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ACTA NÚM. 11 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE JULIOL DE 2019 

1A CONVOCATÒRIA 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 de juliol 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 extraordinària de 27 de juny de 
2019. 
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 
Intervé l’Alcalde. En primer lloc felicitar en nom de tota la Corporació, d’una banda, el  
recentment reelegit president de la Diputació, MIQUEL NOGUER PLANAS i de l’altra, 
el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa, SANTI REIXACH GARRIGA. 
També a la regidora d’ERC, ANNA BARNADAS, per la seva recent incorporació a la 
Diputació de Girona com a diputada. I així s’acorda: felicitar-los i desitjar-los sort i 
encerts en l’exercici de les seves responsabilitats.   
A continuació, felicitar el grup de xou grans del CPAO, per la segona posició que varen 
obtenir en el mundial celebrat diumenge passat al Palau de Sant Jordi i a la parella 
formada per Elisenda Prat i Artur Balagué, classificats en quart lloc.  I així s’acorda.  
Seguidament, felicitar també el CLUB de GIMNÀSTICA OSONA, pels bons resultats 
obtinguts en el campionat celebrat darrerament a València. I per unanimitat dels 
assistents, així s’acorda.  
En un altre ordre de coses, comentar per a general coneixement de la Corporació, que 
aquest any la Marató de TV3, que se celebrarà el diumenge 15 de desembre  i que 
serà a favor de la investigació de les malalties minoritàries, canvia de format: el 
programa televisiu surt dels estudis de TV3 i es farà, alhora, en quatre localitats : Olot, 
Tàrrega, Reus i Barcelona. Un equip itinerant, encapçalat per Quim Masferrer, serà el 
nexe d’unió entre les localitats al llarg del dia.   
 
I finalment, com cada Ple, vol expressar la seva solidaritat amb les víctimes dels 
feminicidis, 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 
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Turull, injustament tancats a la presó  També el retorn de Carles Puigdemont, Lluís 
Puig, Meritxell Serrat, Clara Ponsatí, i Toni Comin així com de l’Anna Gabriel, Marta 
Rovira i el Valtonyc. 
  
Seguidament,  el Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 25 d’abril     :  
 

- de particulars :  19 
- d’entitats :  35 

 
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
- el dia 28 de juny va participar del dinar de celebració de la jubilació de l’Enric 
Sánchez, persona que tenia cura de la informació urbanística.  
 
- el dia 29 de juny va assistir a la inauguració de l’escola d’arts escèniques que es va 
obrir al c/ Fajol 2; a l’Assemblea del col.lectiu “Àmbit Sant Lluc” i al sopar popular de la 
festa del barri del Pla de Dalt.  
 
- el dia 1 de juliol va anar a donar la benvinguda al Fòrum Educa’t d’Olot , que va tenir 
lloc a les dependències de l’Institut Garrotxa.  
 
- el dia 2 de juliol, va assistir a la inauguració de la piscina coberta del Club Natació 
Olot.  
 
- el dia 4 de juliol, es va desplaçar a Girona per assistir a l’acte de presa de possessió 
del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.  
 
- el dia 5 de juliol, va assistir a la presentació de la memòria de la delegació local de la 
Creu Roja, que va tenir lloc a la seva seu i  a la inauguració del nou restaurant dels 
Catòlics. I finalment va presenciar el concert que va tenir lloc a la casa Vayreda, en el 
marc del cicle “Música als Masos”. 
 
- el dia 6 de juliol va participar del festival de l’orgull LGTB que portava per títol 
“Rebentem els armaris” i va assistir al sopar popular de la festa del barri de Mas 
Bernat i Sant Cristòfor.   
 
- el dia 8 de juliol va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat que va tenir lloc a la 
seva seu i al vespre, va ser present a l’acte d’inauguració del nou local de l’ANC,situat 
al Passeig Bisbe Guillamet 8.  
 
- el dia 9 de juliol va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació de l’antic Hospital 
Sant Jaume.  
 
- el dia 10 de juliol va assistir a la Junta de l’IMCO, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia 11 de juliol, va nomenar ambaixador de la ciutat, el metge Marc Boix, que 
actualment resideix al Nepal i que és fundador de l’ONG Health us Nepal, i tot seguit, 
va assistir a la sessió constitutiva del Consell Comarcal de la Garrotxa.   
                                                                                                                                                                                       
-  el dia 12 de juliol va presenciar la xerrada que varen organitzar els Amics del Tren a 
la sala de l’Arxiu i seguidament va assistir al concert que va tenir lloc al Mas Ventós, 
en el marc del cicle “Música als Masos” 
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-  el dia 13 de juliol  va participar de l’esmorzar dels camioners que celebraven la seva 
festa patronal, Sant Cristòfor, al pavelló firal. I al capvespre, va assistir a l’homenatge 
al compositor Josep Bassachs que va tenir lloc a Can Trincheria, en el marc dels actes 
de l’Aplec de la Sardana.   
 
- el dia 14 de juliol, va participar de la campanya “Mulla’t per a l’esclerosi múltiple” 
primerament  a la piscina del CNO i seguidament a la municipal. A continuació va fer 
una visita a l’Aplec de la Sardana que se celebrava al parc Nou i tot seguit, es va 
desplaçar a Barcelona per presenciar el campionat mundial de patinage, en el marc 
del World Roller Games, que va tenir lloc al Palau de Sant Jordi.   
 
- el dia 15 de juliol va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot.  
 
- el dia 16 de juliol va dinar amb la comunitat carmelita amb motiu de la celebració de 
la festa de la Mare de Déu del Carme i al capvespre, va assistir a la reunió del 
Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 
- i finalment ahir, 17 de juliol, va assistir a l’acte d’inauguració del coworking – can 
Nyera. 
 

3.- RELACIONS DE DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del  
2019LDEC001786 al 2019LDEC002078. 
 
 

4.- ACORDS JUNTA GOVERN 
 

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

5.1. - DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.-  DELEGAR A FAVOR DE L’ALCALDIA 
LES COMPETÈNCIES  SANCIONADORES EN MATÈRIA DE GOSSOS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Núm. de referència : X2019027868     
Núm. expedient: SG032019000003 

       
Atès que la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives va modificar 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, pel 
que fa a l’atorgament de competències sancionadores als municipis, alhora que va 
concretar la potestat sancionadora dels municipis en relació a la Llei de l’Estat 50/1999, 
de 23 de desembre i el Reial decret 287/2002, de 22 de març, quan, en el seu article 49, 
assenyala que: 
 
“1.- Es modifica l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, que resta redactat de la següent manera: 
 
 “Article 13. Òrgans competents: La competència per a imposar les sancions establertes 
per la comissió de les infraccions tipificades per aquest Llei correspon als òrgans 
següents: 

a) Als Alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu. 
b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu 
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 2.- L’exercici de la potestat sancionadora per la comissió de les infraccions tipificades 
per la Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, del 22 de març, que la 
desenvolupa, correspon als òrgans següents dels ajuntament: 

a) Als Alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu. 
b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu” 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; l’article 52.4 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; 
els articles 51 i 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i vist 
l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la Comissió 
Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DELEGAR a favor del Sr. Alcalde la competència per imposar les sancions 
establertes per la comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus, en la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
així com en la Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos i en el Reial decret 287/2002, del 22 de març, 
que la desenvolupa. Aquesta delegació també inclou la resolució dels  recursos de 
reposició contra els actes dictats per l’òrgan delegat. 
 
Segon.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
Que es traslladi aquest acord a: expedient i Consorci SIGMA. 
 
 
Intervé l’Alcalde. Les lleis estableixen que les sancions que es produeixen per la 
tinença de gossos potencialment perillosos en cas de cometre una infracció lleu, greu, 
o molt greu, a les lleus, resol directament aquestes sancions l'alcalde; en casos que 
siguin greus o molt greus és una funció que li correspon en el ple municipal, el que 
proposaríem és què el ple delegués aquesta possibilitat de sancionar directament a 
l'alcalde i poder-ho fer per decret i no haver de passar pel ple cada vegada que es 
produís aquesta circumstància. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

6.1. - NOMENAR REPRESENTANT A L’OBSERVATORI DEL PAISATGE 
 
Núm. de referència : X2019027770     
Núm. expedient: SG012019000034 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa el Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Nomenar representant a l’OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA 
a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts) 
 

 
Intervé l’Alcalde. Aquest segon punt és de cartipàs, vam oblidar un punt que era el 
representant de l'Ajuntament d'Olot a l'Observatori del Paisatge, la nostra proposta és 
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que jo mateix com a alcalde i com ha estat sempre en el cas de l'Observatori del 
Paisatge, representi a l'Ajuntament d'Olot aquí a l'Observatori per tant, faríem aquest 
nomenament de la meva persona com a representant de l'Ajuntament a l'Observatori.  
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

7.1. - CORRECIÓ REPRESENTANTS CONSORCI TRANSVERSAL 
 
Núm. de referència : X2019025020     
Núm. expedient: SG012019000021 
 
Atès que en el Ple extraordinari de 27 de juny de 2019 es varen nomenar els 
representants de l’Ajuntament d’Olot al Consorcis on aquest ajuntament hi té 
representació, i entre aquests nomenaments hi havia els representants al Consorci 
Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, el president de la Comissió informativa del 
Ple, proposa al Ple l’adopció de la següents correcció: 
 
Primer.- Els representants al CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS 
CULTURALS seran: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts) - Titular 
• Sr. Agustí Arbós i Torrent (JxCAT-Junts) - Suplent 

 
Intervé l’Alcalde. Un altre punt de cartipàs té a veure amb la representació que tenim a 
la Xarxa Transversal de Cultura, com saben en el cartipàs jo apareixia com a regidor 
de cultura i el senyor Agustí Arbós apareixia com a adjunt a la regidoria de cultura, és 
a dir, és la persona que en els casos en què jo com a regidor no hi pugui assistir m'ha 
de substituir, això ha creat confusió a l'hora de nomenar el representant que hi ha a la 
Xarxa Transversal de Cultura, aquí faríem l'aclariment que jo actuo com a titular i ell 
actua com a representant suplent en les reunions d'aquesta Xarxa Transversal de 
Cultura, és senzillament un aclariment. És un tema menor també de cartipàs, potser 
encara n'haurem de fer algun més que segur que ens apareixerà els propers dies. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 

8.1. – CREACIÓ COMISSIÓ PER A LA VARIANT D’OLOT 
 
 
Núm. de referència : X2019027757     
Núm. expedient: SG012019000033 
 
Amb l’objectiu de vetllar i fer el seguiment per a l’execució de les obres de la 
construcció de la Variant d’Olot, el president de la Comissió Informativa proposa al ple 
els següents acords: 
 
PROPOSO: 
 
Primer.- Crear la Comissió per a la Variant d’Olot amb l’objectiu de vetllar i fer el 
seguiment per a l’execució de les obres de la seva construcció.  
 
Segon.- Determinar les funcions de la Comissió: serà única i fonamentalment l’impuls 
de la variant d’Olot i totes les que se’n derivin d’aquesta.  
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Tercer.- Designar com a membres de la Comissió les persones següents: 

� L’alcalde d’Olot, que actuarà com a president de la Comissió 
� El regidor d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament d’Olot 
� El cap de l’Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament d’Olot 
� Un/a representant de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament d’Olot 
� Tres representants de la Federació d’associacions de veïns d’Olot.  
� Un/a representant de la Plataforma “No és un vial. És un carrer” 
� Tres representants d’agents econòmics (entitats empresarials i sindicats)  
� Un/a representant del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa  
El nomenament dels membres s’efectuarà per decret d’Alcaldia. 
Els membres de la Comissió poden proposar nous integrants si així ho acorden 
les 2/3 dels seus representants.  
 

Quart.- Determinar el règim de funcionament de la Comissió. Per decret d’Alcaldia 
es fixarà el règim de funcionament i organització de les reunions de la Comissió, així 
com la seva periodicitat i lloc de celebració.  
 
