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ACTA NÚM. 13 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE SETEMBRE DE 2019 

1A CONVOCATÒRIA 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 de setembre de 2019, a les 6 de la tarda, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA (JxCAT), amb objecte de celebrar 
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Estanis Vayreda Puigvert (JxCAT), Montserrat 
Torras i Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz Díaz (JxCAT), Jordi Güell i Güell 
(JxCAT), Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i Torrent (JxCAT), 
Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT), Adriana 
Francés i Planellas (JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), Anna Barnadas i 
López (ERC), Josep Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i Pérez (ERC), 
Josep Quintana i Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), Josep Guix 
Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Marina Alegre Martínez (PSC), Lluís Riera 
Callís (CUP) i Adriana Roca i Collell (CUP). 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretaria, la Secretaria General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Obra la sessió l’Alcalde i després de donar la benvinguda es passa a l’ordre del dia. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 29 d’agost de 2019. 
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 
Intervé l’Alcalde. En primer lloc el Sr. Alcalde vol expressar el més sentit condol a la 
família SOLANS-MARSILLACH, pel desgraciat traspàs d’en JOAN ANTONI SOLANS, 
el passat 2 d’agost a Calella de Palafrugell. Un arquitecte amb una gran  formació 
urbanística que va ser durant molts anys Director general d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya i una persona molt vinculada familiarment amb Olot.  
Així també lamenta el tràgic accident que van patir un pare de 29 anys i un fill de 4, 
que vivien a la nostra ciutat, a la platja de Riells.  
I proposa adreçar a les dues famílies una carta de condol, en nom de tota la 
Corporació. I així s’acorda.  
 
D’altra banda, el S. Alcalde comenta que del 6 al 10 del present mes de setembre, la 
ciutat va poder gaudir de les tradicionals Festes del Tura. Que sortosament van 
transcórrer amb normalitat i que no es va produir cap incident que hàgim de lamentar. 
Però darrera tot l’ambient festiu, voldria destacar la feina discreta i constant de molts 
col·lectius que han fet més fàcil el funcionament de les Festes : personal de la Brigada, 
de la Policia, dels Mossos, voluntaris de protecció civil, comissió de festes, servei de 
neteja, personal d’emergències i patrocinadors. A tots ells els vol agrair la seva 
implicació i dedicació. I així s’acorda.  
   
I com cada Ple, vol expressar la seva solidaritat amb les víctimes dels feminicides, que 
malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I després torna a demanar 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. També el retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig, 
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Meritxell Serrat, Clara Ponsatí, i Toni Comin així com de l’Anna Gabriel, Marta Rovira i 
el Valtonyc. 
 

Intervé el Sr. Riera. Lamentablement avui hem d’afegir-hi 7 presos polítics més. Fa 
cinc minuts que el jutge acaba de decidir que set persones més siguin segrestades per 
l'Estat espanyol. És totalment lamentable. Aquesta és l'actitud de diàleg que té el 
senyor Iceta. Aquest dia deia que no es persegueix ningú per les seves idees 
polítiques, doncs veient com set persones més se’n van a la presó, aquesta és la seva 
actitud de diàleg que tenen. Seguim amatents i esperant, nosaltres ens quedem avui 
per respecte perquè tenim una moció però sinó nosaltres ens haguéssim aixeca’t i 
haguéssim marxa’t perquè és lamentable viure en aquest Estat espanyol de caire 
feixista i totalitari. 
 
Intervé el Sr. Guix. Presento la meva queixa per les paraules que s'han fet referència 
al senyor Iceta  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Respecte a aquest punt també nosaltres volíem solidaritzar-
nos amb els represaliats d'avui i amb els represaliats de tot aquest període tan trist 
que portem i també amb les seves famílies perquè comença per ells un altre calvari ja 
que tornaran a ser una colla de persones que estaran a Madrid sense saber fins quan 
estaran tancades i que el tracte que han rebut fins ara tampoc tenim cap garantia que 
hagi estat el que respecti els seus drets i que no els vulneri del tot, com anem veient 
que passa fins ara. Sobretot remarcar d'una manera molt ferma que la repressió no és 
la solució i voldríem que això constés i que aquest partit socialista, aquest Estat 
espanyol  o opta pel diàleg, per treballar i per buscar una solució o la veritat és que ho 
passarem realment molt malament perquè l’encallada que tenen a nivell d'Estat 
espanyol és molt important i sense el nostre suport o la nostra col·laboració, el nostre 
diàleg això té vies de no arreglar-se. Per tant, tornem a cridar al diàleg, demanem sis 
plau que s'aturi aquesta repressió perquè la repressió no serà mai la solució. 
 
Intervé l’Alcalde. Prenc nota de la seva queixa. Nosaltres hi estem completament 
d'acord. Fa poquíssims minuts que hem conegut la notícia d'aquesta presó 
incondicional dictada per set persones. Haurem de veure com evoluciona. El que 
passa és que som molts en aquest país els que hem perdut la confiança en la justícia i 
per tant no esperem res de bo. En tot cas anirem seguint de prop tot el que passi. 
 

Seguidament,  el Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 29 d’agost     :  
 

- de particulars :  19 
- d’entitats :  35 

 
A continuació, dona compte de les ENTREVISTES que ha mantingut darrerament amb 
diferents càrrecs de l’administració : 
 

- el dia 5 de setembre va rebre la visita de l’Hble.Sra.TERESA JORDÀ, consellera 
d’Agricultura a Olot. Va firmar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament i va presidir la 
Jornada sobre “Plans de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 
ramaderes” a l’Institut Garrotxa.  

 
- El dia 23 de setembre, juntament amb la regidora Imma Muñoz, es va desplaçar a 

Girona per entrevistar-se amb la Sra. MARIA PUIG, presidenta de Dipsalut. 
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- I finalment ahir dimecres, va rebre la visita a Olot del Sr. XAVIER FLORES, 
director general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, acompanyat del 
Sr. LLUIS GORGORIO, Cap del Servei Territorial de Carreteres a Girona.   
 

Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  

 
- El dia 30 d’agost, va assistir a l’acte de presentació de la programació Olot 

Cultura, que va tenir lloc al costat dels horts del mas Tarut. 
 
- El dia 1 de setembre, va passejar pel centre de la ciutat, amb motiu de la 

celebració de “La Botiga al carrer”; va assistir a l’acte d’inauguració de les 
exposicions de festes del Museu Comarcal de la Garrotxa : “Jo l’exposo” de Marta 
Aumatell i l’altra, de Xevi Moliner, “del Sèrie a la Isohipsa”; va dinar i sopar amb 
els veïns del Nucli Antic, en el marc de la festa del barri i finalment va ser present 
al lliurament de trofeus als guanyadors del Concurs de Colles Sardanistes que va 
tenir lloc a la zona del Firal petit.  

 
- El dia 4 de setembre, va ser present a la reunió de les entitats interessades en 

participar en la Marató de TV3 que aquest any tindrà un format diferent, a la sala 
Torin.   

 
- El dia 5 de setembre, juntament amb les regidores Imma Muñoz i Mariona Camps, 

va participar del dinar de germanor de festes del Casal de la gent gran que va 

tenir lloc en un restaurant de la comarca; va assistir a la reunió de la Fundació 

Impulsa que es va celebrar al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament i va ser 

present a la festa commemorativa del 40è. Aniversari del setmanari “la Comarca”. 

 

- El dia 6 de setembre, va participar dels habituals actes del primer dia de les 

Festes del Tura : cercavila de la faràndula, Ofrena i Pregó, acompanyat 

d’autoritats i alcaldes de la comarca convidats. 

 
- El dia 7 de setembre, va presenciar entre altres : l’actuació castellera dels Xerrics 

d’Olot i dels Marrecs de Salt, el festival de patinatge que va tenir lloc al Pavelló i la 

Batalla de les Flors, a la Plaça Clarà.  

 
- El dia 8 de setembre, va assistir entre altres actes : a l’Ofici solemne del Santuari 

del Tura, va presenciar el Ball dels gegants a la Plaça Major i va participar del 

brindis de festa major de la residència del Tura. 

 
- El dia 9 de setembre, va assistir al Concert de festa major a la Plaça Major. 

 
- El dia 10 de setembre, va presenciar el ball dels gegants a la Plaça Major, va 

assistir a la Tornaboda que va tenir lloc a les fonts de Sant Roc i al vespre, va 

presenciar l’espectacle pirotècnic i també el ball dels gegants amb espelmes a la 

Plaça Major.  

 
- El dia 11 de setembre va presidir l’acte institucional de la Diada, que a causa de la 

pluja, es va haver de celebrar dins l’entrada de l’Ajuntament.  
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- El dia 13 de setembre, juntament amb el regidor Estanis Vayreda va visitar 

l’hipermercat Esclat de Malla i la plataforma logística de Bonpreu d’Hostalets de 

Balenyà, convidats pel seu propietari Joan Font. I a la tarda, va assistir a la 

inauguració de l’exposició sobre la història del barri de Sant Ferriol que va tenir 

lloc a la capella del mateix barri. 

 
- El dia 14 de setembre, va acompanyar el President Torra i la seva esposa a donar 

un volt per Olot, donat que es trobava a la zona, convidat per uns particulars.  

 
- El dia 17 de setembre, es va desplaçar al municipi veí de Torelló, per respondre 

favorablement a la invitació que li va fer el seu alcalde i assistir a la inauguració 

del nou aparcament de l’estació del tren. I al capvespre, va assistir  l’acte de 

presentació del projecte que ha de ser l’Espai Cràter, que va tenir lloc al Saló de 

Sessions d’aquest Ajuntament.  

 

- El dia 18 de setembre, va assistir a les Juntes Generals del Sigma i del CASG que 

varen tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.  

 

- El dia 19 de setembre, va assistir a la xerrada  organitzada per la Residència del 
Tura, sobre “Revolució emocional : 10 habilitats per la vida” que va tenir lloc al 
Casal Maria.  

 
- El dia 20 de setembre es va desplaçar a Girona per assistir a l’Assemblea de 

l’ACM (Associació Catalana de Municipis)  
 

- El dia 21 de setembre, va ser present a la sortida de la XV Clàssics dels Volcans 
que va tenir lloc a la Torre Malagrida; a l’acte d’inauguració de l’exposició “Cruïlles” 
que va tenir lloc a la sala 15 del Museu Comarcal i a la presentació del llibre de 
Jordi Cuixart que es va celebrar al local d’Òmnium.   

 
- El dia 22 de setembre, va assistir a la festa del barri de l’Hostal del Sol. 

 
- El dia 23 de setembre, va assistir a les reunions del Patronat de la Fundació antic 

Hospital Sant Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.  
 

- I finalment ahir dimecres, va assistir a la reunió de la Junta directiva del clúster 
carni Innovacc que va tenir lloc  a la Sala Gussinyé i a la de la Junta General de 
Dinàmig que va tenir lloc a can Monsà.  

 
3.- RELACIONS DE DECRETS 

 
Tot seguit es dona compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del  
2019LDEC002411 al 2019LDEC002752. 
 
Intervé el Sr. Guix. En relació a un dels decrets sobre la contractació de l'actuació 
musical per la festa de Sant Miquel. Hi ha un canvi de criteri perquè normalment les 
actuacions als barris es contractava per les associacions i ara veig que l'Ajuntament ho 
realitza per l'actuació musical de la festa de Sant Miquel. Simplement volem demanar 
un aclariment. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. L'Associació de Veïns de Sant Miquel en el seu dia es va 
dissoldre i va ser el consell del barri el que va signar l'organització de la festa de Sant 
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Miquel i, per tant algunes de les decisions que pren aquest consell de barri s'acaben 
carregant en partides de l'Ajuntament, en concret la pròpia de Sant Miquel. És una 
decisió que pren el consell del barri de fer aquesta actuació i per això la veu carregada 
amb una partida de l'Ajuntament.  
 

4.- ACORDS JUNTA GOVERN 
 

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
Intervé la Sra. Suescun. En referència a la Junta de Govern Local del dia 19 de 
setembre, el punt número 8 que fa referència a la desviació pressupostària de 175.000 
euros en relació a la remodelació de les obres del Firal. En aquí en concret es parla 
que hi han en aquesta desviació, que suposa un 5,9 per cent de més respecte al preu 
inicial pactat, no s'acorda, no es detalla quines són les circumstàncies que donen lloc a 
aquesta desviació.  
 
Intervé el Sr. Güell. Això sí es va aprovar també per Junta de Govern Local, que era 
tota la llista de preus contradictoris que estaven totes numerades. L’únic que es va 
prendre en aquest acord era, en relació a totes les certificacions de preus 
contradictòries, era justament per fer-la pressupostari, però això va passar per junta. 
Avui ho tornarem a explicar però això ja havia passat per Junta.  
 
Intervé la Sra. Suescun. Per últim seria possible saber quin és el valor total de 
desviació que ha sofert amb la remodelació. 
 
Intervé el Sra. Torras.  Quan es va fer aquesta licitació del final va anar per sota i va 
haver-hi una rebaixa important. Sobre aquesta rebaixa important hi ha hagut aquests 
preus contradictoris que han representat sobre el preu que es va adjudicar finalment 
aquests 5,2 per cent però encara vam estar per sota del preu total que sortia 
l'adjudicació.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. No tenim els números exactes aquí però l'obra del Firal va sortir 
per un import menor del que inicialment havia sortit del concurs. No hi ha hagut una 
desviació per sobre del concurs.  
 
5.1. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 

EVENTUAL 
 
Núm. de referència : X2019036647     
Núm. expedient: SG052019000013 

 
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, dona compte 
que: 
 
A setembre 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:  
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Personal eventual màxim 
segons art. 104 bis 

7 

Personal eventual 
contractat a setembre de 

2019 
1 

Adscripció Serveis Generals 

 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Seguim exactament igual amb una persona contractada com a 
principi de mandat. 
 

6.1. - NOMENAR UN REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2019025025     
Núm. expedient: SG012019000025 

 
Atès que el Ple extraordinari de l’Ajuntament d’Olot celebrat el dia 27 de juliol de 2019 
va nomenar 7 representants al CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, l’Alcaldia que 
subscriu, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.- Nomenar també com a representant al CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL a: 
 

• Sra. Montserrat Torras i Surroca (JxCAT-Junts). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest segon punt és de cartipàs. S’ha d’anomenar un setè 
membre del Consell Escolar Municipal. Anomenem a la regidora Montse Torras  com a 
una nova membre del consistori que tindrà representació en el Consell Escolar 
Municipal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ (AMTU) 

 
Núm. de referència : X2019036769     
Núm. expedient: SG062019000003 

 
L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és una 
agrupació voluntària d’ens locals, sense afany de lucre i amb personalitat jurídica 
pròpia, que té com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport 
col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a 
partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats, 
l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos davant 
de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.  
 
D’acord amb els Estatuts, poden ser membres de l’AMTU qualsevol dels municipis, 
comarques i altres ens locals de Catalunya, els quals hauran d’acordar-ho 
expressament pels seus respectius Plens i comunicar-ho formalment a l’Associació.  
 
Els drets i les obligacions dels socis de l’AMTU s’estableixen al Títol quart de l’articulat 
dels seus Estatuts. 
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Les quotes dels ens locals membres de l’AMTU es fixen al punt primer dels acords del 
document de “Certificació de l’acord près en l’Assemblea General de l’Associació de 
municipis per la mobilitat i el transport urbà de 28 de novembre de 2018, per la qual es 
va aprovar la proposta de les aportacions econòmiques dels associats per a l’any 
2019”. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació formar part, com a membre de ple dret, de 
l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, acceptant plenament el 
règim de drets i obligacions inherents a la condició de soci i, d’acord amb tot allò 
exposat, el President de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’Associació de municipis per la 
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i els seus Estatuts, acceptant el règim de drets i 
obligacions inherents a la condició de socis, a l’empara i en l’exercici del dret previst a 
l’article 133 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
SEGON: Nomenar com a membre representant d’aquest municipi a l’Assemblea 
General de l’AMTU a: 
 
JORDI GÜELL GÜELL                        titular 
ANIOL SELLABONA AGUILERA      suplent 
 
TERCER: Aprovar, Disposar i Ordenar la quota a pagar per a l’any 2019 corresponent 
a “una quota fixa de 300,00 € + 0,050 € x núm. d’habitants a 01/01/2018” que en el cas 
de la ciutat d’Olot era de 34.486 habitants, resultant una quota de dos mil vint-i-quatre 
euros amb trenta cèntims (2.024,30 €), que aniran a càrrec a la partida pressupostària 
19 100 912 480026 – TRANSFERENCIES ALCALDIA: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200240  Despeses 19100 912  480026 2024.30 TRANSFERENCIES ALCALDIA 100 001 999 031 999 999 

 
 
QUART: Notificar aquests acords a l’AMTU, a la Intervenció General i als serveis 
municipals competents en matèria de mobilitat, promoció econòmica, benestar social, 
medi ambient i transport urbà, als efectes escaients 
 
Intervé el Sr. Güell. El que portem a consideració del plenari és l’adhesió d'aquest 
Ajuntament a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Aquesta és 
una associació no només de municipis sinó també de consells comarcals i altres 
entitats que agrupen els interessos municipals per configurar-se com ens d'interlocució 
amb l'administració de la Generalitat per fer propostes de millora del transport públic 
urbà. El que proposaríem seria adherir-nos en aquesta entitat i també nomenar dos 
membres del consistori, un com a titular i l'altre com a suplent, la figura meva com a 
titular i com a suplent el senyor Aniol Sellabona. També acordaríem l'aprovació que 
correspon de la quota anual que són 300 euros més cinc cèntims per habitant.  
 
