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ACTA NÚM. 6 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 25 D’ABRIL DE 2019 

1A CONVOCATÒRIA 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 d’abril de 2019, a les vuit i deu minuts 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), 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), Anna Descals 
Tresserras (CUP), Raül Massanella Quiles (CUP), Lluís Riera Callís (CUP), Xavier 
García Zabal (OeC). Excusen la seva assistència els Srs. Jordi Alcalde i Gurt 
(PdeCAT - DC), Mercè Traveria Costa (PSC). 
 
Hi assisteix  el 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. 
 
Intervé l’Alcalde. Excusar la senyora Mercè Traveria, que per qüestions personals no 
pot estar aquí. I excusar amb molta tristesa el senyor Jordi Alcalde, que m'acaba de 
trucar que s'ha mort el seu germà Gabriel, un personatge de la ciutat, un activista 
cultural de la ciutat, un treballador municipal, una persona relacionada amb el món de 
la faràndula. Tots els que som olotins sabem el que ha representat en Gabriel Alcalde 
per a la nostra ciutat. Per desgràcia ja fa uns dies que el seu germà Jordi em va 
comentar que estava en una situació molt delicada per una malaltia, i encara aquest 
matí he tornat a parlar amb en Jordi, que al matí ha assistit als plens, però per 
desgràcia ara mateix ha passat això. Per tant excusar el Sr. Jordi Alcalde, fer-li arribar 
el condol i el suport de tots nosaltres, de tot el Ple. Una circumstància trista, que fa que 
aquest Ple que entre el Ple extraordinari d’abans i el començament d’aquest, tinguin 
un ambient especialment trist. 

 
1.- ACTA ANTERIOR 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària de 28 de març de 2019. 

 
2.- DESPATX OFICIAL 

 
Intervé l’Alcalde. El primer punt és aquesta condemna a les circumstàncies de la mort 
de la Irene López, el condol a tots els familiars –que és el que hem fet en el Ple que 
hem acabat ara mateix–. I una vegada més, doncs tal com vàrem dir, fer una 
condemna expressa del Ple de l'Ajuntament d'Olot als feminicidis, entesos com els 
assassinats de dones en mans de les seves parelles, en mans d'homes.  
Em sembla que val la pena que tinguem un record especial també per la Neus Català, 
aquesta senyora que va morir als 103 anys, va morir el passat 13 d'abril, però que crec 
que representa moltíssimes coses: una dona lluitadora, una dona que va ser capaç de 
sobreviure circumstàncies molt adverses, de defensar la democràcia, de defensar els 
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drets humans, i crec que val la pena que tinguem un record per a ella, per la Neus 
Català i que  fem arribar als seus familiars el sentit condol de tot el Ple de l'Ajuntament 
d'Olot.  
Deixant aquests temes més tristos, també comentar-vos que hi ha hagut l'assemblea 
del PEHOC, del Patronat d'Estudis Històrics on s'ha produït el relleu. D'una banda el 
President sortint, el Sr. Jesús Gutiérrez crec que ha fet una feina extraordinària, ha fet 
una gran feina, el Patronat d'Estudis Històrics en aquests moments té un molt ben 
guanyat prestigi a la nostra ciutat; participa en moltes activitats; ajuda, no només a fer 
aquest recull històric, sinó a fer reflexions de molt diversa índole. Per tant felicitar el Sr. 
Gutiérrez per aquesta feina que ha fet dignificant la nostra ciutat i fent una ciutat millor. 
I després el Sr. Miquel Àngel Fumanal perquè ha agafat el relleu, i en aquests 
moments serà el president del Patronat d'Estudis Històrics, i desitjar-li tot l'encert i 
aquella mica de sort, que és necessària perquè les coses no surtin bé sinó que surtin 
més que bé. Jo a en Miquel Àngel el conec de fa molt de temps, i sé que és un 
excel·lent professional, i estic convençut que en aquests moments el Patronat 
d'Estudis Històrics queda en molt bones mans, i li faríem arribar aquesta felicitació 
amb el desig que la seva tasca com a President sigui el més exitosa possible. 
Donar compte, tot i que ja n’hem anat parlant, però com que són visites de consellers 
crec que són importants:  la Sra. M. Àngels Chacón que va venir aquí a participar en el 
lliurament de premis del 100 % emprenedors, la consellera d'Empresa i Coneixement. 
I la visita de fa pocs dies del conseller senyor Jordi Puigneró, conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública; vàrem parlar sobretot de polítiques digitals i crec que 
va anar molt bé.  
I també donar compte que dijous de la Setmana Santa, el dia 18 d'abril vàrem estar 
reunits a Barcelona amb els senyor Isidre Gavín, secretari de Mobilitat, i amb el senyor 
Xavier Flores, director general de Carreteres, parlant –com es poden imaginar– de la 
variant i de l'avinguda Sant Jordi. 
I per últim, perquè és absolutament necessari que ho continuem recordant i que ho 
continuem fent, demanar, exigir la llibertat dels dos Jordis, de l'Oriol Junqueras, d’en 
Joaquim Forn, de la Dolors Bassa, de la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en 
Josep Rull i d’en Jordi Turull, injustament tancats a la presó i jutjats per qüestions que 
tots sabem aquí, els que hem viscut directament, que no són delictes. I també 
demanar el retorn del President Carles Puigdemont, d’en Lluís Puig, de la Meritxell 
Serret, de la Clara Ponsatí, d'en Toni Comín, l'Anna Gabriel, la Marta Rovira i en 
Valtònyc. He demanat com a Alcalde la possibilitat de poder assistir al judici, no 
perquè em faci una especial il·lusió anar allà, però crec que és una manera de 
demostrar la solidaritat amb totes aquestes persones, que en aquests moments estan 
patint aquest judici i el que jo entenc com a escarni, a Madrid. Per tant seré a Madrid 
d'aquí a pocs dies, només purament per oferir-los un suport que crec que es mereixen, 
i que serà per a tots. 
 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 28 de març:  

- de particulars :  17 
- d’entitats :  27  

 
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període:  
 
 -  el dia  29 de març va rebre la visita de l’Hble. Sra. ÀNGELS CHACON, Consellera 
d’Empresa i Coneixement, que va venir a Olot per assistir a l’acte de lliurament dels 
Premis 100% Emprenedors, que es va celebrar al Teatre Principal.  
 
- el dia 17 d’abril va rebre la visita de l’Hble. Sr. JORDI PUIGNERÓ, Conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, amb qui va 
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tenir una breu reunió a l’Ajuntament i després es varen desplaçar a l’Orfeó, on va 
compartir un esmorzar i una xerrada amb empresaris del sector de les noves 
tecnologies.  
 
- i el dia 18 d’abril va tenir una reunió amb els Srs. ISIDRE GAVIN  i XAVIER FLORES, 
secretari per a la Mobilitat i director general de Carreteres respectivament, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat per parlar de l’Av. Sant Jordi i de la Variant.  
 
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  

 
- el mateix dijous 28 de març, va ser present a l’obertura de l’urna dels pressupostos 
participatius que va tenir lloc al Saló de Sessions. L’adequació dels itineraris de la 
muntanya pelada, reviure les places petites, fer grans les places i els parcs, trams de 
bici carril i tallers formatius de reparació de bicicletes, i barris, espais de cultura varen 
ser les cinc propostes que varen sortir escollides en les votacions.  
I seguidament va assistir a l’acte d’inauguració del Festival MOT, que va tenir lloc a la 
sala Torin.  
 
- el dia 29 de març al matí, va assistir a l’acte de reconeixement a diferents policies 
municipals que es va celebrar al Saló de Sessions en el marc de la seva festa patronal 
i al dinar que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  

 
- el dia 8 d’abril va acompanyar Sor Lucia Caram, en una roda de premsa en la qual es  
va fer públic el concert benèfic que farà el conjunt musical “Dr.Prats”,  el dia 1 de maig 
a la sala Torin d’Olot. 
Aquest concert s’afegeix a la doble actuació que els “Pets” faran a Olot dins els actes 
de celebració dels 40 anys de l’empresa Masoliver i 25 de Beveland. Els diners que es 
recullin en aquests concerts es destinaran al programa “Invulnerables” destinat a la 
lluita contra la pobresa, que lidera Sor Lucía. 
 
- el dia 10 d’abril va assistir a la celebració del “Dia de les esquadres”, que va tenir lloc 
a l’auditori de can Trona  de la Vall d’en Bas, en el qual es va dur a terme el lliurament 
de felicitacions i distincions a membres del Cos dels Mossos d’Esquadra, a membres 
de diferents cossos i a persones amb reconeixement per actuacions destacades.  

 
- el dia 11 d’abril, va assistir a una roda de premsa en la qual es va fer públic l’equip 
d’arquitectes, guanyador del projecte de l’Espai Cràter : Baena-Casamor.  I a la tarda, 
va assistir al Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la 
Garrotxa.  
 
- el dia 14 d’abril, diumenge de Rams, va assistir a la benedicció de palmes i palmons, 
davant de l’església parroquial de Sant Esteve.  
 
-  el dia 21 d’abril, diumenge de Pasqua, va assistir a l’Ofici Solemne i va presenciar el 
Cant d el’Angel, que com és habitual de cada any, es va celebrar a l’església del 
Carme.  
 
- el dia 24 d’abril va firmar un conveni entre l’Ajuntament d’Olot, la Fundació Hospital 
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i la Facultat de Medicina de la UVIc-UCC, l’objectiu 
del qual és promoure el desenvolupament de les humanitats integrades en les ciències 
de la salut com a eina fonamental en l’adquisició de competències transversals, 
prioritzant els punts d’intersecció entre salut, societat i cultura.  
 
- i finalment avui dijous ha presidit el Ple dels infants i ha assistit juntament amb el 
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regidor de Cultura Pep Berga, a l’acte d’inauguració del Sismògraf que ha tingut lloc al 
Museu dels Sants.  
 
Intervé el Sr. Massanella. Segurament arriba tard, que ho hauríem d’haver fet fa 
moltes setmanes desgraciadament, però també voldríem enviar el nostre suport a 
l’Adrià Carrasco i a la Tamara Carrasco, que es troba tancada en el seu municipi 
sense poder-ne sortir. 
 
Respon l’Alcalde. No tinc cap problema a afegir-ho. 
 
Intervé el Sr. García. Només perquè es dóna la circumstància que hi ha una 
coincidència de la data d'aquest Ple, 25 d'abril, amb el 25 d'abril de 1974 que va haver-
hi la Revolució dels Clavells a Portugal i que va acabar amb una dictadura, i va obrir 
pas també a la independència d'altres països que estaven sota aquest règim 
dictatorial. Em semblava que valia la pena recordar i homenatjar aquesta gent, i d'aquí 
el motiu del clavell que he posat aquí a la taula. 
 

3.- RELACIONS DE DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del  
2019LDEC000821 al 2019LDEC001154. 
 

4.- ACORDS JUNTA GOVERN 
 

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

5.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE LLIURAMENT DE FELICITACIONS, 
PLAQUES D'ANTIGUITAT I CONDECORACIONS A DIVERS PERSONAL DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2019011054     
Núm. expedient: RH212019000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del decret d’alcaldia de 21 de març de 2019 de lliurament de felicitacions 
individuals i de felicitacions especials a divers personal de l’Ajuntament d’Olot, de 
lliurament d’una placa d’antiguitat a un agent de la Policia Municipal d’Olot, i de 
lliurament de la condecoració amb una medalla de bronze al mèrit policial a tres 
empleats de l’Ajuntament d’Olot. 
 
L’Alcalde presenta conjuntament els punts 5.1 i 5.2. Com cada any, el dia que 
celebrem la festa de la Policia fem un lliurament de felicitacions a agents de la policia, 
tant de la Policia Municipal com en aquest cas també hi va haver hi una condecoració 
especial per a personal de Mossos, que en altres ocasions també és així, perquè la 
mateixa policia pensen que algunes de les accions que han fet han aportat importants 
beneficis per a la ciutat des del punt de vista de la seguretat, o perquè en la seva feina 
diària destaquen en el compliment del seu deure. Per això donem compte al ple 
d'aquestes felicitacions que ja els vàrem fer. 
I també em va agradar que d'ells sortís reconèixer al Consorci d'Acció Social de la 
Garrotxa per l'excel·lent coordinació que tenen, des del Consorci amb totes les 
policies. Crec que també és important i que valia la pena que se’n donés compte al 
Ple; també d'aquesta bona col·laboració entre Policia Municipal i Mossos d'Esquadra; i 
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que dins la Policia, entre ells es reconeixen dues determinades activitats amb un 
resultat positiu per a la nostra ciutat. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE DE FELICITACIONS 
 
Núm. de referència : X2019011846     
Núm. expedient: SG042019000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa l’adopció 
dels següents acords: 
 
Donar compte que en data 27 de març de 2019 es va dictar dos decrets d’Alcaldia per: 
 
Felicitar els caporals dels Mossos d’Esquadra, Sr. Lluís Torres Moreno i Sr. Santiago 
Torres Giménez, de l’ABP Selva Interior i el Sr. Víctor Velázquez del Puerto, Policia 
Local de Sils, per la formació impartida a la Policia Municipal en defensa personal 
policial, de manera desinteressada. 
 