Cinquè.- Donar a conèixer la creació de la Comissió a les associacions de veïns 
d’Olot, a altres entitats que puguin resultar implicades en la construcció de la variant, 
als Ajuntaments de la Garrotxa, al Consell Comarcal de la Garrotxa i a les institucions 
responsables de la seva execució.  
 
 
Intervé l’Alcalde. Anem al primer punt realment rellevant d'aquest ordre del dia, que és 
la creació d'aquesta Comissió per la variant d'Olot. Aquest era un tema que 
repetidament havíem parlat, que vam explicar que una vegada es constituís la nova 
corporació seria el moment de crear aquesta comissió. En aquest moment la variant 
d'Olot tots la reconeixem com l'obra més important i més urgent que necessita la 
nostra ciutat, no sé si ho han vist avui mateix que ara que estem asfaltant l'Avinguda 
Sant Jordi, les molèsties que provoca aquest trànsit de camions que ens obliga a tenir 
policia municipal a tot el centre d'Olot quan arriba un camió gran per poder fer les 
maniobres corresponents, estem tots d'acord que l'Avinguda Sant Jordi no és un vial, 
és un carrer, i que actualment està actuant com a vial i absorbeix tot el trànsit sobretot 
de camions, de vehicles pesats que van d'una banda a l’altra de la ciutat, tots 
reconeixem la urgència i la importància d'aquesta obra i pensem que amb la creació 
d'una comissió, podem afinar molt més l'estratègia a seguir els propers mesos i 
segurament els propers anys per tal que aquesta obra avanci, avanci de la millor 
manera possible, perquè probablement tots nosaltres hi tenim algun paper important a 
fer, no només des de l'equip de govern, sinó que hi ha membres en representació 
d'altres partits polítics que tenen representació a la corporació que segur que hi tindran 
un paper important, hi ha els agents econòmics que segurament també hi tindran un 
paper important, també els agents veïnals, persones que representen el veïnat i el que 
proposem és això, la creació d'una comissió que ens ha de servir a partir d'ara per fer 
una estratègia comuna conjunta en un únic objectiu que és la construcció de la variant 
el més aviat possible i el més ben feta possible, les dues coses són importants, és a 
dir que, totes aquelles informacions que anem rebent, que vagin apareixent, les 
puguem comunicar immediatament en aquesta comissió i sobretot que la comissió 
pugui acabar determinant a cada moment allò que és més efectiu i si serà més efectiu 
que ho facin uns o que ho facin els altres, aquesta és la idea d'aquesta comissió.  
Avui l'únic que fem és crear la comissió, és a dir, determinar el nombre de persones 
que en formaran part que d'entrada pensem que han de ser quinze, després els 
detallaré quines han de ser, però també deixem oberta la porta a que una vegada 
aquestes quinze persones es reuneixin en la propera reunió o en el futur, si veuen o 
decideixen que seria bo d'incorporar-hi algú altre que en aquest moment inicialment no 
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hi haguem pensat, amb el vistiplau de dues terceres parts dels membres d'aquesta 
comissió inicial s’hi pugui incorporar, per exemple no incorporem a ningú en aquest 
moment de l'Observatori del Paisatge però en un moment determinat podem decidir 
què seria convenient per a determinades coses incorporar una persona d’aquest 
Observatori, o d’un altre departament, o d'un altre col·lectiu o grup que en aquest 
moment no estigui representat. 
D'entrada el que faríem seria una comissió formada per mi mateix, per l'alcalde, pel 
regidor d'Urbanisme, el senyor Jordi Güell, per el cap d'Infraestructures de 
l'Ajuntament, el senyor Ramon Prat, hi hauria evidentment un representant de tots els 
grups que tenim representació a l'Ajuntament, cada grup podrà de nomenar el seu 
representant, d'Esquerra Republicana, de la CUP i del Partit dels Socialistes, amb això 
arribaríem a sis, incorporaríem també a tres persones representatives del món veïnal, 
això dins de la Federació d'Associacions de Veïns que en aquest moment 
pràcticament totes les associacions hi estan representades, de fet en aquest moment 
n’hi ha quinze, ells hauran de tenir el seu debat intern per veure quines tres persones 
nomenen, poden ser persones segurament dels barris més afectats, en tot cas ja ho 
decidiran elles però incorporaríem aquestes tres persones.  
Pensem que també ha de tenir-hi representació la plataforma “No és un vial, és un 
carrer”, que són els que en aquest moment s'han mostrat més actius en aquest sentit. 
Tres persones que haurien de representar els sectors econòmics i sindicals, també 
hauran d'escollir aquestes persones i una persona del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa.  
La nostra proposta inicial és que aquestes quinze persones creïn aquesta comissió, si 
aquesta proposta tira endavant avui amb el seu vistiplau els hi comunicarem, ens 
hauran de nomenar quins són els representants, convocarem una primera reunió i és 
en aquesta primera reunió on la pròpia comissió determinarà la freqüència de les 
reunions, el lloc de les reunions, si ens hem de trobar més sovint, si ens hem de trobar 
més tard, de quina manera gestionem, és a dir, tot el que és el funcionament intern de 
la comissió no ho decidim nosaltres avui aquí al plenari, l'únic que fem és la creació 
d'aquesta comissió, tota la resta l'haurem de decidir ja tots quinze junts. Aquesta és la 
nostra proposta, pensem que pot ser un instrument efectiu i bo per assolir aquest 
objectiu de la variant, esperem doncs comptar amb el seu vistiplau a la creació 
d'aquesta comissió. 
 
Intervé el Sr. Riera, portaveu del grup municipal CUP. En primer lloc volia fer dos 
incisos, un perquè m'he l’he deixat, hauria de ser més al despatx oficial, avui som 18 
de juliol i fa 83 anys que va començar un cop d'estat contra la República i crec que 
seria bo que en féssim esment perquè va atemptar contra totes les institucions de 
l'Estat Espanyol.  
En segon lloc volíem saludar també a les persones que estan fabricant les llambordes 
de la plaça Major d'Olot, ara mateix que està tapat, van començar unes obres a la 
plaça Major, quan van començar les obres les peces que havien d'anar a substituir 
aquelles no estaven fetes, en tot cas el fabricant que no està de vacances el volíem 
saludar i demanar-li que en el moment que pugui, que tinguem una Plaça Major al 
complert. 
Cenyint-nos al que pertoca i anant al tema de la variant, creiem que és necessari 
aquest òrgan però no ens agrada la manera, o sigui, seguim veient una manera de 
pensar el traçat de forma trossejada, creiem que és un error, que en el seu moment 
quan es va crear el túnel de Bracons ja era una anomalia el fet que no es digués la 
totalitat d'aquest tram, que això ha tingut unes conseqüències, que ha sigut una 
saturació, una sobresaturació del trànsit rodat a la ciutat d'Olot i per tant una 
massificació que sobretot ha afectat l'Avinguda Sant Jordi. D'aquests errors del passat 
no n'hem après, perquè nosaltres considerem que aquesta idea és bona i que sí que 
és necessària, però creiem que no només és una cosa d'Olot sinó que ja el nom o la 
idea en si ja parteix malament, en el sentit que això hauria de ser d'Olot, de la Vall d'en 
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Bas i de les Preses i fins i tot em remeto amb les paraules que ahir mateix dèiem en el 
ple del Consell Comarcal, en Santi Reixach parlava que això era una cosa més d’àmbit 
a nivell comarcal, això va més enllà, entenem que això està bé, ens abstindrem, en 
formarem part i nosaltres demanem i emplacem que això es faci més ampli, a part 
d'aquestes quinze persones. Com a punt de partida nosaltres en el marc de la 
comissió proposarem que això s'ompli més a nivell comarcal perquè creiem que la 
importància o la vigència que té el que passi a Olot també el té si va ben lligat 
conjuntament amb la variant de Les Preses, que afecta a la Vall d'en Bas i que de 
retruc ens està afectant a tota la comarca, per tant ens abstindrem però benvinguda la 
iniciativa per part seva. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres votarem a favor 
d'aquesta proposta. Tant de bo no passi allò que algun regidor del seu equip a 
vegades diu “quan crees una comissió els problemes no s'arreglen, s’eternitzen”, per 
tant entenem que sí que cal treballar en serio per la variant, és un dels temes més 
importants que tenim en aquests moments a la ciutat d'Olot, ho hem dit en el programa 
electoral, ho hem dit en els debats electorals i ens cenyim aquí també en aquest debat 
en el ple d'Olot. 
Nosaltres estarem sempre treballant perquè la variant es pugui desenvolupar i es 
pugui tirar endavant i potser, el que diu també el company de la CUP, és que ja ho 
vàrem comentar també a la Junta de Portaveus, que potser caldria una comissió més 
política, suposo que ja la faran, amb els alcaldes de la Vall d'en Bas i Les Preses i 
també el president el Consell Comarcal, per treballar políticament per tirar endavant 
aquesta infraestructura tan necessària per a la nostra ciutat. A part d'això també és 
important que ara, vostè ho ha dit, que s'està començant a asfaltar o reasfaltar amb 
aquest tipus d'asfalt amb goma que és menys sorollós, però pensem que al Vial Sant 
Jordi o a l'Avinguda Sant Jordi hi falten altres reformes que s'haurien de fer per intentar 
pacificar aquesta avinguda, perquè entenem que la variant va per llarg, per molt llarg, i 
sí que demanaríem que en el pressupost del 2020 ja tinguessin una partida potent 
d'aquest ajuntament per humanitzar més aquesta avinguda, pensant amb més arbres, 
menys aparcaments, amb barreres vegetals per minimitzar tot el que és el soroll i la 
contaminació dels cotxes i camions que hi passen, també fer-hi un itinerari segur, 
segurament es podria ampliar la part peatonal i per bicicletes del pont del Fluvià i  per 
tant un itinerari segur fins a l'escola Bisaroques, perquè molts nens de Sant Miquel i 
del barri de Les Tries van a l’escola Bisaroques, hauríem de fer un itinerari segur a peu 
i en bicicleta fins arribar al Bisaroques i penso que seria una sèrie de propostes, que ja 
li passaré per escrit, perquè serien importants per ja pensant en anar pacificant i en 
anar humanitzant aquesta avinguda. Hi votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Des d’Esquerra sempre 
hem treballat junts en aquest sentit, hem tingut la voluntat de parlar-ne, de pactar-ho i 
de fer aquest front comarcal per mirar que aquesta infraestructura avanci, per tant ens 
hi sumem i així ho vam manifestar en el moment que se'ns va explicar la creació 
d'aquesta comissió, que és molt important que hi siguin també partíceps d'una manera 
o altra, integrats en aquesta comissió de forma paral·lela, tots els ajuntaments 
implicats de la comarca, perquè pensem que és un projecte de comarca i així hauria 
quedar reflexat. 
També pel que fa a tot el sistema de pacificació de l'Avinguda Sant Jordi, que els 
companys socialistes demanen que s'inclogui en el pressupost, nosaltres tenim el 
convenciment que totes aquestes obres de pacificació que són molt necessàries, qui 
hauria d'aportar els diners seria la Generalitat, perquè la ciutat d'Olot està posant un 
dels seus carrers perquè connecti dues vies que hauria de ser un problema que la 
Generalitat hi hauria d'aportar la quantitat suficient perquè mentre no es fes aquesta 
variant, a l'Avinguda Sant Jordi quedés pacificat el trànsit, això és important. 
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També el tema dels barris implicats, està bé que la Federació de Barris sigui qui esculli 
quins han de ser els representants d'aquesta Federació de Barris, però en el cas que 
no hi hagués tots els barris implicats, no tindríem perquè limitar-ho a aquests 
representants, sinó que jo penso que aquest ajuntament s'hauria d'assegurar que tots 
els barris implicats hi tinguessin un representant, és així com hauria de funcionar, 
perquè ara mateix tenim molt centrada la mirada en el Vial Sant Jordi, però quan es tiri 
endavant, pensem també que els altres veïns que estaran afectats per aquesta obra i 
concretament els veïns de l'Hostal del Sol, tothom hi hauria de tenir el seu 
representant.  
I per últim, nosaltres pensem que la primera acció que ha de fer aquesta comissió és 
fer arribar una carta des de la comissió al President de la Generalitat perquè tingui 
com a prioritat, aquest seu govern, que s'iniciïn aquestes obres el 2020 i ha de ser una 
demanda directament a qui ha de dinamitzar que aquesta obra es faci a la nostra 
ciutat, a la nostra comarca i per tant hi estem a favor perquè pensem que és una obra 
absolutament necessària i que necessitem treballar tots conjuntament per fer-la 
avançar. 
 