Intervé el Sr. Riera. Volíem fer una abraçada fraternal amb les persones que no tenen 
cobertura de mòbil però que saben que ens hem presentat per ser subseu del Mobile 
World Congress. 
Pel que fa a l’AMTU nosaltres en aquest cas volem fer un vot de confiança però fem 
un vot de confiança amb una qüestió temporal només per un any, bàsicament perquè 
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sabem ben bé a que ens adherim a bastantes associacions i el que això comporta. En 
aquest cas és un cost que has dit de 300 euros més els cinc cèntims per habitant que 
són uns dos mil euros, i a part de tenir un cost entenem que ha de tenir un tipus de 
benefici i que hem de saber aprofitar. Per tant, creiem que tenim tot un any per veure 
quin retorn té aquesta associació o el fet de participar d’aquest espai, però mentrestant 
nosaltres és ben segur que tenim tota una sèrie de problemes de mobilitat a nivell 
intern i creiem que és el moment també d'aprofitar per demanar de recuperar la 
comissió del TPO ja que la vam estar treballant però no li vam donar continuïtat. 
També  recordar-nos que aviat s'acaba i s'ha de renovar el pla de transport urbà que si 
no anem equivocats és cap al 2020 i per tant podríem canviar i millorar les condicions i 
podríem reactivar també part dels punts. Pel que fa al tema del carril bici el tenim 
bastant abandonat i creiem que una ciutat del segle XXI hauria de tenir una xarxa de 
carrils bici de veritat. Hauríem de recuperar els camins verds per anar a l'escola, 
hauríem d'afrontar evidentment el col·lapse que hi ha a l'avinguda Sant Jordi i hauríem 
de fer alguna cosa per afrontar el fet de no estar dins del sistema tarifari integrat i 
creiem que tot això, més enllà de l’AMTU, ens pot ajudar a que tot això tiri una mica 
endavant. Per tant, un vot de confiança però fiscalitzant i amb un temps determinat 
d’un any. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també hi votarem a favor. Donarem un vot de confiança a 
l'equip de govern. Evidentment tot el que sigui treballar per al transport públic i per 
millorar les condicions de vida de la ciutat i l'estabilitat és molt important i necessari. Si 
que aprofitarem aquesta intervenció per agrair les gestions que ha fet l'alcalde, l'equip 
de govern així com també al Consell Comarcal perquè finalment tinguem autobusos 
que vinguin de Figueres amb transport regular amb horaris adequats a les entrades 
dels instituts i escoles d'Olot. Per tant, això és una bona notícia, llàstima que arriba 
tard perquè ho van anunciar a principi de curs i algunes famílies ja tenien decidit quin 
tipus de transport utilitzarien. En tot cas, sí que és una bona notícia i esperem doncs 
que la gent utilitzi i que pugui ser una bona solució per molts estudiants que volen 
venir a estudiar a la nostra ciutat.  
Afegim a les idees que deia la CUP que és important doncs que aquesta adhesió en 
aquesta entitat ens serveixi per treballar més i aprofundir en la coordinació dels 
transports que hi ha a la ciutat. Nosaltres tenim el transport municipal que és el TPO 
però també hi ha el transport interurbà com pot ser el bus transversal o també els 
busos regulars que arriben a la ciutat d'Olot de diferents punts i a vegades ho hem dit 
ja en alguns altres fòrums, que falta coordinació d'horaris en aquests transports i que 
caldria optimitzar aquests transports, a part de la tarifa integrada però també faltaria 
això, coordinació d'horaris, coordinació de línies i una mica optimitzat per a aquest 
transport. Jo penso que és una bona  plataforma per començar a treballar. En tot cas 
com els hi deia és una bona notícia ja que han arribat aquests busos que venen de 
Figueres Olot o d'Olot a Figueres amb horaris ja adaptats als instituts i els horaris de 
treball de la ciutat i per tant pensem que pot ser una bona iniciativa i votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Des d'Esquerra Republicana ja portem temps posant èmfasi 
com a un dels reptes de futur de la ciutat i la comarca és el de la mobilitat i el seu canvi 
de model. Per tant, totalment a favor. Sí que a nosaltres ens agradaria que això 
serveixi també per començar un dels temes que creiem prioritaris que és el redisseny 
del model del TPO i si com hem entès, formar part d'aquesta associació es pot 
demanar estudis que són tècnics, doncs podríem començar a demanar un estudi de 
com es podria  redissenyar tot el TPO amb el tema de circuits i freqüències i aquestes 
coses, perquè serveixi sobretot pel transport públic que utilitzen més olotins i olotines. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Prenem nota de totes les seves intervencions sobretot amb el 
que té a veure amb aquesta comissió del TPO, els hi agraeixo la confiança. La veritat 
és que és un organisme que esperem que ens doni resultats perquè també és una 
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associació a la que se li poden demanar estudis concrets i tenen molta experiència per 
haver-los elaborat en altres ciutats. Veurem tal com ha dit el senyor Riera, quin serà el 
retorn d'aquí un any que puguem fer-ne la valoració.  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents 
 

8.1. - DONAR COMPTE DE LA DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA HOLADOMUS 
 
Núm. de referència : X2019036882     
Núm. expedient: SG052019000014 

 
El projecte PACE (Property Assessed Clean Energy) ideat i implementat amb èxit a 
Califòrnia el 2008, permet a les persones propietàries d´habitatges finançar actuacions 
d´eficiència energètica, en el consum d´aigua i energies renovables amb molt petita o 
nul·la inversió inicial, ja que es pot finançar amb recursos privats fins al 100 % del 
projecte i retornar els diners de la inversió en un temps convingut mitjançant un 
recàrrec voluntari sobre els tributs que graven la propietat afectada. Depenent del tipus 
de millora, el termini de retorn pot arribar als vint anys, assegurant un cost mensual 
prou baix perquè la capacitat d´estalvi no excedeixi mai la quota a pagar, creant un 
cash flow positiu. A més, l´interès a pagar pot ser fiscalment deduïble i el préstec es 
lliga a la propietat afectada per l´actuació i no pas als titulars individuals, de tal manera 
que el préstec es transfereix per venda o refinançament de l´habitatge; d´aquesta 
manera les persones titulars no s´han de preocupar de saldar el cost de les millores si 
decideixen vendre la finca abans del venciment. 
 
El 27 de gener de 2018 es va signar entre la Comissió Europea, a través de 
l´organisme delegat EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises) i un Consorci de vuit entitats  un conveni (Grant Agreement number 
785057 EuroPACE ) per a desenvolupar, fer una prova pilot i crear estàndards d´un 
sistema de finançament per renovar habitatges residencials en matèria d´eficiència 
energètica. L´Ajuntament d´Olot i GLOBAL NEW ENERGY FINANCE, SL formen part 
de les entitats del mencionat Consorci. La Comissió Europea pretén que el Consorci 
focalitzi els seus esforços en tres pilars d´activitat: (1) gestionar una revisió del mercat 
a l´Europa dels 28 estats per afegir a la recaptació tributària dels immobles afectats les 
quotes del finançament privat; (2) Desenvolupar i executar el primer pla pilot 
EuroPACE a la ciutat d´Olot; i (3) Desenvolupar directrius i eines de treball per fer 
plenament expansible el projecte EuroPACE a altres geografies d´Europa.  
 
En compliment de l´esmentat Grant-Agreement s´ha d´endegar ara el pla pilot a Olot i 
a  l´espera de les modificacions legislatives que s´escaiguin per poder millorar-lo, amb 
la denominació de Programa Integral HolaDomus. 
 
La implantació i desenvolupament del Projecte EuroPACE a la ciutat d´Olot es 
realitzarà mitjançant el Programa Integral HolaDomus.  
 
Les actuacions a realitzar es concreten en un Programa Integral de renovació 
d´instal·lacions d´energia i aigua en edificis residencials per permetre assolir millores 
en ecoeficiència, estalvis energètics, ús de fonts d´energia renovable, seguretat 
estructural i accessibilitat. 
 
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 la implantació i desenvolupament del Projecte EuroPACE a la 
ciutat d´Olot que es realitzarà mitjançant el Programa Integral HolaDomus.  
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No hi ha votació. 
 
9.1. - APROVAR EL CONVENI MARC DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 

HOLADOMUS 
 
Núm. de referència : X2019036890     
Núm. expedient: SG112019000020 

 
El Conveni Marc de rehabilitació edificatòria en ecoeficiència, seguretat estructural i 
accessibilitat d’habitatges s´acorda entre l´Ajuntament d´Olot, en la seva condició 
d´Administració Pública del Programa, la Fundació privada EuroPACE en la seva 
condició d´Ens Gestor del Programa i la societat GLOBAL NEW ENERGY FINANCE, 
SL, en la seva condició d´Entitat de Finançament del Programa, en règim de 
cooperació pública i privada (Public-Private Partnership) entre totes tres entitats. 
 
El contingut formal d´aquest Conveni Marc proporciona cobertura legal al 
desenvolupament del Projecte EuroPACE a Olot, a través del Programa Integral 
HolaDomus. 
 
Vist el text del conveni marc que forma part d’aquest expedient com a Annex 1 i els 
informes que l’acompanyen, el president de la Comissió Informativa del Ple, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer. APROVAR el conveni marc de rehabilitació edificatòria en ecoeficiència, 
seguretat estructural i accessibilitat d’habitatges. 
 
Segon. Autoritzar a l’Alcalde-President per tal que en representació de l’Ajuntament 
d’Olot signi aquest conveni i demés documentació necessària per al seu compliment. 
 
La votació i aprovació es fa conjuntament en el punt següent. 
 

10.1. - SUBSTANCIAR CONSULTA PÚBLICA PER LA REDACCIÓ DEL 
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA 

HOLADOMUS 
 
Núm. de referència : X2019036900     
Núm. expedient: SG122019000004 

 
Davant la voluntat de l’Ajuntament d’aprovar un Reglament intern de funcionament del 
programa HOLADOMUS que reguli les relacions entre la Fundació EuroPACE i 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
De conformitat amb els articles 61 i següents de la Llei 39/2015 de procediment 
administratiu i en especial l’article 133 que disposa que: 
 
 Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei 
i reglaments. 

1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de 
reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de 
l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de 
les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma 
sobre: 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 
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Atès que s’ha elaborat un avantprojecte de redactat de la normativa on es recullen els 
extrems sotmesos a consideració, que consten com a annex 1 en aquest expedient. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. SUBSTANCIAR una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament 
per tal de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats pel futur reglament de funcionament del programa Euro PACE. 
 
Segon. Demanar directament l’opinió com a ciutadans afectats o relacionats amb els 
fins que persegueix la norma a: 
 

- tots els departament de l’Ajuntament 
- Cadastre 
- Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
- Cambra de la Propietat Urbana 
- Associacions de Veïns 
- Notaris i Registrador de la propietat 
- Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
- Intersectorial Empresarial 

 
Tercer. Posar a disposició dels destinataris la documentació necessària per tal que 
puguin pronunciar-se sobre la norma. 
 
Quart. Fixar el termini d’audiència en quinze dies hàbils a comptar des de la publicació 
de la consulta. 
 
Intervé el Sr. Güell. El programa Holadomus és la marca amb la qual ens donarem a 
conèixer el producte. És un sistema de finançament d'inversions en temes d'eficiència i 
estalvi energètic però també de habitabilitat en els domicilis i en les propietats de la 
gent. 
Fins ara hem estat parlant del programa Europace, que és un programa que va néixer 
als Estats Units exactament fa vuit anys i, aquesta idea ens va agradar molt i en el seu 
moment conjuntament amb vuit socis de diferents països europeus ens vàrem 
presentar a una convocatòria de la Comissió Europea. Aquest projecte ha estat 
finançat i el rol de l'Ajuntament d'Olot dins d'aquest projecte és el de fer una prova pilot 
a escala europea d'aquesta experiència nord americana dels Estats Units. Durant 
pràcticament dos anys hem estat fent el disseny d'aquest projecte que té una base 
jurídica molt forta i molt important perquè hem de recordar que no és un programa de 
subvencions, no és un programa que dona ajuts en metàl·lic sinó que és un programa 
que el que intenta fer és proporcionar finançament per afavorir la regeneració dels 
habitatges que lamentablement tenen una antiguitat molt acusada i per tant diríem que 
tenen unes deficiències en matèria d'estalvi energètic però també en matèria 
estructural de vegades molt important. 
El projecte el que busca se sustenta en tres potes en termes de sostenibilitat. D'una 
banda, pot ser l'element més substantiu del projecte pel qual ens han finançat és el 
tema de l'eficiència energètica. De fet la Comissió Europea, la línia de finançament 
que dona suport aquest programa es diu finançament de iniciatives innovadores de 
finançament en contra del canvi climàtic i per tant, la branca de la sostenibilitat és on 
hem d’excel·lir amb aquest programa. Nosaltres no ens volem quedar curts i aleshores 
ens hem pensat que aquest projecte havia de tenir altres elements importants. 
El segon element seria precisament el d’anar una mica més enllà que és el de la 
habitabilitat. Ens trobem en molts casos que segurament la prioritat de moltes famílies 
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abans de fer inversions en matèria d'estalvi energètic segurament tindran a veure més 
amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge com poden ser per exemple disposar 
d'un ascensor, una reforma estructural de la teulada, un tema doncs d'arranjament de 
la instal·lació elèctrica, de serveis comuns si es tracta d'una comunitat de veïns. 
Aquesta també és una oportunitat per crear ocupació i també perquè els negocis locals 
doncs generin moviment econòmic i també generin més ocupació. Alhora  de retruc 
també estem pensant que això podria ser un nou filó d'ocupació per a determinats 
col·lectius que tenen certes dificultats d'inserció en el mercat laboral. 
En tercer lloc, aquest projecte també el que busca és una especial sensibilitat en 
relació en aquests propietaris i aquelles famílies en què es poden trobar amb una 
situació de vulnerabilitat, no només de vulnerabilitat que en podríem dir d'emergència 
energètica sinó també inclús en qüestions de salut, és a dir sabem que un habitatge en 
bones condicions és molt més agradable viure-hi i crea unes condicions de vida molt 
millors que no pas les d'un habitatge on hi ha humitats, on hi ha fressa, on la 
temperatura és molt baixa i per tant, el programa disposarà d'un fons de garantia 
precisament per cobrir necessitats de famílies que habitualment no poden accedir a 
altres productes financers que ja hi ha en el mercat.  
Després d'aquesta introducció entraré a explicar una mica doncs els tres punts. 
 
El primer ja l’he explicat una mica i es tracta que s’ha adoptat el nom comercial en què 
es coneixerà el programa Europace i que a partir d'ara parlarem de Holadomus.  
 
El segon punt seria aprovar aquest conveni marc que se signa entre totes les parts 
involucrades en el desenvolupament del projecte de la Holadomus. D'una banda tenim 
tres socis que són els tres socis impulsors, en aquest cas és l'Ajuntament d'Olot, és la 
Fundació Europace i el tercer és Energy Finance que és el soci que serà l'encarregat 
de proveir el finançament per a les actuacions de la gent que s'acullin al programa. 
Una quarta figura que alhora es desdobla en tres que són el que en podríem dir les 
persones adherents. Les persones adherents són aquestes tres: les persones 
beneficiàries, que són propietaris d'un immoble; són tècnics consultors, que són els 
que assessorant els promotors les millors inversions que poden fer els seus immobles; 
i la tercera figura són els constructors. Trobem aquestes tres figures que són les que 
es podran adherir a aquest conveni marc, d'una banda els promotors i els beneficiaris 
del suport i del finançament, més els constructors i tècnics assessors.  
Aquest conveni marc el que fa bàsicament és regular aquestes figures i quines 
obligacions té cadascuna d'aquestes figures i com es relacionarà amb les altres. 
 
Per arribar finalment al tercer punt que portaria a la consideració d'aquest plenari que 
és iniciar que aquí oferim una rectificació del títol que pot induir a pensar que farem 
una consulta popular i no és una consulta popular sinó que és una consulta pública on 
hi ha hagut un error de transcripció del que determina la Llei de Procediment 
Administratiu Comú que diu que com a pas previ a l'inici de redacció i aprovació d'un 
reglament cal fer un pas previ que se'n diu de consulta pública. 
Aquest procediment que ha introduït aquesta llei és el que permet una connotació molt 
positiva i és que evita que un cop s'ha aprovat un reglament inicialment, és que 
després hi hagi al·legacions pel fet de no haver fet una consulta pública prèvia. A 
aquesta consulta pública prèvia va dirigida a totes aquelles persones entitats o 
organismes que es creu que tenen alguna cosa a dir en relació al reglament que es vol 
redactar. D'aquesta manera nosaltres hem pensat que aquesta consulta pública havia 
d'anar adreçada a tots els departaments de l'Ajuntament, també al cadastre, el 
Consorci d'Acció Social, la Cambra de la Propietat Urbana, associacions de veïns, a 
notaris i registradors de la propietat, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat i també de la Intersectorial Empresarial. Aquest projecte té un caràcter tan 
integral que per aquest motiu hem considera’t que totes aquestes entitats, que 
d'alguna manera o altra estan relacionats amb el conveni que hauríem aprovat 
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anteriorment, doncs que diguin la seva en relació al document que passaríem aprovar 
en posterioritat. A aquest document el que descriu és que es pretén solucionar 
precisament amb la futura redacció dels reglaments i quins són els seus objectius. Per 
això és interessant aquest pas previ per no deixar-nos a cap d'aquestes persones que 
segurament que té coses importants o reflexions importants que puguem recollir i que 
després els incorporaria en la redacció futura del reglament.  
Aquest reglament què és el que pretendrà? Aquest reglament és un pas posterior que 
d'alguna manera el que farà serà concretar el funcionament i les relacions que 
s'establiran entre tots els actors. Per tant, ara aprovaria el conveni marc però 
posteriorment això s’haurà de protocol·litzar amb una sèrie de documents que aniran 
passant per ple. 
 