Atorgar una condecoració especial al Sr. Ovidi González Criado, sergent cap de la 
Unitat d’Investigació de la Comissaria de la Garrotxa del Cos de Mossos d’Esquadra, 
per la seva dedicació i eficàcia en el compliment de les seves responsabilitats al 
capdavant de la Unitat d’Investigació. 
 
Felicitar els tècnics del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per la bona coordinació 
amb la Policia Municipal d’Olot a l’hora de tractar problemàtiques d’interès comú, ja 
sigui per fets puntuals sobrevinguts, ja sigui conseqüència de les reunions de 
coordinació que es realitzen de manera periòdica per tractar sobre casos concrets.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
5.3. - DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE LA VOTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS. 
 
Núm. de referència : X2019005421     
Núm. expedient: SG122019000001 
 
Del 18 al 27 de març de 2019 s’ha dut a terme la consulta dels pressupostos 
participatius de 2019. Com a resultat del sorteig que es va dur a terme en el Ple de 23 
de novembre de 2017, els veïns de la zona corresponent als barris del Mas Baix, Pla 
de Dalt – El Cassés, El Xiprer, Vivendes Garrotxa, Les Planotes, Montolivet, 
Desemparats, l’Eixample Malagrida i la Caixa, majors de 16 anys, han pogut votar els 
projectes que volien aplicar. 
 
És per això que el President de la Comissió Informativa proposa al Ple, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Donar compte que en el procés de pressupostos participatius de 2019, d’un total de 
6.351 persones, n’han votat 379 (6%). En total s’han proposat una cinquantena de 
propostes, 7 de les quals van arribar a la votació. Totes les iniciatives van ser 
revisades per veïnes, veïns i persones tècniques a través múltiples d'espais 
participatius, durant els quals es va aglutinar vàries d'aquestes propostes per crear 26 
projectes amb més impacte ecològic, social i econòmic. 12 d'aquestes accions s’han 
internalitzat i, per tant, els serveis tècnics municipals analitzaran amb detall si es 
poden portar a terme dins del pla d’actuació de la seva àrea; i les altres 7 propostes no 
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complien amb els criteris fixats per als pressupostos o bé no han passat la validació 
tècnica. Les propostes guanyadores han estat les següents: 
 
- Adequació d’itineraris a la Muntanya Pelada (263 vots) 
- Revivim les places petites (217 vots) 
- Fem grans places i parcs (214 vots) 
- Tram de carril bici i tallers de reparació de bicicletes (209 vots) 
- Barris: espais de cultura (172 vots) 
 
Presenta la proposta l’Alcalde.  Volem donar compte al Ple del resultat de la votació 
dels pressupostos participatius; ja saben que aquest any tocava la zona nord-oest 
d’Olot: Masbaix, Pla de Dalt, el Cassés, el Xiprer, Vivendes Garrotxa, les Planotes, 
Montolivet, Desemparats, l'Eixample Malagrida i la Caixa. Varen sortir com a més 
votats, i que per tant l'equip de govern s'esforçarà en poder-ho tirar endavant de la 
manera més eficient possible, l’Adequació d’itineraris a la Muntanya Pelada, el Revivim 
les places petites, Fem grans places i parcs, el Tram de carril bici i tallers de reparació 
de bicicletes, i també Barris: espais de cultura. Tot això són projectes que han seguit 
tot un procediment i han estat valorats, i aquests són els que han tingut més suport per 
part dels ciutadans, i que per tant s'haurà d'intentar tirar-los endavant. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Hem vist que només ha 
participat el 6 %, l'any passat era el 7,9 %, és poquet. No és ben bé segurament que 
no es faci bé, però potser és un bolet. Per tant pensem que potser com a Ajuntament 
ens hauríem de plantejar que la metodologia que fem servir, potser començar-la a 
canviar, perquè la gent s'acostumi més a participar, perquè acaba essent un bolet i 
potser costa més que la gent participi. Jo pensava per exemple en tot el tema que va 
haver-hi del Pou del Glaç, de les direccions, doncs de fer processos més participatius, 
que no només participessin els veïns del Pou del Glaç sinó tota la ciutat, perquè al final 
acaba essent un problema per a tota la ciutat, i que en temes d'Urbanisme, que potser 
no hi pensem que també pot ser participatiu, i en altres temes, doncs intentar que 
sempre hi hagi aquesta mirada més participativa, perquè al final potser és la manera 
que la gent s'acostumi més a que les coses ens afecten a tots, i que tots podem 
participar-hi. Ho dic perquè al final s'acaben fent bolets, i al final la gent, amb els 
números és molt poc, un 6% és poc. 
 
Respon l’Alcalde. És veritat, amb dades és un 6 %, però si tu compares amb altres 
processos participatius que es fan en altres ciutats, en temes de pressupostos 
participatius, és un èxit. És a dir, a moltes ciutats participa un 1% o un 2%, en general 
són gent de les associacions de veïns. Doncs sí, es tracta de fer això, d'anar intentant 
que la gent vagi veient que amb el seu vot pot anar incidint i pot anar decidint 
determinades actuacions. I això entenc jo que és com una manera que la gent s'hi vagi 
implicant i vagi tenint més interès, i a partir d'aquí esperem que vagi pujant aquesta 
participació. 
Sobre els temes d'urbanisme i sobre els temes de circulació, que també són temes 
molt i molt especialitzats, jo crec que això no es pot discutir per interessos personals 
sinó que la discussió ha de ser eminentment tècnica. La participació doncs està molt 
bé escoltar tothom, i donar totes les explicacions, però que les solucions que s'han de 
plantejar, sobretot en una cosa tan especialitzada com són temes de mobilitat, en què 
probablement els interessos dels veïns d'un barri són contraposats als d'un altre –que 
és el cas que va passar al Pou del Glaç–, que hi ha tants interessos personals, llavors 
acaba sent un verdader embolic.  
Però bé, crec que es pot estudiar això. Jo penso que en temes molt especialitzats és 
difícil i un 6 % de participació amb un procés participatiu com aquest, entenem que 
altres ciutats que ho han fet tenen un i escaig o un 2 %,  quan passen d'un 2 % ho 
consideren un èxit, doncs un 6 % jo crec que és una bona xifra; no satisfactòria, no 
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que no hi haguem de continuar treballant, però que és una bona xifra. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 

5.4. - INFORME MOROSITAT 1T 2019 
 
Núm. de referència : X2019014993     
Núm. expedient: TR032019000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de: 
 
INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 
 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que 
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la 
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o 
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.  
 
Aquest informe és referit al tercer trimestre natural de 2018, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
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En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

34.01 31.17 28.73 31.65 35.59 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  17.47 16.47 24.60 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 3.317.788,5
9 

3.673.129,0
4 

3.383.365,5
7 

2.582.824,6
5 

4.374.060,8
9 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

21.49 18.57 22.95 16.51 22.86 

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

  8.26 8.10 8.46 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

1.234.301,3
9 

1.086.692.- 693.456,43 2.160.455,2
4 

396.475,05 

      

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

31.76 38.13 32.65 29.94 36.14 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  17.12 17.54 20.76 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 127.968,62 84.370,16 131.867,86 64.594,85 81.630,05 
PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

19.50 14.74 19.65 18.20 24.12 

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

  7.35 3.91 13.87 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

40.174,49 36.543,21 22.078,45 41.040,24 22.735,52 

      

 
IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 

 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

30.45 40.03 41.65 30.38 32.86 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  20.26 18.63 20.65 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 105.782,12 108.727,72 82.580,26 128.115,93 96.400,06 
PENDENTS(a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

20.25 41.71 17.46 17.96 15.36 

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

  8.12 3.22 15.94 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

33.625,71 36.787,59 42.323,46 25.123,71 31.632,41 

      

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 

 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

30.94 33.63 34.24 29.91 39.49 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  23.79 18.33 23.84 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 257.026,51 228.078,52 128.545,81 222.656,74 215.782.- 
PENDENTS (a la fi del trimestre)      
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termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

19.29 21.41 25.54 20.37 18.30 

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

  14.02 9.89 16.24 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

58.651,78 64.982,79 78.913,91 102.882,79 72.114,40 

 
DINAMIG 

 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

36.20 35.51 31.92 27.08 35.47 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

  18.94 20.44 24.46 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 419.655,35 151.230,98 104.182,06 365.634.72 295.934,70 
PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

31.02 47.20 16.58 16.23 20.61 

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

  9.89 5.98 13.14 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

82.004.35 27.954,77 22.964,70 219.406,81 60.599,93 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde.  Continuem complint amb els terminis de pagament, 
tots situats a l'entorn d'aquests trenta-cinc dies; a l'Ajuntament en aquest primer 
trimestre hem pagat a 35,59 dies; a l’IMELO, Institut Municipal d'Esports a 36,14; a 
l’IMEJO, Institut Municipal el d'Ensenyament i Joventut a 32,86 dies; a l'Institut 
Municipal de Cultura a 39,49 dies; i a Dinàmig a 35,47 dies. Per tant complim amb 
aquesta obligació de pagar les factures a partir de la seva recepció amb el temps més 
curt possible, i de donar-ne compte al Ple.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 

5.5. - DONAR COMPTE D'ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
RELACIÓ A L'ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL 
PROGRAMA D'INVERSIONS SERVEI D'AIGUA 2009-2029. (OCTUBRE  2018 A 

MARÇ 2019) 
 
Núm. de referència : X2019009593     
Núm. expedient: CC012019000146 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE  dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a 
l’estat d’execució i propostes d’nclusió d’obres en el programa d’inversions del servei 
d’aigua (2009-2029),  dels mesos d’octubre  2018 a març 2019, segons: 
 
-Junta Govern Local del dia 11 d’octubre de 2018: 
  
 Afectació del Pla de conservació i millora de la infraestructura viària de carrers 2018. 
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(carrer Sant Miquel i plaça Palau) 
 
-Junta Govern Local del dia 29 de novembre de 2018: 
 
a) escomesa de reg amb comptador al carrer Sant Miquel 
b) afectació  escomesa infraestructura  viària 2018.Fase 2 
c) camí de la llet 
d) xarxa afectada col·lector carrer dels Sastres 
e) carrer Bisbe Serra tram Pintor Domenge –Carles I 
f) millora xarxa afectada per pavimentació camins de Batet 
g) millora xarxa Batet (Pomareda -Can Pelat - La Canova-  Cal Marxant) 
h) pla de conservació de la infraestructura viària any 2018 
 
-Junta Govern Local del dia 14 de març de 2019: 
 
