ACTA NÚM. 7
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 16 DE MAIG DE 2019
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 de maig de 2019, a tres quarts i cinc minuts de
vuit del matí, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS
(PdeCAT – DC), amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera
convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC), Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC),
Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC), Maria del Mar Roca i Reixach
(PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Anna Barnadas i López (ERC),
Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Manel Mitjà
i Batlle (ERC), Susanna Pagès Jutglar (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume
Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Anna Descals Tresserras (CUP),
Raül Massanella Quiles (CUP), Lluís Riera Callís (CUP), Xavier García Zabal
(OeC).
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.
1.- ACTA ANTERIOR
S’aproven per unanimitat les actes del Ple dels infants, i dels plens extraordinari i
ordinari del dia 25 d’abril de 2019.
2.- DESPATX OFICIAL
Intervé l’Alcalde. Començar per temes tristos: un és fer arribar el condol de tota la
Corporació a l’Anna Barnadas per la pèrdua de la seva mare, un moment sempre molt
trist.
Un moment també extraordinàriament trist al Sr. Jordi Alcalde, per la pèrdua del seu
germà, un activista cultural de la nostra ciutat, una persona molt reconeguda en molts
àmbits, i que per desgràcia també ens va abandonar.
I ens ha semblat que també valia la pena fer arribar a la família de l’Adrià Creus el
nostre condol, ell ha estat una persona molt polifacètica, un gran treballador, molt lligat
a la nostra ciutat, i fer arribar als familiars el nostre condol.
Passats aquests punts més tristos entraríem a coses positives, en general, per a la
ciutat, que són felicitacions: primer a en Jordi Vilarrassa, un gran líder de la Plaça
Mercat, una persona molt treballadora que ha estat distingit amb el diploma de Mestre
Artesà per part de la Generalitat de Catalunya, per part del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, i per tant li farem arribar la felicitació en nom de tota la Corporació.
Després felicitar el Club de Futbol Sant Roc que ha aconseguit pujat de categoria, ha
tornat a tercera regional, per tant els faríem arribar aquesta felicitació.
A en Lluc Plana del Club Ciclista Olot, que també en els Campionats de Catalunya ha
tingut una participació destacada i s’ha proclamat campió.
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I al Club Natació Olot, més concretament a la triatleta Clara Aulinas, que també ha
obtingut un èxit esportiu.
Intentem recollir aquests que donen una certa notorietat, i per tant faríem arribar
aquestes felicitacions.
I per últim dos temes que per desgràcia també hem de portar repetidament als plens, i
que tan de bo algun dia no sigui necessari fer-ho. El primer és expressar la condemna
al feminicidi, que és el que vàrem aportar que portaríem sempre aquí –i a més amb la
paraula “feminicidi”– una xacra de la nostra societat que espero que ben aviat no sigui
necessari, per l’evolució de la societat, perquè sigui la mateixa societat que s’adoni
que això no pot ser.
I l’altra és reclamar la llibertat dels nostres amics, dels nostres companys, de les
persones que han estat treballant per la llibertat del nostre país i que en aquests
moments han d’estar a l’exili o estan jutjats: els dos Jordi, l’Oriol Junqueras, en
Joaquim Forn, la Dolors Bassa, la Carme Forcadell, en Raül Romeva, en Josep Rull,
en Jordi Turull, injustament tancats a la presó. I també d’en Carles Puigdemont, d’en
Lluís Puig, de la Meritxell Serret, de la Clara Ponsatí, d’en Toni Comín, de l’Anna
Gabriel, de la Marta Rovira i d’en Valtònyc.
Finalment felicitar el Sr. Quintana per la seva elecció com a senador, que tingui molt
d’èxit en la seva nova responsabilitat política, enhorabona, estic més que
convençudíssim que també és un element positiu per a la ciutat d’Olot.
Intervé el Sr. Quintana. Gràcies per la seva felicitació, que ja m’havia fet arribar, i
gràcies a tothom qui l’ha fet arribar. I aquesta intenció hi és: de ser un senador de la
Garrotxa.
Jo no volia intervenir per això, nosaltres volíem fer des d’ERC, perquè a l’altre Ple va
ser molt sobrevingut, una petita menció a en Gabriel Alcalde, com a partit, ens sembla
que és una persona molt important per a la ciutat, una persona que va fer molta feina
en temes des de la memòria històrica, l’arqueologia, de recuperació de les tradicions
de la ciutat, i moltes altres coses que segur que desconeixem, perquè a en Gabriel li
agradava fer moltes coses i no dir-les. I ens sembla que públicament és important,
sobretot també perquè representa una generació que després de quaranta anys de
franquisme i d’una etapa molt negra, van reconstruir el que és la cultura –ahir vàrem
fer un debat de cultura, amb la resta de companys– del país i d’Olot, i van fer una feina
que nosaltres ens vàrem trobar feta, perquè ara puguem parlar de cultura i puguem
parlar de què farem en el futur. Ens sembla que com a representant d’aquesta
generació mereixia una menció, i segur que en el proper mandat trobarem un moment
per fer-li un merescut homenatge des de l’Ajuntament.
Respon l’Alcalde. Crec que hi estarem tots d’acord.
Seguidament, el Sr. Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 25 d’abril:
- de particulars : 17
- d’entitats : 21
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
- el dia 10 de maig va rebre la visita de l’Hble. Sra. ALBA VERGÉS, Consellera de
Salut de la Generalitat de Catalunya. A part de firmar el Llibre d’honor de l’Ajuntament,
va anar a visitar el CAP Garrotxa, va anar a veure els terrenys del futur CAP Sant
Miquel i va visitar l’Hospital d’Olot i Comarcal.
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- i el dia 13 de maig, va rebre la visita del Sr. ALBERT BALLESTA, Director territorial
d’Interior, acompanyat de diferents efectius de Mossos, amb qui va mantenir una
reunió per tractar el tema del trànsit que travessa la ciutat.
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període :
- el dia 26 d’abril, va assistir a la Comissió Permanent d’Innovacc i a la Junta de
Govern del Sigma.
- el dia 28 d’abril, va presenciar les actuacions que se celebraven al Parc Nou, en el
marc del Festival Sismògraf. I al vespre, va anar seguint els resultats de la jornada
electoral des de l’Ajuntament.
- el dia 29 d’abril, va tenir una trobada amb el Sr. Jaume Serra, director de la SER i
seguidament va assistir a les reunions del Consell d’Administració i Junta general de
Ràdio Olot.
- el dia 1 de maig, va passejar per la Fira de la Primavera, visitant els diferents espais i
les diferents mostres.
- el dia 4 de maig va seguir l’actuació del CPAO en el campionat europeu celebrat a la
població de Reggio Emilia (Itàlia) , des del Casal Marià. I aprofita per comentar que
malauradament aquesta vegada l’equip olotí va quedar en quarta posició.
A continuació va visitar la carpa on es feien les donacions de sang en el marc de la
Marató 2019 que aquest any en canviar de format i es va celebrar al Firal petit.
I tot seguit va ser present a l’acte de lliurament de les Ales a la Cultura, que enguany
es varen concedir a la fins ara, directora de la Biblioteca municipal, Carme Simon.
Comenta que coincideix també amb la seva jubilació i demana que consti en acta el
més sincer agraïment a la feina feta durant els seus 35 anys que ha estat al capdavant
de la Biblioteca municipal.
- el dia 5 de maig, festivitat del Dia de la Mare, va acompanyar el CIT a visitar la
darrera mare que hi havia a l’Hospital d’Olot i Comarcal i a continuació va assistir a
l’acte d’homenatge a les mares que habitualment se celebra a la Plaça Clarà.
- el dia 6 de maig, es va desplaçar a Barcelona per participar d’un dinar d’alcaldes,
convocat per Alcaldes.eu i les entitats municipalistes : ACM i FMC, que va tenir lloc al
Born, Centre Cultural.
- el dia 7 de maig al mati, va assistir al Consell Executiu i a l’Assemblea del Consorci
de Vies Verdes i a la tarda, al Patronat i al Consell Rector de la Fundació Antic
Hospital Sant Jaume que va tenir lloc a la Biblioteca de la Residència Sant Jaume. I
em mateix dia a la tarda, va anar a donar la benvinguda als participants de la Ultra
Clean Marathon que es va fer al Firal Petit.
- el dia 8 de maig, va tornar a desplaçar-se a Barcelona per assistir al Consell Rector
del Consorci de Salut i Social de Catalunya, que va tenir lloc a la seva seu i a la tarda
va ser present a la Junta de Dinàmig que va tenir lloc a la FES.
- el dia 9 de maig va assistir a la reunió del Patronat de la FES, que va tenir lloc a la
seva seu.