Per tant, primerament hem de fer aquesta consulta pública, haurem de regular quina 
és la relació entre l'entitat financera i els beneficiaris dels crèdits, haurem de regular 
quina relació hi ha entre l'Ajuntament i la Fundació Europace que farà tota la gestió, 
haurem de regular la relació que hi haurà entre els futurs beneficiaris i la Fundació 
Europace. Tot això s'haurà d’estipular en els documents que anirem passant pel 
plenari.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. A més voldria completar la informació que crec ha estat molt 
complerta explicant per qui no sàpiga que el dia 8 d'octubre farem la presentació 
pública. Avui el que fem és aprovar el conveni que és la part més important i el que 
farem és la presentació pública d'aquest projecte. Vindran els representants membres 
de la Comissió Europea de fet vindran fins i tot el govern insular, és a dir, aquest és un 
projecte que vull recordar-ho tot i que ja ho ha dit al principi el regidor, és un projecte 
que es fa la prova pilot aquí i ha de ser una prova que sigui escalable, és a dir que 
sigui reaplicable a tot el territori català per després acabar-ho fent a nivell europeu. 
Si tan sols ens acostem als resultats que va donar un instrument semblant els Estats 
Units es va suposar la rehabilitació de milers i milers d’habitatges i sobretot aquest 
caràcter d'accessibilitat d’un tema complexa que moltes vegades una persona potser 
està en una família o un propietari d'una casa doncs estaria disposat a que a casa 
seva funcionés amb energies renovables en millorar en rehabilitar casa seva però no 
sap com fer-ho o no sap si és millor posar plaques fotovoltaiques o canviar els 
tancaments o canviar la coberta, és a dir que hi ha moltes maneres d'obtenir aquests 
beneficis a partir dels diners qui vol invertir i sobretot el que quedaven fora de la 
possibilitat de fer aquesta rehabilitació moltíssimes famílies que no generen confiança 
en les entitats bancàries perquè els hi donin el crèdit necessari per fer-ho perquè els 
crèdits bancaris actualment no estan pensats per les quantitats que precisament 
representen aquestes rehabilitacions que moltes vegades es mouen entre els 10 i els 
30 mil euros i amb una capacitat de retorn a molt llarg termini, és a dir, hi pot haver 
famílies que diguin escolta jo és que vull fer això però puc dedicar 40 euros al mes no 
em puc dedicar més. El que es tracta és que a partir de Holadomus, d'aquest projecte 
controlant que els instal·ladors realment ho facin amb qualitat que no només posin les 
fotovoltaiques sinó que aquelles plaques fotovoltaiques funcionin bé i hi hagi un bon 
manteniment. Són molts els reptes que assumim esperem i tenim moltíssima 
confiança. Han set dos anys de feina on han participat directament l'interventor de 
forma molt important perquè hi havia obstacles molt difícils de superar i també 
jurídicament i la veritat és que el presentem amb molta il·lusió i desitjant que sigui una 
gran eina primer per la ciutat i després pel país i al final un poble net perquè, no ho 
oblidem, això lluita contra el canvi. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Nosaltres ens referim en aquest cas al conveni. No trobem neutre 
ja que no dona possibilitats a l'hora de l'adopció de la financiació sinó que directament 
t’has de finançar en un dels tres socis en aquest cas seria el Gener Finance durant un 
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període de quatre anys. Passat aquest període no sé què passarà però els primers 
quatre anys les persones que es vulguin acollir a aquest programa si busquen la 
financiació en aquest mateix programa, obligatòriament estaran condicionades a anar 
en aquesta entitat financera. Per tant com que està lligat en aquesta única entitat i no 
dona possibilitat de triar i nosaltres ens agrada més l'economia social i solidària ens 
abstindrem. 
 En el segon punt en el de substanciar una consulta pública a nosaltres ens agradava 
més quan posava abans consulta popular que així tothom hagués pogut participar-hi. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres evidentment hi votarem a favor. Ens sembla un projecte 
molt interessant el que passa és que sí que la música sona bé però la lletra que cal 
tocar de peus a terra. És un projecte molt agosarat i Olot és la ciutat que és, tenim la 
capacitat econòmica que tenim, tenim el múscul que tenim i per tant. tirar això 
endavant requereix de molt esforç i molta dedicació. Per tant en tot cas sí que ens 
sembla positiu perquè tot el que sigui treballar per la sostenibilitat i treballar per la 
rehabilitació d'edificis i sobretot nosaltres que a més a més ho hem defensat molt del 
nostre programa electoral ja que Olot ens cal treballar moltíssim per rehabilitar aquests 
edificis que estan malament i per tant que les famílies tinguin un habitatge digne per 
tant aquest és un projecte que encaixaria. Tot i així, hem de fer la prova pilot a Olot 
però a tot això d'expandir-nos, a tot això hi ha altres administracions que tenen molta 
més capacitat que nosaltres com pot ser la Generalitat, el Govern de l'Estat, el Govern 
d'Europa que després en tot cas hauria de fer una expansió cap a fora però el que és 
la prova pilot a Olot ja ens sembla bé. Hi ha alguns temes de dubtes perquè nosaltres 
ara fem un conveni amb Fundació Europace que bàsicament hi estem integrats 
nosaltres i també l’Ajuntament d’Olot i després hi ha el Energy Finance que és una 
altra pota que està aquí dintre, i justament, el Energy Finance és qui finançarà, farà de 
banc perquè totes aquestes obres o projectes de rehabilitació que s'han de fer a les 
cases o els edificis comunals puguin tirar endavant. 
Què passaria si Energy Finance no té recursos o queda endeutat?  Aquí nosaltres a 
l'Ajuntament d'Olot tindríem una responsabilitat en aquest cas o no? És un tema que 
en tot cas penso que hauríem d'aclarir si hi ha un aval o algun tema que almenys 
l'Ajuntament després no tinguéssim que quedar enganxats aquí al mig. En quan els 
objectius del projecte ens semblen molt interessants, sobretot n'hi ha alguns de suport 
tècnic a les famílies o les persones que s'hi vulguin interessar per rehabilitar, eliminar o 
reduir tràmits burocràtics en relació a l’administrat, organitzar la finestra única i aplicar 
la simplificació dels tràmits dels beneficiaris del projecte.  
Hi ha també una pregunta que volia dir en un objectiu de constituir el Fons de Garantia 
Social per tal que els grups vulnerables també puguin ser prestataris. Més o menys 
s’ha explicat però en tot cas aquest fons com es podria veure, com es podia gaudir. 
Això serien uns quants dubtes que teníem en aquest cas el que és el que pensem que 
com deia és molt agosarat i amb l'Ajuntament d'Olot tenim un múscul que tenim per 
tirar la endavant. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Bé nosaltres pensem que és un projecte que evidentment 
està molt bé que el fet de que Olot sigui una ciutat pionera en implementar aquest 
sistema  és una cosa que per la ciutat pot donar un renom i enllaçar en un mateix 
projecte salut, habitatge, transició energètica i per tant també és un fet que sumar a 
favor. Però bé nosaltres els hi demanarem a l'equip de govern que això no sigui l'únic 
“hit” del mandat, és a dir, que no ens quedem en això per demostrar que som un 
municipi que està bolcat en la transició energètica, que rescatem aquell PAES que ja 
sé que som molt insistents i que tenim en aquell calaix que anem intentant 
d'implementar, perquè tot i que el programa està bé i que realment donarà l'oportunitat 
tal com ha explicat el regidor de que segurament persones que no es podrien acollir a 
un altre sistema de finançament, a través d'aquí puguin remodelar els seus habitatges, 
posar sistemes d'atenció energètica, per tant millorar la seva factura energètica. Tot 
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això està molt bé però quan mirem el que ha dit el senyor Alcalde de ajudar a nivell 
mundial, si anem a fer aquesta projecció a nivell mundial i comptem quants olotins i 
olotines, quants habitatges d'Olot realment s'acabaran adherint en aquest projecte i 
mirem quin estalvi en emissions de CO2 això acabarà generant que d'aquí tres o 
quatre anys puguem parlar de 400 o 500 habitatges. Això seria una passada però si 
acabem parlant d'un nombre d'habitatges que estigui molt bé per a les persones que 
han pogut fer aquest tràmit però que en general com a transició energètica no ens 
ajudi a assolir aquesta sobirania energètica que nosaltres sempre pensem que és vital, 
necessitarà que aquesta ciutat hagi fet altres passos decidits per la transició 
energètica i per tant els hi demanem això. En el mandat anterior teníem la Xarxa 
Espavilada de Calor i Fred que va estar molt bé però vam quedar bastant allà. En 
aquest mandat l'Europace o la Holadomus s'emportarà doncs molt de ressò però el 
que demanem és que no ens quedem aquí, és a dir, que per anar cap a aquella visió 
global que tenia el senyor Alcalde intentem de reduir en tones de CO2 pel que fa a la 
ciutat d'Olot i pel que fa als edificis municipals en tot el que sigui possible i per tant, 
que aquest sigui un projecte més de uns anys on Olot faci un pas decidit cap a 
aquesta transició energètica. 
 
Intervé el Sr. Güell. Pel que fa ja fa Energy Finance, que és el soci europeu que 
proveirà del finançament, serà el soci del projecte durant quatre anys perquè 
precisament és soci del projecte i no se'l pot expulsar. De tota manera els beneficiaris 
del programa no tindran perquè acollir-se al finançament de Energy Finance que és el 
que proveirà la Fundació Europace a través del programa Holadomus, és a dir, el 
beneficiari podrà triar qualsevol tipus de finançament i  d'alguna manera podrà escollir 
el servei que ell vulgui. la part del servei que vulgui o dir no jo només vull 
assessorament, doncs només tindrà l'assessorament perquè aquella persona o ja té 
fons propis o té una altra font de finançament que considera que és més adient que la 
que li pot proporcionar Holadomus. 
Passat aquest període de temps avaluarem com ha funcionat el programa i mirarem 
quines altres fonts de finançament podem incorporar al programa, però en aquest 
moment que és un soci estratègic i que hi estem lligats precisament pel projecte 
europeu doncs no podem d'alguna manera prescindir-ne. 
Pel que fa també a les dimensions d'Olot, el projecte curiosament Olot forma part del 
projecte per les pròpies dimensions d’Olot, és a dir, en el seu moment no és que Olot 
inicia el projecte i que va ser un idea que vàrem tenir nosaltres sinó que hi va haver 
una sèrie d'actors europeus que tenien ganes de tirar endavant aquesta iniciativa i 
estaven buscant un municipi que hi estigués interessat en formar part del projecte i 
que tingués unes característiques similars precisament a les d'Olot. La importància del 
projecte no és ser aquesta prova pilot on s'implementa en un municipi gran o petit sinó 
que l'èxit del projecte és que, primer que es pugui fer aquest tasteig en un lloc acotable 
com és Olot i la clau és exportar la idea a altres territoris. Per tant, ara iniciarem 
aquesta prova pilot per després anar-la a exportar. Per tant no ens ha de fer por la 
mida en aquest cas, és més l'agilitat i la intel·ligència i la perseverança que tinguem en 
impulsar aquesta  prova.  
Pel que fa al fons de garantia que s'estipula i que surt en el conveni marc, ho hem 
explicat abans. Aquest fons de garantia és el que precisament ha de corregir i el que 
ha de permetre la realització de les operacions. És evident que no totes les operacions 
sortiran bé, tot i que una avaluació de risc abans de signar qualsevol operació 
creditícia sempre es poden donar situacions sobrevingudes, és a dir, una persona pot 
perdre un lloc de treball i pot tenir dificultats financeres per pagar una quota i és per 
aquest motiu que, a part de l'avaluació de risc inicial, es diposita i es crea un fons de 
garantia per poder superar aquests entrebancs. 
Tot això ho teníem estimat i es dimensionarà el fons de garantia d'acord amb el 
nombre d'operacions que es vagin signant de manera que és una cosa que s'ha 
avaluat i que d'entrada no ens fa patir.  
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Finalment una consideració també de caràcter genèric, tal com deia la regidora Anna 
Barnadas, això del “hit” és un pas però és un pas molt important ja que el programa 
Europace és un programa molt innovador i en realitat és un primer pas per fer moltes 
més coses, no ens aturarem aquí. Però també és veritat que aquest projecte també hi 
ha una part de generositat de l'Ajuntament d'Olot cap a la resta del territori. De fet en el 
conveni marc, no sé si ho posa explícitament però en tot cas ho puc explicar. També 
des de la Fundació Europace el que volem és la funció d'escalar aquest projecte, 
exportar-lo d'Olot cap a la resta de Catalunya en el sentit que implementar aquesta 
prova d'Olot l'impacte que tindrà serà l'escala que ens donarà a Olot, això és veritat, 
però aquesta escala, aquesta experiència el que han de fer és ser generosos cap a la 
resta de territoris i esforçar-nos perquè això s'implementa a tot arreu. Què ens pot 
semblar una cosa petita pel fet de ser Olot però en canvi l'impacte que pot tenir a una 
escala molt més gran serà de consideració. 
 
Intervé la Sra. Roca. Només uns aclariments perquè quedi clar, és a dir, si jo vinc amb 
el finançament d'una altra entitat i vinc a buscar assessorament i acompanyament, 
després l'Ajuntament farà aquest acompanyament i aquell pas qui havia que el deute 
quedava com inscrit a la propietat seguirà endavant o només això passa quan entres 
dins el programa a través del Energy Finance? i després, si jo vinc com dic amb els 
cèntims d'una altra banda aquest acompanyament és totalment gratuït per part, en 
aquest cas, de l'Ajuntament que el faria, és a dir, m’explicaran les bonificacions que 
tindré jo a l'IBI, me tramitaran els papers corresponents, m'he posaran en contacte 
amb els instal·ladors que estaran certificats? 
 
Intervé el Sr. Güell. Efectivament, és a dir, com que el producte es pot consumir a 
trossets tot allò que es presti en recursos propis de la Fundació Europace més aquests 
recursos que hi posa l'Ajuntament d'Olot i que són precisament els que estan 
estipulats en el conveni, això serà gratuït pels usuaris, no hauran de pagar res. 
Aleshores, si la persona diu a mi no m'interessa el finançament que esteu oferint 
vosaltres perquè jo ja tinc un banc de confiança o vull anar a una altra font de 
finançament, en aquest cas això és el particular que estableix una relació amb un 
tercer i aquí no intervenim per res, és a dir, qualsevol tipus d'inscripció marginal en el 
registre de la propietat en aquest cas no es produiria. Això quedarà a compte de l'altra 
entitat i ens en desvincularem. 
 
Intervé el Sr. Guix.  Jo li he fet una pregunta i de moment no m'ha contestat, és a dir 
nosaltres formem part d'una fundació on hi ha Europace, on hi ha l'Ajuntament d'Olot i 
on hi ha Energy Finance, per tant si aquesta empresa que és el que aporta el 
finançament o que donará crèdit no funciona i per tant té problemes econòmics i s'ha 
de retirar, qui assimila el deute d'aquesta empresa o els deutes que pugui tenir, han de 
ser a la ciutat o bé això passarà a mans d'Europa o no hi ha cap problema. I després 
també el fons de garantia, qui el paga, qui posarà diners a aquest fons de garantia? 
També, si a l'Ajuntament d'Olot rebrem diners i rebem finançament d'Europa o 
d'Espanya o de Catalunya per tirar endavant aquest projecte perquè això comportarà 
unes despeses importants, si més no de personal. 
 