  Millora xarxa  Passeig de Blay 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Aquesta proposta ja va ser aprovada per la Junta de 
Govern Local, i és la inclusió d'obres en el programa d'inversions del servei d'aigües, ja 
saben que Sorea per la gestió de l'aigua té, pel concurs que hi va haver, té l’obligació 
de fer unes determinades inversions a la ciutat.  
La inversió gran que estan fent aquest any és al dipòsit, però després hi ha tota una 
altra sèrie d'inversions més petites, com poden ser: l'escomesa de rec amb control al 
carrer de Sant Miquel, una afectació de l’escomesa d'infraestructura viària 2018 fase 2, 
el camí de la llet, la xarxa afectada pel col·lector del carrer dels Sastres, el carrer Bisbe 
Serra tram pintor Domenge - Carles I; la millora de la xarxa afectada per la 
pavimentació dels camins de Batet, que és una actuació que també s'ha portat a 
terme; la millora de la xarxa de Batet; la Pomareda, Can Palau, la Canova i Cal 
Marxant; i el pla de conservació d'infraestructures viàries de l'any 2018, que quan 
nosaltres fem una actuació de conservació de la infraestructura sempre SOREA acaba 
revisant totes les seves infraestructures i canviant el que faci falta. I a més també en 
els temes de millora de la infraestructura viària en aquest punt que estàvem 
comentant, una actuació molt més específica al carrer de Sant Miquel i a la plaça 
Palau. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. És només respecte aquest 
darrer punt del programa d'inversions en els serveis d'aigua, que a l’expedient en 
mirar-lo hi ha una informació molt somera, i a mi em sembla que per la importància 
que vostè acaba de descriure d’aquestes inversions i activitats a mi em semblaria que 
hauria d'anar acompanyat d'un informe dels serveis tècnics, que són els encarregats 
de fer el seguiment, i si l’empresa estan complint o no el seu pla d'inversions i els seus 
compromisos, en definitiva. I tot i que potser no sigui obligatori, sí que em sembla que 
per als regidors i regidores que estem a l'Ajuntament, com per tema de transparència 
en ser públic, qualsevol persona podria tenir accés a aquesta informació, em sembla 
una informació molt necessària. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres el tema de l'aigua 
ja fa temps que diem en aquest Ple que la concessió de l'aigua s'acaba el 2029, per 
tant pensem que tenim temps fins el 2029 d’estudiar la possibilitat de municipalitzar 
l'aigua, hi ha altres pobles que ho han fet: Girona, diria que Sant Joan les Fonts està 
en procés? Girona sí que ho ha fet, Terrassa també. Per tant tenim deu anys per poder 
començar-ho a estudiar i després nosaltres pensem que mentrestant, si això no és 
possible estaria bé que hi hagi més control públic, perquè al final són molts diners els 
que tenen. 
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Respon l’Alcalde.  El tema de l'aigua s’ha acordat per la Junta de Govern Local, tots 
tenen –ho podem garantir– el seu estudi tècnic i la seva recomanació, i hi ha un control 
exhaustiu des dels serveis tècnics municipals. Molt probablement –com que no ho he 
portat directament no ho sé i li explicaria més bé el senyor Josep Gelis–  les 
actuacions surten a proposta del mateix ajuntament, o almenys si ens diuen que un 
lloc està malament i s’hi hauria de fer hi una actuació, potser sí és a proposta de 
SOREA, però la majoria són perquè els tècnics acaben indicant què s’hauria de fer; 
molts és en col·laboració amb altres obres que fem nosaltres, que es fan a la ciutat, i 
quan obrim un carrer el servei d'aigua intenta millorar les infraestructures. Però pot 
estar segur que hi ha l'informe de tot el que hem fet, i això ha passat tot per la Junta de 
Govern Local; avui el que fem és donar-ne compte en el Ple. 
Sobre la municipalització de l'aigua, en prenem nota que la CUP pensa això. Ara jo no 
parlaré en nom del partit  parlaré en nom propi: jo crec que el tema de les concessions 
és un problema d'especialització i que molt probablement des de l'àmbit públic, no es 
pot fer tot ni es pot arribar a l'especialització de fer-ho tot, sinó que si hi ha algú que ho 
fa bé i és especialista en fer això, el que hem de fer és controlar-lo i fer que les coses 
vagin bé. I en aquests moments la meva sensació és que el servei d'aigües a Olot 
funciona, que a més el plec que es va fer en el seu moment, jo no estava aquí, es va 
fer molt ben fet, estan previstes inversions, podrem tenir aquests altre dipòsit. Que es 
podria fer d'una altra manera, evidentment, en comptes de carregar aquestes 
inversions i després anar-les posant, haver intentat posar-ho en els pressupostos 
municipals; però als pressupostos municipals hi ha tantes prioritats i tantes discussions 
i tantes coses a posar-hi, que l'aigua es fa a través de Sorea. Ja dic que  jo no hi vaig 
participar, però crec que és un bon pla. I quan he estat mirant preus, comparats amb 
altres ciutats crec que el preu de l'aigua que estem pagant aquí a Olot és un bon preu. 
Falten deu anys de concessió, per tant n'estic segur que en aquell moment hi haurà 
d'haver una discussió. La meva opinió personal –que no estaré aquí– és que el tema 
de les concessions és un problema únicament i exclusivament d'especialització, que 
ho faci algú que és especialista en allò, i la feina de l'Ajuntament és controlar-ho molt 
estrictament perquè el servei als ciutadans sigui el millor possible. I aquesta ha estat la 
filosofia, però hi haurà temps, perquè deu anys donen per molt de poder parlar-ne i de 
discutir-ho. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant aprovar el canvi de gestió de l'espai 

Co-working del carrer Aigua, núm. 5 d'Olot. 
 
Núm. de referència : X2019015720     
Núm. expedient: IM072019000002 
 
Atès que en el Ple del 19 de Maig de 2016 l’Ajuntament d’Olot va aprovar l’establiment 
del servei de coworking. (BOP Núm. 112-13 de juny de 2016) 
 
Atès que a la Junta de Govern Local del 24 de gener de 2019 es va aprovar 
l’expedient dels plecs administratius i tècnics que han de regir la licitació del contracte 
de concessió del servei de gestió de l’espai de coworking i convocatòria de licitació. 
 
Atès que a la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2019 es va declarar desert la 
licitació de la concessió del servei de gestió de l’espai coworking. 
 
Atès que durant el mes de Maig de 2019 hauran finalitzat les obres de remodelació i 
equipament de l’espai. 
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.- Assumir temporalment la gestió del servei de coworking mitjançant gestió 
directa i fins a nova licitació i adjudicació de la concessió del servei. 
 
Segon.- Encomanar la gestió del servei del Coworking a DinàmiG – Agència 
d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa. La gestió pressupostària tant 
d’ingressos com de despeses serà a càrrec de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.-  Ubicar temporalment les persones adscrites a l’Àrea d’Empresa i 
Emprenedoria de DinàmiG, a l’espai de Coworking, retornant al seu lloc de treball 
inicial quan l’espai de coworking sigui gestionat per una empresa externa. Aquestes 
persones a més de les seves tasques habituals, desenvolupin les tasques de 
dinamització, gestió i administració de l’espai i l’activitat fins a la realització d’una nova 
licitació per la contractació d’una empresa externa. 
 
Quart.- Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació dels preus públics i que en el 
supòsit de no cobrir els costos requerirà  la convalidació del Ple Municipal.  
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. La proposta que portem és la delegació de la 
gestió d'aquest futur espai de la Ca-nyera a Dinàmig, després d'haver tret la licitació de 
la gestió i haver quedat deserta, el plantejament és que es gestioni, de moment, des 
de Dinàmig,  d'aquesta manera podem donar resposta a les nou persones que de 
moment ja estan interessades en aquest espai en aquests moments. De fet la voluntat 
seria que a partir de l'1 de juny es pogués ocupar: tenim ja les obres acabades, falten 
els mobles que d’aquí a dues o tres setmanes arribaran,s'estan fent les proves de la 
connexió de fibra òptica i de climatització; per tant esperem de moment poder-lo obrir 
amb personal propi de Dinàmig i que fins a 16 emprenedors puguin gaudir d'aquest 
espai. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Em sap greu dir-ho, però això 
és un petit fracàs, sobretot tenint en compte tal i com estava enfocat el projecte de 
coworking, que ho gestionés una empresa externa. I al meu parer –ja ho vaig 
expressar en el seu moment quan va exposar-se la proposta– hi ha com dos models 
de centres de coworking: un generalista, que és el que ha projectat i té previst 
l'Ajuntament, on es pot donar cabuda a qualsevol tipus d'activitat, per tant es facilita un 
espai, un despatxos i uns mitjans tècnics determinats, i uns preus que puguin ser 
rentables. I l'altre, que és el que nosaltres pensem que té més sortida, com així ha 
demostrat l'experiència, és l’especialitzat. L’Alcalde parlava ara de la gestió de l'aigua 
que ha de ser una empresa especialista, doncs aquí sí que nosaltres pensem que 
especialitzar-se en una activitat econòmica determinada, a part d’uns espais li aporta 
un valor afegit, que és el que es busca. I el que no sé és exactament quin podria ser 
aquest, sí que imaginem que potser el fet de tenir l'Escola d'Arts i Oficis, que és la de 
referència a les comarques de Girona, i que podrien ser potser alguna d'aquestes 
activitats: podria ser fotografia, interiorisme, disseny gràfic; i per tant centrar-se en 
alguna d'aquestes especialitats, on ja tenim també els professors, aquesta aportació 
de valor extra als professionals que s’hi poguessin instal·lar, em penso que seria 
positiu. Al nostre entendre el camí ha de ser aquest. 
De totes maneres no votarem en contra, perquè em sembla que aquesta que vostè ha 
exposat és la situació que tenim i cal donar-li alguna sortida, li donarem suport; però 
pensem que el projecte no és tal com està dissenyat i que s'hauria de redissenyar. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Ens afegim a les 
paraules del Sr. Xavier Garcia, de fet també ho volíem comentar: ens semblaria molt 
bé que aquest espai, també fos un espai per als emprenedors que estiguin relacionats 
amb el món de la creativitat. Per tant obrir una mica més, i d'aquesta manera també 
aconseguiríem ser un complement a l'espai de coworking que hi ha al Núria Social, 
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allà ja hi ha un espai de coworking que gestiona una entitat, que és també de tipus 
generalista, i per tant si el nostre fos de tipus més especialitzat –com ara exposava el 
Sr. Xavier Garcia– doncs ens sembla que seria un bon un bon complement.  
Per altra banda, ja ho hem dit altres vegades i també ho explicava abans la Sra. 
Descals, per nosaltres aquest servei no ha de ser temporalment de gestió pública, sinó 
que nosaltres plantejaríem que fos definitivament i exclusivament de gestió pública. 
També en aquest sentit, perquè nosaltres pensem que donaria eines a l'Ajuntament 
per anar buscant realment aquella especialització, aquell element que li donaria un 
valor afegit, aquell element que faria que aquest espai fos diferent a d'altres espais 
que existeixen. Tenim una Àrea d'Empresa a Dinàmig que és molt potent, a les 
diferents reunions d'aquest mandat ho hem pogut comprovar, i per tant a nosaltres ens 
sembla que tenim personal prou preparat com per gestionar aquest espai de 
coworking. Per altra banda, repeteixo, tot podria ser un bon complement a l'espai del 
Núria Social, cap al qual hi vehiculem totes aquelles propostes d'economia social i 
solidària; perquè aquest potser sí que és un element en el qual coixegem des del punt 
de vista de Dinàmig, i per tant aquesta complementarietat entre els dos aspectes, 
entre els dos espais, per a nosaltres seria molt interessant.  
Per tant també nosaltres hi donarem suport, però també treballarem perquè de cara al 
proper mandat aquest espai sigui definitivament de gestió directa per l'Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres una mica també en la 
línia  de la CUP, faríem un sí i un no, és a dir, potser al final el nostre vot serà 
d'abstenció. 
Justament perquè sí que és interessant, entenem que s'ha de posar en marxa aquest 
servei de coworking, ja ens hem gastat molts diners públics d’aquest Ajuntament, i és 
una proposta que nosaltres també teníem al nostre programa electoral i també quan 
estàvem a l’equip de govern l’havíem pactat i l'havíem tirat endavant, però ens 
semblaria millor que aquest primer punt que vostè diu “assumir temporalment la gestió 
del servei de coworking”, es pot deixar tal qual, però treure el que diu  “fins a la nova 
licitació i adjudicació de la concessió del servei”. És a dir,  ens agradaria que aquest 
servei fos gestionat per una entitat pública, en aquest cas entenem que està molt bé 
que sigui Dinàmig, i en tot cas veure si això és un servei que funciona bé, potser no 
s'hauria a tocar i que Dinàmig  continués gestionant aquest servei. Per tant si canvia el 
redactat hi votarem a favor, i si no ens abstindrem. 
  
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres estem 
evidentment a favor dels espais de coworking i també de la revitalització del barri vell. 
En aquest sentit nosaltres no bloquejarem un projecte així, perquè també és veritat 
que s'hi han gastat molts diners, i per tant això ara ha de tirar endavant.  
El que passa és que nosaltres ens fem moltes preguntes en aquest sentit: si calia fer-
ho en un espai de lloguer, qui ho dinamitzarà, si tenim especialistes en coworking 
dintre del Dinàmig, i per tant també estem a favor de la gestió pública. 
Però bé hem arribat fins aquí, per tant s'ha de tirar endavant i per tant nosaltres farem 
una abstenció. 
  