Mod ACTS_DP06

3

- el dia 11 de maig, va assistir a l’acte d’inauguració del Robolot 2019, que va tenir lloc
al Casal Marià, per donar la benvinguda als participants.
- el dia 13 de maig, a la tarda, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del
Consell de Direcció de Catsalut, que va tenir lloc a la seu del departament de Salut.
- el dia 14 de maig va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de
la Garrotxa.
- i finalment ahir 15 de maig, va acompanyar uns empresaris olotins a efectuar una
visita institucional a la Facultat de Medicina de la UVIC- UCC. I al vespre va assistir al
sopar de final de mandat del Consell Comarcal que va tenir lloc en un restaurant de la
comarca.
3.- RELACIONS DE DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2019LDEC001155 al 2019LDEC001377.
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 AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2019018438
Núm. expedient: SG052019000007

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, dóna compte
que:
A maig de 2019, l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que estableix l’article 104 bis de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, tal com recull el següent quadre:
Personal eventual màxim
segons art. 104 bis

7

Personal eventual contractat
a maig de 2019

3

Adscripció
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Presenta la proposta l’Alcalde. És un tema que repetidament ve al Ple, tenim dret a
tenir set persones com a personal eventual de confiança, i de moment només tenim
ocupats tres llocs, per tant complim perfectament amb la normativa.
El Ple es dona per assabentat.
6.1. - DONAR COMPTE D'APLICACIÓ DE SUPERÀVIT DE L'EXERCICI 2018
Núm. de referència : X2019018918
Núm. expedient: CPG32019000002

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 l’aplicació de part del superàvit SEC95 obtingut de la liquidació del
pressupost de la Corporació de 2018, per un import de 550.000,00 euros, a la
“Reurbanització del Passeig de l’escultor Miquel Blay”, segons informe emès pel
responsable d’urbanisme i infraestructures de l’Ajuntament d’Olot el dia 12 d’abril de
2019. Aquest superàvit fou aplicat a través de modificació de crèdit interna i compleix
amb els paràmetres de les inversions financerament sostenibles que permet la
normativa pel que fa a l’aplicació dels superàvits a aquells ajuntaments que es troben
en situació d’estabilitat i sostenibilitat financera.
Operació Referència

