígon 
industrial del Pla de Baix, es va fer una reforma de la vorera però es van deixar tots els 
parterres sense arranjar, els arbres algun està posat d’altres no, per tant en aquest 
carrer penso que s’hi ha d’actuar en aquest sentit. 
 
Respon el Sr. Gelis. No sé visualitzar això dels parterres, però ho mirarem, i si s'ha 
d’arranjar i fer els parterres de nou, es faran i ja està, no té més problema. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. 
 
OCUPES PLAÇA DEL CARME.- Nosaltres els voldríem fer un prec, donant veu a un 
grup de veïns de la plaça del Carme d'Olot, que ens ha contactat i que tenen una 
preocupació molt important amb un grup d'ocupes borratxos –ho diuen així– que es 
posen a la cantonada on abans hi havia Ràdio Olot. Es veu que porten altaveus de 
música, que fan que la gent es desviï i que no passi per allà, que tenen 
comportaments molt incívics de tot tipus: barallar-se, cridar, normalment van molt 
beguts; els comportaments incívics que es podrien imaginar. 
Els veïns ens comenten que se senten desemparats i per això nosaltres portem aquest 
prec al Ple, perquè hi hagi una acció determinada en aquest sentit, ja sigui pels serveis 
d'ordre de la ciutat o des de l'equip de govern.   
 
Respon el Sr. Gelis. Sí que és veritat que en algun informe que ens passa la Policia a 
diari, hem vist que hi havia hagut alguna trucada, però esporàdica; les trucades que 
han fet, que jo hagi vist, són esporàdiques. Jo aquí li diria dues coses: primera farem 
que als circuits habituals de rondes hi passi la patrulla, però és clar, la patrulla hi passa 
en un moment determinat i no hi és tota l'estona. Aquí el més eficaç, ja sé que també 
és una molèstia, però és el més eficaç, no tenim altra solució, és trucar a la Policia en 
el moment que hi ha aquelles persones allà, poder fer l'actuació que convingui en 
aquell moment; no garanteix que de vegades potser trucaran i hi ha hagut un accident, 
o hi ha hagut un altre servei d'algun altre tipus, i potser immediatament no hi podran 
anar, hi ha una o dues patrulles, en funció de les hores del dia, i si hi ha algun altre 
servei l'han de fer i quan acaben hi van, però ho tindrem en compte per passar-hi. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts d’onze de la nit, i per a constància del que s’hi 
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ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