Intervé el Sr. Vayreda. Per aclarir algunes coses  o donar la nostra opinió.  
Crec que confondre o barrejar la gestió amb l'objectiu final del servei, no ho acabo 
d'entendre massa. És a dir, al final l'èxit del servei és que sense haver donat cap tipus 
de publicitat, ni haver explicat els preus, ni els serveis, tenim ja nou persones 
interessades. No sé si el fet que l'èxit d'un espai de coworking sigui, la licitació del 
servei en aquest cas ha quedat deserta, però que el servei funcioni, no hi acabo de 
veure massa relació.  
Tampoc està acotat que sigui un espai ni multidisciplinar ni especialitzat. De fet hem 
de veure quin tipus d’emprenedors ens vénen, molts dels emprenedors que ens vénen 
són gent de l'Escola d'Art, de fet l'Escola d'Art hi ha estat implicada des del primer dia i 
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per tant potser per naturalesa mateix, doncs els mateixos estudiants que acaben de 
l'Escola d'Art són els que ocupen aquest espai, però enlloc diu que aquest no pugui 
ser un espai ni creatiu, ni especialitzar, ni amb temàtiques. Sí que és veritat que en 
això del coworking hi ha de tot i hi ha espais arreu de Catalunya, arreu del món, molt 
especialitzats i en canvi n'hi ha d'altres que també funcionen molt bé, on són molt 
multidisciplinars, i per tant jo diria que la recepta màgica absoluta de dir ha de ser 
aquest, no sé si hi és; però en tot cas, com dic, l'Escola d'Art ja ha estat implicada des 
del primer moment i per tant és una oportunitat.  
Quant el tema de la gestió, nosaltres hem prioritzat en aquests moments posar-lo en 
funcionament. També podríem haver tornat a treure la licitació i canviar els plecs, però 
ens sembla que és millor havent-hi gent que té ganes de començar, doncs que 
comenci. I diem temporalment perquè veurem després de les eleccions l'Ajuntament 
que pugui decidir si funciona amb aquesta fórmula o es decideixi un canvi.  
També els he de dir que tenim gent a Dinàmig que coneix el món del coworking, n’hem 
visitat molts i en general els coworking públics no acaben de reeixir massa; en general 
i a les comarques de Girona, no vol dir que no ens en puguem sortir, però els que han 
funcionat millor són els que hi ha una col·laboració entre alguna entitat i l'administració 
pública, una mica per l'experiència que hem vist nosaltres a altres ciutats semblants a 
les nostres. I aquesta és l'experiència ens va fer pensar que aquesta podia ser una 
bona opció, però bé, tenim la possibilitat de poder-ho gestionar directament, no ens 
suposa cap despesa extraordinària i en tot cas, deixem per a després o per al nou 
Ajuntament plantejar una futura gestió: si es pot continuar d'aquesta manera o tornem 
a treure els plecs. 
 
Intervé el Sr. García.  Jo quan parlava de gestió, no em predefinia per la gestió pública 
o privada, o en col·laboració, tot i que estic més per la pública en aquest cas concret 
del coworking. Jo quan he dit fracàs, és fracàs de la seva proposta, que fos un concurs 
i que  fos una empresa externa qui ho gestionés i no ho hagi de fer l'Ajuntament.  
I quan vostè també deia: no es que no pugui ser no sé què, per a mi és una indefinició 
del propi projecte. Per mi d'entrada, tot i que sempre hi pot haver canvis, no es tracta 
de començar tant en l’aire; és a dir, penso que hi havia d'haver un projecte molt més 
clar i en tot cas si no funciona cal redactar-lo és evident que s'ha de fer. Però em 
sembla observar aquestes coses que per a mi han facilitat que no hagi reeixit, almenys 
de moment, el projecte tal i com estava projectat. 
 
Intervé l’Alcalde. Crec que és injust, sí que tenim un model, no és indefinició: nosaltres 
tenim un model que és buscar gent especialitzada en gestió de coworking que vulgui 
aquí a Olot a ajudar-nos a arrencar el coworking, i aquesta la idea original, això 
després d'haver parlat amb diverses persones que podrien estar interessades traiem el 
plec de clàusules, i última hora el que no podem garantir és que algú es presenti, per 
més que ens hagi ajudat fins i tot a reflexionar de com funcionaria. El que ha passat ha 
estat això. Quan passa això, en comptes de dir: tornem a veure què fem, diem,  
posem-ho en marxa immediatament nosaltres. I a més, no diem que a partir d'ara serà 
sempre més públic: ho deixem temporal perquè crec que en el punt en què estem en 
aquests moments, val la pena que veiem que passa a les eleccions i que és possible 
que dins l'equip de govern hi puguin haver altres idees o que es puguin parlar o es 
puguin consensuar en el Ple altres possibilitats. Però no és indefinició, el nostre model 
era claríssim i si hagués sortit algú que s'hagués presentat, amb els qui havíem parlat, 
en aquests moments en comptes de parlar d'això, parlaríem de l'adjudicació. Perquè 
funcionarà, i funcionarà molt bé; si és que abans de començar i abans de fer tota la 
dinamització ja hi ha nou persones que estan esperant per entrar-hi, i jo crec que molt 
lligats a l'Escola d'Art i Disseny, per tant, tot i que no s'ha definit com un espai 
especialitzat, potser serà el mateix àmbit geogràfic on es mou el que acabarà forçant  
aquesta especialització. Per tant no hi ha indefinició, ho tenim claríssim, però de 
vegades passa que no es presenta cap licitador o se’n presenta un, que jo crec que 
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llavors tampoc és l'èxit, la gràcia de treure un concurs és que se n’hi presentin varis i 
que puguis veure que ofereix un i que ofereix l'altre, i triar el millor. 
Em semblava que valia la pena aclarir això. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 3 CUP, 
1 OeC) i 7 abstencions (5 ERC i 2 PSC). 
 
7.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMEJO CORRESPONENTS A L'EBMO, 

EME, EMMO I ESTIU RIU 
 
Núm. de referència : X2019014887     
Núm. expedient: CPG62019000005 
 
Vist que l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot gestiona les escoles 
municipals (EBMO, EME i EMMO) i el programa de les activitats de Gent Gran que 
funcionen per cursos escolars i programa l’Estiu Riu que es portaran a terme l’estiu de 
2019. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a l’EBMO, EME, EMMO i Estiu Riu. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
La Sra. Torras presenta conjuntament els punts 7.1 i 7.2. Portem a aprovació els preus 
públics de les escoles bressol, l’Escola d’Expressió, l’Escola de Música i els preus per 
a les activitats de la gent gran, que funcionen per cursos escolars. També el programa 
Estiu Riu que es portarà a terme durant l’estiu d’aquest 2019. Portaríem també a 
aprovació els preus públics de la Piscina Municipal durant l’estiu del 2019. 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, l’Ajuntament assumeix a través 
dels instituts corresponents, el dèficit que produeixen aquestes activitats proposades. 
 
Intervé el Sr. García. Com és prou conegut, tot i que el tema de preus hi podríem estar 
bastant d'acord, és conegut que estem defensant la tarifació social i fins que això no 
sigui una realitat aquí al nostre Ajuntament, ens abstindrem. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Tan de bon ens 
n’haguéssim pogut sortir, amb el tema de la tarifació social. 
Seguim dient que seria una manera de fer-ho més just, la tarifació progressiva serveix 
per a això, perquè sigui més just. A mi em fa especialment vergonya i ràbia d'haver 
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acabat aquest mandat i que no ens haguem pogut posar d’acord; jo penso que és una 
manca de voluntat política, quan dic “manca de voluntat política”, no em refereixo 
només a l'equip de govern, sinó de tots els grups municipals. Els equips tècnics s'ho 
van treballar i ens van plantejar una manera de fer-ho, però ho hem deixat estar, no 
ens hem pogut posar d'acord. Jo penso que és un tema que queda sobre la taula i 
s'hauria de seguir treballant pel proper mandat.  
També penso que hi ha hagut un error en la preinscripció de l'escola bressol, de no 
demanar els ingressos altre cop de les famílies, a nivell voluntari, una mica per seguir 
amb l'estudi de comparació, si més no, no deixar-ho, encara que no haguem pogut 
tirar-ho endavant. I això penso va també ha estat un error de tots. Per tant espero que 
el proper mandat, hi hagi qui hagi, que sigui un tema que se segueixi treballant. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
2 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

7.2. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMELLO CORRESPONENTS A LA 
GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2019 

 
Núm. de referència : X2019014910     
Núm. expedient: CPG62019000006 
 
Vist que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona la piscina municipal 
durant l’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 organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
 

Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a la gestió de la piscina municipal per 
a la temporada 2019. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure 
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
2 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

8.1. - PROPOSANT APROVAR DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT PER A LES  
MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS 

 
Núm. de referència : X2019015447     
Núm. expedient: SIPR2019000003 
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La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals (modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic), en el seu article 2 diu que els 
ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, 
les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de 
l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de 
trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
També, en el mateix article es diu que els ajuntaments poden acordar amb ens 
supramunicipals els mecanismes de suport necessaris per a la seva elaboració. 
 
Els serveis tècnics del Consorci SIGMA han elaborat el Plànol de delimitació municipal 
d’Olot, que determina les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, les  
edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals o a menys de 500m de la 
massa forestal al municipi. També identifica les fases d'execució dels treballs que cal 
efectuar per complir les obligacions establertes per l'article 3 de la Llei 5/2003, tant pel 
termini en què s'han de dur a terme com respecte de l'àmbit territorial afectat. 
 
De conformitat amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals i la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic: Aprovar el document d'acompanyament del Plànol de delimitació municipal 
d’Olot, on s’identifiquen les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals, que requereixen de franja de seguretat per a 
la prevenció dels incendis forestals. 
 
Presenta la proposta el Sr. Josep Gelis. La llei de prevenció d'incendis forestals diu 
que els ajuntaments han de determinar mitjançant un plànol de delimitació, les 
urbanitzacions, edificacions, i instal·lacions afectades per aquesta llei. Els serveis 
tècnics del Consorci SIGMA han elaborat aquest pla de delimitació municipal, que 
determina les urbanitzacions sense continuïtat en trama urbana, les edificacions i les 
instal·lacions situades en terrenys a menys de 500 metres de massa forestal al 
municipi. Per tant el que proposem és aprovar aquest document de plànol de 
delimitació municipal d'Olot, on s’hi indiquen les urbanitzacions, els nuclis de població, 
les edificacions, i les instal·lacions, situades en terrenys forestals que requereixin 
aquesta franja de prevenció d'incendis forestals. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Té alguna implicació més, això? 
És a dir, només aprovem aquest document i prou, no hi ha implicació econòmica ni 
res? 
 
Respon l’Alcalde que de moment no. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 

9.1. - RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE 
L'ASSOCIACIÓ D'ENS LOCALS "CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI 

AMBIENT DE LES COMARQUES GIRONINES". 
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Núm. de referència : X2019013380     
Núm. expedient: SICO2019000003 
 
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES 
COMARQUES DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part 
aquest Ajuntament, ha comunicat que la seva Assemblea Extraordinària ha aprovat, en 
data 14 de març de 2019, un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes 
econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, i sol·licita que l’esmentat 
acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a 
la seva ratificació. 
 
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés 
de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que 
formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de 
sostenibilitat financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector públic de la Diputació de Girona, 
ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit així el control financer i la 
supervisió última de la seva activitat. 
 
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la Diputació 
de Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la figura jurídica 
del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de municipis per a la 
prestació de serveis destinats als ens locals. 
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha d’acordar 
l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi, i que l’acord requerirà 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres, i haurà de ser 
ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals. 
 
L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució, que cal seguir els 
mateixos tràmits que per a la creació, és a dir, aprovació d’un acord per majoria 
absoluta de tots els ens locals que en són membres. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals 
“Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb 
efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva 
Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019. 
 
Segon.- Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de 
dissolució pel que fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del 
CILMA. 
 
Tercer.- ENCOMANAR al CILMA la realització dels tràmits següents:  
 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de dissolució 
i liquidació, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els ens 
associats. 

b) Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General 
d'Administració Local, als efectes de constància en el Registre d'organitzacions 
associatives d'ens locals 
 

Quart.- No efectuar el nomenament de representant d’aquest Ajuntament al CILMA un 
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cop es renovi la corporació en les properes eleccions locals, atesa la proximitat de la 
data efectiva de la seva dissolució.  
 
Cinquè.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en 
matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i 
col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques 
ambientals competència de la Diputació. 
 