Tipus

Partida
99999

Import
550000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Presenta la proposta la Sra. Torras. Donem compte de l’aplicació de part del superàvit
obtingut en la liquidació del pressupost de la Corporació del 2018. Recordem que en
el pressupost del 2019 tenim una previsió d’inversions de 3.178.000 €, dels quals
2.350.000 € es finançaven inicialment en préstec. En aquell moment, de fer el
pressupost, no sabíem ni quin superàvit tindríem, ni tampoc si el podríem aplicar a
inversions financerament sostenibles.
Una vegada feta la liquidació el superàvit final de la Corporació ha estat de 800.000 €,
dels quals apliquem l’import de 550.000 € a través d’una modificació interna, al
pagament de la remodelació del Firal, que és una partida que ja està prevista al
pressupost del 2019. I deixaríem pendent d’aplicació per al nou Consistori la quantitat
de 250.000 €.
Amb aquesta operació rebaixem el import del préstec a demanar fins a 1.800.000 €,
condicions que explicaré en el següent punt.
El Ple es dona per assabentat.
7.1. - DONAR COMPTE DE L'OPERACIÓ DE PRÉSTEC DE 2019 PER A FINANÇAR
PROJECTES D'INVERSIÓ
Núm. de referència : X2019018928
Núm. expedient: CPG72019000005

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 l’operació de préstec per un import de 1.800.000,00 euros,
contractada amb el Banc de Sabadell, el dia 9 de maig de 2019, en virtut del que
disposa el Decret de 23 d’abril de 2019, pel que fa a tots els seus condicionants i a la
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necessitat de comunicar l’operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya.
Aquesta operació es troba prevista en el pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a 2019
per tal de poder finançar, en part, els projectes d’inversió que s’hi contemplen.
Operació Referència

Tipus

Partida
99999

Import
1800000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Presenta la proposta la Sra. Torras. Donem compte de l’operació de préstec, abans
esmentat, per un import d’1.800.000 €. Ha estat contractat amb el Banc de Sabadell,
que és l’entitat que ens ha fet la millor oferta. La durada de l’operació es de 12 anys,
però amb dos anys de carència. I el tipus, és un tipus fix del 0,75 %.
Aquesta operació es troba prevista en el pressupost de l’Ajuntament per a 2019, per tal
de poder finançar, en part, els projectes d’inversió que s’hi contemplen.
El Ple es dona per assabentat.
8.1. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LA GESTIÓ DE
L'ESPAI "CA-NYERA"
Núm. de referència : X2019016183
Núm. expedient: IG112019000002

En relació a l’expedient IG112019000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Convalidar l’acord de Junta de Govern Local del dia 02/05/2019 segons detall:
“Per tal de dinamitzar el nucli antic i l’activitat econòmica, DINAMIG temporalment
gestionarà, dinamitzarà i promocionarà l’espai per tal de fomentar que s’assoleixi la
màxima ocupació amb l’objectiu de generar xarxa i oportunitats de negoci entre els
propis usuaris de l’espai, entre les empreses que l’ocupen i les que estan ubicades a
l’exterior, procurar que esdevingui un punt d’activitat emprenedora que fomenti la
millora de l’entorn directe on està ubicat el local i també facilitar la retenció i captació
de talent oferint un espai de treball on poder establir les seves activitats professionals.
Es per això que aquest organisme s’encarregarà de la gestió de l’espai Ca-Nyera, si
bé la gestió dels ingressos així com la seva comptabilització es portarà a terme per
l’Ajuntament d’Olot.
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.
Vist l’informe del Director de DINAMIG on es determina que el preu públic no cobrirà el
cost del servei.
En relació a l’expedient IG112019000002 d’aprovació dels preus públics corresponent
a la gestió de l’espai “Ca-Nyera” i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a la gestió de l’espai “Ca-Nyera” que
es detallen a continuació:
COWORKING CA-NYERA 2019

ESTADES COWORKING (subministres inclosos)
JORNADA COMPLERTA (24 H)
MITJA JORNADA MATINS (4H)
MITJA JORNADA TARDES (4H)
ESTADA 1 DIA (8H) SETMANA
ESTADA 2 DIES (8H) SETMANA
ESTADA 3 DIES (8H) SETMANA
ESTADA 1 DIA MITJA JORNADA (4H) SETMANA
ESTADA 2 DIES MITJA JORNADA (4H) SETMANA
ESTADA 3 DIES MITJA JORNADA (4H) SETMANA
ESTADA 1 DIA (8H) AL MES NO FIXE
ESTADA 2 DIES (8H) AL MES NO FIXE
ESTADA 3 DIES (8H) AL MES NO FIXE
PREUS/H LLOGUER SALA REUNIONS PER EMPR. EXTERNES
DINS HORARI OBERTURA DE L'ESPAI
PREU LLOGUER MENSUAL TAQUILLA INDIVIDUAL.
PREU LLOGUER TAQUILLA INDIVIDUAL

Import
mensual/espai Iva (21 %)
148,76
31,24
97,52
20,48
97,52
20,48
45,45
9,55
78,51
16,49
99,17
20,83
28,93
6,07
53,72
11,28
70,25
14,75
24,79
5,21
37,19
7,81
45,45
9,55