Intervé l’Alcalde. Només un parell de matisos, el fet que la comissió la creem a Olot en 
aquest moment és perquè a la de la Vall d'en Bas ja existeix, ja fa temps que funciona 
i té representació de la pagesia i té representació també de l'Ajuntament i també dels 
diversos grups, el mateix passa a Les Preses, qui no ho teníem encara era a Olot. 
El fet que treballem en forma de comissió per treballar específicament amb el tram que 
corresponen en el nostre terme municipal no vol dir que actuem descoordinadament 
amb la resta d'ajuntaments de la comarca, ni amb la resta del país, el que volem és 
ser operatius i volem sobretot defensar, perquè en aquest moment ens trobem que 
s’està fent l'informe tant el d'impacte ambiental com l’informatiu del nostre tram, aviat 
presentaran, sabem que això hi ha un termini de vuit mesos per fer-ho sobretot en 
aquest tram que afecta principalment a l'Hostal del Sol, és evident que hi haurà en el 
seu moment les diverses al·legacions veïnals que hi hauran d'haver i ens sembla que 
és un espai que hem de tenir de discussió, de més proximitat al terme municipal d'Olot. 
Jo no confondria excessivament la tasca d'aquesta comissió amb el que són les 
mesures transitòries i provisionals mentrestant no tenim la variant que s'estan produint 
a l'Avinguda Sant Jordi, de fet això ho hem parlat amb la plataforma, nosaltres 
reconeixem en aquesta plataforma “No és un vial, és un carrer” com l'interlocutor 
privilegiat, de relació bilateral  de l’Ajuntament, on per descomptat vostès hi poden ser 
perquè vostès també són l'Ajuntament, i ells directament, per actuar sobre aquestes 
mesures provisionals que s'han de produir, el que no farem és convocar el Parc 
Natural o convocar els veïns de l'Hostal del Sol per decidir què li convé en aquest 
moment a l'avinguda ja que no els afecta directament. Jo voldria que quedés molt clar 
que l'objectiu d'aquesta comissió és sobretot el que té a veure amb la construcció de la 
futura variant, no tant de les mesures alternatives que es van posant sobre la taula per 
donar solució als problemes que tenim. 
Hi estic completament d'acord, jo també penso que ho ha de pagar tot la Generalitat, 
una cosa és que ho pensi i una altra de diferent és que la Generalitat quan li anem 
amb determinades demandes les atengui, ens ha anat molt bé ara per exemple amb 
aquest asfaltat que com saben té un import en números rodons de 300.000 euros, que 
s'està produint des d’ahir i que acabarà el dia 2 d'agost si tot va com ha d'anar, 
treballant en dissabtes, hem intentat concentrar-ho el màxim possible, això ho ha 
pagat la Generalitat, quan li demanem a la Generalitat que ens posi arbres o aquest 
tipus de coses serà més complicat d’aconseguir-ho tot i que jo penso també, els hi puc 
assegurar, que no ens estarem de demanar-ho. 
Estem d'acord, és un projecte de comarca, el fet de que existeixi comissió no vol dir 
que hem d'actuar descoordinadament de la resta de comarca i per descomptat dels 
municipis que estan directament afectats. 
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I pel que m’ha comentat de la Federació, a la Federació de fet, de les 23 associacions 
de veïns que té a la ciutat, les quinze, les més importants, totes les que tenen alguna 
afectació tant amb el traçat actual de l'Avinguda Sant Jordi com del traçat futur de la 
variant si ho acaba essent per al costat, és a dir, Pisos Garrotxa, Planotes, Hostal del 
Sol, tots aquests barris, totes hi estan representades, ens sembla que al final la 
Federació són ells mateixos, una Federació d'Associacions de Veïns qui poden acabar 
determinant, però això no està renyit en que en determinats moments aquells temes 
que es tractin a la comissió, no es facin unes sessions explicatives obertes a totes les 
associacions de veïns, a tota la ciutat en general si ho considerem convenient per 
poder anar informant, senzillament hem volgut que aquesta fos una comissió 
operativa, que acabéssim en una taula de vint persones, que quinze ja deu ni do les 
persones que serem i anar avançant i per exemple, el que m’ha dit a la carta el 
President de la Generalitat, probablement és una cosa a plantejar en el si d’aquesta 
comissió, és a dir, quina és la primera acció que hem de fer? Doncs si determinem a la 
comissió que el millor és enviar una carta al President de la Generalitat, doncs ho 
farem, precisament la comissió aquesta la necessitem per prendre decisions, per 
prendre acords i no haver de funcionar nosaltres unilateralment, que a vegades 
l'alcalde anterior ho havia dit, ens hem sentit una mica sols prenent decisions que a 
vegades no saps com les has de consultar amb tots els agents implicats. La podem 
anar afinant, això és un punt de partida, esperem i desitgem tots que vagi bé, és 
possible que hi haguem d’incorporar més persones en el futur i ja ho veureu, ja ho 
decidirem, donem-nos aquesta oportunitat, provem-ho, mireu si és efectiu i a partir 
d'aquí anirem avançant amb una obra que jo crec que coincidim tots que és 
importantíssima i que quan parlem de que falten molts i molts anys hem de mirar que 
siguin els mínims possibles i ens hi posem a treballar, estem en el primer ple ordinari, 
posem-nos-hi a treballar des del primer dia i esperem que ens n’acabem sortint com a 
ciutat. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

9.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D'OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2019027765     
Núm. expedient: CPG62019000009 
 
 
Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques que es 
portaran a terme a la temporada 2019-2020. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats d’Arts Escèniques que 
es portaran a terme la temporada 2019-2020. 
 
Segon.- L’Ajuntament assumeix,  a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
 

Es presenten conjuntament els punts 9.1, 9.2 i 9.3. 
 
Presenta les propostes la Sra. Torras, en representació de l’equip de govern. Portem a 
aprovació els preus públics d’Arts Escèniques que es portaran a terme a la temporada 
2019-2020 i les activitats musicals que es portaran a terme d’octubre a desembre 
2019. Donat que aquests preus no cobreixen el cost del servei l’Ajuntament assumeix 
a través del Institut Municipal de Cultura el dèficit que produeixen les activitats 
proposades. 
 
Intervé el Sr. Riera. Si nosaltres només, com ja és un clàssic en aquest cas, ens 
abstenim perquè estem esperant encara la tarificació social i progressiva. 
 
Intervé l’Alcalde. Molt bé senyor Riera, agafen el testimoni del senyor Xavier Garcia, 
em sembla molt bé. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

9.2. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019027771     
Núm. expedient: CPG62019000010 
 
Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats musicals que es portaran a 
terme d’octubre a desembre 2019. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats musicals que es 
portaran a terme d’octubre a desembre 2019. 
 
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

9.3. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019027774     
Núm. expedient: CPG62019000011 
 
Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques que es 
portaran a terme de setembre a desembre 2019. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats d’Arts escèniques que 
es portaran a terme la temporada de tardor de 2019 ( Setembre-Desembre). 
 
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
10.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I 

JOVENTUT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2019027748     
Núm. expedient: CPG62019000008 
 
Vist que l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot gestiona les activitats 
educatives del projecte Recursos Educatius . 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats educatives del 
projecte Recursos Educatius pel curs 2019-2020. 
 
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 

Intervé la Sra. Torras. Portem a aprovació els preus públics corresponents a les 
activitats educatives del projecte Recursos Educatius pel curs 2019/2020, l’Ajuntament 
assumeix a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut el dèficit que produeixen 
les activitats proposades. 
 
Intervé el Sr. Josep Granados, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres 
volíem fer una aportació, en reconeixent al gran esforç que fa l’Institut Municipal 
d'Educació i ens vau explicar que aquests preus corresponen a aquells recursos que 
no s'arriben a cobrir, però nosaltres a diferència de Cultura, que aquí en podríem 
discutir, donaria per molt, però creiem que l'educació reglada és un bé públic i tota la 
feina que fa l’IME d’oferir aquests recursos en horari escolar, pensem que hauríem de 
tendir, a aspirar a la gratuïtat per buscar l'equitat en aquest cas també i se’ns va 
explicar que són pocs d’aquesta oferta de recursos, en vista la gran oferta que fa 
l’Institut Municipal d’Educació, però pensem que hem de tendir cap aquí, a diferència 
de Cultura, l'educació ha de ser per a tothom i a més en horari escolar, per tant en 
aquest sentit fem aquesta reflexió i per això hi votarem en contra. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 14 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC) 5 vots 
en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
11.1. – EuroPACE. PROPOSANT DESIGNAR EL REPRESENTANT AL PATRONAT 

FUNDACIONAL 
 
Núm. de referència : X2019027860     
Núm. expedient: HA012019000007 
 
L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de 28 de març de 2019, aprovà, per 
unanimitat, el “Codi de gestió de l’Ajuntament d’Olot per a la transició energètica i el 
canvi climàtic, la rehabilitació i l’accessibilitat d’habitatges (Programa “EuroPACE”)”. 
 
El Codi en la seva part dispositiva estableix: “Participació en altres ens. Pel bon 
desenvolupament del projecte i pel seu interès públic, en benefici de la col·lectivitat, es 
preveu la creació d’un ens gestor en que l’Ajuntament d’Olot pugui participar i tenir 
representació en aquest i d’altres ens que es puguin crear per a la bona gestió 
d’EuroPACE. 
 
Aquesta representació no podrà tenir, en cap cas, posició dominant en els òrgans de 
govern, ni cap membre de l’Ajuntament en podrà ostentar la presidència. 
 
Aquesta representació no podrà suposar que l’ens participat pugui quedar sectoritzat 
en el consolidat de la Corporació.” 
 
Amb aquest posicionament la Corporació adoptà una posició de supervisió i de garant 
de tots els procediments gestionats en l’àmbit del programa “EuroPACE” per tal de 
preservar l’ interès públic esmentat. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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1. Constituir, juntament amb un altre fundador, una fundació privada amb la 
denominació de FUNDACIÓ EuroPACE i amb la dotació inicial i legal mínima de 
30.000,00 euros, perquè pugui actuar com a ens gestor del Programa EuroPACE. 
 
Considerar d´interès general per a la Corporació la finalitat fundacional que és la 
millora del benestar dels habitants: 
 
a) defensant i protegint el medi ambient mitjançant la promoció i millora de la 
seguretat, l´eficiència energètica i l´ús de fonts d´energia renovable dels edificis. 
 
b) promovent la rehabilitació d´edificis i la millora en la seva accessibilitat. 
 
c) acreditant i homologant projectes qualificats de millora de la seguretat i l´eficiència 
energètica i l´ús de fonts d´energia renovable així com de l´accessibilitat en edificis que 
promoguin altres entitats públiques i/o privades. 
 
2. Designar al senyor Jordi Güell i Güell (DNI 77908653V) perquè en representació de 
l´Ajuntament d´Olot pugui comparèixer davant de Notari per a l´atorgament de la carta 
fundacional, aprovar-ne els estatuts i designar els membres del Patronat inicial. 
 