Intervé l’Alcalde. Com a membres del CILMA ratifiquem aquesta part de dissolució i 
liquidació de la societat.  
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Com deia l’Alcalde, el Consell d'Iniciatives Locals per 
al Medi Ambient de les comarques de Girona va aprovar en data 14 de març d'aquest 
any, un acord de dissolució i liquidació de l'entitat, amb efectes econòmics i 
administratius de 31 de desembre d'enguany. A partir de les lleis de sostenibilitat 
financera de 2012, aquest Consell d'Iniciatives va quedar adscrit al sector públic de la 
Diputació de Girona, i els serveis tècnics de la Diputació de Girona han efectuat 
recomanacions en el sentit de transformar la figura jurídica del CILMA. Per al supòsit 
de dissolució cal seguir uns tràmits, igual que per a la creació, que necessiten de la 
població d'acord per majoria absoluta de tots els ens locals que en són membres; 
l'Ajuntament d'Olot n'és membre.  
A continuació el Sr. Gelis llegeix els acords que es proposen adoptar.  
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Assistim a la 
supressió d'un organisme que va néixer en unes circumstàncies molt concretes, com 
ens explicà el senyor Berga, en el moment de la construcció de l'AVE i de la 
construcció de la MAT; per tant havia de ser un servei per als ajuntaments. Va complir 
aquesta funció i per tant ara el dissolem. Però la CUP no voldríem que aquesta 
dissolució quedés en fals, és a dir que nosaltres hem reclamat des de la Diputació al 
nostre diputat provincial, que realment es passi comptes i s'expliqui com es fa aquesta 
dissolució, que realment s'expliqui tot el que durant aquests tres anys que em sembla 
que ha funcionat, doncs que es passi comptes de tota la gestió feta.  
Nosaltres també hem reclamat des de la Diputació, i penso que hauríem de fer-ho des 
dels municipis, que la Diputació disposés d'una Àrea de Medi Ambient forta, 
estratègica; així no assistiríem de nou a aquests embats de l'especulació a la nostra 
Costa Brava, d’acabar de picolar-la, si no ho estava. Per tant des de la CUP seguirem 
com es fa tot aquest procés de dissolució d'aquest organisme i per saber que es 
compleix tot el que pertoca d'explicació i de transparència. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC.  
Un aclariment al senyor Gelis: el quart punt que vostè ha dit que es demanava 
constituir un altre òrgan consultiu; exactament què vol dir això? Dissolem un òrgan i 
ara en volem crear un altre, però amb quines funcions?  
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. És una llàstima, la veritat 
és que haver arribat a haver de dissoldre, o de dissolució i liquidació del que va ser el 
CILMA, és un fracàs, jo penso que és un fracàs en el tema ambiental que no tinguem 
la capacitat de tenir un òrgan de gestió.  
O sigui, de fet es va crear el 1999 com un instrument de cooperació i intercanvi per a 
les entitats locals, i intercanvi d'experiències de desenvolupament sostenible, i 
d’experiències de gestió d'ajuts que vinguessin d'Europa per a la transició energètica. 
Per tant va haver-hi un moment en què el CILMA tenia moltíssima importància, llavors 
va anar derivant i se'n va cuidar de la MAT i de l'AVE, i es va anar transformant d'una 
manera que realment no era la seva voluntat en el seu inici. 
Que això passi a ser, o es transformi en un òrgan consultiu de la Diputació, fa que 
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sigui més polititzat, i que no sigui un òrgan que sigui més o menys independent, i que 
com a prioritat tingui l'aplicació de polítiques ambientals i de foment de la transició 
energètica, sinó que passarà a ser un òrgan en mans de la Diputació, i depenent del 
color que hi hagi a la Diputació, doncs les polítiques de medi ambient seran més o 
menys efectives, o prioritàries. Per tant nosaltres farem una abstenció, perquè en el 
fons ens agradava que hi hagués el CILMA; ens agradava que hi hagués aquest òrgan 
d'intercanvi d'experiències de medi ambient i sostenibilitat per als ens locals; ens 
agradava que fos independent de la Diputació; i per tant ens pensem que no s'hauria 
d'haver arribat aquí. Arribats en aquest cas, no hi ha més; encara que hi votéssim en 
contra això ja està fet. Per tant jo penso que hi hauria d'haver hi un òrgan independent, 
que vetllés per aquestes polítiques ambientals. En aquest cas doncs, farem una 
abstenció. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Potser no m’he sabut explicar prou bé. Era al punt cinquè del qual 
parlàvem, i literalment diu la proposta: “Sol·licitar a la Diputació de Girona que 
constitueixi un òrgan consultiu en matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a 
instrument de participació i col·laboració dels ens locals de la demarcació, en la 
definició de les polítiques ambientals competència de la Diputació”. Aquesta és la 
sol·licitud que fem a la Diputació en aquest sentit; d'alguna manera que no es perdi 
aquest servei de consulta en matèria mediambiental, aquest és el sentit. 
I respecte a la dissolució, i també al que comentava la Sra. Barnadas, aquí pel que 
sabem i pel que diu la Diputació, això està molt condicionat per la LRSAL, és un 
consell en el qual hi havia participació de molts municipis i la pròpia llei fa que això 
s’hagi de regular  d’una manera diferent. 
 
Intervé l’Alcalde. És així. És a dir, al final la LRSAL ha estat molt dolenta, i ens ha 
privat de moltes coses; tenia com a objectiu d'aprimar l'administració i dissoldre 
consorcis, entitats diverses, i al final és la intervenció de la Diputació la que insta a que 
el CILMA, amb la seva estructura actual no sigui legal continuar-la mantenint, per 
problemes econòmics, per problemes de gestió; és des de Madrid que ens obliguen a 
prendre aquesta decisió. Però amb la voluntat que continuï fent exactament el mateix; 
de fet en el Consell d'administració en l'assemblea del CILMA, tots érem electes locals, 
tot eren persones electes locals que estaven aquí. Aquest consell assessor continuarà 
essent el mateix i continuarà havent-hi totes aquestes persones electes locals, que en 
denominaran Consell assessor i que sembla que així podrà continuar exercint una 
funció semblant a la que feia el CILMA.  
Una altra cosa és l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació, molt potent, amb contacte 
permanent amb Brussel·les, des d’on per exemple tot el tema aquest de calderes de 
biomassa, de subvencions per a temes d'enllumenat; Déu n'hi do la gestió que fan de 
temes de Medi Ambient. Estan també per exemple –no sé ara exactament quin nom 
té– el Consorci de les Gavarres, i també estan molt implicats allà, fins i tot al 
Montseny, hi ha una Àrea de Medi Ambient potent a la Diputació, que no sé detallar-
los à exactament quines són les seves competències, però que Junta de Govern 
darrera Junta de Govern aporten moltes propostes, aporten moltes ajudes als 
ajuntaments; em penso que fa pocs dies vàrem demanar una ajuda per a la caldera de 
biomassa, i hi ha tot el tema del Pla a l'Acció; fan una feina –que és el que crec que 
s'ha de fer des de la Diputació– de suport als ajuntaments, des del punt de vista 
d'assessorament. Per exemple el tema de les franges també és un tema que porta 
directament Medi Ambient de la Diputació; jo crec que hi ha una àrea de Medi Ambient 
potent a la Diputació, que convé conèixer. 
I CILMA ha de desaparèixer i es transforma en un Consell Assessor per continuar fent 
una feina semblant, probablement no podrà haver-hi un gerent específic d'aquest 
consorci, sinó que haurà de ser amb personal propi de la Diputació. Però no és que 
ningú vulgui deixar de prestar els serveis que es prestaven des del CILMA, sinó que és 
conseqüència que la Intervenció no veu clar com es gestionen els diners a través d'un 
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consorci extern, i que això sigui compatible amb la llei; i amb això ens hi hem trobat en 
molts en molts casos. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (8 
PdeCAT - DC, 2 PSC, 3 CUP) i 6 abstencions (5 ERC, 1 OeC). 
 

10.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP DE SUPORT A LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR (ILP) UNIVERSITATS PER LA REBAIXA DELS PREUS 

UNIVERSITARIS A CATALUNYA 
 
Núm. de referència : X2019015588     
Núm. expedient: SG022019000013 
 
Des de l’esclat de la crisi econòmica al 2008 aquesta va afectar de manera 
significativa a la població catalana. Cinc anys després del seu inici s’havien destruït 
773.000 llocs de treball a Catalunya provocant que la taxa d’atur arribés fins al 24%, la 
xifra més alta fins a dia d’avui. En aquest context de gran recessió econòmica, el 
Govern de la Generalitat va aplicar polítiques de reducció de la despesa reduint el 
finançament de les universitats públiques catalanes, que va passar de representar un 
73% dels ingressos d’aquests organismes al 2009 a un 60% al 2015. Per tal d’intentar 
equilibrar l’efecte de les retallades es va produir un augment de les taxes del 68%, que 
va compensar parcialment la caiguda d'ingressos públics que en tot aquest període va 
ser del 32%. 
 
El finançament dels centres universitaris ha patit una davallada del 17% els anys de la 
crisi. D’aquesta manera, les universitats públiques catalanes s'han situat entre les que 
reben menys finançament públic d'Europa i en canvi, les taxes que paguen els 
estudiants superen la mitjana europea i espanyola. 
 
Respecte les taxes universitàries que paguen els alumnes, Catalunya se situa com la 
comunitat autònoma amb les matrícules més altes, amb 2.131 euros per estudiant, un 
50,4% per sobre de la mitjana espanyola, que es fixa en 1.412 euros. Aquesta 
diferència situa als qui estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta 
d’estudiants de l’Estat Espanyol. 
 
Des que aquesta pujada s’ha dut a terme, el nombre d’estudiants que accedeixen a les 
universitats catalanes ha disminuït gairebé cinc punts percentuals respecte la població 
de divuit anys i ha provocat que Catalunya passés de ser la cinquena comunitat 
autònoma amb més estudiants universitaris a ser-ne la novena. 
 
En els últims anys, s’aprovaren al Parlament de Catalunya diverses mocions per reduir 
el 30% dels preus públics, compensant a les universitats amb un augment de la 
transferència pública. Tot i les mocions aprovades a petició de la cambra catalana, la 
Generalitat no l’ha arribat a aplicar. Davant d’aquesta situació, creiem necessari tornar 
a posar sobre la taula el debat entorn les taxes universitàries al Parlament, ja que es 
tracta d’una problemàtica real, que afecta a tota la societat en conjunt, més enllà dels i 
les estudiants, ja que és un fet que l’accés a l’educació superior hauria de ser un dret 
universal, lliure de qualsevol tipus de barrera ja sigui per motiu social, cultural, polític o 
econòmic. 
 
Per això, en la recerca d’una universitat pública i de qualitat, que sigui accessible per a 
tothom i que vetlli per la igualtat d’oportunitats, l’estudiantat universitari –amb suport 
dels rectorats, docents, personal PAS i comunitat universitària en general- ha impulsat 
una iniciativa legislativa popular de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’Universitats de Catalunya, la qual pretén establir per part del parlament autonòmic un 
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acord de moderació de preus que actuï –de forma progressiva en un termini de 4 anys- 
sobre el percentatge que ha de pagar cada estudiant respecte la matrícula, actualment 
del 25% en primera matrícula, a mode de marc català de preus universitaris que 
s’ajusti a la nostra realitat social.  
 
La iniciativa legislativa popular (ILP) Universitats té com a objectiu, doncs, transformar 
l’actual model universitari i fer efectiva la rebaixa dels preus públics. Aquesta mesura 
és indispensable per tal de garantir l’accés a la universitat a un nombre molt major 
d’estudiants. L’ensenyament superior ha de ser un bé comú, universal i lliure de 
qualsevol barrera econòmica, social i cultural, generant així una societat més justa i 
cohesionada. 
 
La rebaixa de les taxes és un primer pas per recuperar la universitat que volem, la qual 
un dels pilars fonamentals ha de ser l’equitat. Per tant, és un gest democratitzador, 
totalment necessari per obrir les portes al futur de la nostra societat, i que aquesta 
pugui desenvolupar-se en total igualtat de condicions. L’aprovació d’aquesta ILP 
s’haurà d’acompanyar, per tant, amb un augment del finançament públic de les 
universitats catalanes per garantir la qualitat dels estudis i dels programes de recerca. 
 
La iniciativa legislativa popular ja ha estat admesa a tràmit pel Parlament de 
Catalunya, d’acord amb la memòria justificativa elaborada per la comissió promotora i, 
a partir que es validin els fulls de signatures, es dóna inici a la recollida de 50.000 
signatures arreu de les universitats catalanes. Un cop presentades i degudament 
validades per l’organisme competent, serà en seu parlamentària on podrà tenir lloc un 
debat que considerem necessari a fi de garantir la igualtat d’oportunitats dels catalans i 
les catalanes en l’accés als estudis universitaris. 
  
Per tot això, es proposen els següents acords al Ple municipal de l’Ajuntament d’Olot: 
 
Primer.- Mostrar el suport a la iniciativa legislativa popular de modificació de la Llei 
1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya per establir un marc català de 
preus universitaris, que suposi una moderació de preus d’instauració progressiva i 
conforme la normativa sectorial vigent, a fi de garantir un accés universal als estudis 
universitaris a Catalunya. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la comissió promotora de la ILP universitats, al 
Parlament de Catalunya, a la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament 
d’Empresa i Coneixements de la Generalitat de Catalunya, i a l'Associació Catalana 
d’Universitats Públiques. 
 