TOTAL
180
118
118
55
95
120
35
65
85
30
45
55

21

4,41

25,41

16,53

3,47

20,00

Segon.- Convalidar l’esmentat acord a la propera sessió de l’Ajuntament Ple.
Tercer.- Un cop feta l’esmentada convalidació procedir a la publicació dels preus al
Butlletí Oficial de la Província (BOP)”
Presenta la proposta la Sra. Torras. S’ha de convalidar l’acord de la Junta de Govern
Local del dia 2 de maig de 2019, que resol que temporalment Dinàmig gestionarà,
dinamitzarà i promocionarà l’espai per tal de fomentar que s’assoleixi la màxima
ocupació.
En la proposta tenen les diferents tarifes.
Vist l’informe de la Directora de Dinàmig on es determina que el preu públic no cobreix
el cost del servei, en aquests moments es fa necessària la seva aprovació.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com és habitual, nosaltres ens
abstindrem en aquest punt pel que ja és prou conegut: fins que no tinguem tarifació
social en aquest Ajuntament, seguirem amb aquest posicionament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC,
3 CUP) i 6 abstencions (5 ERC, 1 OeC).
9.1. - PROJECTE REPARCEL·LACIÓ PA 15.07 DEL CARRER POU DEL GLAÇ.Proposant donar compte de l’aprovació definitiva
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Núm. de referència : X2019004297
Núm. expedient: UPL12019000001

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 l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del PA
15.07 del carrer Pou del Glaç, redactat per l’arquitecte Marta Serra Fossas i
l’advocat Santiago Tarinas Salichs i promogut per Sildin Marketing, SL.

Presenta la proposta el Sr. Gelis. Donaríem compte de l’aprovació definitiva per la
Junta de Govern del projecte de reparcel·lació del carrer Pou del Glaç, de la parcel·la
15.07 que fa referència als pisos de l’antiga fàbrica Alzamora.
L’Alcalde pregunta si hi ha hagut alguna al·legació.
El Sr. Gelis respon que no.
El Ple es dona per assabentat.
10.1. - TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DEL CARRER
PARRA.- Proposant verificar.
Núm. de referència : X2011002450
Núm. expedient: UPL12011000010

Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària de data 22 de novembre de
2018, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal al P.A. 01.13 – carrer Parra, redactada pels serveis
tècnics municipals en data agost de 2018.
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 27 de març de
2019, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal al P.A. 01.13 – carrer Parra, redactada pels serveis tècnics municipals en
data agost de 2018, supeditant la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a
la presentació d’un text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot que incorporés les
prescripcions següents:
1. L’apartat de normativa haurà de comprendre un article únic, en el qual es
faci constar que les parts del document que es modifiquen són els plànols
2.25 “Qualificació del sòl urbà” i 3.25 “Alineacions i rasants”, i l’apartat
“Polígons d’actuació en sòl urbà” de la memòria descriptiva i justificativa, en
el qual s’exclou la fitxa del polígon PA 01.13.
2. Caldrà corregir les errades concretades a l’apartat de valoració.
Vist el text refós de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal al
P.A. 01.13 – carrer Parra, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de
2019.
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER.- VERIFICAR el text refós de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal al P.A. 01.13 – carrer Parra, redactat pels serveis tècnics
municipals en data maig de 2019 i que incorpora les prescripcions de la Comissió
d’Urbanisme de Girona, adoptades en l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient en
data 27 de març de 2019.
SEGON.- TRAMETRE el present acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de
Girona i als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Proposem verificar el text refós de la modificació del
Pla General del carrer Parra. Recordaran que fa uns mesos vàrem aprovar aquesta
modificació. La Comissió d’Urbanisme de Girona ens ha demanat que féssim un sol
text refós i la modificació d’uns títols d’uns plànols; això és el que hem fet, i el que
proposem és verificar aquest text refós del carrer Parra.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Només dir que
nosaltres quan varen portar aquesta modificació al Ple vàrem votar en contra, ara ens
abstindrem.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favot (9 PdeCAT - DC, 3 PSC,
3 CUP) i 6 abstencions (5 ERC, 1 OeC).
11.1. - CESSIÓ TERRENY DEL BARRI DE SANT MIQUEL AMB DESTINACIÓ A
CAP.- PROPOSANT CONVALIDAR L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN
Núm. de referència : X2017016103
Núm. expedient: URG42017000004

Vist que per Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2019 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament l’expedient de cessió gratuïta a favor del
Servei Català de la Salut, el domini de les finques inscrites en l’Inventari de Béns del
Municipi com a béns patrimonials i que corresponen a la registral número 12490 i la
número 6000, situades al carrer Abat Racimir.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- CONVALIDAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de
2019, pel qual es va aprovar definitivament l’expedient de cessió gratuïta a favor del
Servei Català de la Salut, el domini de les finques inscrites en l’Inventari de Béns del
Municipi com a béns patrimonials i que corresponen a la registral número 12490 i la
número 6000, situades al carrer Abat Racimir.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. El que proposem és convalidar l’acord de Junta de
Govern del dia 9 de maig de la cessió definitiva gratuïta dels terrenys per al nou CAP
de Sant Miquel, al Departament de Salut.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Només el compromís ferm
del grup d’ERC, en que això tiri endavant. L’altre dia vàrem tenir la visita de la
Consellera i vàrem explicar-li aquesta necessitat per a la ciutat, i per tant estem
convençuts que tan bon punt la Generalitat pugui, aquesta serà també una prioritat per
a la Conselleria.