3. Participar l´Ajuntament d´Olot com a patró del Patronat de la fundació a constituir, 
facultant al mateix senyor Jordi Güell i Güell perquè actuï com a persona física 
representant de la Corporació, tant per a l´acceptació inicial com per al posterior 
exercici del càrrec. 
 
4. Als efectes de l´article 331.6.5 del Codi civil de Catalunya, assumir el compromís 
exprés d´efectuar les aportacions successives de la dotació inicial que pertoquin com a 
soci fundador, amb càrrec al concepte no pressupostari que gestiona els fons rebuts 
del programa EuroPACE. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Güell, en representació de l’equip de govern. En aquest cas 
la proposta que es porta a consideració del plenari és la de designar un representant 
de l'Ajuntament al patronat fundacional de la Fundació EuroPACE. En la sessió 
plenària del mes de març aquest ple va aprovar el Codi de Gestió per a la transició 
energètica, el canvi climàtic, la rehabilitació i l'accessibilitat d'habitatges, aquest 
protocol arrenca de la participació de l'Ajuntament d'Olot, juntament amb altres set 
socis europeus, en un projecte que varen presentar conjuntament, finançat per la 
Comissió Europea, amb el títol aquest d’EuroPACE. Això alguna vegada ho hem 
explicat, és un projecte que no és original en el sentit que és la translació d'una 
iniciativa que es va originar a l'estat de Califòrnia als Estats Units, és una iniciativa que 
el que fa és buscar recursos econòmics en pro de la transició energètica i per tant 
també de la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i el que pretén aquesta 
iniciativa, conjuntament amb aquests socis, és traslladar aquesta iniciativa d'èxit a 
Europa, aleshores aquesta iniciativa es concreta amb una codi que es va aprovar en el 
seu moment que especifica quins requisits i marca quines línies han de seguir la 
implementació d'aquest projecte a la ciutat d'Olot i preveu la creació d'un ens per 
gestionar aquest projecte. Finalment el que es proposa és la creació d'una fundació 
que seria la que vehicularia aquesta prova pilot a la ciutat d'Olot a partir del mes 
d'octubre i aleshores es tracta de nomenar un representant de l'Ajuntament per tal que 
pugui fer totes les tasques associades a la redacció dels estatuts de la seva futura 
aprovació. 
Aquesta Fundació inicialment es preveu iniciar-la amb un altre soci, que en aquest cas 
és un dels altres socis europeus, de fet el propi projecte que vàrem presentar ja 
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preveia la creació d'aquest ens i a més a més preveia també que aquest ens es faria 
conjuntament amb un dels socis que en aquest cas és GNE Finance. GNE Finance és 
una empresa especialitzada en la gestió o la captació de recursos verds o recursos 
destinats a l'economia verda, operen a nivell de tot Europa, han gestionat diversos 
projectes europeus, aquest és el nostre soci de referència en el si del projecte i 
aleshores el que es proposa és que com a socis inicials d'aquesta fundació siguin 
GNE Finance i l'Ajuntament d'Olot, per tant en igualtat de condicions en el si d'aquesta 
fundació. També hem de recordar que en el protocol que es va aprovar en el seu dia, 
es preveu que en aquest cas aquesta fundació el que no pot és consolidar amb el grup 
l'Ajuntament d'Olot i aquí tenim unes limitacions que fixa la normativa actual, això bé 
de Madrid, la famosa ARSAL i que no possibilita que aquest ens tingui majoria per part 
de l'Ajuntament d'Olot perquè això consolidaria en el pressupost de l'Ajuntament d'Olot 
i tindria uns efectes negatius sobre la capacitat operativa d'aquest ajuntament. En tot 
cas, de manera resumida, el que es proposa és designar en aquest cas la meva 
persona com a representant de l'Ajuntament d'Olot en el si d'aquesta fundació i 
autoritzar-me per fer tots els tràmits per poder-la formalitzar. 
 
Intervé la Sra. Roca, en representació del grup municipal CUP. És un tema complicat, 
a veure si ho hem entès bé, al març van fer el codi, allà se'ns va parlar i ara ho ha 
repetit, que es faria una entitat gestora que aquesta seria la que seria l'encarregada de 
definir el programa, que assumiria tasques de finançament i que seria un ens publico-
privat. Aquesta setmana hem sabut que era una fundació i avui designarem el 
representant d'aquesta fundació que serà l’encarregat a través del patronat 
fundacional, juntament amb l'Ajuntament i l’empresa privada, de crear la Fundació i 
això tindrà un cost, hem vist aquí, de 30.000 euros. El dubte és qui assumeix aquest 
cost.  
Després s’havia dit i no sé si està confirmat o no, s’havia parlat d'un president que 
hauria de ser el representant de la Fundació, hi ha alguns passos que ens falten, però 
com que se'ns va dir que hi hauria una coordinació de grup que se'ns explicaria, no 
preguntarem tampoc més, perquè ja tindrem el dia per resoldre els dubtes. Ara estem 
davant d’una nova fundació que en formarà part l'Ajuntament, se'ns va dir que els 
recursos administratius d'aquesta fundació també serien de l'Ajuntament, això es va 
parlar al març, això tampoc ens queda clar, què vol dir que una persona que treballi 
aquí a l'Ajuntament dedicarà part del seu temps a la Fundació? Per tant nosaltres 
preguntem, del sou que li paguem aquesta persona dedicarà unes hores a una 
fundació de la qual formem una petita part? No sé si l'altra gent també posarà 
personal? És més que tot dubtes que tenim i per la nostra part els passos que 
s’haurien d'haver seguit per arribar fins aquí potser hauria d’haver estat fer la 
coordinació de grups abans i llavors poder arribar fins aquí amb el tema d’assignar el 
representant. 
Nosaltres en aquest cas votarem en contra, no ho farem del programa ni del 
representant, sinó per la forma jurídica que s'ha escollit per a aquest projecte. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres hi vàrem votar a favor. Quan va venir aquí al plenari 
aquest tema, vàrem pensar que era una proposta molt interessant per a la ciutat, una 
proposta que ens pot diferenciar amb altres ciutats de Catalunya, d’Espanya, d’Europa 
i per tant sí que nosaltres estem a favor, votarem a favor, però sí que, tal com diu la 
companya de la CUP, ens falta més informació, ja vàrem demanar l'altre dia a la Junta 
de Portaveus i a la Comissió Informativa que és fes una comissió especial perquè ens 
informin de com ha d’evolucionar aquest tema i en ens agradaria participar-hi i ser 
agents proactius, per tant hi votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Nosaltres en aquest sentit no som sospitosos de no estar a 
favor de tot el que es pugui fer per assumir aquesta emergència climàtica i treballar en 
la transició energètica i tampoc és una qüestió cap a la persona del senyor Güell, però 
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una mica per mirar que les dinàmiques d'aquest ajuntament canviïn una mica, és que 
estem molt d'acord en que la comissió de grups informativa hauria d'haver estat abans 
i no després, per tant nosaltres en aquest punt ens abstindrem, perquè pensem que no 
tenim la suficient informació amb la suficient claredat per poder manifestar una opinió i 
en aquest moment som conscients de que només estem parlant de nomenar el 
representant, però per marcar que globalment està estaria bé que els projectes, totes 
les coses que s'haguessin de primer aprovar en aquest ple, primer es treballessin i 
s'informés als grups degudament i per tant, també ens sumem a la petició que va fer el 
senyor Guix de fer una informació correcta als grups amb tota l'explicació del 
funcionament. 
 
Intervé el Sr. Güell. Voldria aclarir algunes coses i és veritat que no les he esmentades 
i formen part de la proposta, com és l’aportació del capital fundacional, és veritat que el 
capital fundacional, tal com figura a la proposta, són 30.000 euros, aquests 30.000 
euros per la llei de fundacions no s'han de desemborsar ara automàticament, sinó que 
s'ha de desemborsar en un període de quatre anys, el que procediríem segurament ha 
fer seria desemborsar el 25 per cent i en tot cas dels 30.000 euros, correspondria a 
l'Ajuntament d'Olot el 50 per cent, és a dir, 15.000 euros l'Ajuntament d'Olot i 15.000 
euros l'empresa GNE Finance. Els 15.000 euros que ha d'aportar l'Ajuntament d'Olot 
formen part d'una despesa elegible per la pròpia Comissió Europea, és a dir, aquí hi 
ha una situació i és que la Comissió Europea dins dels fons que ens ha atorgat, hem 
fet la consulta i dels fons que hem rebut podem destinar 15.000 euros a aquesta 
aportació fundacional. A més a més el que es farà també serà demanar una redefinició 
a la Comissió Europea dels vuit socis que formem part del projecte, perquè la mateixa 
fundació s'integri també com un soci més del mateix projecte. Per tant no suposarà 
una despesa addicional per a l'Ajuntament d'Olot.  
El tema que sigui GNE Finance no es pot triar, és el soci amb el qual ens vàrem 
embarcar en aquest projecte, és el coordinador tècnic del projecte i és el soci natural 
per tirar endavant aquest projecte. 
Aleshores és veritat també que a la reunió que vàrem tenir l'altre dia, les comissions 
informatives, vàrem dir que informaríem, que ens reuniríem el dijous que ve i ens 
reunirem totes les vegades que calgui evidentment per explicar com evoluciona, no 
només la creació de la fundació, sinó també la seva operativitat, que tal com hem 
esmentat abans, entrarà en funcionament el mes d'octubre.  
Pel que fa a l'aportació de recursos que en podríem dir en espècies i que també 
figuren en el protocol que es va aprovar en el seu dia, deia que es preveu una primera 
col·laboració per part dels serveis econòmics i jurídics de l'Ajuntament, amb la 
integració d'un o més d'un representant a la comissió d'estudi de creació de l'ens 
gestor del programa, en aquest cas tant des de Secretaria com d’Intervenció ens estan 
ajudant a implementar aquesta Fundació. 
També hi havia un paràgraf que deia “tanmateix es podria aprovar la cessió d'ús 
d'espais públics locals previ acord de les condicions, com poden ser la durada, els 
horaris, el preu o la gratuïtat, les condicions d'ús i aquelles altres qüestions que es 
considerin adients”, en aquest sentit es preveu que inicialment, per engegar de forma 
operativa les tasques encomanades a la Fundació EuroPACE, es farà a la sala Quera 
de l'Ajuntament d’Olot, per tant al mes d'octubre molt probablement, ja veureu que 
comença a funcionar l'oficina. La intenció també és que el programa EuroPACE, que 
us avanço que canviarà de nom, una cosa serà la fundació que es dirà Fundació 
EuroPACE i una altra cosa serà el programa és a dir el producte, el servei que es 
prestarà és dirà HolaDOMUS, perquè EuroPACE resulta que hi ha una empresa 
alemanya que el té registrat i que es dedica precisament també a temes de 
finançament verd i per tant no el podem utilitzar com a nom comercial i es dirà 
HolaDOMUS. El servei HolaDOMUS començarà a funcionar a partir del mes d’octubre 
a la sala Quera i la intenció és que funcioni de manera integrada, perquè hem estat 
parlant de que el programa EuroPACE és un programa que està destinat a proveir de 
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recursos per a la transició energètica a les vivendes, en edificis tan unifamiliars com 
plurifamiliars, però nosaltres d'entrada sempre hi vàrem afegir un valor que és tot el 
tema de l'habitabilitat i per tant el que farem serà fer funcionar aquest programa 
conjuntament amb l'Oficina d'Habitatge de manera que quan vingui una persona, quan 
vingui un propietari, quan vingui un llogater, intentarem atendre aquesta persona d'una 
manera unificada, tant informant-lo de tots els serveis que es presten des de l'Oficina 
d'Habitatge com dels serveis associats a HolaDOMUS i és veritat que segurament en 
unes altres circumstàncies també ens hauria agradat, a mi particularment, de tenir molt 
més temps per debatre això abans d'engegar-ho, però com bé ha esmentat la senyora 
de Barnadas, és un tema d'emergència climàtica i és veritat que les presses de 
vegades ens porten a fer passos molt i molt ràpid, però estic segur que trobarem 
aquest espai de diàleg per explicar-ho tot bé amb transparència, amb comunicació i 
amb confiança. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 14 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC), 2 vots 
en contra (2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC). 
 