Presenta la moció el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Vostès 
ja tenen el text, per tant no seré exhaustiu, només remarcaré un parell o tres de 
fragments.  
Per exemple al segon paràgraf, quan es parla que el finançament dels centres 
universitaris  ha patit una davallada del 17 % durant els anys de la crisi, i pel que fa a 
les taxes universitàries que paguen els nostres alumnes, Catalunya se situa com la 
comunitat autònoma amb les matrícules més altes, en 2.131 euros de mitjana per 
estudiant, un 50,4 % per sobre de la mitjana espanyola, que es fixa en els 1.412 euros. 
Aquesta diferència situa els que estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte a 
la resta d'estudiants de l'estat espanyol. No parlem també del tema de les beques, que 
també Catalunya és una de les comunitats que menys beques rep. 
Per això i en la recerca d'una universitat pública i de qualitat que sigui accessible per a 
tothom, i que vetlli per la igualtat d'oportunitats, l'estudiantat universitari, amb el suport 
de rectorats, docents, personal PAS, i comunitat universitària en general, ha impulsat 
una iniciativa legislativa popular de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
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d'Universitats de Catalunya, la qual pretén establir per part per part del Parlament 
autonòmic, un acord de moderació de preus que actuï de forma progressiva, en un 
termini de quatre anys, sobre el percentatge que cada estudiant respecte la matrícula; 
actualment el 25 % a la primera matrícula, a mode de marc català de preus 
universitaris que s'ajusti a la nostra realitat. 
A continuació el Sr. Massanella llegeix els acords que la moció proposa adoptar. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Donarem el nostre suport a 
aquesta moció. Tant nosaltres com altres grups polítics de Catalunya han presentat al 
Parlament diferents iniciatives per donar resposta a aquesta problemàtica, agreujada 
perquè com tots sabem, la nostra societat cada vegada és més desigual: els rics són 
més rics, i els pobres més pobres, per tant les dificultats de molta gent –cada vegada 
més– per poder accedir-hi, és evident. L'excusa de vegades, de la manca de recursos, 
que sol posar per aquesta i d’altres reivindicacions, queda demostrat –al meu parer 
almenys– que no és així: fa molt poquet hi va haver una vaga i una mobilització dels 
CAPs de Catalunya que necessitaven més recursos i millorar la retribució dels seus 
professionals; l'excusa primera també “era no hi ha recursos”, al final aquests recursos 
van aparèixer i es va solventar aquest problema. A mi també em sembla que en el cas 
de les universitats és així.  
I després només una cosa: la CUP va donar suport als pressupostos de la Generalitat 
de l'any 2017, quan hi havia aquestes mateixes taxes i potser es podria haver aprofitat 
per reivindicar la seva solució. També reconec que després han reconegut que va ser 
segurament una errada, i no han donat més suport als pressupostos del govern actual 
de la Generalitat.  
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres també donarem 
suport a aquesta moció. És evident que els preus universitaris en els darrers anys han 
pujat de manera molt important, i per tant amb l'esperit d'aquesta moció quan parla de 
moderació de preus, quan parla d'accés universal a estudis universitaris, hi estem 
absolutament d'acord. Nosaltres potser faríem més èmfasi, més que en la baixada de 
preus, que sí que ha de baixar per anivellar-los una mica a la mitjana estatal; fer més 
èmfasi en l'apartat de beques, ajudar i tenir fons suficients per ajudar tots aquells 
estudiants, que per dificultats econòmiques no hi poden accedir; ens sembla que 
aquest seria el camí. Per tant creiem que és un debat absolutament necessari, que 
s'ha de tenir en el Parlament i moment i que cal trobar solucions al creixement 
d’aquestes taxes.  
Jo aquí hi afegiria, ja sé que es parla d’universitats, però també en el moment de pujar 
taxes universitàries, també es van apujar les taxes dels cicles formatius de grau 
superior, i penso que també seria un bon moment per tornar a recuperar les taxes que 
hi havia abans de totes aquestes apujades. Però tot i així ho votarem a favor.  
 
Intervé la Sra. Pagès, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres com a grup 
d'Esquerra Republicana votarem a favor d'aquesta moció, degut a que creiem que és 
necessari que l'Ajuntament es posicioni al respecte, i que serveixi per visibilitzar 
encara més aquesta iniciativa.  
De fet des de les Joventuts d'Esquerra Republicana formem part de la comissió 
promotora de la ILP i som una de les entitats adherides. Ho tenim molt clar, és el 
moment de transformar el model universitari, i fer efectiva la rebaixa de taxes. La 
universitat pública és la impulsora de fomentar l'esperit crític entre el jovent, i 
precisament dels estudiants i de la comunitat universitària és d'on surt aquesta 
proposta. Aquesta compta amb molts suports ja, com tots els rectors de totes les 
universitats públiques del país, que li donen suport, com també partits, organitzacions i 
entitats. 
La universitat pública ha de ser pública de debò. Volem unes universitats que 
garanteixin igualtat d'accés per a tothom, i ara mateix no ho és. Ho tenim clar: amb les 
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dades veiem que cada any hi ha menys estudiants que es matriculen degut als preus. 
No ens podem permetre com a país, anar perdent any rere any estudiants 
universitaris, degut als preus de les matrícules. És necessari que el Govern de la 
Generalitat accepti tirar endavant aquesta rebaixa, i si aconseguim les 50.000 firmes 
serà la manera que sigui vinculant i es porti a terme.  
A més, també m'agradaria recordar que la baixada de taxes universitàries és un dels 
punts que portaven tots els partits polítics al programa a les últimes eleccions al 
Parlament. Així que si ho consideraven tan important com per portar-les als seus 
programes, esperem que ara no es voti contràriament, que no pot ser que les taxes 
universitàries serveixin d’argumentari polític –com passa molt sovint– però que a l'hora 
de modificar-les i fer-les més justes per als estudiants, hi hagin excuses i la rebaixa no 
es porti a terme.  
Per tant aconseguir aquesta ILP, aconseguir les firmes necessàries, és el camí perquè 
l'educació pública de qualitat puguem garantir que sigui un dret i una necessitat social, 
i que no es converteixi en un privilegi. Hem de seguir treballant per tal que l'accés a la 
universitat sigui assequible per a tothom. 
 
Intervé la Sra. Roca, en nom de l’equip de govern. Atès que compartim l'objectiu final 
de la moció que es presenta, d'una universitat pública de qualitat, accessible per a 
tothom, i que vetlli per la igualtat d'oportunitats, donarem suport a la moció.  
El que passa és que discrepem una mica amb l'anàlisi del context, segons dades que 
nosaltres hem obtingut de l'IDESCAT: és cert que el Parlament de Catalunya ha 
aprovat diverses mocions per la reducció dels preus públics universitaris, i que no 
s'han dut a la pràctica, però ens sembla que seria just assenyalar que no s'han pogut 
dur a la pràctica a causa de la situació econòmica i financera del Govern de la 
Generalitat. 
És cert també que durant el període de temps al qual fa referència la moció, del 2009 
al 2015, a Catalunya s'ha produït un increment molt significatiu de les taxes 
universitàries. Aquest fet incrementa la seva rellevància quan s'analitza el cost de 
realitzar estudis superiors arreu de l'estat espanyol, situant Catalunya com el lloc més 
car de tot l'Estat, tres vegades més per sobre de Galícia o Andalusia. Aquest fet ha 
provocat un sobreesforç i una sobrecàrrega als estudiants i a les seves famílies, que 
han pogut accedir a aquests estudis superiors. Això ho demostra que a l'inici del 
període del curs 2019 - 2020 un 46 % dels catalans de 18 anys es varen matricular a 
la universitat, i en el curs 2015 - 2016 aquest percentatge va ser del 48 %. 
Ara bé, a nivell de tot l'Estat, Catalunya ha estat la comunitat on menys ha variat el 
nombre d'alumnes matriculats; era una mica el que explicàvem que dèiem que 
discrepaven amb les dades que presentaven a la emoció.  
En resum malgrat la situació d'asfíxia econòmica que ha motivat l'increment de taxes 
universitàries, la població catalana ha continuat accedint a la formació superior 
universitària. Contràriament al que s'afirma, Catalunya ha estat durant tot aquest 
període, la tercera comunitat autònoma amb més estudiants universitaris, per sota 
d'Andalusia i Madrid, i per sobre de València; essent de les comunitats, la que menys 
decrement d'estudiants ha experimentat.  
Tenim problemes, és obvi, i ens cal trobar hi solucions, i ens sembla que avui també 
és una oportunitat per agrair l'esforç que han fet els universitaris, les seves famílies, el 
professorat,  els investigadors, i tot el personal, per mantenir el nivell de qualitat en la 
formació universitària i en la recerca a Catalunya. 
Per tot el que ja ha començat dient, donarem suport a la moció. 
 
Intervé el Sr. Massanella. El company Sr. García parlava de la posició de la CUP en 
els pressupostos de la Generalitat: és veritat, la CUP va donar en principi suport als 
pressupostos, però en la seva intervenció, la companya Maria Sirvent va deixar clar 
que precisament el tema de les taxes universitàries no ens satisfeia. El que passa és 
que els pressupostos –com vostè sap– és tot un patracol molt important, i aleshores hi 
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ha potser punts amb els quals no estàs al 100 % d'acord, però al final has de prendre 
una decisió, i per tant el grup parlamentari de la CUP va decidir que majoritàriament es 
podia donar suport als pressupostos. Però és veritat, la Maria Sirvent va expressar des 
del faristol del Parlament que aquest era un punt en el qual hi havia discrepància.  
En segon lloc, dir a la senyora Roca, és veritat, les dades segurament canvien, però el 
resultat continua essent el mateix: és a dir les taxes universitàries a Catalunya han 
pujat molt; l'esforç que les famílies han de fer ha augmentat moltíssim, fins al punt que 
actualment hi ha famílies que estan endeutades per poder pagar els estudis 
universitaris dels seus fills. Accedir a la universitat està esdevenint un mercat i per tant 
hi ha entitats financeres, que com voltors, estan oferint productes ja de subvenció dels 
estudis universitaris, la qual cosa ens acosta a un model nord-americà, que realment 
no és el model de la CUP. Per tant estem convertint la universitat en un model elitista, 
que a nosaltres no ens satisfà.  
Per altra banda, pel que fa al contingut de la moció, és la moció que ens va enviar la 
mateixa comissió, i per tant no són dades que nosaltres haguem elaborat, sinó que les 
han elaborades la comissió, i per tant nosaltres ens les hem cregut i per això l'hem 
presentat. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 

11.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PER A REMUNERAR L'ALUMNAT 
QUE FACI PRÀCTIQUES A L’AJUNTAMENT I ALS DIFERENTS ORGANISMES 

MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2019015635     
Núm. expedient: SG022019000014 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que a països com França, Alemanya Dinamarca o Noruega totes les pràctiques 
són remunerades, que no fa gaire el Parlament Europeu va prohibir les pràctiques no 
remunerades en la institució. 
 
Atès que El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport va regular les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants pel Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, que 
entre altres aspectes estableix que l’alumnat pot percebre una aportació econòmica de 
l’empresa, institució o entitat col·laboradora, en concepte de borsa o ajuda a l'estudi. 
 
Atès que són molts els Ajuntaments de Catalunya i de tota la resta de l’Estat Espanyol 
que remuneren les pràctiques professionals essent un criteri de justícia social i que 
permet l’obtenció de més talent. 
 
Atès que molts estudiants en el període que fan pràctiques encara cursen 
assignatures lectives i no tenen gaire temps per treballar. 
 
Atès que les empreses i les organitzacions punteres fan servir les pràctiques per 
captar talent i els becaris reben una compensació econòmica. 
 
Atès que les Universitats no tenen les mateixes exigències alhora d’establir els 
convenis reguladors d’aquestes pràctiques la qual cosa dificulta el tenir un 
posicionament igual en el tractament. 
 
ACORDS: 
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Primer. Constituir un grup de treball entre els serveis tècnics de l’ajuntament i els 
diferents grups polítics per consensuar una proposta comuna. 
 