Mod ACTS_DP06

9

Intervé l’Alcalde. És un objectiu en el que hi estem tots compromesos.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
PRECS I PREGUNTES
Intervé la Sra. Descals.
INFORMACIÓ SÍNDIC DE GREUGES.- L’altre dia vaig comentar a l’Alcalde que hi ha
tota la informació del Síndic de Greuges, perquè la gent pugui fer queixes, està al pis
de dalt i això hauria d’estar a la planta baixa perquè quan la gent entri o surti ho vegi.
Està a dalt a la Sala Gussinyé passat els lavabos, per tant allà no ho veu ningú; hauria
d’estar en algun lloc, a l’entrada i sortida de tots els departaments i estances de
l’Ajuntament perquè la gent pogués fer queixes i suggeriments.
Respon l’Alcalde. Ja vàrem quedar que miraríem on posar-ho. Si es va col·locar aquí
és perquè hi ha tots els serveis jurídics i en principi les queixes hi anaven més
dirigides. A baix, a l’Oficina d’atenció al ciutadà, hi ha moltes coses. Però també ho
podem posar a baix, no hi veiem cap mena de problema, ho estudiarem i acabarem de
decidir-ho.
Intervé l’Alcalde. Amb això acabem els punts de l’ordre del dia del Ple. Ara voldria fer
aquesta intervenció personal, com tots sabeu tanco una etapa molt important a la
meva vida, més quan des del final mires enrere, jo la qualifico com a molt important.
Com a mínim han estat dotze anys, probablement algun any més dedicat aquí a
l’Ajuntament, quatre anys a l’oposició i vuit anys amb l’immens honor de ser l’Alcalde
d’Olot, i per tant sí que vull fer públics alguns dels meus sentiments.
En general tots tenen en comú una cosa, que és la paraula agraïment: agraïment
d’entrada a tots els ciutadans per haver-me deixat i haver-me permès ser l’Alcalde de
la ciutat, que sempre hagi anat on hagi anat, hagi sentit, m’hagin hagut de presentar la
reclamació que m’hagin hagut de presentar, o m’hagin vingut a felicitar pel que sigui,
en qualsevol moment he sentit un respecte, un recolzament, un bon tracte per part de
tots els ciutadans sense excepció. Crec que això diu molt de la nostra ciutat i jo volia
fer-ho públic i volia posar-ho a l’apartat d’agraïments. A part d’estar sempre més agraït
als ciutadans perquè m’hagin permès ser Alcalde d’Olot, també pel bon tracte, per la
col·laboració, per la manera –diria jo– tan civilitzada i tan socialment perfecta de la
relació que sents quan ets Alcalde i quan et passeges per la ciutat. O que m’hagin
permès representar la ciutat en actes tan emocionants com el dia que amb la vara
d’Alcalde vaig travessar la plaça de Sant Jaume de Barcelona, que és un record que
mai s’esborrarà de la meva memòria. Per tant un agraïment immens a tots els
ciutadans d’Olot perquè m’hagin permès ocupar aquest càrrec i fer les feines que he
fet, i especialment per aquest excel·lentíssim tracte que sempre m’han dispensat.
Un agraïment també a tots els treballadors de l’Ajuntament d’Olot, i dels seus
organismes autònoms i de qualsevol altra entitat que estigui relacionada amb
l’Ajuntament i amb la meva feina com a Alcalde. Sense ells no hauria estat possible. I
hem tingut discussions, hem tingut també desencontres, però l’agraïment immens a
tots els treballadors municipals, a tots els treballadors dels organismes, de l’Hospital,
amb els qui també sempre he notat aquest respecte, aquestes ganes de col·laboració,
aquest tracte exquisit que sempre en tot moment han tingut cap a mi.
L’agraïment a tots vosaltres que hem fet el Ple, i crec que ja ho vaig dir, però també als
companys que van estar aquí com a regidors en el Plenari anterior. Jo crec que aquí
hem pogut parlar de tot, hem defensat que qualsevol tema pot venir aquí al Ple, i hi
han vingut des de reivindicacions laborals –sobretot en el mandat passat– a propostes
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de gent amb qui no hi coincidim per res des del punt de vista ideològic, i que més aviat
ens fa mal, però els hem deixat que pogués expressar-se aquí. Jo crec que el debat ha
estat un bon debat, tothom ha pogut expressar les seves idees. Moments de tensió,
però a més que estiguéssim molt allunyats, no els hem tingut, i això ha estat gràcies a
tots; a mi m’ha tocat coordinar el debat en el Ple, però només coordinar, al final han
estat els regidors que han estat aquí. Per tant agraïment immens per la vostra manera
d’aportar, de sumar a través del Ple en favor de la ciutat, de debatre, d’expressar
opinions. Crec que això també és molt important per a la ciutat, i per tant també aquest
agraïment immens a la vostra actitud i a la vostra feina en favor de la ciutat, tant en el
Plenari com en qualsevol dels actes en els que tots hem anat participant.
Personalment, fent una mica d’anàlisi, considero que com a persona he crescut
moltíssim. Per tant torno a l’agraïment: els ciutadans d’Olot deixant-me fer d’Alcalde,
perquè jo continuo dient que sóc metge que temporalment he fet d’alcalde de la ciutat,
m’han permès créixer moltíssim com a persona. He conegut persones tan
interessants, tan compromeses en fer avançar la ciutat, en col·laborar en la ciutat –des
del més absolut desinterès econòmic, sinó purament perquè aquí és a casa nostra,
aquesta és la nostra ciutat, aquest és el nostre país i estem absolutament disposats a
tirar-ho endavant. I això t’enriqueix moltíssim, això és impagable, poder aconseguir
aquestes coses. Per tant torno a aquest agraïment ja purament personal pel que jo he
pogut viure, pel que he pogut sentir, pels sentiments i els records que et queden a