 
Intervé l’Alcalde. Donaríem per aprovada aquesta proposta i el senyor Jordi Güell ens 
representarà en aquesta Fundació, la setmana que ve donarem més detalls. Realment 
és un projecte ambiciós i a més a més hi ha tot un component social que es posarà en 
funcionament el mes d'octubre, quan tindrem l'oportunitat precisament amb famílies 
detectades a través de Serveis Socials, de fer la prova pilot en quinze d'aquestes 
famílies ben aviat i la veritat és que és un projecte que és molt i molt il·lusionant i crec 
que serà un projecte sensacional per a la nostra ciutat.  
 
 

12.1. - APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE LA CIUTAT D'OLOT PER A 
L'ANY 2020 

 
Núm. de referència : X2019027709     
Núm. expedient: RH182019000007 
 
Vista la petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya relativa a l’assignació de les Festes Locals per a l’any 2020, consultats 
els agents socials que figuren en el present expedient, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el President de la Comissió Informativa del Ple, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
APROVAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2020 pels dies: 
 

• DILLUNS 7 DE SETEMBRE DE 2020. 
 
• DIMARTS 8 DE SETEMBRE DE 2020.  

 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Com cada any hem d'aprovar les festes locals per 
a l'any 2020, també com cada any hem fet les consultes a les entitats, als agents 
econòmics i a les associacions i la proposta que portem al ple és que les Festes 
Locals siguin els dies 7 i 8 de setembre. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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13.1. - FIRA SANT LLUC.- PENDRE ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DEL 
DIA DE CELEBRACIÓ DE LA FIRA RAMADERA I DEL MERCAT EXTRAORDINARI 
 
Núm. de referència : X2019027869     
Núm. expedient: SG032019000004 
 
Atesa la decisió adoptada a l’any 2017 de traslladar al cap de setmana la Fira del 
Dibuix, concretament al dissabte més proper a la festivitat de Sant Lluc (18 d’octubre), 
però mantenint la celebració de la Fira ramadera i del Mercat extraordinari al mateix 
dia de Sant Lluc. 
 
Vista la petició formulada tant per la representació del Gremi associat de venedors 
ambulants no sedentaris (GAVANS) com pels organitzadors de la Fira ramadera 
(Registre general de l’Ajuntament d’Olot núm. E2019012587/18-06-2019), de celebrar 
en un únic dia, durant el cap de setmana, tots el actes de la Fira de Sant Lluc. 
 
Considerant les competències atorgades als municipis en matèria de fires, mercats 
centrals, places, llotges i comerç ambulant, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple, proposa l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- TRASLLADAR al cap de setmana, concretament al dissabte més proper a la 
festivitat de Sant Lluc (18 d’octubre), la celebració de la Fira ramadera i del Mercat 
extraordinari, per tal que coincideixin amb la Fira del Dibuix i amb la resta d’actes 
inclosos en la Fira de Sant Lluc. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: expedient. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. En aquest punt proposem traslladar la celebració 
de la Fira Ramadera de Sant Lluc i el Mercat Extraordinari de roba que es feia fins ara 
el 18 d’octubre, al dissabte més proper al 18 d'octubre. Aquest canvi ve motivat per 
una demanda dels dos col·lectius que organitzen aquests esdeveniments, tant el 
col·lectiu de ramaders, com el col·lectiu de marxants i en els dos casos ens han 
demanat que es faci aquest canvi per una doble motivació, la primera perquè ja l'any 
passat el patronat del dibuix va decidir traslladar la Fira del Dibuix al cap de setmana i 
per tant la majoria d'actes es van concentrar el dissabte i el diumenge i la segona raó, 
en aquest cas ens ho planteja el col·lectiu de ramaders, és que es vol plantejar un 
canvi de format també de la Fira Ramadera. Es constata després de diversos anys que 
s'està convertint ja en una mostra de bestiar i es vol recuperar aquesta vessant més 
comercial de la fira. Com que és complicat que sigui comercial amb la venda 
d'animals, perquè aquest món ha canviat, es proposa convertir-la en un espai més de 
consum final, on tinguem presència d'animals però a més a més que tinguem 
presència dels productes derivats d'aquests animals, així doncs tindrem ovelles, però 
tindrem els productors de formatge amb la llet d'aquestes ovelles, o tindrem vedells 
amb els productes d’aquests vedells o tindrem gallines amb els productors d’ous que 
fan aquestes gallines. Aquest model requereix evidentment més afluència de gent 
perquè sigui atractiu i efectiu a nivell comercial i això també planteja traslladar-ho al 
cap de setmana. 
Com a Ajuntament ens plantegem organitzar algun acte cultural o algun un acte lúdic 
el dia de Sant Lluc per recordar i mantenir una certa activitat aquest dia, esperem que 
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funcioni i que ens ajudi a potenciar no només aquests dos esdeveniments sinó que, 
ajudi també a potenciar la resta d'activitats que es fan el cap de setmana de Sant Lluc. 
 
Intervé el Sr. Riera. Nosaltres això ho dividim en dues idees bàsiques, per un costat el 
fet del canvi de dia ens sembla bé, o sigui, per desgràcia hi ha molta gent que funciona 
de cara al cap de setmana, per tant funciona així, això ho entenem. Pel que fa a la 
ubicació, nosaltres ens agradava molt la idea de la Fira de Sant Lluc que començava 
des del Passeig de Sant Roc i que travessava tot el Passeig de Barcelona, entrava  pel 
carrer Sant Rafel i acabava al carrer del Carme. Nosaltres entenem que aquest és l'eix 
que hauria de seguir la Fira i el que ens preocupa molt és el fet de plantejar-nos posar 
animals al Firal Petit bàsicament perquè els animals a part de defecar i fer pipi, que ja 
veurem allò qui ho neteja després, perquè el terra realment no és impermeable i per 
tant allà hi haurà una taca que no traurem “ni a tiros”. L'altra cosa és que jo crec que 
és sotmetre’ls a un estrès considerable amb zones que no estan ombrejades o no 
estan preparades per poder-hi ser per la seva qualitat durant aquell moment.  
Per l'altre costat, sí que està molt bé el fet de plantejar el producte final amb relació a 
l'explotació agrícola i ens sembla correcte però com que l'espai o el plantejament no 
l’acabem de veure clar ens genera aquest dubte. 
Pel que fa al dia, evidentment que nosaltres entenem que ens hem de cenyir a que 
això funcioni, la Fira del Dibuix en el seu moment ho va fer i creiem que també és el 
moment de que es faci a nivell agrícola i que és el moment de que ens comencem a 
plantejar coses a nivell agrícola que vagin molt més enllà del dia de Sant Lluc o que 
vagin més enllà del producte final, sinó començant per plantejar-nos, no tant a nivell 
d'Olot, sinó com a nivell comarcal o a nivell de país, com gestionem tota una part que 
és fonamental per a la gestió del patrimoni, dels boscos i de l'articulació d'aquest país 
que nosaltres en formem una part important i que sense aquest paisatge i sense 
aquesta estructura no podrem tirar endavant.  
Per tant no tenim molt clar encara què hem de votar, bàsicament per la ubicació, que 
ens planteja un real problema. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres votarem en contra en aquest punt i ara ho 
argumentarem, primer una prèvia que demanem tant el regidor-delegat com a 
l'alcalde, que per respecte a aquesta institució i també a la democràcia municipal, que 
si una cosa no està aprovada en el ple no es posi a la premsa que ja es canvia la Fira 
de Sant Lluc, primer ho hem d’aprovar al ple i després en tot cas ho explicarem a la 
premsa, però aquesta setmana sortia a la premsa que ja es canviava la Fira de Sant 
Lluc, que es passava al cap de setmana i per tant li demano això, que em sembla que 
és per dignitat.  
Després, la Fira de Sant Lluc portem 700 anys fent-la a aquesta ciutat, perquè un 
col·lectiu de persones que venen roba a la fira presenta una instància, mal redactada i 
a més a més amb una signatura del representant dels ramaders, jo no sé si això és un 
argument, sí hi ha aquí un treball profund d'estudi per decidir si hem de canviar la Fira 
o no perquè són 700 anys que la fira està en aquesta ciutat i sempre s'ha fet el dia que 
tocava, que és el 18 d'octubre i em va saber molt de greu que canviessin la Fira al 
Dibuix i ara a més a més si que canviem aquesta, perquè penso que realment 
aquestes activitats responen a un tarannà i a una personalitat de la ciutat i si ho fem 
tots igual al final els carrers de la ciutat estaran plens de locals comercials que es 
diuen igual, tots anirem en xandall i tots farem el cap de setmana les  mateixes 
activitats, això sap greu, hi ha una dita molt olotina que diu “tan segur com el fajol a 
Olot”, no se si la saben aquesta dita, sàpiguen que el fajol es sembra per la Mare de 
Déu del Carme, que va ser abans d'ahir, floreix per la Mare de Déu del Tura i es recull 
per Sant Lluc i per tant aquest producte tan olotí, tan de casa, va molt lligat amb els 
sants que també són molt importants en aquesta ciutat, que per cert, l'altre dia vaig 
anar a la Missa del Carme i no hi havia cap representant de l'equip de govern, que em 
sembla que això no havia passat durant molt de temps.  
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Intervé l’Alcalde. No hi vaig assistir perquè vaig tenir un atac de lumbàlgia. 
 