Segon. Iniciar els tràmits i les gestions pertinents per atorgar una aportació econòmica 
en concepte d’ajuda a l’estudi als estudiants que facin pràctiques a l’Ajuntament d’Olot 
i els seus Organismes Autònoms 
   
Presenta la proposta el Sr. García. No els llegiré el text de la moció, en tot cas 
comentar quatre coses. Una, les dades per saber de què estem parlant: el 2018 va 
haver-hi 10 convenis de pràctiques amb els instituts, i un conveni d'universitat; i aquest 
any 4 convenis amb instituts i un conveni d'universitat. No és molt, aquesta és la 
veritat, però a mi em sembla que com parlem d'un acte de justícia, sigui una persona o 
siguin deu, em sembla que hem d'intentar solucionar-ho. I també una mica, no cal 
obviar-ho i per a mi també és important, el paper d’exemple que ha de fer l'Ajuntament 
en moltes de les seves activitats, i aquesta em sembla rellevant també, perquè ha de 
servir d'exemple per a molts contractes en pràctiques amb les empreses privades, i cal 
donar exemple. Dir que a bona part dels països de la Comunitat Europea i el propi 
Parlament Europeu, no permeten que hi hagi aquestes pràctiques sense que hi hagi 
alguna mena de compensació econòmica; el Ministeri d'Educació en el seu dia va 
regular-ho, per fer que sí que hi hagi compensació econòmica, però que siguin només 
als estudiants universitaris, i per alguna raó va oblidar –o expressament o per algun 
altre motiu– els nois i noies que fan l'educació de formació professional. Dir que vàrem 
tenir una experiència a la nostra comarca: existia la Fundació Escola Empresa, en el 
seu moment, que va regular això; és a dir hi havia empreses que remuneraven 
aquestes pràctiques, algunes ho feien amb imports diferents, per tal llavors la 
Fundació el que va fer va ser igualar-ho, perquè si no el que aportava és que els nois i 
noies haurien fet les pràctiques allà on se'ls pagava millor, i la Fundació va decidir què 
es cobrava, es pagava el mateix import a tots els nois i noies que feien aquestes 
pràctiques, i també hi havia una petita part que es quedava a la pròpia Fundació per 
millorar els recursos, perquè les escoles o el món de l'educació sempre ha estat 
mancat de recursos. I també dir que tot i que es remunera o reconeix aquesta 
remuneració, les universitats, cadascuna d'elles ho regula d'una manera molt diferent. 
Són una mica tot aquest munt de coses el que ens porta a fer les següent propostes 
d'acord.  
A continuació el Sr. García llegeix els acords que la moció proposa adoptar.  
Pel que fa al segon punt, quatre mesos quatre mesos perquè ja tenim les eleccions pel 
mig i per tant requereix un mínim de temps per poder acabar de consensuar una 
proposta. I que aquesta proposta no sols pels alumnes universitaris sinó també per la 
gent que ve del món de l'escola de formació professional. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Totalment d’acord, Sr. 
García, amb la moció que presenta. El que sí que pensem, que a part el que abans ha 
dit la Sra. Pagès, que cada vegada costa més que la gent pugui accedir al món 
universitari, que és tan car que moltes vegades hi ha gent que no hi pot accedir, i per 
tant estem anant a un model d'universitat elitista, i que per tant aquest seria el primer 
problema, i per tant el primer que s'hauria de resoldre. L'altre seria que la universitat a 
vegades, amb els horaris, també és difícil poder conciliar; és a dir, estudiar i treballar 
alhora, cada any és més complicat. Per tant amb tots aquests raonaments, com a 
mínim mentre no se soluciona tot això, estaria bé que l'Ajuntament es plantegés pagar 
les pràctiques.  
Ja sé que a cada universitat els preus són diferents, però l'Ajuntament també pot dir: 
aquí a Olot ho farem així, i ja està, no ens diran pas res si ho fem així.  
I l'altra també seria mirar de buscar la manera que als cicles formatius  també puguem 
pagar-los les pràctiques, perquè a l’Ajuntament i organismes autònoms hi ha molta 
gent que està fent pràctiques dels cicles formatius; on les taxes també són cares.  
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Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres no ho tenim tan 
clar, això. Estaria bé, seria fantàstic que hi hagués beques per als estudiants, però jo 
crec que en primer punt hauríem de posar en valor el tema educatiu de les pràctiques; 
ens sembla que les pràctiques és una cosa que forma part del currículum, tant 
universitari com de formació professional, i per tant és aquell espai on els alumnes 
posen en pràctica al món laboral, a l'administració pública, o en el lloc on sigui més 
adient, aquells coneixements que han adquirit teòricament a les aules. Per tant aquest 
jo crec que ha de ser el primer motiu i el principal, a l'hora de definir les pràctiques, i 
aconseguir uns llocs on veritablement puguin fer aquest aprenentatge d'una manera 
important i en condicions. A mi em fa por que el fet d'imposar una beca, d'alguna 
manera podria limitar potser els espais de pràctiques que tenim a l'administració, més 
que res per temes pressupostaris; i en aquest sentit em sembla més important l'altra 
part que aquesta.  
En tot cas tampoc ha posat dos acords, jo quasi els giraria, perquè vostè diu: 
preparem ja els diners per pagar les pràctiques, i després fem una comissió de treball 
per parlar de com ho fem. Potser l'ordre m'agradaria canviar-lo: fem una comissió de 
treball, parlem-ne, no només l'administració sinó també altres agents implicats en la 
formació d'aquests alumnes, i si ho veiem clar doncs establim tots plegats una beca o 
un ajut, o paguem el transport; busquem una manera que els alumnes puguin tenir 
aquesta part de compensació econòmica. Però jo els punts en tot cas els giraria.  
I en tercer lloc crec que a SIGMA ja hi ha una comissió que està parlant precisament 
de la formació professional, que és l'hereva del que havia de ser la Comissió que 
portava tot el tema de pràctiques a les empreses de formació professional. Per tant pot 
ser un bon espai, hi ha gent que coneix el tema i que per tant des d’allà segurament 
podríem parlar.  
Per tant en aquest sentit, si girem els punts i fem primer una discussió a fons de com 
podem millorar el tema de pràctiques, i acabem arribant a conclusions que hi pot haver 
beca, nosaltres ho veuríem bé, en un altre cas potser ens abstindríem.    
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també, potser 
pel fet  que sóc professora d’FP i per tant hem fet una reflexió dintre del nostre grup 
municipal de com pensem que han de ser les pràctiques. A mi el que m'agradaria fer 
és una proposta diferent, basada en la taula que s'ha creat de la FP. Penso que la 
comarca de la Garrotxa es podria distingir per tenir unes pràctiques dels alumnes de 
qualitat, és a dir, la reflexió ha de ser molt més profunda: la reflexió ha de ser –i ara 
parlo de la FP després parlarem de la universitat– la reflexió amb la FP ha de ser, com 
han de ser aquestes pràctiques; com han de ser atesos els alumnes en les empreses; 
com assegurem que aquests alumnes tinguin una gratificació en espècies, perquè 
igual que deia el Sr. Jaume Mir, quan nosaltres parlem amb els nostres alumnes que 
han d'anar a fer les pràctiques a les empreses, sobretot els hi posem molt en valor, de 
com els enriquirà.  
Per tant la riquesa no és només econòmica, que no ho és –però ara també ho 
explicaré, quines parts hi ha en les pràctiques d'FP–, sinó que és una riquesa en 
aquest cas en el màxim ampli sentit de la formació professional; és a dir, formació en 
centres de treball, de fet les pràctiques es diuen així: FCT. Per tant en aquest sentit en 
la FP, també des de fa uns anys es fan unes pràctiques dintre d'un altre tipus d'FP, 
que se'n diu la FP dual. La FP dual, evidentment, sí que són pràctiques o estades en 
les empreses, remunerades, amb un conveni i per tant aquests alumnes ja tenen una 
remuneració. Per tant penso que de moment, tal com està la FP està ben regulat: els 
alumnes que poden fer FP dual, que és una altra modalitat molt més especialitzada i 
on els alumnes treballen moltes més hores en les empreses, o estan fent aquestes 
pràctiques moltes més hores en les empreses, tenen la seva remuneració, els altres, 
que per diferents motius no poden fer aquesta FP dual. Per exemple, perquè 
s'entengui, explicaré el nostre cas: nosaltres el que fem és formar tècnics de laboratori, 
els tècnics de laboratori no poden treballar en la sanitat pública si no tenen un títol, per 
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tant és impossible fer una FCT dual perquè primer han de tenir un títol per treballar als 
laboratoris públics. Ells no poden fer una FP dual als laboratoris públics; per tant fan 
pràctiques a les empreses normal, FCT, i el que adquireixen és una pràctica 
espectacular de com realment funciona un laboratori d'un gran hospital.  
Amb això vull dir que més que posar, pel que fa a la FP, el pes en la remuneració, la 
Garrotxa es podria distingir per posar el pes en la qualitat d'aquestes pràctiques, que 
els alumnes tinguin uns tutors que estiguin per ells, i segurament això ho fan moltes 
empreses, però és aquí on s'ha de fer la incidència.  
Pel que fa als universitaris, és cert que els universitaris necessiten que els ajudem en 
aquest sentit, perquè els horaris universitaris a vegades els impedeixen treballar. Però 
potser també potser es podria fer més esforç en el tema de la qualitat de les pràctiques 
i també contribuint amb dietes, amb desplaçaments, amb alguna mena d'aportació que 
no fos tant un sou, sinó que fos una aportació vinculada. Perquè el fet de pagar un sou 
als estudiants universitaris, també pot ser que es perjudiqui el que és la seva formació 
per un rendiment laboral, i són estudiants, no han de rendir laboralment. Llavors si 
l'empresa ha de pagar un rendiment laboral, el que es pot trobar aquest estudiant és 
que se li exigeixi un ritme de treball que segurament no és el d'aprenentatge; 
l'aprenentatge és una altra cosa. Per tant, per no pervertir el que són les pràctiques en 
empreses, s'hauria de trobar un pes o un equilibri diferent.  
Malgrat tot, nosaltres també pensem que estaria bé pensar i treballar en aquest grup 
de treball, de com podem millorar aquestes pràctiques, tant a nivell d’alumnes de FP, 
de formació professional, com d'alumnes universitaris; fer-ho en el marc de la taula de 
la FP, que jo penso és que és un bon marc en aquest sentit, on tenim empreses, on 
segurament hi ha també les institucions públiques i podem tenir fins i tot aquest 
intercanvi d'experiència de com són aquestes pràctiques a les empreses. I deixar el 
tema de saber quina i de quina manera seria l'aportació, una vegada feta aquesta 
reflexió. Perquè penso que ha de ser un model de comarca, ha de ser una prioritat de 
comarca, però darrere de tot això hi ha d’haver una reflexió molt clara, de com volem 
que els nostres alumnes facin aquestes pràctiques, i com aquestes pràctiques 
enriqueixen el seu currículum.  
Em sap greu haver-me estès, però és que m'han tocat el botó de l'educació i m'he 
motivat.  Només era perquè quedés clara com veiem nosaltres aquesta reflexió. En 
aquest sentit, si prioritzem el debat i el treball, ens sembla molt bé reflexionar-hi i per 
tant nosaltres hi votaríem a favor. En cas que no pogués ser no passa res, ens 
abstindríem i per tant segurament la moció tiraria endavant. 
 
Intervé el Sr. Coma, en representació de l'equip de govern. Vagi per endavant que 
donarem suport a la moció, i que moltes d'aquestes reflexions ens semblen bones. 
Però per no generar falses expectatives i també per tenir en compte el moment de la 
legislatura en el qual ens trobem, ens semblaria bo indicar, d'una banda iniciar els 
tràmits que es deien, per valorar les possibilitats i atorgar una aportació econòmica en 
concepte d'ajuda d'estudi als estudiants en pràctiques; però per l'altra, el termini de 
quatre mesos que s’assenyala, seria a partir de la constitució del nou Ajuntament. 
El 2018 varis estudiants de diferents universitats catalanes i de fora de Catalunya, han 
mostrat el seu interès en realitzar efectius universitaris del nostre Ajuntament. De 
resultes d'aquest interès l'Ajuntament ha signat diferents convenis amb les universitats 
per facilitar aquests períodes de formació universitària, en aquests convenis es 
suggereix una retribució per a l’alumnat que fa aquestes pràctiques, essent molt 
dispars els imports proposats  entre una universitat i l'altra; no hi ha unanimitat de 
criteri i això pot provocar diferències substancials entre estudiants que facin el mateix.  
Sí que és veritat que es parla de la remuneració en els convenis de l'Ajuntament, però 
el 2008 també se'n van signar uns quinze, entre l’IMELO, l’IMEJO i l’IMCO, alguns 
d'ells també remunerats per a cicles formatius. 
I en relació a la referència que es fa sobre la prohibició que s'hauria establert al 
Parlament Europeu, hem de dir que a hores d'ara preveu la possibilitat que les seves 
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pràctiques siguin remunerades o no. La convocatòria del Parlament Europeu per a 
graduats universitaris Robert Schumann de 2019, així ho concreta.  
En qualsevol cas, i com ja s'ha dit, donarem suport a la moció, tenint en compte això 
sí, les indicacions fetes sobre estudiar la possibilitat i el termini. 
 