dintre. Crec que és bo també que jo ho pugui expressar aquí al Plenari. I senzillament
això: el meu compromís que en qualsevol dels àmbits de la ciutat, si en algun moment
algú pensa que puc aportar alguna cosa, des de l’àmbit de la societat civil –és a dir,
passaré a ser societat civil–. Venen els estudiants, els nens que tenen vuit o nou anys,
amb les visites que fa en Xarli, que els expliquen com funciona l’Ajuntament, i tots
pregunten el mateix: tu de petit ja volies ser Alcalde? Doncs no. Però haver estat
Alcalde, això és una circumstància, que sincerament, mai podré agrair prou la quantitat
de gent que treballa desinteressadament per a la ciutat. Per tant, l’única cosa que vull
fer és que consti en acta aquest agraïment immens, inqualificable en quant a dimensió,
però sí absolutament sincer. I el meu oferiment que des de l’àmbit que sigui i que algú
em pugui necessitar pel que sigui, oferir-me per continuar treballant a la ciutat, perquè
em sento absolutament compromés amb totes aquestes persones que ho estan fent, i
ho estan fent extraordinàriament bé.
Això és el que havia de dir, també us he dit que si voleu dir alguna cosa us passaré la
paraula, no només als portaveus, sinó a qui vulgui expressar alguna opinió.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Jo li voldria també agrair el to
cordial que ha tingut al llarg d’aquests quatre anys amb els grups de l’oposició. Ens
han facilitat tota la informació que hem demanat, hem tingut participació quan de
vegades no tocava, com és a la Junta de Govern, encara que sigui sense vot però
amb veu, per tant a poder accedir i participar d’alguna manera. En nombroses mocions
també hem coincidit no sols amb el seu grup sinó amb la resta de grups d’aquest
Ajuntament, i en el nostre cas, també en l’últim pressupost vàrem donar-li suport per
una sèrie de compensacions, que per a nosaltres així ho justificava.
Li he de dir que malgrat la discrepància política, també li he sentit i el sento com el
meu Alcalde. Per tant li desitjo tota la sort del món en el terreny professional, personal,
i permeti’m que li digui, que no li desitgi tota aquesta sort en el terreny polític. I gràcies
una altra vegada, per la seva manera de fer.
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Jo parlaré més des del punt
de vista personal.
Ha estat una experiència per a mi, bona i dolenta a la vegada. He après, però també
he vist que l’administració és molt rígida i que el sistema de l’administració és molt
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rígid i que de vegades els canvis són molt lents. I jo pensava que podia transformar
més coses i he quedat una mica frustrada en aquest sentit. Sí que hem posat temes
sobre la taula però de vegades he pensat que tot era tan lent, i com que vinc d’un món
on veig que hi ha gent que necessita que aquests canvis siguin més ràpids, en aquest
sentit he quedat una mica més decebuda.
Això em sembla que ja ho va dir la Mireia també en el seu moment. Sí que com a CUP
penso que hem posat temes sobre la taula que potser fins ara ningú els hi havia posat,
i penso que és important, però quatre anys són molts i penses que hauries pogut
incidir més, i penso que això és un procés molt lent, i que el sistema és molt rígid i molt
lent.
Però bé, gràcies a tots, amb gent hi he tingut més complicitat que d’altres, això és
normal. I després també com a dona m’ha costat una mica, també penso que la meva
situació és molt masculina i costa de vegades aquí dintre, ser dona i ser de la CUP no
és fàcil.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. En tot cas Alcalde, hem coincidit
bàsicament vuit anys en aquesta etapa a l’Ajuntament, vostè va estar quatre anys
anteriorment com a oposició i vuit anys en el govern, i per tant hem coincidit amb vostè
vuit anys. Cal dir que en aquests vuit anys hi ha hagut dues etapes: una etapa que
hem estat a l’oposició, i una etapa petita, una etapa intermèdia en el govern. Cal dir
que tant quan estàvem a l’oposició com quan hem estat en el govern, sempre la seva
predisposició a parlar de temes de la ciutat, a pactar temes, a tenir oberta la porta de
l’Alcaldia, l’hem trobat sempre i per tant això ho agraïm moltíssim.
També m’ha sorprès la seva capacitat de treball, perquè de vegades els temes són
diversos i costa tenir ben endreçades totes les dades que remena l’Ajuntament, i de
vegades quan hem discutit de temes concrets vostè la informació la tenia molt clara.
Quan ha calgut parlar de temes importants de ciutat l’Alcalde ha estat disposat a
parlar-ne i a pactar-ho; vàrem pactar el tema de l’Hospital, que em sembla que va ser
una bona iniciativa i els fruits s’estan recollint; i també vàrem intentar desencallar els
temes d’infraestructures i hem fet vàries reunions i hem fet viatges junts, hem hagut
d’anar a Madrid, etc. Per tant hem participat en aquests temes de ciutat que ens
sembla que són molt importants.
També cal reconèixer dues obres importants que ha fet en el seu mandat: la primera la
Plaça Mercat d’Olot, que em va sorprendre la seva capacitat de decisió i de prendre
acords en aquells moments, que era una obra complicada, difícil de tirar endavant,
però és va fer. I després també el tema del Firal, que teníem algunes discrepàncies
anteriors en el plantejament, però després lògicament vàrem remar en la mateixa
direcció i es va tirar endavant aquesta important obra per a la ciutat.