Intervé el Sr. Guix. No ho sabia, perdó.  
És una activitat important com a ciutat, que també es respecti, com fem amb la Missa 
del Tura, en tot cas el que demanaria és un estudi més profund a la idea aquesta 
d'associar la ramaderia amb el producte acabat, és interessant, el que passa és que 
segurament té dificultats legals perquè no pots exposar el producte acabat al costat del 
bestiar, per tant s'han de buscar infraestructures separades i això s’ha de parlar amb 
els ramaders. M'agradaria també que el regidor tingués una reunió amb ramaders i 
amb tota la Comissió de la Fira per veure com es poden desenvolupar aquest tipus de 
coses i jo demanaria un aplaçament d'aquesta decisió perquè justament aquest any el 
18 d'octubre cau en divendres que també el divendres ja pràcticament està lligat al cap 
de setmana i l'any que ve cau en dissabte, l’altre en diumenge i no ens afectaria en 
tres anys el fet de moure la fira i nosaltres demanaríem com a grup que es deixés, que 
s’estudiés en profunditat, que intentem potenciar les fires, en aquest cas el 18 
d'octubre, que és el que dia que toca, amb una promoció més real i més estricta, 
perquè la gent vingui realment el dia de la Fira. Això ens passa amb altres fires com la 
Fira d’Espinavell que sempre es fa el 13 d'octubre, la Fira de Santa Teresa a Ripoll 
que es fa el dia 15 d'octubre, sempre s'han conservat els dies que toquen perquè em 
sembla una cosa important i interessant, però demanaríem això, votarem en contra la 
proposta perquè demanaríem un estudi més en profunditat i que s'ajornés aquesta 
decisió fins d'aquí a tres anys. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. El rei Jaume II fa 
704 anys va donar a la ciutat d'Olot el dret reial de poder fer una fira el dia de Sant 
Lluc i això és un fet molt important per a la ciutat, deu ser dels 3 fets més importants 
de la ciutat d'Olot després que l'Abat de Ripoll va donar permís per fer l’assentament i 
aquest segurament seria el segon més important. Nosaltres ho diem perquè el fet que 
es canviï la Fira Ramadera i el Mercat Extraordinari a una altra data ens sembla bé, no 
ens sembla malament, sí que ens sembla que això requereix potser un altre 
formalisme, estem parlant de fets que ara sembla una cosa petita el fet de canviar-ho 
de dimecres o entre setmana a un cap de setmana, segurament els temps van cap 
aquí i nosaltres no hi estem gens en contra, però sí que ens sembla que potser això a 
nivell formal requeriria una mica més de comentar-ho abans, de parlar-ho amb  tothom 
i de fer un mica de consens entre tots per veure què fem. És veritat que la Fira de Sant 
Lluc més moderna potser ja no té sentit i hem anat evolucionant i ens sembla que els 
canvis no són dolents i el fet de fer-ho tot el cap de setmana pot ser positiu, però 
aquesta discussió no l'hem tinguda, pensem nosaltres que no l'hem tinguda i també 
coincidim amb el senyor Guix en el tema de la forma, respectar les decisions del ple de 
l'Ajuntament i no anunciar les coses abans tot i que segurament no era aquesta la 
intenció, però és el primer ple i llavors aquestes coses jo penso que són importants, és 
veritat que tenen majoria perquè els ciutadans així ho van voler, però em sembla que 
cuidar aquestes formes sí que pensem que és important i si al fons entre l'equip de 
govern i els afectats hi ha un acord que és més interessant fer-ho en cap de setmana, 
nosaltres no ho veiem malament però sí que ens sembla que és un fet suficientment 
important per a la ciutat per tractar-ho una miqueta i fer-ho una mica més especial.  
Si que sobre la ubicació s'havia fet durant anys al Passeig de Sant Roc i sí que em 
sembla que és un lloc de la ciutat també maco i és veritat que de vegades també són 
espais de la ciutat a potenciar, hi ha un pàrquing al costat suficientment gros i potser 
seria interessant també de plantejar-nos. Nosaltres tot i que hi estem a favor ens 
abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. De fet el model que comentava el senyor Riera era Passeig de 
Barcelona, Fonts de Sant Roc i Pavelló Firal, aquest va ser el model que hi va haver 
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fins al 2010 i el que nosaltres, quan vam entrar a l'equip de govern, vam implementar 
és al centre de la ciutat, no s'ha combinat mai aquest doble model que comentava 
vostè, nosaltres quan vam entrar a l’equip de govern vam plantejar el canvi de 
traslladar del Pavelló Firal al centre de la ciutat. El tema de l'espai nosaltres no el 
tenim decidit i de fet la proposta d'avui no parla de l'espai, estem mirant si és possible 
que es pugui fer en aquest punt del Firal Petit, hem consultat a Agricultura, estem 
mirant el tema de les condicions higièniques, evidentment s’ha de consultar pel tema 
del benestar animal i veiem moltes avantatges sobretot perquè parlant de la ubicació, 
l'experiència d'organització d'esdeveniments, que els hi diran tots els tècnics, és que 
espais repartits a la ciutat no funcionen comercialment i per tant si volem donar una 
vessant comercial a la fira ramadera i posem ara els animals a Sant Roc, doncs els 
productors es queixaran i això ja ens ha passat amb molts altres esdeveniments que 
organitzes i poses grups de productors o firaires en altres punts i no funciona, les fires 
o els espais en les ciutats requereixen d'uns fluxos de circulació que fa que segons on 
els poses no acaba funcionant, ens sembla que no seria una bona solució i que per ser 
un primer any també interessa que funcioni, que els que vénen els agradi, puguin 
repetir i donar-hi el màxim de força possible.  
No es pensi senyor Guix que no em costa prendre aquesta decisió i al final 
mantindrem la decisió, però sap què passarà, que ens quedarem sols, és que ens 
quedarem sols, perquè cada vegada costa més que vingui la gent, llavors ens podem 
mantenir amb Sant Lluc però la decadència d’un sector gran que cada vegada té més 
dificultats o li canviem i li donem la volta o és que ens quedarem sense animals, llavors 
podem anar fent l’esforç d’anar mantenint que vinguin uns quants animals al matí i 
pagant a la gent perquè vingui, pagant-els-hi el transport... Bé a nosaltres ens sembla 
que hem de prendre decisions valentes si el sector ho demana.  
I el detonant no ha estat la instància, això és una qüestió que ja l’any passat quan els 
dibuixants van canviar de dia, ja l'endemà mateix els ramaders ho van estar parlant, 
n'han parlat entre ells, s'ha fet una mica d'enquesta entre ells, n'han parlat, per tant és 
una cosa que ja ve madurant de fa temps i no és només d’ara.  
I el que deia el senyor Quintana, formalisme, el ple ens sembla que és l'espai més 
formal que té aquest Ajuntament i per tant ho portem al ple i sí que n'hem parlat abans, 
jo vaig tenir una reunió de coordinació específicament per a això amb vostès i jo també 
entenia i potser per això la roda premsa, que tant Esquerra com la CUP no ens van 
manifestar que hi estiguessin en contra, si que ho va dir el senyor Guix per tant ens va 
semblar que era una cosa que almenys a la reunió se n’havia parlat i els vam emplaçar 
que si hi havia algun tema ens ho diguessin, no m'han comentat res, ens van dir que 
en principi els semblava bé i per això, però anotem aquesta qüestió per millorar-la de 
cara a les properes decisions. 
Jo els demanaria un vot de confiança, que intentem veure si això pot funcionar millor, 
si el sector hi aposta, que tots plegats hi apostem i a veure si ens funciona i som 
capaços de donar-li una empenta a aquesta fira. 
 
Intervé el Sr. Guix. A part de que votem en contra perquè no hi estem d'acord, 
contestant al senyor Estanis, jo penso que la ubicació que està proposant del Firal 
Petit és molt equivocada i a més quan vam fer la comissió de la concessió del Firal 
vam dir que els camions pesats només podien passar per la part dreta del Firal, pujant 
per davant de Can Pelayo, perquè allà el paviment era més fort, si portem els camions 
grossos i tractors fins al Firal Petit, a part que els animals no tindran benestar animal 
perquè no hi ha ombres, que ja ens va passar quan vam portar la Fira aquí dalt, això 
va ser una decisió de l'equip de govern seu que el van portar del Passeig de Sant Roc, 
que és un lloc que hi ha ombres, que els camions poden descarregar amb tranquil·litat, 
que no hi ha problema de benestar animal, els van portar aquí dalt, que els tocava el 
sol, que per descarregar els camions és un problema perquè a l'hora d'entrada a 
l'escola del Cor de Maria hi havia molts problemes també de circulació, per tant jo 
penso que s'hauria d'estudiar molt bé la ubicació i que retornar la ubicació al Passeig 
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de Sant Roc és ideal perquè és un lloc que funciona molt bé, perquè està ordenat, hi 
ha els animals al mig del passeig, hi ha les persones que van pel carrer, poden passar 
pel costat del riu, veuen els animals, no hi ha cap perill i els animals estan bé i jo 
penso que s’ho haurien de replantejar. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Només com que Sant Lluc és important, nosaltres ens sembla 
bé que la fira es continuï fent i que es passi el cap de setmana i que sigui reeixida i 
nosaltres tots els canvis els veiem bé, el tema de la ubicació mirem-ho entre tots i si de 
cas per acabar perquè entenguem que tenim com si diguéssim permís del Rei Jaume 
II, també deia en el seu ban que la fira es feia el primer any per Sant Lluc i llavors es 
podia fer el dia de Sant Lluc o els quinze dies següents, diguéssim que això entra 
dintre del que està permès, o sigui tenim quinze dies per això. 
 
Intervé l’Alcalde. I a més a més el rei Jaume II va donar permís per fer dues fires, la de 
Sant Lluc i una per la primavera que aquesta ja fa molts i molts anys que s'ha perdut, 
però efectivament va ser un moment important en que Olot va passar a ser ciutat a 
partir d'aquest moment.  
Hi ha una cosa que sí que els demanaria, nosaltres cometérem errors, és evident que 
hi ha vegades que hi ha temes que ens agradaria tenir més temps per explicar-los-hi, 
de vegades no és fàcil d'organitzar les trobades per ser explicatius, però si podem 
abandonar una mica aquest estat de contínua “no ens han informat” , “no ens han 
donat temps per parlar-ne”, aquest tema, ho sento molt, fa quinze dies era l'endemà 
del ple del cartipàs, perquè no s'ho trobessin la setmana següent, vam convocar una 
reunió, una coordinació de grups per explicar expressament això i altres coses, vam 
tornar a tenir la Junta de Portaveus la setmana passada, hem tingut la Comissió 
Informativa aquesta setmana i si ens ho haguessin demanat i ens ho haguessin dit, és 
que ens sembla que encara falta un mes més per parlar-ho, ho portem tranquil·lament 
en el ple del mes d'agost, no hi ha cap problema, però no ens ho diguin aquí com un 
tema de que “no ens volen informar” o “no ens han donat l'oportunitat de dir”, perquè 
de veritat que no és la voluntat i així ens hi podem trobar encallats tot el mandat i en 
cometrem d’errors, perquè probablement el PES què és un tema complicat, o la 
DOMU que és un tema complex, doncs requerirà més d'això, però que no és la nostra 
voluntat de veritat com a equip de govern el que vam dir el primer dia ni d'amagar les 
coses, ni de fer-ho sense consensuar i senzillament que quan un tema no el veuen 
prou madur i pensen que es requereix més temps, ens ho diuen i està a les nostres 
mans de traslladar-ho, ha passat per exemple amb aquella proposta del POUM que 
volíem portar aquí que els hi vam explicar fa quinze dies, ens ha dit “necessitem més 
temps per pensar-ho”, cap problema el portem al mes d'agost però que no és la nostra 
voluntat de no voler debatre els temes perquè ens ho anem sentint i veiem que per 
molt que ens esforcem en avançar la informació i intentar debatre-la tampoc no ens 
n’acabem de sortir, no es mostren mai satisfets i sí que m'agradaria que féssim un 
esforç tots 21 per funcionar més bé en aquest sentit que ens anirà bé els propers 
quatre anys. 
És veritat, avui no s'aprovava ni la ubicació, que és un tema que prenem en 
consideració totes les seves opinions, que probablement té una sèrie d'inconvenients, 
el senyor Vayreda apuntava les avantatges de fer-ho al Firal Petit, acabarem de trobar 
la millor solució per a tots i tindrem temps de parlar-ne, ara portem senzillament a 
aprovació això, m'ha agradat això del Rei Jaume II que ens ho permetés portar-ho al 
cap de setmana, aquesta no la sabia. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 11 vots a favor (11 JxCAT), 3 vots en 
contra (3 PSC) i 7 abstencions (5 ERC, 2 CUP). 
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14.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA GESTIÓ DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT, DEL MERCAT 

DEL RENGLE I DE LES FIRES DEL PRIMER DE MAIG I DE SANT LLUC I 
D’INSTAL•LACIÓ DE LLOCS DE VENDA I ATRACCIONS AMB MOTIU DE LES 

FESTES DEL TURA, LA FIRA DE SANT LLUC O ALTRES 
 
Núm. de referència : X2019027897     
Núm. expedient: SG032019000005 
 
L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 24 de novembre de 2000, va aprovar  
definitivament l’Ordenança reguladora de la gestió del mercat setmanal d’Olot, del 
mercat del rengle i de les Fires del Primer de Maig i de Sant Lluc i d’instal·lació de llocs 
de venda i atraccions amb motiu de les Festes del Tura, la Fira de Sant Lluc o altres 
(BOP núm. 193, de 21 de desembre de 2000). Aquesta ordenança va ser 
posteriorment modificada per acord del ple adoptat en sessió de 24 de juliol de 2008 
(BOP núm. 212, de 4 de novembre de 2008). 
 