Intervé el Sr. García. Parlem des de l'experiència, perquè aquí –al meu entendre– s’ha 
barrejat involuntàriament, vull pensar, perquè la proposta en principi està enfocada a 
l'Ajuntament, i com a exemple per al món empresarial privat, però evidentment 
nosaltres no podem regular-ho ni obligar a res.  
Però sí que parlaré també des de l'experiència en el món privat i com a sindicalista, i 
dir que tot i que hi ha bons exemples d'empreses que compleixen amb com han de fer 
les pràctiques els i les alumnes, també puc dir que hi ha nombroses empreses que 
abusen d'aquesta situació, i més que  acompanyar amb aquestes pràctiques 
formatives, el que fan és abusar d’aquests nois i noies, que no fan les pràctiques com 
està previst, i són clarament explotats en aquest sentit; mà d'obra barata. I per sort no 
són totes ni són moltes, però evidentment es dóna aquesta situació. 
Tenir en compte també quan parlem d'aquests ajuts, es poden donar més en el món 
dels universitaris, aquestes persones si són gent que viu a poblacions llunyanes o fins i 
tot que  siguin properes a Olot, venir a fer les pràctiques a Olot, els suposa tota una 
sèrie de despeses: de desplaçament, de molts altres tipus, que aquests nois i noies 
han de suportar per poder fer les pràctiques. Per tant, també en aquest sentit em 
sembla bé alguna mena de compensació, que ja no seria retribuir, seria compensar les 
despeses que aquestes persones tenen.  
El Sr. Mir plantejava de girar l'ordre dels dos punts, em sembla raonable, té raó i no 
tinc cap inconvenient en girar-lo.  
La Sra. Barnadas comentava que potser caldria posar l'accent en el tema de qualitat, 
però és que en aquell grup de treball que hem de constituir, no està escrit que no sigui 
així. A mi em sembla que no és contradictori el tema de la remuneració, amb que 
també posem l'accent en el tema de qualitat, i del que estem parlant ara, en definitiva 
és: constituïm aquest grup de treball, precisament perquè hi ha moltes de les coses 
que vostès han comentat,  que penso que val la pena que discutim amb més 
tranquil·litat, amb més dades, amb més coneixement, per veure si som capaços al final 
de trobar una proposta consensuada entre tots, o almenys la majoria d'aquest 
ajuntament, per donar resposta –al meu entendre, que ja sé que és molt personal– 
d'una situació injusta que em sembla que cal corregir. 
I agrair el suport, sigui una mica crític o no, que han anunciat a la moció. 
 
Intervé el Sr. Mir. El termini de quatre mesos, també el trobem molt just. 
 
Respon el Sr. García. Cap problema, a mi em sembla que si hi ha el compromís de 
constituir aquest grup de treball ja és suficient.   
 
Intervé l’Alcalde. Ho posaríem a votació, entenent que és més la proposta de fer un 
grup de treball i que tampoc hi ha un termini absolutament estricte, sinó que és 
plantejar un tema en el que volem treballar. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Només una precisió: jo treballo en un  centre gran, tan gran 
com l’IES Garrotxa, i per tant no sé si el Sr. Guix hi estarà d'acord, però tenim quantitat 
de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, i alumnes que fan pràctiques a 
quantitat d'empreses, i el concepte “explotació” ara mateix no hi és. Potser sí que hi ha 
alumnes que podrien ser un pèl més ben atesos, però explotar els alumnes ara de la 
FCT, dels cursos d'FP no passa, i sobretot no passa perquè cada vegada més, la FP 
està sent revaloritzada i està agafant el protagonisme que ha perdut i que durant molts 
anys ha estat una altra visió. Ara de fet, ja penso que estem en un moment molt 
interessant. Per tant només és això, perquè el concepte “explotació”, pot haver-hi 
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algun cas aïllat, no dic que no, però en el meu centre que és molt gran, no hi és; que 
podrien ser millors les pràctiques i de més qualitat; evidentment que sí. Però només 
per tranquil·litzar en aquest sentit, que els nostres alumnes d'entrada no els exploten, 
sinó que en general els cuiden bastant. 
 
Intervé l’Alcalde. Però de fet parlàvem dels alumnes que puguin venir purament a 
l'Ajuntament, i de buscar una posició comuna per decidir quan passa, perquè per 
desgràcia senyora Descals, per més que diguem nosaltres el que volem fer, és la 
universitat la que sol dir: no el deixaré venir si no fan aquestes condicions que he 
posat jo, i que són diverses, i que és un problema que ens hem trobat en el dia a dia.  
Però crec que estaria bé que en parléssim, que fixéssim un criteri, i que no anés a 
decisió de l'Alcalde o de qui sigui, sinó que fos un criteri que digués, que a 
l'Ajuntament d'Olot poden venir però amb aquestes condicions. I que veiem què fem, 
amb la voluntat que puguin venir, perquè jo sóc dels que penso que els alumnes 
s'enriqueixen, i per tant cobren des del punt de vista de poder fer pràctiques i de 
coneixement, i per tant ja tenen com si diguéssim una retribució; i dos, crec que en 
qualsevol lloc, el fet de tenir una persona que s'està formant obliga a qui el té sota la 
seva tutela, a esforçar-se, a pensar, a explicar, a no treballar per esma, sinó a 
reflexionar. Per tant jo veig molt positiu que en qualsevol àmbit hi hagi alumnes del 
tipus dual, i en el cas de l'Ajuntament, jo crec que està bé i que la proposta no sigui tan 
estricte, quan haguem passat aquest període electoral, doncs comencem a muntar la 
Comissió i comencem-ne a parlar.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació amb aquestes correccions, s’aprova 
per unanimitat dels assistents. 
 

12.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. García.  
 
MAL FUNCIONAMENT PUNTS RECÀRREGA COTXES ELÈCTRICS.- Per les xarxes 
han aparegut notícies  i queixes sobre el mal funcionament dels punts de recàrrega de 
cotxes elèctrics a Olot, i era per saber exactament de què estan parlant, que és el que 
s'ha produït i com està aquest tema. 
 
Respon el Sr. Gelis. Efectivament hi ha hagut algun problema de desconnexió a la 
xarxa dels aparells, en moments puntuals, això s'ha detectat i s'hi està treballant, si no 
està solucionat ho estarà molt en breu, però sí que hi havia un problema de 
desconnexió: els aparells es desconnectaven de la xarxa i estan intentant solucionar-
ho, o estaria ja solucionat. Però només ha passat en moments puntuals, no que hagin 
estat dies sense poder carregar.  
Aprofito per dir –que ja ho havíem dit alguna vegada en el Ple– que continuem amb 
aquesta mitjana de tres o quatre cotxes en cada un dels punts de recàrrega tant a 
Malatosquer com a la Rodona, diaris de mitjana, i els caps de setmana algun més, per 
qüestions suposo de gent que es desplaça aquí a la ciutat, però estem en general amb 
aquesta mitjana de tres cotxes per a cada un dels punts i dia.  
 
Intervé el Sr. Massanella. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA ÀNALISI SERVEI TPO.- El mes de desembre des de la 
CUP vam presentar una moció per crear una comissió informativa d'anàlisi del servei 
del TPO. Ens vàrem reunir dues vegades: la primera els representants de les diferents 
formacions polítiques, i la segona van venir tècnics i també els representants de 
l'empresa concessionària; va ser una reunió molt exhaustiva, en la qual ens van donar 
moltíssima informació, sobretot la presentació en Powerpoint, que és l'exemple de 



 

Mod ACTS_DP06 31 

l’antipresentació en Powerpoint –permeti'm que ho digui, perquè amb allò suspendríem 
els nostres alumnes, Anna, Jaume i Josep, pel que fa a la presentació– però hi havia 
moltíssimes dades i per tant va caldre dedicar molt de temps a estudiar aquelles 
dades, analitzar-les, entendre-les també, fins i tot amb alguna consulta amb el regidor 
senyor Gelis i també fins i tot amb el representant de l'empresa concessionària. Això 
va suposar una dedicació temporal, compaginada amb altres tasques, i l'elaboració 
d'un document de conclusions, que jo vaig remetre als diferents grups el dia 10 d'abril. 
Les respostes que vaig rebre d'aquest correu, va ser l'agraïment per part del senyor 
García i cap més.  
Per tant nosaltres des de la CUP pensem que aquest no és un tema tancat, és un 
tema que queda damunt la taula, i per tant en el moment que es constitueixi el nou 
Ajuntament resultant de les de les eleccions del mes de maig, nosaltres recuperarem 
aquest tema, el tornarem a posar sobre la taula i en aquell moment sí que caldrà que 
els grups que hi hagi a l'Ajuntament, si cal amb alguna prèvia, arribem a una conclusió 
comuna de quin és l'estat del TPO,  quines propostes es poden fer, etcètera.  
Pensem, una mica repetint també les paraules de la meva companya Anna, que hi ha 
hagut una mica de manca de voluntat política per tirar endavant aquestes conclusions 
consensuades, segurament la temporalitat no ha estat la més adequada, però 
nosaltres pensem que s'hauria pogut fer. Insistirem, repeteixo, amb aquestes 
conclusions que els hem fet arribar, i en la necessitat d'introduir canvis en la gestió 
d'un servei que per a nosaltres té possibilitats de millora, però també té aspectes que 
cal corregir. 
 
Respon el Sr. Gelis. D’acord, ho deixem obert. No hi ha hagut resposta perquè també 
és veritat que vàrem quedar que ho faríem en obert i que tothom diria la seva. Jo havia 
rebut la seva notificació, no n’hem rebut cap més; vostè diu que té una resposta del Sr. 
García, que jo en concret no l'he vist. Però és igual, no té més importància i pot quedar 
per a nosaltres, no hi ha cap problema que quedi obert en aquest sentit.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
Un prec molt curt, justament perquè avui és el darrer ple ordinari d'aquest mandat en 
què podem fer precs i preguntes. 
 
Respon l’Alcalde que encara en queda un altre. 
 
Pregunta el Sr. Guix si és el d’aprovar l’acta? 
 
Respon l’Alcalde. No, pel que jo entenc –i si no la Secretària em corregirà– el 
d'aprovar l'acta és passades les eleccions, ens queda el ple del mes de maig, que és 
un ple ordinari, el que passa és que com que és pocs dies de les eleccions, serà un 
ple ordinari, amb l'aprovació de l'acta, amb tots els punts ordinaris que hi hagi que 
seran pocs, i que per això hem proposat que es faci a primera hora. Si algú vol 
presentar alguna moció, també es podrà presentar, i hi haurà precs i preguntes i  si 
algú hi vol afegir o vol que parlem d'un punt en concret.  
I passades les eleccions sí que hi ha un Ple, sí que aquest és realment l'últim, en què 
només es tracta que els membres de l'actual Consistori aprovin l'acta de la darrera 
sessió. I en aquest sí que no hi ha precs i preguntes i no hi ha més punts que 
purament aprovar l'acta. “Oración despedida y cierre”, que deien a Televisión 
Española.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
HORTS MUNICIPALS.- Vaig demanar en el darrer Ple, que hi havia alguns horts que 
incomplien la normativa municipal perquè posaven estructures tipus hivernacle en els 
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horts,  sobretot això passa als Desemparats, Sant Roc i en algun altre punt de la ciutat. 
Per tant demanaria que s'apliqués la normativa en aquest sentit.  
 
Respon el Sr. Vayreda. Ens ho van dir també uns ciutadans i arran d'això vaig trucar al 
SIGMA, i per això tinc informació en relació a aquests horts dels Desemparats. Ja 
s’han enviat cartes a tots els que tenen aquests horts i hi han fet aquestes estructures, 
que se'ls ha dit que o ho treuen o l'Ajuntament els retirarà la concessió que tenen, de 
cessió de l'espai. Per tant també s'ha detectat des del SIGMA i ja s'hi ha actuat . 
 
Intervé la Sra. Casanovas.  
 
APARCAMENTS BICICLETES CARRER PUIG ROIG.- Ja fa uns quants plens, ja fa 
mesos, que vam demanar veure si en el carrer del Puig Roig hi podrien posar uns 
aparcaments per a bicicletes. A veure com està això, perquè en falten, no n’hi ha 
suficients. 
 
Respon el Sr. Gelis. Sí que varen posar alguns aparcaments de bicicletes a la part de 
dalt, almenys així m’ho van confirmar mi, fa dies ja d'això perquè també m’ho havia 
demanat alguna altra persona. Si n’hi falten més, no és un problema ni de cost, ni allà 
tampoc crec d'espai, simplement els posarem, en prenem nota. 
 
Intervé la Sra. Casanovas.  
 
APARCAMENTS MOTOS PLAÇA DOCTOR FÀBREGA.- A la Plaça Mercat, a la plaça 
davant de l'antic Hospital Sant Jaume, hi ha uns aparcaments per a motos, i quan les 
persones que han d'aparcar la moto han d'entrar es troben que hi ha un senyal que diu 
prohibit el pas, llavors hi ha policies municipals que aturen la gent i els diu que no hi 
poden entrar. A veure si s’hi podria posar “excepte motos”, perquè s'entén que els 
cotxes no poden entrar perquè és de sentit únic, però almenys que les motos sí que hi 
puguin passar. 
 
Respon el Sr. Gelis. Efectivament, és d'un sol sentit aquell carrer, és de sentit, venint 
del carrer Major cap allà. I efectivament la moto és un vehicle i no pot anar en sentit 
contrari. Per tant, ho parlarem en les reunions de mobilitat. 
 
Respon la Sra. Casanovas que és un tros curt. 
 
Respon el Sr. Gelis. Sí, però si troba un vehicle de cara, després allà tenim un 
accident i ja hi serem. Per tant ho podem parlar en alguna reunió de mobilitat, però en 
principi hauríem de respectar el sentit del carrer. 
 
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 i mig de deu del vespre, i per a constància del 
que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