Intervé el Sr. Güell. Si l'empresa Energy Finance entrés en ruïna, preguem que això no 
passi no es traduirà cap contracte amb l'Ajuntament ni tan sols amb la Fundació 
Europace i deixarà una relació directa entre el Energy i el beneficiari del finançament. 
Aleshores ara entraríem en un aspecte de procediments concursals que jo no hi 
entenc, però en aquest cas sí que ha estat dissenyat tot el sistema perquè això no 
repercuteixi a l'Ajuntament d'Olot. Això sí que s'ha tingut molt en compte i l'interventor 
si que ho ha tingut sempre segradissim. I tot el disseny i l'estructura jurídica del 
programa és per protegir els interessos de la ciutadania d’Olot.  
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El  Fons de Garantia es nodrirà de fons públics ja que no es pot nodrir de cap altre 
manera i això lligaria amb la tercera pregunta ja que que nosaltres el que farem serà 
presentar-nos a altres convocatòries d'ajudes ja sigui de la Comissió Europea, sigui de 
la Generalitat o siguin de la Diputació de Girona per poder finançar els futurs passos 
d'aquest projecte. De moment no han de patir perquè està finançat per la Comissió 
Europea però tenim tot un any per buscar fons per  la sostenibilitat del projecte. De fet 
la sostenibilitat del projecte també passa per l'escalat, perquè ha de poder generar 
prou recursos perquè el projecte sigui també financerament sostenible per ell mateix. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. De fet si busquem una partida del HolaDomus a l'Ajuntament no 
li trobaran pas, és a dir no esperem que això sigui o ens aporti diners com a 
Ajuntament. Ara mateix ni molt menys i pensem que pot donar molt bons resultats, és 
a dir, tot l'instrument està molt ben construït. 
Només una cosa volia afegir, el servei es prestarà des de l'Ajuntament, és a dir, la 
oficina de la HolaDomus estaran als baixos de l'Ajuntament, és a dir, per comptes 
d'entrar a l'oficina d'atenció ciutadana entrarem en cap a l'esquerra on avui dia hi ha la 
sala la Sala Quera i això serà immediat, és a dir, a la que el dia 8 d’octubre es faci la 
presentació pública en pocs dies esperem posar-ho en funcionament. Potser en 
poques setmanes ens ha sortit un entrebanc inesperat que és que hi torna a haver 
unes eleccions generals i determinades coses en període electoral no ens està permès 
fer actes com una presentació d'algun tipus o una campanya publicitària important 
adreçada a tota la població informant de tot això però bé, en tot cas, com a molt tard 
seria immediatament després d'aquestes eleccions generals.  
 
Intervé la Sra. Roca. Només ara que ha comentat que no ens costarà cap diner 
diguéssim que quan vam aconseguir la fundació vam haver de fer una aportació no? 
 
Intervé el Sr. Güell. Si que ens costen de diners, el que passa és que fins ara tots 
aquests recursos econòmics venen de la Comissió Europea i el que volia dir és que no 
ens ha costat res a la ciutadania d’Olot.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi ha compte d'ingressos i de despeses. És evident que si tenim 
un tècnic treballant en aquest projecte des de fa dos anys això val uns diners però 
aquest finançament ens ha arribat a través de la Comissió Europea.  
 
Sotmesos els dos punts a votació: 9 i 10 s’aproven per 19 vots a favor (11 JxCAT – 
JUNTS, 5 ERC i 3 PSC) i dues abstencions (2 CUP). 
 

11.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, PLEC TÈCNIC I PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN REGIR LA CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL 
SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2019036905     
Núm. expedient: CCS12019000032 

 
Vista la necessitat de contractar el servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot. 
 
En compliment de l’establert a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), l’objecte del contracte es divideix en 
els següents lots: 
 
- LOT 1: BLOC A - EDIFICIS ADMINISTRATIUS 
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- LOT 2: BLOC B - EDIFICIS EDUCATIUS 
- LOT 3: BLOC C - EDIFICIS CULTURALS 
- LOT 4: BLOC D - EDIFICIS ESPORTIUS 
- LOT 5: BLOC E - EDIFICIS SOCIALS 
 
El contracte es qualifica com a contracte administratiu de serveis, d’acord amb els 
articles 25 i 17 de la LCSP i està subjecte a regulació harmonitzada al superar el seu 
Valor Estimat l’import fixat a l’article 21.1.b) de la LCSP modificat per l’Ordre Ministerial 
HFP/1298/2017, de 26 de desembre, pel que es modifiquen els límits dels diferents 
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic, amb entrada en vigor 
a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
La durada del contracte s’estableix en dos anys amb possibilitat de dues pròrrogues 
d’un any cadascuna, essent la dura màxima del contracte de 4 anys. 
  
El pressupost anual màxim de licitació s’estableix en UN MILIÓ SET-CENTS VUIT MIL 
QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.708.042,98), IVA 
inclòs, per a la totalitat dels lots.  
 
El pressupost anual màxim de cada lot és el següent: 

 

COST 2020 - ANY 1 CONTRACTE 

CONCEPTE BLOC A BLOC B BLOC C BLOC D BLOC E 

Cost del servei 58.813,17 € 380.547,89 € 112.178,37 € 105.507,94 € 7.550,38 € 

Cost del responsable d'equip 4.269,36 € 18.593,63 € 5.898,00 € 6.351,69 € 863,97 € 

Total base imposable 63.082,53 € 399.141,52 € 118.076,37 € 111.859,63 € 8.414,35 € 

IVA 13.247,33 € 83.819,72 € 24.796,04 € 23.490,52 € 1.767,01 € 

TOTAL 76.329,86 € 482.961,24 € 142.872,41 € 135.350,15 € 10.181,36 € 

TOTAL ANUAL 847.695,02 € 

 

CONCEPTE BLOC A BLOC B BLOC C BLOC D BLOC E 

Cost del servei 59.690,88 € 386.226,26 € 113.852,56 € 107.082,31 € 7.663,06 € 

Cost del responsable d'equip 4.333,40 € 18.872,53 € 5.986,47 € 6.446,97 € 876,93 € 

Total base imposable 64.024,28 € 405.098,79 € 119.839,03 € 113.529,28 € 8.539,99 € 

IVA 13.445,10 € 85.070,75 € 25.166,20 € 23.841,15 € 1.793,40 € 

TOTAL 77.469,38 € 490.169,54 € 145.005,23 € 137.370,43 € 10.333,39 € 

TOTAL ANUAL 860.347,96 € 

El Valor Estimat del Contracte es fixa en 3.438.793,93 € IVA exclòs: 

- Pressupost màxim anualitats contracte: 1.411.605,77 €, IVA exclòs. 
- Eventuals pròrrogues: 1.454.055,84€, IVA exclòs. 
- Modificacions previstes: 573.132,32 €, IVA exclòs. 

 

  CONTRACTE PRÒRROGA 

MODIFICACIONS 
PREVISTES 

  

  
TOTAL ANUAL 

S/IVA 

TOTAL ANUAL 
S/IVA TOTAL 

ANY 1 CONTRACTE 700.574,40 €   140.114,88 € 840.689,28 € 

ANY 2 CONTRACTE 711.031,37 €   142.206,27 € 853.237,64 € 

ANY 1 PRÒRROGA   721.645,15 € 144.329,03 € 865.974,18 € 

ANY 2 PRÒRROGA   732.410,69 € 146.482,14 € 878.892,83 € 

TOTAL VEC 1.411.605,77 € 1.454.055,84 € 573.132,32 € 3.438.793,93 € 
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El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a una 
pluralitat de criteris d’adjudicació, de conformitat amb els articles 131 i 145 de la LCSP, 
i la tramitació de l’expedient de contractació serà ordinària. 
 
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la 
contractació i el plec de prescripcions tècniques. 
 
De conformitat amb els articles 28 i 116 de la LCSP. 
 
De conformitat amb els articles 117, 122 i 124 de la LCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional segona de la LCSP.  
 
 
Proposo 
 
Primer.- INICIAR, de conformitat amb l’article 116 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa del que ha de regir la licitació per adjudicar el “servei de 
neteja dels edificis administratius, educatius, culturals, esportius i socials de 
l’Ajuntament d’Olot”. 
 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa per adjudicar el “servei de neteja dels edificis 
administratius, educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot ”, pel preu 
de licitació màxim d’UN MILIÓ SET-CENTS VUIT MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.708.042,98) IVA inclòs, per a la totalitat dels lots. 
 
El pressupost anual màxim de cada lot és el següent: 

 
 
 
COST 2020 - ANY 1 CONTRACTE 

CONCEPTE BLOC A BLOC B BLOC C BLOC D BLOC E 

Total base imposable 63.082,53 € 399.141,52 € 118.076,37 € 111.859,63 € 8.414,35 € 

IVA 13.247,33 € 83.819,72 € 24.796,04 € 23.490,52 € 1.767,01 € 

TOTAL 76.329,86 € 482.961,24 € 142.872,41 € 135.350,15 € 10.181,36 € 

 

COST 2021 - ANY 2 CONTRACTE 

CONCEPTE BLOC A BLOC B BLOC C BLOC D BLOC E 

Total base imposable 64.024,28 € 405.098,79 € 119.839,03 € 113.529,28 € 8.539,99 € 

IVA 13.445,10 € 85.070,75 € 25.166,20 € 23.841,15 € 1.793,40 € 

TOTAL 77.469,38 € 490.169,54 € 145.005,23 € 137.370,43 € 10.333,39 € 

 
 

COST 2022 - PRÒRROGA 1 

CONCEPTE BLOC A BLOC B BLOC C BLOC D BLOC E 

Total base imposable 64.980,16 € 411.145,37 € 121.628,16 € 115.223,96 € 8.667,50 € 

IVA 13.645,83 € 86.340,53 € 25.541,91 € 24.197,03 € 1.820,18 € 

TOTAL 78.625,99 € 497.485,90 € 147.170,07 € 139.420,99 € 10.487,68 € 
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COST 2023 - PRÒRROGA 2 

CONCEPTE BLOC A BLOC B BLOC C BLOC D BLOC E 

Total base imposable 65.950,38 € 417.282,68 € 123.444,11 € 116.944,07 € 8.789,45 € 

IVA 13.849,58 € 87.629,36 € 25.923,26 € 24.558,25 € 1.845,78 € 

TOTAL 79.799,96 € 504.912,04 € 149.367,37 € 141.502,32 € 10.635,23 € 

 
 
La durada del contracte s’estableix en 2 anys i es podrà prorrogar d’any en any, fins a 
un màxim de 4 anys. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels serveis abans esmentats. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa del servei, per a la primera anualitat, que es 
finançarà amb càrrec a les següents partides del Pressupost Municipal:  
-Neteja edificis Corporació (lots 1 i 5):.....86.511,22 € 
-Neteja edificis educatius (Lot 2)............482.961,24 € 
- Neteja edificis culturals (lot 3)..............142.872,41 € 
- Neteja edificis esportius (Lot 4).............10.181,36 € 
 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despeses 99999 76329.86 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 482961.24 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 142872.41 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 99999 135350.15 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 10181.36 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació ordinària 
subjecte a regulació harmonitzada de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, que es 
tramitarà pel procediment obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració, en 
virtut dels articles 131, 145 i 146 de la LCSP. 
 
Sisè.- PUBLICAR la licitació en el DOUE i al Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article  135 de la LCSP. 
 
Setè.- DESIGNAR responsable del contracte, a què fa referència l’article 62 de la 
LCSP, al Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’àrea  de Territori, Espai Públic i 
Medi Ambient.  
 
Vuitè.- DELEGAR a la Junta de Govern Local la competència per aprovar tots els 
actes de tràmit que s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des 
del seu inici fins a la seva finalització o resolució. 
 
Intervé la Sra. Torras. Proposem aprovar l’expedient , plec tècnic i plec de clàusules 
administratives particulars, que han de regir la contractació del servei de neteja 
d’edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament. 
El contracte té per objecte la prestació de serveis de neteja, tant a les dependències 
interiors com exteriors, dels edificis i equipaments municipals i centres d’ensenyament. 
Aquest contracte es divideix en cinc lots: 
 



Mod ACTS_DP06 

1. LOT 1 que correspon a edificis administratius 
2. LOT 2 que correspon a edificis educatius 
3. LOT 3 que correspon a edificis culturals 
4. LOT 4 que correspon a edificis esportius 
5. LOT 5 que correspon a edificis socials 

 
Els empresaris que es presentin poden licitar per un lot o per tots; així mateix podran 
ser adjudicataris per un o mes lots. 
Per raó de la seva quantia està subjecte a regulació harmonitzada i es publicarà la 
licitació en el DOUE ( Diari Oficial de la Unió Europea). 
El pressupost base de licitació comprèn l’import total per als dos anys de durada del 
contracte i és de 1.708.042,98€ iva inclòs. L’import del primer any ascendeix per l’any 
2020 a 847.695,02€ i el del segon a 860.347,96€. 
La durada del contracte es de dos anys però hi ha possibilitat de dues pròrrogues d’un 
any cadascun. 
El valor estimat del contracte es càlcul que s’ha de fer, pels dos anys més les dues 
pròrrogues, és a dir, el valor estimat del contracta és de  3.438.793,93€ iva exclòs. 
 
Pel que fa els criteris d’adjudicació d’aquest contracte, hi ha uns criteris vinculats a 
l’objecte del contracte avaluables de manera automàtica fins a 55 punts. En aquest 
apartat estem parlant de l’oferta econòmica. 
Els següents són els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici 
de valor, en aquest apartat la puntuació serà fins un total de 45 punts. En aquest 
apartat la proposta tècnica del servei són 38 punts de màxim i les millores al plec fins a 
7 punts. 
 
Establim en aquest contracte una condició especial d’execució que és de caràcter 
social: l’empresa adjudicatària es comprometrà a cobrir almenys el 50% de les noves 
contractacions de personal (sigui per ampliacions o noves necessitats del servei o bé 
per cobrir baixes laborals que es produeixin durant el termini de vigència del contracte, 
o per altres motius) amb persones incloses en el punt k de l’Annex IV de la Guia per a 
la contractació pública responsable, publicada a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Riera. Com bé saben la CUP en aquests punts no podem votar a favor, 
no podem votar a favor d'externalitzar, de subcontractar o de privatitzar serveis però 
en aquest cas ho fem amb el servei de neteja. La nostra idea principi sempre ens va 
tirar cap a la municipalització però entenem que la municipalització és la manera de 
tenir un coneixement públic de la gestió que això suposa més eficiència, més qualitat, 
la capacitat d'incidir en les característiques de funcionament i evidentment aquí en 
aquest cas eliminaria un conflicte d'interessos entre públic i privat i això el que faria 
seria millorar la vocació de servei públic, millorar la capacitat d'eficiència i evidentment 
el càrrec de marge de benefici podria anar revertit en condicions laborals dels 
treballadors i treballadores i podria anar revertit en disminució del costos d'aquests i 
podria anar revertit finalment també en una millora del servei com a tal. Per tant 
nosaltres seguim pensant en el concepte de municipalització i per tant hi votarem en 
contra. 
 
Intervé el Sr. Guix.  Nosaltres hi votarem a favor i també posar èmfasi a la feina la 
tasca que ha fet la regidora, en aquest cas de contractació, per tirar endavant aquest 
plec que penso que està ben redactat i ben fet. En tot cas sí que valorem positivament 
que l'oferta econòmica només contingui uns 55 punts amb la qual es donarà prioritat i 
es donarà més èmfasi el que és la part més tècnica, la part de les millores que pensem 
que és molt important i en tot cas també valorem molt important aquest contracte 
perquè el que és bàsicament la neteja del mateix edifici municipal sobretot els edificis 
escolars és molt important perquè forma part de l'educació dels nostres nens i si les 
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escoles estan netes els nostres nens aprendran millor i una millor convivència a totes 
les escoles dels edificis. Una qüestió que ens preocupa i per tant hi posaria èmfasi 
aquí, en el punt setè de les bases diu que designaran responsable del contracte, no sé 
si contracta vol dir  del paper o bé de tot el projecte del que és la licitació i després del 
control perquè ens preocupa molt el control perquè es faci ben fet a la feina. Jo 
discrepo del company de la CUP en aquest sentit, discrepem perquè pensem que sí 
que en aquests casos és millor contractar empreses externes que facin una feina 
perquè de vegades és molt difícil contractar des del punt de vista municipal perquè 
facin aquest tipus de tasques però sí que hem de contractar empreses especialitzades, 
correcte, però hem de controlar molt bé que el treball es fa amb qualitat i per tant hi 
hem de posar inspectors que controlin aquest treball de qualitat perquè a mi em pot 
venir una empresa que em dirà que en farà moltes millores a sobre el paper i quan obri 
el sobre veure les millores allà es farà un descompte molt gran per poder fer la licitació 
i després em diu, no és que jo fregaré dues vegades la setmana a les aules i resulta 
que a vas i només s’ha fet una vegada, qui controla això? Per tant penso que és molt 
important que tinguem control sobre aquests contractes i per tant aquí m'ho posen 
vostès que controlarà el senyor Xavier Vinyoles que és un enginyer tècnic de l'àrea de 
Territori però no sé si això vol dir el control del paper o bé un control real de la tasca 
que es faci en aquest contracte. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Només recollir una mica el concepte municipalització que 
evidentment nosaltres també estaríem per municipalització de serveis però entenem la 
dificultat que té el fet de municipalitzar tot un servei de neteja a nivell de tot el que és 
Olot, escoles i per tant, entenem que en aquest cas s'hagi de fer aquest tipus de 
contractació i sumar també a part del tema de la qualitat, que apuntaven des del grup 
dels socialistes. També estaria bé pensar en que les empreses aquestes de neteja 
tinguin tot el seu servei de gestió de residus, que utilitzin materials de neteja que siguin 
biodegradables, és a dir, sumar tot en aquest concepte de sostenibilitat i amb tot el 
que caldria fer aquest esforç. Per tant, si en aquest cas no està contemplat, mirar-ho 
de contemplar en properes vegades per què si ens ha de distingir en alguna cosa 
també ens ha de distingir en aquest punt quin tipus de materials fem servir sobretot en 
llocs tan sensibles on hi ha mainada i joves perquè a les aules es netegen cada dia i 
és important que l'empresa tingui en compte quins productes s'utilitzen. 
 