Aquesta ordenança ha esta parcialment derogada per la posterior aprovació de nous 
reglaments adreçats a regular cadascuna de les diverses fires i mercats. A títol 
enunciatiu cal esmentar: el Reglament de les atraccions de fires, aprovat pel ple en 
sessió de data 28 de juny de 2012 (BOP núm. 177, de 13 de setembre de 2012); el 
Reglament del Mercat del Rengle, aprovat definitivament pel ple en sessió de data 29 
de gener de 2015 (BOP núm. 34, de 19 de febrer de 2016); o el Reglament del mercat 
municipal d’Olot de venda no sedentària (mercat de marxants), aprovat pel ple en 
sessió de 20 de juny de 2013 (BOP núm. 171, de 5 de setembre de 2013 i les seves 
posteriors modificacions aprovades respectivament en sessions de 19 de maig de 
2016 (BOP núm. 146, de 2 d’agost de 2016) i 26 de juliol de 2018 (text refós publicat al 
BOP núm. 200, de 17 d’octubre de 2018) 
 
La part actualment vigent d’aquesta ordenança es limita a capítol IX, referit a les Fires 
dels Primer de Maig i de Sant Lluc i, en qualsevol cas, es tracta d’una regulació parcial 
i anacrònica que no respon a la realitat del què són avui aquestes dues fires ni 
s’adequa a les previsions de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 
 
Considerant les competències atorgades als municipis en matèria de fires, mercats 
centrals, places, llotges i comerç ambulant, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els 
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu SG032019000005 i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple, proposa l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- APROVAR inicialment la derogació de l’Ordenança reguladora de la gestió del 
mercat setmanal d’Olot, del mercat del rengle i de les Fires del Primer de Maig i de 
Sant Lluc i d’instal·lació de llocs de venda i atraccions amb motiu de les Festes del 
Tura, la Fira de Sant Lluc o altres, en allò en què encara està vigent. 
. 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquest acord de 
derogació de l’Ordenança reguladora de la gestió del mercat setmanal d’Olot, del 
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mercat del rengle i de les Fires del Primer de Maig i de Sant Lluc i d’instal·lació de llocs 
de venda i atraccions amb motiu de les Festes del Tura, la Fira de Sant Lluc o altres, 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un 
mitja de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini 
de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment la derogació esdevindrà 
definitiva i es publicarà al BOP de Girona i al DOGC, als efectes pertinents. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. En aquest punt proposem derogar aquesta 
ordenança perquè ja no respon a la realitat des de diferents aspectes, no només de la 
Fira de Sant Lluc, de fet pel que fa als dies no és vigent, les sol·licituds que fan els 
marxants ja fa temps que es fan a través del Mateu que és una aplicació informàtica 
que té l'Ajuntament, la ubicació tampoc no és correcte perquè a vegades és al Firalet 
però a vegades és a la Plaça Balmes i adjacents, de dimensions tampoc correspon al 
que parla l'ordenança perquè s'ajusta a la demanda de les parades que hi ha i el que 
estableix el mercat setmanal, parla també de sortejar els llocs i ara ja no es sorteja 
sinó que es fa en funció de l'ordre de sol·licitud, per tant hi ha moltes característiques 
que ja no es corresponen i respecte al tema del mercat de marxants, el tipus de 
parada i normativa, el que farem és que es reglamentarà a través del reglament del 
mercat setmanal i el funcionament, a través de la normativa que tenim ja de Fires i 
Mercats de l'Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Riera. Nosaltres en aquest cas ens alegrem de que es deroguin 
ordenances que ja no estan en ús, creiem que és una manera d’agilitzar-nos tots 
plegats, per tant benvingut sigui. El dubte que ens quedem és pel que fa a la Fira del 
Primer de Maig que segurament és la que queda una mica més penjada, aquí entraria 
més en el matís del que nosaltres considerem que és l’1 de maig, considerem que és 
un dia de reivindicació de drets laborals i que no és un dia de fer fires sinó que és un 
dia de lluita i de reivindicació al carrer, però en tot cas tenim el dubte d’on quedaria 
aquesta, ja que les altres han anat trobant el seu espai, el seu moment, on quedaria la 
part d’ordenança o de regulació del Primer de Maig i a partir d'aquí per la resta, 
evidentment ho aprovarem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres aprovaríem l'ordenació però com que estem en contra del 
punt anterior votarem en contra.  
 
Intervé l’Alcalde. Bé efectivament el Rei Jaume II no va preveure que l'1 de Maig fos 
una festa de reivindicació laboral, això en aquella època encara no es donava en tot 
cas passem a votació aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Només per aclarir-li al Sr. Riera, la normativa de l'1 de Maig en 
quan a la fira és la normativa de Fires i Mercats de l'Ajuntament i el Mercat dels 
Marxants, amb el mercat també ja ho tenim reglamentat. I quan el que deia vostè de 
que és un dia de no fer fires, jo ja he canviat la ubicació de Sant Lluc al centre, canvio 
Sant Lluc de dia, per tant jo l’1 de Maig, almenys aquest regidor li ben asseguro que jo 
no ho canviaré, perquè fa molts anys i per tant en tot cas el proper equip de govern si 
ho vol fer que ho faci.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 2 
CUP) i 3 vots en contra (3 PSC). 
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15.1. - DONAR COMPTE DEL INCREMENT ADDICIONAL DEL 0,25% DE LES 
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I 

DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2019 
 

Núm. de referència : X2019027678     
Núm. expedient: RH132019000088 
 
Vist que l’article 3.Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que 
s’aproven  mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 
estableix: 
 

• En l’any 2019, les retribucions del personal del servei públic no podrà 
experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes de la comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a 
l’antiguitat del mateix i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció 
social que, en termes globals, no podran experimentar cap increment en el 
2019 respecte als de 2018. 

• A més de l’esmentat, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus 
constants a 2018 igualés o superés el 2,5 per cent s’afegiria, amb efectes de l’1 
de juliol de 2019, un 0,25 per cent d’increment salarial.  

 
El Consell de Ministres del 21 de juny de 2019 va aprovar l’increment addicional del 
0,25% de les retribucions del personal al servei del sector públic i el Ministeri 
d’Hisenda, en data 24 de juny de 2019, va publicar les quanties dels diferents articles 
del Real Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, una vegada aplicat l’increment 
addicional del 0,25%, aprovat pel Govern amb data 21 de juny de 2019. 
 
Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient en el pressupost de l’Ajuntament d’Olot i 
dels seus organismes autònoms per a l’any 2019 per fer front al increment addicional 
retributiu que disposa el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre. 
 
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 del increment addicional del 0,25% de les retribucions del personal 
municipal de l’Ajuntament d’Olot i dels seus organismes autònoms respecte de les 
retribucions vigents amb efectes del dia 1 de juliol de 2019. 
 
 
Intervé la Sra. Torras. Donant compliment a l’article 3.2 del Reial Decret Llei 24/2018 
de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic on diu que per l’any 2019 a mes de l’increment global del 
2,25% al personal s’afegirà un 0,25% amb efectes de l’1 de Juliol del 2019 si 
l’increment del PIB a preus constants a 2018 igualés o superés el 2,50%. El Consell de 
Ministres del 21 de juny de 2019 va aprovar aquest increment addicional, i atès que hi 
ha crèdit pressupostari suficient en el pressupost de l’Ajuntament proposem fer-ho en 
aquest mes de Juliol. 
 
Intervé el Sr. Riera. En tot cas ens sembla bé que pugin, cap problema. 
 
Intervé el Sr. Guix. També felicitem aquesta iniciativa que es pugui apujar aquests 
sous als funcionaris que feia temps que estaven retinguts i també fer constar que això 
és una iniciativa del Govern socialista de Madrid, també fer-ho constar. 
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El Ple es dona per assabentat. 
 
 

16.1. - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018 

 
 
Núm. de referència : X2019027560     
Núm. expedient: CPG52019000006 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de la Corporació de l’exercici 2018 una vegada ha 
estat revisat per la Comissió Especial de Comptes i ha estat a exposició pública tal 
com disposa la normativa vigent sobre les Hisendes Locals 
Segon.- Trametre el compte a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de 
Catalunya abans del 15 d’octubre d’enguany per donar compliment, també, al que 
disposa la normativa. 
 
Intervé la Sra. Torras. Portem a aprovació el compte general de la Corporació de 
l’exercici 2018 una vegada ha estat revisat per la Comissió Especial de Comptes i ha 
estat a exposició pública tal com disposa la normativa. Tot seguit i abans del 15 
d’Octubre, el trametrem a la  Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya 
donant compliment a la normativa 
 
Intervé la Sra. Roca. Com portem fent des de ja fa quatre anys, com que nosaltres 
votem en contra dels pressupostos, sabem que és un tràmit però ens abstenim. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

17.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.2 
 
Núm. de referència : X2019028372     
Núm. expedient: CPG32019000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors 
corresponents: 
 
 
APLICACIONS DE 
FONS: 

  

   
Ordinari  
(Transferència de 
crèdit) 
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19.200.433.48023 Conveni Assoc. La Iera (taller Sastres) 2.500,00 
19.141.1721.45100 Transf. ACA (Conveni neteja lleres) 3.042,20 
19.140.1532.61919 Pla de paviments i voreres via pública 9.992,26 
   
TOTAL APLICACIONS 
DE FONS 

 15.534,46 

   
ORÍGENS DE FONS:   
   
Ordinari 
(Transferència de 
crèdit) 
 

  

19.200.439.227990 Actuacions barri vell (PIAM) 2.500,00 
19.141.1721.210003 Neteja de lleres 3.042,20 
19.141.151.227993 Manteniment diversos infraestructures 9.992,26 
   
TOTAL ORIGENS DE 
FONS 

 15.534,46 

 
 

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

3) Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 
23/5/2019, en relació als contenidors de la Plaça ú d’octubre ( s’acompanya a 
l’expedient), de la modificació pressupostària que suposa el traspàs de dotació 
del cap. VI al cap.VII per donar compliment a l’esmentat acord. 

 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 15534.46 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
 
 
 

Intervé la Sra. Torras. Proposem una modificació del Pressupost Municipal vigent en 
base a les propostes informades pels tècnics gestors. El seu import es de 15.534,46 €, 
traspassem de la partida d’actuacions barri vell (PIAM) 2.500€ a l’Associació La Iera 
que es compromet a realitzar durant l’any 2019 l’organització d’activitats de 
dinamització i manteniment de la pàgina web del Taller dels Sastres. 3.042€ que 
traspassem de la partida Neteja de Lleres a l’ACA per dur a terme el programa de 
manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019 en trams urbans. Amb un 
pressupost total de 12.571€ on el 80%  l’assumeix l’ Agencia Catalana de l’Aigua. I per 
últim traspassem uns 10.000€ al Pla de Paviments i voreres-via pública per fer unes 
actuacions de reurbanització del carrer Santa Magdalena. També dins aquest punt 
volem donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 23/5/2019 
en relació als contenidors de la plaça Ú d’Octubre, del traspàs de dotació del capítol VI 
al capítol VII per donar compliment a l’esmentat acord. 
 