Per tant agrair-li aquesta dedicació per a la ciutat, aquest tarannà predisposat a pactar
i a arribar a acords. Ens va saber molt de greu el trencament del pacte, suposo que a
vostè també, pressions exteriors que hi van haver, penso que això ha estat una taca
negra en aquest període, almenys per a nosaltres i per a la ciutat també, perquè penso
que la ciutat hi ha perdut en aquest sentit.
Però en tot cas agrair-li aquesta tasca positiva per a la ciutat i també li desitgem molta
sort en el futur.
Respon l’Alcalde. Moltes gràcies Sr. Guix, li agraeixo molt les seves paraules.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Com a portaveu agrair-li
moltíssim la feina de l’Alcalde del dia a dia, que sabem que és una cosa complexa, i
vostè sempre ha estat a disposició de tot i de tothom. Ha exercit d’una manera brillant
la representació de la ciutat i per tant estem molt agraïts per la feina que ha fet durant
aquests anys. Nosaltres, com a portaveu, aquests dos últims anys hem tingut les
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nostres xerrades, les nostres trobades, moments de desencontre però que sempre
hem sabut solucionar i mai de la vida l’hem tret de l’àmbit polític. I la veritat és que el
seu tarannà i la seva manera de fer és molt d’agrair i li agraeixo personalment.
I llavors ja personalment, com a Anna Barnadas, la veritat és que tal com diu la meva
companya de la CUP, ser dona en política no és fàcil, de cap partit, o ser dona
d’esquerra en general no és fàcil. Però la veritat és que sí dintre del plenari m’he sentit
sempre valorada, respectada i hem pogut parlar amb tots i cadascun dels companys,
potser em refereixo més a altres tipus de reunions a fora, que no és senzill.
I per altra banda també constatar que la institució, tenim la sensació que necessita una
altra manera de fer, que les coses han de poder ser més àgils, que els plenaris han de
ser d’una altra manera, que la participació de la gent ha de poder ser més activa en
cadascun dels plenaris i que a nosaltres ens agradaria que hi hagués una manera de
fer en la relació amb la institució i amb la gent de la ciutat.
Molt agraïda també, no puc deixar de dir-ho, a en Pere Gómez, que durant els primers
anys em va acompanyar i és una de les persones que m’ha permès fer aquesta feina
de portaveu, que per a mi ha estat molt enriquidora.
Gràcies a tothom i gràcies a l’Alcalde.
Intervé la Sra. Casanovas. Estic una mica emocionada. Vull agrair aquests deu anys
que he estat a l’Ajuntament, sempre a l’oposició i com a dona realment també es nota,
però vull agrair a tothom la cordialitat i el bon fer que hi ha hagut entre tots els
companys del Consistori.
No puc evitar dir que els primers anys van ser una mica més durs i aquí hi va haver
moments bastant agres quan hi havia components com a regidors, que tenien unes
ideologies que s’escapaven totalment del meu pensament. Però sortosament el
Consistori ha canviat molt i espero que continuï així i que la lluita cap a un Olot
republicà i lliure, i amb això la lluita també per al país, continuï, i estic convençuda que
així serà.
I en aquest moment voldria fer un record a qui em va iniciar i em va donar peu a que jo
fos aquí, a nivell personal, que va ser el meu pare. I que lamento que no pugui viure
aquests moments del país que estem vivint. Sé que ho passaria molt malament de
viure tota la repressió que hi ha, i cada vegada que en el Parlament sento que
s’expressa tanta gent en castellà, recordo la seva lluita per la catalanització; és una
cosa que he portat sempre a dintre.
I després el servei al poble, el servei al país, això és el que sempre m’ha mogut a nivell
d’associacions, a nivell d’altres tipus, i que em va fer arribar fins aquí.
També ha estat molt enriquidors per a mi, he rebut molt d’enriquiment, he après molt,
sobretot dels patronats que he tingut ocasió de poder-ne ser membre, quan veus les
institucions i les organitzacions des de l’interior i veus les problemàtiques que tenen, i
això també que dèiem, la lentitud de les coses a resoldre i a decidir. Però entre tots ho
hem d’anar canviant i hem d’anar canviant.
I agrair-vos, res més que agrair-vos a tots la cordialitat i com de be m’he sentit, i als
companys d’ERC sobretot, i espero que d’un vàrem passar a dos, de dos vàrem
passar a cinc, i ara esperem que passem a molts més. Ja m’agradaria sortir jo perquè
voldria dir que no hi hauria ningú més que gent d’ERC aquí, però ja sé que això no és
possible ni molt menys. Agrair-vos i desitjar-vos molta sort a tots i que sempre seré al
vostre costat.
Intervé el Sr. Quintana. Jo també em volia acomiadar de vostè. Em venen tres records:
un és la seva voluntat de representar el càrrec d’Alcalde i la institució, que em sembla
que li hem d’agrair.
La segona és una cosa que a mi m’ha quedat: un dia al Ple no sé de què parlàvem, la
frase concreta que va dir va ser “jo sóc de dretes” però entenc que vostè va voler dir
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que tenia la seva ideologia i la mantenia, la continuava tenint. I a mi és una cosa que
em va agradar –no perquè digués que fos de dretes, òbviament– sinó perquè em
sembla que un dels perills que corre la política és el “políticament correcte”, jo crec que
és un dels perills que correm i que tothom ha de poder defensar la seva ideologia
democràtica –òbviament– i de vegades tendim potser a ser cada cop més políticament
correctes, i és una cosa que a mi em va agradar i recordaré.