Intervé la Sra. Torras. Quan parlem del control de qualitat, en aquest contracte inclou 
ja un apartat de control de qualitat que nosaltres l'hem afegit també en el plec, però 
també segons el Butlletí Oficial de l'Estat que ara m'ha portat la Glòria posa que s'ha 
de designar un responsable del contracte i, que per això s'ha designat en Xavier 
Vinyoles que li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar 
les instruccions necessàries. Però a part d'això el contracte mateix de la neteja el 
podien fer sense aquest control de qualitat o sense control de qualitat i nosaltres hem 
apostat per incloure les dues coses. En tot cas donar les gràcies al que s'han portat el 
pes d'aquest ple que ha sigut des de contractació, ha sigut la Secretària. 
 
Intervé el Sr. Guix. Per tant la intervenció d’ERC sobre la utilització de productes 
sostenibles per a la neteja de qualitat més ecològics, quedarà recollit? 
 
Intervé la Sra. Torras.  Sí, passarà un control de qualitat i queda recollit. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

12.1. - MPOUM PA 01.03 CARRER PARRA.- PROPOSANT APROVAR 
CORRECCIÓ ERRADES MATERIAL TEXT REFÓS 

 
Núm. de referència : X2011002450     
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Núm. expedient: UPL12011000010 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 
2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord de verificar el Text Refós de la Modificació 
Puntual del POUM al P.A. 01.13 – carrer Parra. 
 
Atès que s’han detectat errors materials en el referit text refós pel que fa al contingut 
de la memòria econòmica i pel que fa a les disposicions de caràcter general (títol 1) i a 
la disposició addicional única (títol 2). 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la correcció d’errades materials detectades en el text Refós de 
la Modificació Puntual del POUM al P.A. 01.13 – carrer Parra, pel que fa al contingut 
de la memòria econòmica i pel que fa a les disposicions de caràcter general (títol 1) i a 
la disposició addicional única (títol 2). 
 
SEGON- TRAMETRE l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Güell. Es tracta de fer una modificació a proposta de la Comissió 
d'Urbanisme de Girona en relació a un acord que es va prendre en aquest mateix ple 
l'any passat i que afecta a una illa de cases del nucli antic. Aquest acord ja està 
aprovat el que passa és que s'ha detectat un petit error i des de la Comissió 
d'Urbanisme de Girona se'ns reclama que s'incorporin una sèrie de plànols a la 
memòria, no té cap més transcendència.  
 
Intervé la Sra. Roca. Ja que estem parlant del carrer Parra ens va venir al cap uns 
edificis de propietat municipal que s'havia parlat de temes de lloguer social i després 
d'uns altres que estan també al carrer Lliberada Ferrerons. Si el regidor d’habitatge 
ens en pot dir alguna cosa.  
 
Intervé l’Alcalde. Si li sembla bé que ho deixarem pels Precs i Preguntes. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

13.1. - MOCIÓ MUNICIPAL EN RESPOSTA A LES AMENACES D'ENDESA I 
ALTRES EMPRESES COMERCIALITZADORES A LES ADMINISTRACIONS 

LOCALS EN RELACIÓ AL DEUTE RELATIU A LES FACTURES ENERGÈTIQUES 
DE LES FAMÍLIES VULNERABLES 

 
Núm. de referència : X2019036782     
Núm. expedient: SG022019000017 

 
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la 
població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat 
o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la 
salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures 
de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una 
llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...). 
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D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua- Institut Català d'Avaluació de 
Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a 
Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). 
Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir 
l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es 
manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 
8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el 
que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de 
subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social 
que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els 
darrers anys. 
 
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat 
al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden 
efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. 
Aquesta Llei estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els 
acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua 
potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. 
 
La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol 
d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya.  
 
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de Catalunya, 
les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van 
presentar un model de conveni per oferir a les empreses subministradores. La 
proposta de conveni contemplava que les empreses cobririen, com a mínim, el 50% de 
la despesa que genera la pobresa energètica incloent els costos associats a la 
informació, l’atenció directa i la formació de les persones en risc d’exclusió residencial. 
Cap empresa subministradora important va voler, ni tan sols, debatre la proposta. 
 
La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les persones 
vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els que 
hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc 
d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens Locals 
han realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses subministradores, 
que han evitat els talls de consum d’acord amb el principi de precaució, però no s’ha 
resolt el tema del deute de les famílies per manca d’una reglamentació de la Llei 
24/2015, i per la manca d’acord en la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores. 
 
En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 d’octubre, 
pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de 
protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva modificació de 
l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de consumidors a protegir: el 
consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la factura; el consumidor 
vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc d’exclusió social que té el 100% 
de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials (autonòmics o locals) han 
d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els consumidors en risc 
d’exclusió social.  
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En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en situació 
de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una carta 
d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què s’amenaça 
amb tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no s’efectua el 
pagament. La carta d’ENDESA no solament reclama als Ens Locals el 50% del cost de 
les factures dels consumidors en risc d’exclusió social que tenen aquest 
reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen que els 
ajuntaments es facin càrrec del 50% del deute dels consumidors vulnerables que no 
disposen de Bo Social. ENDESA declara que el deute de les famílies vulnerables a 
Catalunya és de 21.0000.000€ (corresponent a 25.000 llars) i reclama el 50% 
(10.500.000€) als municipis. 
  
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona vam convocar als alcaldes i 
alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 4 
de setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta coordinada.  
 
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una reunió 
convocada per la Generalitat de Catalunya, - en la qual van assistir les entitats 
municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals -, on principalment es va acordar: 
donar una resposta institucional unitària a ENDESA, amb una carta conjunta; crear 
una taula tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de conveni que concreti la 
forma de gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en base a la llei 24/2015 
com a marc de referència.  
 
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant 
l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada 
de la carta (pel període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va 
enviar), la sobrecàrrega en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes 
reclamacions, i la falta d’un marc de referència clar. 
  
Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de Barcelona, cap 
normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute de les 
famílies en situació de vulnerabilitat.  
 
Per això, els Grups Municipals presentem els acords següents per a la seva aprovació 
en aquest Ple:  
 
1. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA i altres 
empreses comercialitzadores d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 
d’octubre a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder 
iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça 
constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.  
2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la 
problemàtica de la pobresa energètica.  
 
3. Donar suport a la Generalitat de Catalunya en el lideratge de la negociació per a 
l’elaboració d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que 
generin en el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de 
totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència.  
 
4. Donar suport a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball 
entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de 
desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les 
famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en situació de 
vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.  
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5. Exigir a ENDESA i a la resta d’empreses comercialitzadores que assumeixi 
responsabilitats en relació a la garantia dels drets de la ciutadania en situació de 
vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i com marca la llei.  
 
6. Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals 
hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables.  
 
7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les associacions 
veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa energètica al nostre municipi.  
 
Intervé el Sr. Mir. Com molt bé ha dit és una moció que el nostre partit va prendre la 
iniciativa però que ens va semblar que era una moció que havíem d'intentar 
consensuar, que l'important no era qui sinó el què estaven defensant aquesta moció i 
precisament per això el presentem conjuntament amb Junts per Catalunya i Esquerra. 
En aquesta moció ens semblen d'importància rellevant on es recull un triple objectiu. 
Primer, evidentment, és recordar una vegada més que la pobresa energètica, també a 
la ciutat d'Olot, ens és una problemàtica que tenim i que des d'aquest Consistori crec 
que hem de llançar el missatge de què la gent que està en aquesta situació doncs des 
del Consistori doncs ens preocupa i ens ocupa  resoldre aquestes problemàtiques que 
detectem a la ciutat.  
Segon, posar de manifest que les empreses subministradores, Endesa però també les 
altres empreses que subministra energia elèctrica que puguin afegir-se en aquesta 
situació, ja que en cap moment van voler ni tan sols debatre la proposta que es va 
presentar a principis de l'any 2017 on es demanava que les empreses cobrissin com a 
mínim un 50 per cent de la despesa generada i per tant no s'ha pogut ni tan sols entrar 
a discutir amb aquestes empreses sobre aquesta problemàtica. 
En tercer lloc evidentment també ens afegim, hi donarem suport, al govern de la 
Generalitat per tal que el més aviat possible doncs ens tanqui un acord que hauria de 
deixar clar com ha gestiona’t tot aquest deute, tant el deute històric com el deute futur 
que es pugui generar d'aquestes situacions de pobresa energètica i sobretot evitar que 
aquest no hagi d'anar a càrrec de l'Administració Local de l'Ajuntament perquè moltes 
vegades ens ha acabat passant. Deixar clar evidentment que no hi ha cap normativa ni 
autonòmica ni estatal que obligui els ens locals a pagar aquests 50 per cent del deute 
a les famílies en situació de vulnerabilitat. 
Recordar que tot això està regulat a partir de la llei 24/2015 i que aquesta llei només 
prohibeix els talls de llum a famílies vulnerables però no existeix res en relació al deute 
ni cap qüestió que hagi de ser tractada i, evidentment, hi ha d'haver un reglament que 
especifiqui, que elabori i que s'ha d'aprovar el govern de la Generalitat sobre com 
farem front entre totes les administracions en aquest deute que es pugui generar.  
A partir d'aquí doncs remetré els acords de la moció. El primer és demanar la retirada 
de l'amenaça d'Endesa, que ha amenaçat amb voler cobrar i a partir del l'octubre el 
deute o 50 per cent del deute que s'havia generat. Pensem que la retirada d'aquesta 
amenaça és un element fonamental per assentar-nos i negociar amb les empreses en 
un clima de cooperació i diàleg. Segon, fer una acció conjunta i institucional per donar 
una resposta coordinada a la problemàtica d'aquesta pobresa energètica tan 
important. Tercer, donar suport a la Generalitat de Catalunya per tal de que lideri 
aquesta negociació i que entre tots puguem elaborar aquest conveni que doni una 
solució adequada a aquesta greu problemàtica. Quart, crear un espai estable de treball 
entre totes les institucions catalanes per elaborar alhora un protocol i un reglament de 
desplegament d'aquesta llei que he comentat anteriorment on es defineixi com es 
gestionarà tot el deute generat.  
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Exigir també a les empreses subministradores i especialment Endesa que assumeixi 
les seves responsabilitats tal com marca la llei i garantir, finalment, que ni les famílies 
en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals hagin de fer front a aquest 
deute i traslladar tots aquests acords als agents implicats en aquesta situació. 
 
Intervé el Sr. Riera. En primer lloc ens sap greu no haver-la presentat conjuntament ja 
que en aquest cas no ha sigut per una manca de voluntat. Nosaltres dilluns, tant 
l’Adriana com jo treballàvem quan hi havia la comissió informativa. 
Bàsicament nosaltres entenem que aquest tipus d'amenaces que fa Endesa són 
totalment inacceptables el fet que hi hagi una empresa com Endesa que tingui la 
capacitat d'intentar extorsionar o d’intentar aquest tipus d'actituds i per tant ens hem de 
negar rotundament a pagar aquest deute. 
Evidentment en aquest cas nosaltres entenem que cal recuperar la llei 24/2015 que 
com bé sabem és una ILP que van impulsar la plataforma d'afectats per la hipoteca, 
l'aliança contra la pobresa energètica i l'Observatori DESC. Evidentment és una llei 
pionera que el que fa és prohibir els talls elèctrics quan hi ha una situació de persones 
i famílies que tenen una especial significació a nivell de situacions de vulnerabilitat. 
Endesa, com a empresa privada, per nosaltres sabem perfectament que Endesa té 
tota una sèrie de beneficis milionaris, sabem el paper oligopoli que té i evidentment 
anar a demanar aquesta xifra irrisòria per a nosaltres és totalment un despropòsit 
sobretot quan ve d'una de les empreses que té les tarifes elèctriques més altes 
d'Europa i per tant, aquí també volem fer un petit incís, volem donar tot el suport a 
l'Ajuntament d'Olot si és que arriba en algun un moment algun tipus de carta d'aquest 
tipus i el que si que demanem és que siguem valents, que complint la llei no la llei que 
ha tombat el Tribunal Constitucional espanyol, ha de complir la Llei 24/2015 i 
evidentment no volem cap diner públic que vagi cap a l'entesa ni cap tipus d'empresa 
d'aquest tipus. Evidentment aquest deute, nosaltres entenem que ha de ser condonat i 
ha de ser assumit de forma íntegra per Endesa i davant de l'amenaça de qualsevol tall 
de subministrament, nosaltres ens remetem a que s'apliquin les sancions previstes 
que poden arribar fins a 90 mil euros i si s'incompleix la llei demanem que s'activi 
aquesta part i evidentment es demana que en aquestes empreses es deixi de ser 
client de tot tipus i que es fomenti un altre tipus d'economia més social i solidària. 
Evidentment aquí també ens podem remetre a les portes giratòries dels polítics o 
expolítics que formen part de grans oligopolis com són Gas Natural o Endesa. En el 
cas concret d'Endesa ens ve al cap la senyora Elena Salgado o el Ministre Pedro 
Solbes. En aquest cas, aquestes persones des dels seus partits es podria fer un toc 
d'atenció perquè aquest tipus d'actituds oligopoliques i especuladores s'acabin d'una 
vegada.  
 
Intervé la Sra. Suescun. Abans de res donar gràcies a l'equip de govern perquè s'han 
avingut a fer alguns dels canvis en els acords que havien posat al seu costat en la 
moció. Nosaltres ens afegim a la moció principalment perquè creiem que és un tema 
prou seriós i prou important com perquè tant la ciutadania, com els ajuntaments, com 
consells comarcals, com Diputació, com Generalitat, vagin a una i puguem presentar 
una moció conjunta i per tant poder fer d'una vegada per totes més força en aquest 
sentit i per una altra perquè des d'Esquerra Republicana nosaltres ja hi treballem, ja fa 
temps que estem treballant al darrere d'aquest tema. En concret recordem que 
l'Ajuntament de Badalona, de Sabadell mentre varen governar Esquerra Republicana 
ja varen aplicar sancions a les empreses subministradores que tallaven el llum als 
col·lectius que estaven emparats per la Llei de Risc d'Exclusió Residencial d'Habitatge 
i per tant ja fa temps que estem al darrere de tot això. Per altra banda, recordar que en 
aquest cas l'Ajuntament de Sabadell va ser pioner en aquest cas i tots dos 
ajuntaments es varen negar en tot moment a pagar cap deute del que s'exigia per 
practicar d'aquestes empreses.  
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Per tant partint que tant des del govern d'Espanya com des del Govern de Catalunya 
hi ha una impossibilitat total de diàleg i de trencar amb aquesta normativa i per altra 
banda, també tenint en compte que el conveni que es va fer es va presentar per part 
de les administracions catalanes a principis del mes de gener del 2017, ha quedat 
atura’t per impossibilitat de poder aconseguir de fer seure a les empreses 
subministradores a taula i poder arribar a un consens, des d'Esquerra Republicana 
creiem que a dia d'avui aquest conveni està en situació de feblesa i per tant el que sí 
que nosaltres fem és treballar per tal que hi hagi per un costat una condonació de la 
totalitat del deute que està exigint amb Endesa i la resta 11 empreses 
comercialitzadores amb aquests col·lectius. Per altra banda, també instem a les 
administracions competents que sancionin de manera contundent a aquestes 
empreses quan hi hagi frau no permís per llei, instar al govern a que lideri una forma 
també molt més eficient i accelerar el desplegament de la llei i de l'habitatge i per altra 
banda exigir al Govern de l'Estat que prengui mesures per posar fi a l'actual situació 
d'oligopoli que està patint el sector energètic.  
Si fem tots una mica de memòria recordarem que en el moment en què va governar el 
partit socialista al capdavant amb el president Felipe González, es va privatitzar i per 
tant si això no hagués passat en aquell moment potser no estaríem en la situació que 
estem en aquests moments. 
Per altra banda, tenim alguns dels socis de diferents partits que estan dintre de 
consells de direcció d'empreses com ara Endesa i també  Gas Natural. Per tant és 
com una mica contradictori aquesta dualitat.  
 
Intervé la Sra. Muñoz. Nosaltres vàrem ser coneixedors de l'arribada de la carta el dia 
1 d'agost a 250 municipis catalans, vam tenir clar el nostre posicionament. La 
protecció dels col·lectius més vulnerables és i serà sempre la nostra prioritat. Ens 
postulem a seguir el full de ruta que ens marqui el front unitari, que són les 
administracions, la societat civil i el grup promotor de la Llei 24/2015 i considerem 
urgent i necessari establir un marc de relació basat en el diàleg entre la Generalitat de 
Catalunya i les empreses subministradores, per aconseguir el repte de donar contingut 
a un conveni i establir, no només qui paga la despesa, sinó també els circuits 
d'actuació davant la problemàtica de la pobresa energètica. 
Com a Ajuntament seguirem treballant per vetllar pel benestar de les persones i unitats 
familiars més vulnerables. Compartim doncs tots els acords anomenats en la moció i 
per tant sens dubte hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Per al·lusions que no van personalment per a mi però sí per al 
partit socialista, sàpiga vostè que Endesa és una empresa que era pública en part i es 
va privatitzar però no ho va fer el partit socialista perquè bàsicament el que fa és crear 
empreses públiques no privatitzar-les. En tot cas, va ser el govern del PP, senyor 
Aznar, qui va vendre aquesta empresa a l'empresa Intel que és italiana. 
 
Intervé la Sra. Suescun. Simplement que em consta que el senyor Felipe González va 
formar part del Consell com a conseller de Gas Natural i el senyor Aznar com a 
conseller d'Endesa. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
14.1. - MOCIÓ DE DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I SUPORT A LA 3A 

VAGA PEL CLIMA DEL 27S 
 
Núm. de referència : X2019036829     
Núm. expedient: SG022019000018 
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En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem 
d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització 
i la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies 
renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una 
política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible 
dels seus recursos naturals.  
 
Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma 
que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de 
totes les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles 
accions que ens permetin generar canvis reals. 
 
El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de més de 100 
entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a 
vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els 
signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la 
posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions 
netes de gasos d’efecte d’hivernacle.  
 
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, 
especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a 
institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i 
l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les mobilitzacions 
convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal ERC  de Olot proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l’aprovació dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 
100 col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència 
climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les 
emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle. 
 
SEGON.- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin 
un % de recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la 
recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.  
 
TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els 
espais verds al municipi. 
QUART.- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a 
disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica. 
 
CINQUÈ.- Promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i millorant els 
carrils bici.  
 
SISÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la 
qualitat de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2). 
  
SETÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc 
de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:  
 
- Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació 

als nivells de 1990 
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- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica 
- Mínim el 27% de quota d’energies renovables 
 
VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la 
convocatòria, “Friday for future”. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Aquesta moció, és un dia ideal per presentar-la perquè demà 
és el dia de la vaga pel clima i per tant a nivell temporal està bé que avui justament 
fem aquest manifest des d'aquí l'Ajuntament d'Olot. 
No entraré amb tots els detalls perquè tenen tots el text però a mi sí que m'agradaria 
destacar una cosa que potser pel fet de ser professora, però el fet que aquests 
moviments agafin tanta força i sigui a partir de gent jove, gent que té tota l'esperança 
en el futur i que pateixen el tipus de paisatge i de futur que els hi deixarem, penso que 
té moltíssima importància i els que fa molts d’anys que estem en aquests moviments i 
que ens barallem en això d'alguna manera pensem que està bé que la joventut i les 
generacions futures vagin treballant en això. Per altra banda, els desitgem molta més 
sort de la que hem tingut nosaltres. Segurament el fet que ara mateix estigui declarant-
se a tot arreu l'emergència climàtica doncs ens posi una mica en alerta en allò que ja 
fa molts anys que es va explicant i que quan aquesta emergència climàtica toqui 
directament les economies de les ciutats i dels països d'on segurament el tema 
mediambiental passarà a ser de primera línia i ara ja es va veient com tothom va fent 
aquestes reflexions per la por de la pujada del nivell de l'aigua dels mars i per la 
destrucció d'estructures marines. Totes aquestes coses que fa molts anys que es 
venen avisant i que mai de la vida ningú hi ha fet massa cas n’hi ha mostrat massa 
interès. 
Respecte als acords, jo també el que voldria explicar, és que aquesta és una moció 
que des d'Esquerra Republicana la presentem exactament igual a tots els municipis 
perquè per nosaltres és molt important sobretot els dos punts que són el sisè i el setè 
que demanen directament al govern espanyol, que és un govern que tendeix a saltar-
se alegrement qualsevol normativa europea, sigui qui sigui qui governi, ja que a l'hora 
de transposar aquestes directives europees sempre es queden curts i per tant estaria 
bé que de cares al 2030 aconseguíssim rebaixar o aconseguir a l’Estat espanyol ja 
que de ben segur que aquí ja ho haurem fet, aquestes rebaixes de tant per cents que 
es demanen a nivell de emissions, d'eficiència energètica i d'energies renovables. Pel 
que fa a la part de la moció que afecta directament al nostre municipi i que per tant 
afecta directament aquest ple sí que ens agradaria doncs reemprendre una mica el 
que comentàvem abans i que evidentment en el punt 2 per exemple es parla de 
recollida eficient de residus a nivell municipal. Sabem i fa temps que ens expliquen que 
hi ha una prova pilot a punt d'engegar, per tant demanaríem que això avancés i que 
avancés ja d'una forma decidida perquè de fet el sostre que tenim ara de triatge de 
deixalles, si no hi ha un pas més endavant en la gestió, segurament no millorarem 
perquè diguéssim que els que reciclem convençuts diria que ja ho fem tots i per tant 
falta una empenta més els que encara no ho fan per motu propi i per tant una de les 
demandes podria ser de cares en aquest ajuntament concretament que s'engega i 
aquesta prova pilot i que es fes un pas decidit endavant en la recollida de residus. 
També en el tema de incrementar els espais verds del municipi sempre estem molt 
cofois i de fet això és el que ens dona aquesta entitat a Olot a l'entorn que tenim però 
evidentment que tenim diferents espais verds de la ciutat que penso que encara 
podrien ser millorables i que per sort tenim un consorci SIGMA que treballa amb totes 
aquestes zones, tenim el Pla Verd i per tant en tot això doncs podem estar més o 
menys tranquils. 
De cares a l'eficiència energètica, ja ho hem dit, rescatem el PAES, tornem-lo a mirar, 
mirem quines accions s'han fet, quines queden per fer, mirem quina és la realitat de la 
inversió que es pot fer però dimensionem aquest PAES, donem-li un contingut i 
marquem uns períodes per tirar-ho endavant.  
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El cinquè punt parla de mobilitat. A vegades tenim la sensació que la mobilitat en 
aquesta ciutat s'ha quedat en una mobilitat del segle XX i per tant les actuals 
demandes de mobilitat que tindrà la societat, tant pel que fa a nivell d'emissions de 
CO2 com pel que fa a nivell de salut, evidentment seran molt diferents i per tant si no 
fem cap acció decidida en mobilitat ens anirem quedant endarrere i per tant parlem 
molt de bicicletes i parlem molt de mobilitat sostenible però continuem tinguem quasi 
bé els mateixos quilòmetres de carril bicicleta interns de la ciutat que ens portin els 
diferents espais de la ciutat que teníem fa quatre anys i per tant, en l'últim mandat 
s'han fet petits trams i quan dic petits vull dir que són molt petits d'aquella mobilitat 
interna de la ciutat, no estem parlant de carrils bicicleta que serveixen doncs perquè la 
gent que ens visita pugui anar d'un lloc a l'altre i d'un poble a l'altre de la comarca, 
parlem de mobilitat interna de la ciutat i per tant doncs en aquest punt de mobilitat sí 
que penso que hi ha molta feina per recórrer. No voldria dir que està tot per fer 
evidentment però sí que hi ha molta feina a recórrer a nivell de l'Ajuntament. 
 A partir d'aquí doncs la última seria que la gent de Friday for Future tinguessin la 
informació de que molts ajuntaments d'aquest país, per anar bé tant de bo tots, a nivell 
de declaració institucional que és una formula de fer-ho a nivell de mocions que 
presentem en els plens d'aquest mes de setembre doncs tinguessin la informació de 
que aquest grup de gent jove i molts altres grups que són els que promouen aquesta 
mobilització tenen el suport de les administracions perquè de fet, ells tenen moltes 
demandes però ara mateix són les administracions que poden provocar aquest canvi 
conjuntament amb la ciutadania. 
 
Intervé el Sr. Riera. Primer de tot i volem que quedi molt i molt clar, des de la CUP 
donem tot el suport a les jornades de mobilitzacions pel clima que estan convocades 
per més de cent col·lectius i entenem que el que cal és declarar de forma immediata 
una emergència climàtica i amb unes mesures urgents que s'han de posar damunt de 
la taula.  
Sabem perfectament que ens trobarem a les portes d'una crisi ecològica i climàtica 
sense precedents. Una crisi que evidentment com totes les crisis no afecta tothom de 
la mateixa manera. Entenem que les classes populars, les persones explotades, les 
desposseïdes, les persones treballadores, les persones amb menys recursos són les 
que més reben aquest impacte de nou i tot això és fruit d'un sistema que és el sistema 
capitalista. El capitalisme com a tal reacciona a nivell d'aparença , fent una rentada de 
cara i pretén fer una reforma ecològica però tots i totes sabem que el capitalisme des 
de la CUP, des de l'ecologisme, tampoc és reformable, tampoc és vàlid.  
Pel que fa els nostres propis governs pel que fa el govern de la Generalitat com els 
governs autonòmics dels Països Catalans que van néixer del règim del 78, tampoc han 
demostrat ser instruments útils en la lluita contra l'emergència climàtica. Ho diem 
perquè veiem projectes damunt de la taula que ens preocupen profundament i ho diem 
perquè l'equip de govern d'aquest país, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, 
l'han tirat endavant o han acceptat projectes com són la C-32 o Barcelona World o els 
Jocs Olímpics d'hivern, les terminals de creuers o ports de Barcelona i evidentment 
llavors si parlem més a nivell de Països Catalans podem parlar del projecte Castor, 
podem parlar de l'autopista campus llucmajor o de la pròpia terminal de les Illes 
Balears. 
Evidentment una cosa que no ens ha ajudat gens ha sigut la retallada de la llei de 
canvi climàtic o la pròpia amenaça d'impugnació de la llei de residus de les Illes 
Balears i per això a nosaltres ens preocupa profundament perquè una vegada més, 
només trencant amb l'estat espanyol, només així podrem aplicar unes polítiques 
efectives que tinguin la capacitat d'incidir i de canviar aquesta salvatjada. I la resposta 
ha de ser una vegada més, des de l'ecologisme, ha ser una resposta feminista, ha de 
ser la resposta anticapitalista i al voltant de la defensa del dret de la vida i de les 
persones dels països catalans. 
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És per això i ens sap molt greu dir-ho però creiem que aquesta proposta d'avui és 
insuficient, és encorsetada i és poc ambiciosa. 
Diem això perquè bàsicament mirant una mica els acords, quan parleu d'intentar reduir 
o fer una recollida eficient a nivell municipal no tenim un pla de recollida a nivell d’Olot 
que estaria bé que comencessin a plantejar-la d'una vegada. Nosaltres creiem que 
s’ha de munipalitzar la gestió dels residus, cal reduir, reutilitzar, reciclar però sobretot 
cal reduir els envasos i això no només és una cosa que afecti al nivell d'Olot sinó que 
és una cosa que afecta a nivells més grans i creiem que hem de tendir el residu zero. 
Per tant, creiem, que es queda una mica curt i pel que fa 3 a nivell de biodiversitat 
creiem que cal preservar molt més els nostres propis ecosistemes i les espècies, cal 
ampliar la xarxa d'espais protegits, els corredors ecològics i recuperar tota una sèrie de 
sistemes d'ecosistemes que estan degradats. Al punt quart, parlem de sobirania 
energètica, creiem que cal nacionalitzar el sector estratègic de l'energia i tendir cap a 
la transició que ha de ser un model energètic, renovable, popular que tingui la 
capacitat d'incidir de forma descentralitzada en la cogeneració. Per tant també creiem 
que ens quedem curts aquí. Pel que fa al tema de mobilitat, evidentment cal aturar tota 
la sèrie d'ampliacions d'autopistes, s’ha de fomentar una xarxa de transport públic que 
no el tenim, s'han de reduir tarifes que no les tenim reduïdes i s'ha de fomentar l'ús de 
la bicicleta o el cas concret d'Olot hem de començar a plantejar el tema del tren i hem 
de començar quan parlem de la variant d'Olot de plantejar-nos a l'igual que aquest dos 
carrils més dels carrils per a nosaltres seria un, u més u ja que nosaltres considerem 
que ha de ser una xarxa d'espai i d'interrelació a nivell intern i no ha de ser una xarxa 
de pas de mercaderies que vagin més enllà. Per això considerem que es queda una 
mica curt. 
Finalment els acords 6 i 7, nosaltres parlem de restablir la llei de canvi climàtic que va 
aprovar el Parlament de Catalunya, que va retallar el Tribunal Constitucional i 
considerem que no cal exigir res més al govern espanyol. Un Estat que ens deté, que 
ens empresona, no és un estat que complirà absolutament res a nivell climàtic. Creiem 
que cal fer República, creiem que cal començar pel clima i evidentment aquí també 
nosaltres creiem que hi falten tres punts molt bàsics que són de sobirania alimentària, 
necessitem un model nou a nivell agropecuari i ecològic que sigui de més proximitat, 
que tingui capacitat d'incidir i tingui la capacitat de donar-nos una sobirania alimentària 
a nivell personal i a nivell col·lectiu.  
El tema de l'aigua és fonamental, és una de les grans problemàtiques que tenim a 
nivell de futur. En aquest cas considerem que ha de ser de gestió pública i 
evidentment pel que fa a nivell turístic cal parlar del decreixement turístic. El turisme ha 
de ser just, sostenible i ha de ser de forma comunitària. No pot ser avions amunt i 
avall, no pot ser aquesta manera com estem portant la crisi ecològica. Per tot això i 
lamenta-t’ho molt ens abstindrem perquè tampoc podem estar-hi en contra.  
 
Intervé la Sra. Alegre. L'emergència climàtica és una realitat que patim arreu del 
planeta i també a Catalunya. Els darrers governs de la Generalitat romanen en la 
paràlisi més absoluta, també en la lluita contra el canvi climàtic sense donar cap cas 
real per contribuir a frenar-lo. Per això em fa molta gràcia el comentari de la senyora 
Anna Barnadas que en una improbable República catalana això estaria molt ben 
treballat. Demà pot ser massa tard. 
Des del PSC ens sumem a les manifestacions i concentracions convocades al nostre 
país així com a la vaga mundial de demà perquè sigui un punt d'inflexió que, marqui un 
abans i un després, en la consecució d'una Catalunya capdavantera en aquesta lluita. 
Estem d'acord en que és des de l'Ajuntament, com a administració més propera i en 
contacte directe amb la ciutadania, que s'ha de treballar per introduir un canvi d'hàbits 
en els ciutadans que ens porti cap a una millora del medi ambient i ens ajudi a 
combatre la situació d'emergència climàtica que vivim. 
Considerem, que l'Ajuntament d'Olot, podria fer molt més del que fa en quant a 
polítiques mediambientals i hauria de promoure accions ambientalment sostenible en 
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benefici de tota la comunitat com ara optimitzar el servei de transport públic i promoure 
el seu ús.  
L'adhesió a l'Associació de Municipis per la mobilitat i el transport urbà és un pas 
positiu. Conscienciar a la ciutadania sobre la recollida selectiva d’escombraries i 
reorganitzar i optimitzar aquesta recollida, pressionar a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas 
perquè construeixi la depuradora d'aigües, augmentar l'eficiència energètica en els 
edificis públics, construir els carrils bici que falten a tota la ciutat, crear aparcaments 
dissuasoris al voltant al voltant del centre perquè la gent, els ciutadans arribin a peu al 
centre i un llarg etcètera.  
Per tot això votarem a favor de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana.  
 