I la darrera, és que en una altra època, també segurament serà recordat per moltes
coses: per l’Alcalde que va fer el Firal, i jo penso que serà recordat per l’Alcalde que va
fer l’u d’octubre, i que això ho ha de tenir present. Recordo que quan vàrem arribar a
l’Ajuntament jo li vaig fer una abraçada, jo me’n recordo i penso que va ser un dia molt
important de la història d’aquest país, que potser ara no en som conscients o no en
veiem les conseqüències o no totes les conseqüències. Jo penso que aquell dia vàrem
guanyar i que vostè serà recordat com l’Alcalde de l’u d’octubre i em sembla que no
està gens malament.
Respon l’Alcalde. Li torno a fer l’abraçada, moltíssimes gràcies.
Intervé el Sr. Berga. A mi també m’agradaria dir alguna cosa en nom de tot el nostre
grup. Deixaré de parlar-li com a Alcalde, per parlar-te com a Mia, per parlar-te de tu.
La veritat és que ja fa uns anys que ens coneixem, hem compartit moltes coses, el teu
germà se’n va anar prematurament per culpa d’una malaltia, el teu germà havia estat
regidor d’aquest Consistori i això va ser el detonant o la palanca que va fer que
acceptessis deixar la teva passió, la passió de la teva vida que és la medicina, per
dedicar-te uns anys a la ciutat a través de l’Ajuntament.
I me’n recordo que vas dir que hi dedicaries deu anys, ho has complert amb escreix
perquè n’hi has dedicat dotze: quatre a l’oposició i vuit al govern. I al final se’ns
valorarà per una cosa que jo penso que són molt importants que són les nostres
aportacions; aportacions que fem tots nosaltres en un moment o altre, coses que
després del nostre pas per l’Ajuntament, per una entitat, per qualsevol lloc de la ciutat,
acabes deixant un pòsit que sense tu, sense la teva actitud, sense la teva manera de
fer no hi seria. I crec que les aportacions que deixes a la ciutat pel teu pas per
l’ajuntament com a Alcalde són moltes, no em dedicaré a enumerar-les, tots n’aniríem
descobrint.
Però més enllà de les aportacions ens deixaràs un record d’una manera de fer, són
moltes les hores que hem compartit; hores de vegades tristes, de vegades alegres, us
he de dir que n’hi ha més d’alegres que de tristes si no, no ens dedicaríem a això, no
hi hauria ningú que volgués entrar a l’Ajuntament. Jo sempre dic però que sempre em
venen dos flaixos, dos flaixos d’aquests vuit anys: el moment més trist –perquè al final
els moments que t’acaben quedant a la memòria són aquells que emocionalment
t’impacten d’una manera important– va ser el dia que va caure l’avió, el dia que va
caure aquell avió amb tres noies olotines va ser un dia terrible, me’n recordo que ens
vàrem estar fins ben entrada la tarda amb el telèfon intentant contactar amb les
famílies, amb psicòlegs, amb els amics, per veure com podíem des de l’Ajuntament
contribuir a gestionar una tragèdia com aquella. I quan penso en un moment feliç,
coincideixo amb en Josep, em recordo de l’u d’octubre, quan es va acabar a les vuit
del vespre, i no només el país ho havia aconseguit, sinó nosaltres com a ciutat, amb
l’obertura de tots els col·legis com si fos una convocatòria normal, perquè vàrem
prendre aquesta decisió, que els obriríem amb tota normalitat, que tothom pogués anar
on va habitualment a votar. I me’n recordo les tensions que hi havia amb les pallisses
de la policia, com hi havia ciutats i pobles que ja tancaven anticipadament els col·legis,
aquí vàrem aguantar; va ser una fita que vàrem aconseguir entre moltíssima gent però
va ser un dia molt feliç.
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Te’n vas amb un munt d’aportacions que la ciutat algun dia les sabrà valorar. Has estat
el sisè alcalde d’aquesta ciutat, has estat un gran Alcalde. I sé que continuaràs fent
aportacions per a la ciutat des d’altres àmbits de la vida, però desitjar-te tota la sort i
que te’n vagis amb el convenciment que et trobarem molt a faltar. Perquè més o
menys dels que estem aquí, aproximadament la meitat, els cicles dels mandats
democràtics dels ajuntaments són molt clars, són de quatre anys, comencen i acaben;
més o menys la meitat dels que som aquí el dia 26 això ho sabrem, sabrem quants
continuem i quants no, n’hi ha que ja està clar que no, tu està clar que no, però veste’n amb el convenciment i la certesa que ho has fet molt bé i que et trobarem a faltar.
Intervé l’Alcalde. Al final aconseguireu que m’emocioni. Algú més vol fer alguna
intervenció?
Intervé la Sra. Descals. Jo perquè abans he parlat des del “jo” i després he pensat que
no havia agraït la feina a l’Alcalde. Moltes gràcies per haver donat tots aquests anys
de la seva vida a la ciutat, que jo penso que no és fàcil, que són molts anys i que
segurament que no tothom té la valentia de fer-ho, perquè també s’ha de ser valent
per estar aquí, gràcies.
Intervé l’Alcalde. Amb el convenciment que m’emporto molt més, molt més del que jo
pugui haver-hi dedicat.
Si no hi ha més intervencions, molta sort a tots per diumenge i sobretot molt d’encert
als ciutadans perquè sàpiguen elegir el que més convingui a la ciutat. Moltes gràcies,
segur que ens anirem trobant. Gràcies a tots per les vostres amables paraules,
moltíssimes gràcies.
Els regidors i el públic assistent aplaudeixen.
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 de nou del matí, i per a constància del que s’hi
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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