Intervé el Sr. Sellabona. Com no pot ser de cap altra manera donarem suport a 
aquesta moció. Primerament perquè pensem que no podem desaprofitar una situació 
d'emergència climàtica com aquesta, l'oportunitat de posar-ho sobre la taula i de 
parlar-ne i de que han sortit diverses idees també algunes a nivell municipal, algunes 
que no depenen tant directament de nosaltres però no deixaré, de picar les portes 
necessàries per aconseguir-ho, per aconseguir les millores que estem reclamant i per 
altra també, mostrar tot el suport a les mobilitzacions que estan previstes per demà. 
Estic segur que ens veurem molts demà a les 6 de la tarda aquí davant de 
l'Ajuntament. 
També m'agradaria destacar en aquest sentit, com deia la senyora Anna Barnadas, el 
fet de són unes mobilitzacions iniciades pel moviment estudiantil, per joves, ciutadans i 
ciutadanes que massa sovint, no només des de les institucions, sinó a nivell podríem 
dir social no els tenim massa en compte en temes de ciutat i penso que si realment 
ens creiem que volem transformar aquesta ciutat, volem transformar Olot penso que 
els hi hem de donar molt més espai. Ells demostren sobradament que hi són, que 
estan preparats i preparades i que es volen responsabilitzar també d'aquesta ciutat i 
del nostre futur, no només el seu, sinó també el nostre. 
Per altra banda, si entrem una mica més en els continguts que ens posa la moció 
presentada pel grup d'Esquerra Republicana, quan anàvem seguint, una mica el 
context,  que presenta a l'inici però també als acords, havia sortit per exemple el tema 
de la recollida selectiva i que planteja fins i tot un percentatge del 70 per cent. Com 
tots sabem estan acabant d'ultimar i de preparar però ja s'ha engegat a nivell comarcal 
perquè m'agradaria recordar que és un projecte comarcal no únicament de ciutat, el 
tema del nou model de recollida de residus per tant ja està en funcionament. Una cosa 
és que no hagi arribat a Olot però sí que està en funcionament el projecte i per tant els 
resultats que tenim són bons. La valoració és molt positiva i per tant estem convençut 
que aquí a Olot ens costarà la feina, sobretot al principi ja que sabem que és cosa 
d'hàbits, de costums i canviar els hàbits a vegades costa un temps però em sembla 
que el compromís és evident en que això ha de canviar sí o sí i no tenim alternativa i 
per tant penso que Olot ho farem molt bé i ens situarem si més no per les primeres 
experiències que tenim en municipis més petits, al voltant d'aquest percentatge que 
planteja el punt número 2 o fins i tot en aquests municipis més petits hem aconseguit 
ja superar aquest nivell, així com també em sembla molt interessant el tema dels 
impropis que no només es pot fer la recollida selectiva sinó que aquesta recollida 
selectiva també sigui de qualitat. En aquest sentit ens sembla interessant el punt tercer 
del potencial que tenim com a ciutat amb el verd urbà que tenim és evident i penso 
que s'ha fet molt bona feina però és evident que es pot millorar algunes de les 
propostes que ja han sortit i en això estem i aquest és el compromís eficiència i estalvi 
energètic. 
Precisament aquest Ple d’avui, es presentava l’HolaDomus que em sembla que és un 
projecte molt interessant i és un principi de mandat molt engrescador en aquest 
aspecte. Tema de la mobilitat avui també hem fet l'adhesió, per tant penso i estic segur 
que ens aportarà accions bones al territori, n'estic convençut així com les altres que 
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segueixin. Amb això no vull dir que tota la feina estigui feta ni molt menys ens queda 
molta feina per fer, ens queda molt per recórrer, evidentment, i aquest és el 
compromís. La nostra convicció és veritat que ha sortit, fins i tot la demanda no li va 
picar certes portes a nivell del govern de la Generalitat, fins i tot es reclama que anem 
al Govern espanyol a fer alguna reclamació dels incompliments permanents que estan 
fent en aquesta matèria, però jo em focalitzaria sobretot en aquelles accions 
municipals i eleccions locals, de proximitat que penso que és la clau per aconseguir 
aquesta transformació, és a dir, des de l'acció local amb objectius globals i afrontar els 
reptes globals, aquest és el camí que nosaltres hauríem de seguir  
En aquests sentit aprofitem també l’abstenció de la CUP però també amb aquest 
compromís i sabent que té la sensibilitat per aquest tema, penso que és una bona 
notícia per a Olot saber què ens hi trobarem, és un repte que l’hem d'afrontar junts. 
Penso que la ciutadania el que vol és un missatge clar i la millor manera que tenim 
nosaltres de donar aquest missatge clar és la fermesa que avui demostrarem aquí. 
Només per acabar si que aprofitaria, ja que tenim la regidora Anna Barnadas que 
també és diputada de medi ambient de la Diputació de Girona i que aquest tema es va 
tractar a l'últim ple, si no vaig equivocat, allà també es van assolir uns acords i per tant 
també li demanaria que ens ajudés a assegurar que aquestes ajudes o suports tècnics 
però també econòmics que es van desprendre d’aquest acord, arribin al nostre territori 
i com que és un tema d'emergència i d'urgència, quan abans millor.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Agrair a tots els grups que donaran suport a la moció. Agrair 
al regidor de Medi Ambient perquè està molt bé aquest ímpetu i aquestes ganes de 
voler,  tirar endavant tots aquests projectes. Ens hi trobarem sempre. La nostra aposta 
és decidida, fonamentada, és l'arrel i per tant aquí ens hi trobarem sempre i no pateixi 
que pel que a mi em correspon a nivell de demarcació de Girona, com no podia ser 
d'una altra manera, evidentment el nostre territori sempre hi serà present igual que tots 
els altres territoris. El que volia només comentar als companys de la CUP és que 
aquests punts que m'han anat dient, evidentment, em sumo a tots, els compro tots, 
l'aigua, el quilòmetre zero, al cent per cent renovables, el 0 per cent de residus però la 
voluntat d'aquesta moció era municipal i per tant ho hem centrat en aquells aspectes 
que realment hi tenim competència municipal, per què jo soc molt gran però hi havia 
un senyor que es deia Capitá Enciam que deia que els petits canvis són poderosos i 
això em devia marcar la infància perquè des de llavors que tinc aquesta dèria però 
evidentment hem de poder donar suport i avui hagués set molt encoratjador per la 
ciutat d'Olot que aquesta moció hagués sortit amb vint i un vots a favor, perquè 
evidentment que el comprem tot aquest argumentari que han fet servir i que vostès se'l 
creuen i sé que tenen tota la sensibilitat del món però que a nivell municipal el que 
podem fer no és les competències que hi ha en altres espais i per tant nosaltres 
mentre tinguem la desgràcia de pertànyer a l'Estat espanyol continuarem exigint 
sempre el que calgui a l'estat espanyol mentre això no canviï els fums dels veïns són 
d'alguna manera els nostres fums i les seves emissions malmeten el planeta i per tant 
mentre tinguem veu a qualsevol espai la nostra obligació és reclamar que es 
compleixin, aquí, a França, a Alemanya i allà on sigui totes les normatives europees 
que hi ha en aquest sentit i per tant en, sap greu, però els hi agraeixo també 
l'abstenció. 
 
S’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCat – Junts, 5 ERC, 3 PSC) i dos vots en contra (2 
CUP) 
 

15.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER LA MILLORA DEL 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI D'URGÈNCIES DE L'HOSPITAL D'OLOT I 

COMARCAL DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2019036868     
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Núm. expedient: SG022019000019 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aquest any farà 5 anys de la inauguració del nou hospital. Aquest fet ha aportat moltes 
millores en qualitat per als usuaris i la implantació de nous serveis; però no tot són 
bones notícies. El servei d’urgències no ha evolucionat com s’esperaria, tot i els canvis 
produïts tant per les noves instal·lacions com els canvis soferts a la població.  
 
Vivim a la comarca més envellida del nostre país, i una població envellida requereix 
unes atencions especials. En els darrers anys, s’ha passat d’atendre uns 70 pacients 
diaris (dades de 2010) a uns 110 pacients, un increment de gairebé un 50%. Aquest 
augment però, no s’ha reflectit, en un augment de personal. Aquesta, juntament amb 
altres mesures que reclama el personal mèdic i d’infermeria són ignorades per la 
gerència, i la seva resolució podria comportar un seguit de millores en l’atenció a 
l’usuari; no oblidem que parlem d’una gestió públic-privada, on no preval 
exclusivament la qualitat del servei i de l’atenció rebuda, sinó que també és important 
complir una sèrie d’ítems econòmics i qualitatius que poc tenen a veure amb el servei 
que rep l’usuari.  
 
Els darrers mesos podem trobar a les xarxes socials moltes i reiterades queixes sobre 
el temps d’espera i el temps que els professionals dediquen a l’atenció directa als 
pacients, fet que ve produït per una manca tangible de personal i una sobrecàrrega del 
personal actual.  
 
Sabem també que en els darrers anys, s’ha produït una fuga contínua de professionals 
cap a altres centres, on gaudeixen d’unes millors condicions econòmiques i 
professionals.  
 
Les queixes del personal són diverses, però totalment raonables: increment de la 
jornada que els permeti fer el traspàs del pacient dins del torn; un percentatge (15%) 
de jornada a dedicar a feines no assistencial, com ara formació, estudi de casos, 
comunicació i debrefing amb altres serveis interns o externs…; un calendari semestral 
o anual equitatiu en caps de setmana i festius que els permeti una millor gestió del 
temps i una millor conciliació familiar; l’augment de les hores de formació, però 
sobretot una imprescindible ampliació de personal, un metge més per torn (4D + 3N), 
un celador exclusiu per a urgències al torn de tardes (com ja disposen al matí), un 
tècnic auxiliar de dia exclusiu per al servei i l’augment del personal d’infermeria:  no 
oblidem que, sí ja és prou just el personal actual, aquest es veu minvat en el moment 
que s’ha de sortir a atendre pacients a domicili (SITREM), o quan un pacient entra al 
box de crítics i necessita l’exclusivitat de personal d’infermeria per a la seva vigilància 
continuada. 
 
Tots aquests greuges provoquen en el personal una situació de tensió i estrès que 
comporta un augment del risc d’error i que posa en perill els usuaris, que són 
majoritàriament els ciutadans i ciutadanes de la Garrotxa. 
 
Per tots aquests motius i donant per entès que l’Ajuntament d’Olot és part important de 
la fundació HOCG, la CUP proposa els següents 
 
ACORDS:  
 
1. Instar la gerència de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa a atendre les 

reclamacions del personal.  
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2. Crear una taula de seguiment formada per la patronal, els representants dels 
treballadors i els professionals per assolir les millores necessàries que repercutiran 
en tots els ciutadans. 

 
3. Destinar una major part del pressupost de la Fundació a la millora de la formació del 

personal d’urgències i que siguin els mateixos professionals els qui decideixin quina 
ha de ser aquesta formació. 

 
Intervé la Sra. Roca.  Ara fa deu anys de la inauguració del nou hospital que va aportar 
millores i nous serveis però servei d'urgències no ha evolucionat com s'esperava. Si 
mirem les dades quan es va obrir tenia uns 70 pacients diaris i ara en tenen 110, per 
tant, gairebé és el 50 per cent. Hi han hagut demandes del personal mèdic i 
d'infermeria i aquestes han estat ignorades per la gerència i sobretot s'ha agreujat els 
darrers mesos que hi han hagut reiterades queixes a les xarxes o que es comenta 
sobre el temps d'espera i de la manca de professionals al servei d'urgències. S'ha vist 
agreujat per una fuga continuada de personal del servei d'urgències i a banda, les 
demandes que ja van exigint els mateixos professionals que s'han quedat, com són un 
increment de la jornada perquè puguin fer un traspàs del pacient, més formació, més 
comunicació, un calendari semestral o anual equitatiu per temes de cap de setmana, 
però sobretot el que demanen és una ampliació de personal. Davant d'això nosaltres 
presentem els següents acords que és: instar la gerència de l'Hospital d'Olot i 
Comarcal de la Garrotxa a atendre les reclamacions del personal; crear una taula de 
seguiment formada per la patronal o els representants dels treballadors i els 
professionals; i, destinar una major part del pressupost de la fundació a la millora de la 
formació del personal d'urgències i que els mateixos professionals puguin decidir quina 
és aquesta formació.  
 
Intervé el Sr. Guix. En aquesta moció ens abstindrem perquè pensem que no tenim 
competències directes nosaltres per legislar o per operar a l'hospital d'Olot. 
L'Hospital d'Olot depèn d'una fundació privada la qual sí que hi ha representació 
d'aquest Ajuntament, com és el senyor Alcalde que n'és el president i la cap de 
l'oposició en aquest cas la Sra. Anna Barnadas i per tant pensem aquests temes que 
afecten directament a l'hospital s'han de discutir en el sí del patronat. Sí després de 
molt de temps no es poden solventar en podem parlar-ne en petit comitè a qui en el 
ple però em penso que és important que les coses s'han de discutir en el lloc que toca. 
Nosaltres estem convençuts que el servei d'urgències funciona bé, els professionals 
que hi treballen estan fent una bona tasca. Sí que és veritat que a vegades hi ha 
col·lapse de llits en aquest servei d'urgències i que això s'ha de solventar però a 
vegades també el problema dels col·lapses del servei d'urgències als hospitals només 
és degut tant al servei en si, és degut també que els ciutadans utilitzem un servei que 
quan no l'hem d'utilitzar, per tant a vegades podem utilitzar el tipus de servei i no en el 
servei d'urgències. En tot cas sí que nosaltres feríem una proposta molt concreta, en el 
programa electoral amb el qual vam presentar a les eleccions  ja demanàvem que vist 
aquesta col·lapse en certes hores i dies del servei d'urgències demanaven reobrir el 
servei d'atenció continuada al CAP d'Olot durant les nits, festius i caps de setmana i 
reobrir perquè abans ja s'havia fet aquest servei en el cap i per tant és important 
tornar-lo a recuperar i així evitar la llarga espera del servei d'urgències a l'hospital 
comarcal d’Olot i la Garrotxa. En tot cas, sí que farem una proposta concreta i 
demanaríem que es tingui en compte. Repeteixo com que l’idea és que l'hospital té un 
Patronat propi i que alguns membres d'aquest Ajuntament en formen part penso que 
els temes s'han de discutir a l'interior l'hospital i per això ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Granados. Nosaltres ens hem llegit atentament el text de la seva moció i 
hem consultat la gerència o direcció mèdica a l'hospital i hi ha unes quantes dades que 
no ens quadraven. Per exemple les dades de l'increment d'urgències vostès diuen en 
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el text la seva moció que són d'un 50 per cent i en canvi ens diuen des de la gerència 
de la direcció mèdica que les dades de l'increment d'aquestes urgències són del 27 
per cent. Concretament s'hauria passat de 77 urgències al dia i 28.000 anuals el 2010 
a 98 el dia i 35.000 anuals el 2019. Són dades d'aquest mes de juny segons ens 
informaven des d'aquesta mateixa gerència i direcció mèdica. Això són unes 
discrepàncies i unes dades que nosaltres ens els creiem a aquestes persones i també 
creiem la moció i suposem que està encaminada a millorar les condicions de salut i de 
benestar dels ciutadans d'Olot sinó de tota la Garrotxa que són els usuaris de 
l'hospital. La sanitat és una qüestió molt sensible, no només molt important sinó molt 
sensible i per tant per tot això entenem que hi ha una part del problema que és local 
però una part del problema ve de més amunt. Hi ha una part acadèmica d'aquest 
problema que potser no és tant com diu la seva moció si fem cas a aquestes dades, hi 
ha una part acadèmica que és un problema de país que des d'un punt de vista 
acadèmic s'ha d'afrontar aquesta falta de professionals de medicina des d'un àmbit 
acadèmic de les universitats i per tant potser des d'Olot i la Garrotxa no hi podem fer 
gaire res.  
Per altra banda, hi ha un parell de dades que se'ns acudeixen. Nosaltres no discutim 
perquè presenta la seva moció però hi ha un parell o tres de dades que podrien 
matisar. Vostès diuen que ara farà cinc anys, i evidentment això és una dada objectiva 
i comprovable, però com que les dades van del 2010 al 2019, entremig, les dades 
d'urgència del 2010 eren a l’hospital antic i les dades des del 2019 és quan ja fa cinc 
anys d'aquest hospital. Segurament alguna cosa hi ha tingut a veure la influència 
d'aquest nou hospital comarcal. 
També hi ha el fet que comentava un company del PSC que sovint hi ha una 
responsabilitat dels usuaris que no és tant mesurable ja que hi ha molta gent que fa 
servir el servei d'urgències a vegades quan no toca però n'hi ha una altra que sí que 
és una mica més mesurable i és que el fet de no tenir a l'àrea bàsica oberta els caps 
de setmanes fa que el servei d'urgències tingui més gent del que li pertocaria, allò que 
anomenen patologies banals. Si hi ha algun entès en medicina aquí ja em corregirà. 
Per tant hi ha algunes dades que són objectives i entre aquestes malauradament 
també ens sap molt de greu però entre aquestes les que són a la seva moció no són 
del tot potser rigoroses en relació al que ens presenten des de la gerència i la direcció 
mèdica. 
He parlat d'una qüestió més acadèmica i llavors la qüestió política. Vostès amb la seva 
gran capacitat de convicció els insto a que convencin el seu grup del govern del nostre 
país que aprovin els pressupostos de la Generalitat i potser en aquest sentit també 
s'escapa al nostre límit però que és una qüestió política. Potser en aquest sentit 
tindrem uns pressupostos de sanitat i potser la ciutat d'Olot i la comarca de la Garrotxa 
se'n repercutirà i anirà bé l’aprovació d’aquests pressupostos. Per tant per tot això que 
hem dit, malauradament ens sap greu però ens abstindrem en aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El nostre grup també ens abstindrem veient l'aire que agafarà 
aquesta votació perquè prosperi serà suficient amb els vots a favor del grup que la 
presenta. És evident que si presenten una moció on es demana millorar el servei 
d'urgències és perquè alguna cosa no acaba d'anar bé al servei d'urgències, això els 
primers en reconèixer-ho són la pròpia direcció de l'hospital i és una àrea on hi han 
àmbits de millora importants i a desenvolupar en el futur. No sé si jo em considero la 
persona més capacitada per saber si aquestes solucions venen a través de la formació 
com proposen a la moció a través d'una taula de treball. És veritat que no correspon a 
aquest Ajuntament, en aquest plenari decidir la direcció de l'hospital però jo crec que el 
sentiment que tots volem que el servei d'urgències vagi tan bé com sigui possible 
penso que és una cosa compartida per tant jo gairebé hauria afegit un quart punt en 
aquesta moció que seria traslladar aquesta moció a la direcció del Patronat de 
l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa perquè prengui les mesures necessàries 
perquè si hi ha aspectes a millorar en el servei d'urgències, que n'hi ha, doncs es faci 
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amb la major brevetat possible i que al final és un servei importantíssim i 
imprescindible per a la gent i que a més a més en volem gaudir amb confiança. 
Nosaltres també ens abstindrem. 
 
Intervé la Sra. Roca. En aquest cas agrair les abstencions perquè deixaran tirar 
endavant la moció però sí que contestaré en aquest cas primer al grup dels socialistes 
que no podem parlar de l'hospital aquí que s'ha de parlar tot en petit comitè tenint el 
president del patronat i la cap de l'oposició que també hi és, s'ha de poder parlar i que 
després ells traslladin aquestes inquietuds al Patronat.  
Pel que fa ERC, de les dades que li ha traslladat gerència, bé parlem de la gerència 
que hi ha a l'hospital perquè moltes coses que passen, passen per Gerència i després 
s'han de traslladar al patronat i no tot arriba per tant moltes coses queden encallades i 
no tot arriba al Patronat. Per exemple, van entrar a registre a la primavera del 2018 
una reclamació del servei d'infermeria, se'ls hi ha donat resposta? A la primavera 
d'aquest any se’ls hi ha dit que s'estudiarà el tema. 
Pel que fa al tema acadèmic que falten professionals potser és que no els paguem 
prou bé aquí i marxen o potser no els tractem prou bé. Perquè sí que hi ha manca, 
venen professionals de fora que costa molt trobar-los però els explotem tant que 
acaben marxant o no els oferim unes condicions com sí que els ofereixen altres llocs 
pròxims al nostre territori i acaben marxant. 
Si jo estic treballant a l'hospital d'Olot però em venen a buscar d'un hospital veí, amb 
unes millors condicions, amb uns millors horaris, puc conciliar més bé la meva vida 
familiar i laboral potser acabaré marxant no és que no estigui bé sinó perquè allà estic 
molt més bé. 
L'àrea bàsica també està bé però mirem perquè hi ha un metge d'urgències que fa 20 
anys el van col·locar per aquests temes que parlaven sobre petites urgències que 
sortia i es desplaçava. Aquest metge, fa 20 anys feia Olot, ara aquest metge està fent 
tota la comarca i continua sent ell sol. Olot no és el mateix de fa 20 anys. Per tant no 
és alarmant però potser sí que hem d'instar a treballar perquè això es reverteixi i 
només era per contestar aquests quatre punts i si la moció el president del patronat la 
trasllada, doncs perfecte. 
 
S’aprova en dos vots a favor (2 CUP) i 19 abstencions (11 JxCAT – JUNTS, 5 ERC, 3 
PSC). 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
Intervé el Sr. Riera. Ara tenim un petit dilema ja que nosaltres teníem unes quantes 
preguntes per fer però en aquests cas aquestes preguntes no podran ser contestades 
amb la nostra presència perquè hi ha una concentració per als presos i preses 
polítiques i ens agradaria assistir-hi com a mostra del nostre lliure exercici agafarem i 
marxarem del ple d'aquí 10 minuts. Llavor fer preguntes i no esperar a la resposta, pot 
ser és una mica estrany. Crec que són unes preguntes que les podrem guardar pel 
mes vinent. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com vostès decideixin. Si volen fer les preguntes i que els hi 
contestem per escrit o fora del ple quan acabin o podem reservar-les per al proper ple. 
 
Intervé el Sr. Riera. En tot cas sí que tenim tres preguntes les farà l’Adriana Roca i ja 
ens contestaran per escrit o en el pròxim ple.  
 
Intervé la Sra. Roca.  
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GAS PEBRE A LES FESTES DEL TURA.- La primera pregunta és que hem tingut 
coneixement que durant les Festes del Tura els agents de la Policia Local van utilitzar 
fins a tres vegades el gas pebre contra els ciutadans fins i tot un cas es va utilitzar dins 
un espai en un establiment tancat. És més que tot el motiu de per què es va utilitzar, 
perquè a més es va utilitzar dins un espai tancat i llavors a banda, si la policia local 
que està emprant aquest tipus d'arma ha rebut cursos de formació especialitzada dins 
el marc legal. 
 
L’ESPAI CRÀTER.- se'ns va dir que hi hauria un auditori per 100 persones i 
considerem que tenim espais i recintes, o no ben bé auditoris, que poden acollir aquest 
volum de persones des del Casal Marià, l’Orfeó, els Catòlics però el Torin no, ja que 
pot acollir més gent. Llavors com és que hem optat per una xifra que ja hi ha espais 
similars. No podríem haver fet un auditori una mica més gran o que es quedés 
entremig dels dos espais ni de 100 ni d’arribar a l’espai del Torín.  
 
CASAL DE NADAL ESPORTIU. EL LLOP.- Finalment la tercera és una mica més 
llarga i té relació amb el casal de nadal el llop. I és que durant els 2015 i 2017 va 
coexistir el llop Ajuntament amb el nadal esportiu. Estava organitzat o coorganitzat per 
tres entitats i sense ànim de lucre i l'Ajuntament hi feia l'aportació d'uns 4.000 euros 
inicials. Va passar de quatre dies a set dies i atenia uns 300 infants. Va créixer molt 
però el que no va créixer va ser el pressupost que se li donava per part de 
l'Ajuntament i llavors aquestes entitats van decidir que no podien fer front a organitzar 
el llop. Què va passar aquí? L'any passat així in extremis, l'Ajuntament va fer com una 
barreja i va agafar el nadal l'esportiu que es fes càrrec de la part que feia al llop i aquí 
la pregunta és per què va fer això reduint la franja d'edat, perquè abans era de tres 
anys a 12 i va passar de ser de 6 a 12 i aquest any, què tenen pensat fer? Com 
s'organitzarà? 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
BARRERA CARRER PANYÓ.- La primera pregunta és que finalment després de quasi 
un any la barrera del carrer panyó aquella barrera que no deixava passar vehicles, cap 
un espai que és un espai públic, finalment s'ha tret i volíem saber com ha anat aquest 
procediment i si s'ha imposat alguna multa a les persones o als responsables que la 
van posar. En aquest cas ja vam fer una reclamació en aquest ple fa sis mesos i ara 
finalment ja s'ha tret i els agraïm però en tot cas volien saber com ha anat aquest 
expedient. 
 
VORERA HOSPITAL.- La vorera que va de l'Hospital a pràcticament el camp futbol és 
una vorera que en alguns trams no està asfaltada i això dificulta el pas de les persones 
i algunes vegades de gent que va en cadira de rodes, des de l'hospital baixen 
passejant fins al camp de futbol. Sí que demanaríem que aquesta vorera que cada 
vegada està més utilitzada per la gent que accedeix cap a l'hospital a peu doncs es 
pogués arranjar. No és un pressupost molt elevat, i pensem que és una qüestió 
important per a la majoria de ciutadans. 
 
NETEJA DE LES LLERES.- També insistim en la neteja de lleres del riu i en vam 
parlar al darrer ple del problema del riu Fluvià, del “Tossols Bassil” que no es va poder 
celebrar però també és important que hi hagi una política de neteja de lleres constant, 
de manteniment d'aquestes lleres que estiguin netes sobretot també pensant que 
cares a la tardor és possible que vinguin pluges intenses i per tant aquestes lleres 
haurien d'estar netes perquè l'aigua pogués passar lliurement. Fa pocs dies un arbre 
de grans dimensions del passeig de Sant Roc va caure i va impactar pràcticament en 
el pont i per tant no vam haver de lamentar cap incidència però sí que és un arbre que 
va caure i va fer un bon ensurt en aquella zona. 
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NETEJA EMBORNALS.- També en aquest context demanaríem que se segueixin 
netejant els embornals perquè si venen pluges importants a la tardor és una cosa que 
s'ha de fer. Tenim també un parell de peticions concretes per alguns carrers d'Olot 
com és el carrer Sant Rafel que el paviment està molt deteriorat pel pas de vehicles 
constant però també d'alguns camions i alguns camions d'obres que a vegades no 
posen els taulons com han de posar quan posen els peus metàl·lics.  
 
DEIXALLES AL CARRER SANT FERRIOL.- Al carrer Sant Ferriol ara hi ha algun punt 
que la gent s'acostuma en lloc de portar les deixalles en uns contenidors els deixen 
directament en alguna paperera. Per tant en aquest cas, demanaríem més actuació 
inspectora o policial i recordem que hi ha una ordenança que permet a la policia obrir 
una bossa d'escombraries i si a dins troba qualsevol paper o document que porti el 
nom de l'usuari que ha tirat aquella bossa d'escombraries se’l pot multar. Per tant 
haurien d'anar en aquesta línia per educar als ciutadans. 
 
CANVI DIRECCIÓ CARRER ESTADI.- També hi ha una altra qüestió que ja  fa temps 
que també hem parlat que és al carrer Estadi, que és el carrer que va dels bombers 
cap a l'estadi de futbol, que es va posar de direcció única cap a la sortida dels Països 
Catalans i potser ara que ja s'ha arreglat tota la part de darrere de l'accés al costat de 
Riudaura que va cap a la carretera de Vallfogona si es pogués canviar perquè aquella 
sortida d'allà és molt perillosa i per als ciutadans que surten en cotxe i potser s’hauria 
de fer un canvi de direcció ara que els Bombers ja poden sortir directament per la 
carretera cap a la carretera de Sant Joan les Abadesses.  
 
En aquest moment abandonen la sessió els Srs/es: Lluís Rirera i tots els membres 
d’ERC (Anna Barnadas, Josep Granados, Iolanda Suescun, Josep Quintana i Laila El 
Gamouchi) 
 
Respostes a les preguntes formulades anteriorment: 
 
GAS PEBRE A LES FESTES DEL TURA.- Respon l’Alcalde. Ningú ha sentit  parlar-ne 
mai, preguntarem, ho mirarem a veure si va passar alguna cosa en aquest sentit. En 
tot cas no ens consta ni una petita notícia al respecte i és curiós que cap dels onze no 
ens ha arribat per enlloc ni a la responsable de la policia però, bé, en tot cas ho 
preguntarem i si hi ha alguna cosa intentarem esbrinar i donar resposta a aquest tema. 
Ara ens acaben d’informar que això va passar un dia de les festes a les 6:37 del matí 
en un establiment i la dependenta d'aquest establiment es va posar molt nerviosa 
perquè havia tingut aldarulls a dintre de l'establiment on se serveixen cafès li van 
llançar pastissos, li van moure les neveres, li van tirar pedres i va fer servir un esprai 
de pebre que tenia aquesta dependenta. Tot i així ho demanarem al Tècnic 
responsable de Festes. 
 
L’ESPAI CRÀTER.- Respon l’Alcalde. Hi ha sales d'una capacitat semblant. No hi 
havia a l'espai cràter espai suficient per fer un auditori més gran del que fem. El que 
estem fent és un espai on predomina la part expositiva i estem fent un equipament per 
difondre i posar en valor el patrimoni natural i per tant aquesta part expositiva 
s'emporta la major part de l'espai que tenim en el cràter, però sí que sabem que és un 
espai destinat sobretot a un públic familiar i al públic escolar que també esperem 
durant els caps de setmana  i es va donar molta importància al fet que hi hagués una 
aula educativa i que hi hagués un auditori on poder separar aquests grups i on poder 
interactuar amb ells. A vegades ens podem trobar més de dos grups a la vegada i va 
semblar a partir de l'espai de creació on hi havia precisament gent que es dediquen a 
organitzar aquest tipus de sortides pedagògiques ens deien que era la millor dimensió. 
No hi ha espai per fer-lo de més. L'Auditori per cent persones sí que fa la suplència 
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d’uns espais que no anem sobrats a la ciutat. Vostè s'ha referit als catòlics o s'ha 
referit a l’Orfeó que com sap que no són equipaments de l'Ajuntament, és a dir, de fet 
ni el Casal Mariana és un equipament de l'Ajuntament perquè també és del bisbat i en 
tot cas els paguem un lloguer per fer-ne ús però tenim un autèntic problema els caps 
de setmana perquè l'activitat ha pujat molt i aquesta entitat o aquella persona que vol 
fer la presentació d'un llibre, un petit acte, un petit concert per tenir espais ni tan sols 
arribem a la sala de l'arxiu que el senyor Guix s'hi va referir i a més a més el  que 
utilitzem molt en aquests moments que és Can Trinxeria, té un problema de mobilitat 
molt important. No ha estat climatitzat i a vegades estem exposats a  que si l'exterior hi 
ha una cercavila i a qualsevol altre acte que no havies planificat t'acaba xafant l'acte 
que tenia s'organitza de Can Trinxeria. Per tant és un lloc molt poc adequat i pensem 
que en aquest sentit a part de donar servei a l'espai Crater quan està en funcionament 
per les visites, pot donar un bon servei a la ciutat amb actes de petit format que de fet, 
cent persones ja no és tant en petit format perquè 100 persones ja és habitualment 
més espai del que acostuma a demanar en aquest tipus d'actes.  
 
CASAL DE NADAL ESPORTIU. EL LLOP.- Respon l’Alcalde. M'estimaria més que la 
resposta la preparéssim amb més tranquil·litat ja que acabem de sortir de l'estiu i hi ha 
hagut un canvi de regidor ja que això ho portava directament l’Anna Roca i hi hagut 
algunes inexactituds en el que ha dit en com va anar el tema de les subvencions, és a 
dir,  que hi va haver una responsabilitat compartida per part dels organitzadors i de 
l'Ajuntament, i em de determinar ben bé com va anar. Ells es sentien molt segurs quan 
aquell any fent-ho durant tres dies havia anat tan bé que es pensava que també aniria 
tant bé amb set però no va anar com semblava. Després va coincidir que una de les 
persones que ho portava va aconseguir un Erasmus i al mes d'octubre ens vam trobar 
muntant una alternativa perquè hi havia el compromís de fer-ho i quan faltaven poc 
més de dos mesos per Nadal. 
 
En aquest moment abandonen la sessió els Srs/es: Estanis Vayreda i Imma Muñoz. 
 
Respon el Sr. Sellabona. Vostès participen en les juntes de govern de l’IME on també 
penso que els hi donaran molts mes detalls de quins van ser els tempos i com va anar 
i poden ser molt més precisos però jo només voldria comentar que això és un altre 
resposta però com que havia sortit el tema de les activitats esportives que es van 
generar, com a regidor d'Esports, sí que m'agradaria recordar i destacar que la ciutat 
d'Olot històricament ja ha organitzat activitats esportives durant el Nadal, és a dir, no 
es va inventar quelcom nou per suplir aquestes sinó que ja es feien. L'únic que es va 
donar un format una mica diferent en format poliesportiu més diversificat per encabir a 
més gent hi ha més infants i joves sabent que no hi hauria una altra activitat de lleure 
alternativa i nosaltres des d’esport enguany tornem a treballar com havíem treballat 
històricament com una proposta esportiva de cara a les vacances de Nadal però no 
amb voluntat de suplir o d'eliminar.  
 
En aquest moment abandona la sessió la Sra. Adriana Roca. 
 
BARRERA CARRER PANYÓ.- Respon el Sr. Güell. Es va instruir un expedient i se’ls 
hi  va dir que l'havien de retirar i així ho van fer. El que no sé, això sí que hauré mirar-
ho, és si hi havia multa o no. Recordo haver signat el decret que la retiressin però 
confesso que no sé si els hem multat o no, ho hauré de mirar-ho i l’informo. 
 
VORERA HOSPITAL.- Respon el Sr. Güell. Ho mirarem perquè això forma part del 
projecte d'urbanització de la illa. 
 
NETEJA DE LES LLERES.- Respon el Sr. Sellabona. Juntament amb la brigada estem 
identificant zones que ens preocupin una mica més o on hem detectat també que els 
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mateixos arbres alguns s'han trencat branques i ha quedat més obstaculitzat i estem 
identificant aquests punts per a poder-hi fer aquestes intervencions així com també 
hem intensificat algun punt on també tenim alguna acumulació de brossa que s’hauria 
de retirar en els pròxims dies. Per tant quan s’hagi fet alguna de les actuacions veient 
el seu interès també l’informaré. 
Referent a l'arbre del passeig de Sant Roc va quedar desfalcat i va acabar caient. Es 
va retirar immediatament i aquella zona, s’ho han mirat els tècnics i ara mateix no està 
a punt perquè puguem replantar un altre arbre sinó que abans hauríem  de fer una 
actuació de tot aquell talús per mirar si realment quan creixen els arbres és segur o no 
perquè per la millora de la seguretat del passeig. 
 
NETEJA EMBRONALS.- Respon el Sr. Sellabona. M’ho anoto i ho parlaré amb els 
tècnics ja que no ens havia arribat però sí que vam detectar algun per a la zona del Pla 
de Llacs per exemple que és una zona on també es col·lapsen per les fulles i també 
estarem atents en alguna zona concreta també ens anirà bé saber-ho per poder 
agilitzar les actuacions.  
 
DEIXALLES CARRER SANT FERRIOL.- Respon el Sr. Sellabona. Revisarem l'estat 
però hi ha al carrer de Sant Rafael per substituir algunes peces haurem de refer 
alguna zona. Referent al carrer de Sant Ferriol és cert que a més a més durant les 
últimes setmanes diria que d'una manera més intensa hi ha alguns abocaments que 
no són i podríem dir també ens preocupa molt l'aparició durant les últimes setmanes 
de voluminosos a la zona. Per tant estem treballant per identificar també d’on surten 
aquests voluminosos i potser ens donarà pistes de qui pot estar fent ús dels 
contenidors. 
 
CANVI DIRECCIÓ CARRER ESTADI.- Respon l’Alcalde. Quan es proposa un canvi de 
mobilitat es comunica a un sergent de la policia que és el que ens haurà de fer 
l'informe. Prenem nota per recordar-li i veure si és una possibilitat, ja el tindríem 
informat  
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les vuit i deu minuts del vespre i per 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 

 