Intervé el Sr. Guix. De fet és una modificació molt tècnica i hi votarem a favor i a part 
de tècnica, són diners ben empleats, tant el tema del carrer dels Sastres que funciona 
molt bé i és una bona iniciativa que aquest Ajuntament ha tirat endavant, el tema de 
neteja de lleres molt positiva, en tot cas aquí demanaríem que hi hagi coordinació 
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entre l'ACA i també a l'Ajuntament d'Olot perquè les neteges de lleres es facin en 
condicions i també el tema aquest de més diners per pavimentació de carrers, 
segurament que hauran de fer més modificacions de crèdit aquest any perquè els 
carrers estan bastant malament. L'any passat ja els ho vam dir en aquest ple, va 
ploure a l'entorn de 1.600 litres per metre quadrat a Olot i per tant això va fer que els 
carrers es malmetessin i hi haurem de posar més recursos segurament. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Nosaltres també hi votarem a favor trobem que és molt 
ajustada, molt concreta, molt ben justificada i per tant hi votarem a favor. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

18.1. - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CUP REBUIG LLEI ARAGONÈS I A FAVOR 
SERVEIS PÚBLICS 

 
Núm. de referència : X2019027874     
Núm. expedient: SG022019000015 
 
Els darrers anys hem vist com s’acceleraven múltiples procesos de privatització 
dels serveis de titularitat pública. La submissió de les institucions públiques, com 
ara el conjunt dels ajuntaments, als objectius d’estabilitat de deute, dèficit i 
despesa han facilitat i potenciat múltiples processos privatitzadors. La priorització 
de les necessitats dels mercats financers a les necessitats de les persones, amb 
una significativa i greu contenció de la despesa pública, o instruments legislatius 
com LRSAL, que obliguen els ajuntaments i els consells comarcals a acreditar 
l’eficiència econòmica i la sostenibilitat financera per internalitzar serveis però no 
a la inversa, esdevenen un instrument esmolat a favor de la privatització dels 
serveis de titularitat pública. 
 
Això no és casualitat. Amb l’esclat de la bombolla immobiliària, moltes de les 
grans empreses que es van dedicar a especular amb l’habitatge, com Sacyr o 
ACS, van veure reduïda la seva rendibilitat i van trobar una suculenta font 
d’ingressos en els serveis públics alhora que unes institucions disposades a 
posar-los la catifa vermella. En d’altres paraules, la provisió de serveis públics 
per satisfer les necessitats bàsiques de les nostres vides han esdevingut un 
nínxol de mercat més per aquelles que fan de les nostres condicions de vida el 
seu negoci particular. 
 
Així, la privatització dels serveis públics ha afectat seriosament la qualitat de 
serveis tan essencials com la sanitat, l’educació o l’atenció social, entre molts 
d’altres. No és cap casualitat que siguin aquests serveis, ja que són els que han 
patit amb més virulència les retallades i que en moltes ocasions siguin els que 
s’ocupen de treballs de cura, d’envelliment i de la dependència, treballs que són 
necessaris per al desenvolupament de la vida. A més, aquests serveis solen ser 
intensius en mà d’obra i amb plantilles altament feminitzades i precaritzades. 
 
En lloc de blindar aquests serveis a la titularitat, gestió i provisió pública, els 
successius governs de la Generalitat han anat regulant la possibilitat que siguin 
privatitzats mitjançant diferents fórmules, amb iniciatives legislatives que volen 
posar cara amable a unes privatitzacions que són injustificables des del punt de 
vista del bé comú. 
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La llei Aragonès n’és un exemple paradigmàtic. Introduir clàusules socials, 
ambientals o de gènere en la contractació administrativa és necessari, però no 
serveix de res si no aprovem prèviament iniciatives legislatives que blindin 
determinats serveis a la gestió directa. És una fal·làcia que amb la introducció 
d’aquestes clàusules s’expulsen les grans empreses i menys quan les 
administracions ni tan sols tenen capacitat fiscalitzadora sobre el compliment 
dels plecs de condicions administratives i tècniques. En lloc de regular, aquest 
tipus de mesures esdevenen imprescindibles per legitimar i potenciar aquelles 
empreses que, com dèiem, fan de les nostres condicions de vida el seu negoci 
particular. 
 
Aquesta llei no només permetrà que es consolidin les privatitzacions ja existents 
sinó que a més en permetrà de noves. Estableix nous objectes 
d’externalització i regula com han de ser aquestes externalitzacions via 
contractació administrativa, una modalitat que comporta necessàriament 
l’obtenció d’un benefici econòmic directe o indirecte a favor de la concessionària. 
En cap cas la nova llei garantirà vides dignes. 
 
La llei del Departament d’economia regula com les empreses han de fer negoci 
amb els nostres drets, fomentant la desigualtat en l’accés als serveis, la 
competitivitat entre empreses que va directament lligada a la rebaixa de la 
qualitat del servei i a la precarització de les condicions laborals de les 
treballadores. A més, és una fal.làcia que la llei Aragonès beneficiï les empreses 
de l’economia social i solidària. La Llei estableix la possibilitat d’optar per 
empreses d’economia social i solidària, però no estableix en cap cas 
l’obligatorietat. Les empreses han de competir entre elles per oferir un preu més 
baix i, per tant, aquelles que el poden oferir són les que guanyaran la concessió. 
Si el que es volia era beneficiar les empreses d’economia social, es podia haver 
optat per fórmules no contractuals com la cooperació institucional i la concertació 
amb entitats d’economia social. En canvi, la nova llei beneficiarà les grans 
empreses, com l’empresa Clece, del conglomerat ACS, de Florentino Pérez, que 
ja opera en sectors com els serveis de neteja, assistència i serveis socials, 
construcció i reparació d’edificis, gestió de llars d’infants; o bé Valoriza Servicios 
a la Dependencia s.l., del grup constructor Sacyr, que, juntament amb Clece, 
acostuma a guanyar aquests tipus de contractes de serveis en els darrers 
mesos. 
 
Si la intenció és apostar per uns serveis 100% públics o per una gestió 
comunitària sense donar màniga llarga a la mercantilització dels serveis públics, 
una llei que reguli la contractació pública hauria d’anar acompanyada de 
mecanismes i recursos de control que asseguressin l’efectiu exercici de les 
prerrogatives que atorga la legislació als poders adjudicadors davant de 
l’incompliment reiterat dels plecs de condicions per part de les empreses 
concessionàries. En cap cas ens trobem davant d’una llei que ens doti d’aquests 
mecanismes i recursos de control. 
 
Entre els serveis que es podrien externalitzar i que apareixen llistats en la 
proposta de llei hi ha: sanitat (serveis ginecològics i obstètrics, pediàtrics, 
hospitalaris de cirurgia, geriàtrics, bancs de sang, ambulàncies, etc.), serveis 
socials (serveis de planificació familiar, de benestar i assistència social, 
d’ocupació, geriàtrics, etc.) i serveis educatius (d’ensenyament preescolar, 
d’educació especial, tutories, de menjadors escolars, etc.). No és casualitat que 
la llei afecti aquests serveis ja que són els que han patit més retallades ni tampoc 
que molts d’aquests serveis estiguin relacionats amb els treballs de cura de 
l’envelliment i la dependència. Tal i com ha reconegut el conseller Aragonès, en 
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aquest llistat hi ha serveis que ja estan externalitzats (per exemple, menjadors 
escolars o ambulàncies), però també d’altres “perquè si en un futur es contracten 
i no estan inclosos en la llei, regirà el preu i no la qualitat a l’hora de 
l’adjudicació”. 
 
Els nostres drets no estan en venda i per això defensem la gestió directa 
d’aquests serveis per tal de garantir un control públic dels recursos, de les 
condicions laborals i de la qualitat dels serveis. Per recuperar sobirania, 
necessitem que els serveis públics siguin de titularitat, gestió i provisió 100% 
pública, sense retallades, sense privatitzacions ni externalitzacions ni cap altra 
fórmula que ens faci perdre el control de béns i serveis necessaris per a la vida. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Olot pren els següents, 
 
ACORDS 
 
1. Rebutja el projecte de llei de contractes de serveis a les persones. 
2. Defensa els serveis 100% públics com a motor d’activació econòmica i 
com l’única via per garantir drets de caràcter universal. 
3. Insta el Parlament de Catalunya a impulsar una iniciativa legislativa que 
blindi la titularitat, la gestió i la provisió de tots els serveis necessaris per al 
desenvolupament d’una vida digna. 
4. Es compromet a elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i 
serveis, prioritzant aquells que són més necessaris per cobrir els drets i les 
necessitats de la majoria popular i treballadora. 
5. Es compromet a implementar un servei de control i seguiment de la 
qualitat dels serveis gestionats de forma indirecta en base a determinats 
indicadors, entre ells, el compliment del plec de condicions –administratives i 
tècniques-, contingut de l’oferta, millores, etc. que van fer considerar l’oferta de la 
concessionària com la més avantatjosa. 
 
 
Presenta la moció el Sr. Riera. Fa tota una sèrie d'anys que hem vist una sèrie 
d'accions que han fet accelerar diferents processos de privatització de serveis de 
titularitat pública i en aquest cas nosaltres el que veiem amb preocupació és que hi ha 
una submissió de la institució pública i hi ha tota una sèrie d'accions que el que estan 
fent és donar facilitat i estan potenciant processos de privatització. Això considerem 
que no és cap casualitat, sinó que hi ha una coincidència que és en el moment en què 
esclata la bombolla immobiliària i que hi ha tota una sèrie d'empreses que per tal de 
mantenir els seus guanys i els seus beneficis, es dediquen a especular amb l'habitatge 
i això ho hem vist al llarg i ample del nostre país i hi ha casos concrets com són 
SACYR o són ACS i pel fet de reduir la seva capacitat el que fan és buscar una altra 
font d'ingressos i moltes vegades recauen en els serveis públics. És un nínxol de 
mercat, el que estan fent és privatitzar tota una sèrie de drets i evidentment qui se'n 
veu mermat sobretot som la població, pel que fa a qualitat de serveis i de serveis 
bàsics fonamentals com són sanitat, educació i l'atenció social i evidentment en molts 
casos el que hi ha és una cosa molt preocupant com el que afecta a fa cures, a 
l'envelliment i a la gestió de qüestions de dependència, que la majoria de casos són 
treballs que han estat duts a terme majoritàriament per la població femenina i 
precaritzada ja de per si.  
 Llavors els diferents governs que hi han hagut a la Generalitat han anat regulant i han 
anat treballant en què hi hagin aquestes possibilitats privatitzadores a partir de 
diferents fórmules i amb diferents iniciatives legislatives. Llavors el cas d'aquesta llei, la 
Llei Aragonès per a nosaltres és paradigmàtic, perquè tot i que inclou tota una sèrie de 
clàusules socials i ambientals o de gènere, la contractació en cap cas s'està blindant o 
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serveix de res, que moltes d'aquestes coses que s'estan fent de gestió directa tinguin 
la capacitat de fiscalitzar-ho posteriorment, tinguin la capacitat de regular-ho o que 
tinguin la capacitat d'expulsar les grans empreses i amb la intenció de bona fe el 
resultat és diferent, perquè els resultats són que hi ha nous nínxols d'externalització i 
nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie de coses que han de ser cent per cent 
públiques i que cal blindar-les en aquest sentit. Entenem que els drets no estan en 
venda i que cal una gestió directa i que cal un control públic dels recursos i en el cas 
que les coses siguin externalitzades, el que cal és un poder i una capacitat 
fiscalitzadora i diem això bàsicament perquè hi ha tota una sèrie d'entitats d'aquest 
país que han posat l’alarma al cel, no som nosaltres que ho diem, sinó que ho diuen 
els sindicats, associacions i federacions i bàsicament nosaltres plantegem aquí uns 
acords. 
Tot seguit el Sr. Riera llegeix els acords de la moció. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres ens abstindrem 
en aquesta moció, de fet no direm res diferent del que han dit els nostres 
parlamentaris al Parlament, que és el lloc on creiem que s'han de debatre i discutir 
aquests temes. Des del Parlament s'ha dit que aquesta és creu que és una norma 
necessària però que té coses a millorar i per tant en aquest sentit s'han presentat més 
de setanta al·legacions al projecte de llei, per tant nosaltres des d'aquí el que farem és 
esperar a veure com es resolt, com es discuteix aquest projecte, quin és el resultat 
final i a partir d'aquí prendrem les decisions que calguin. En tot cas avui ens 
abstindrem a la votació. 
 
Intervé el Sr. Quintana. La Llei de Contractes de serveis a les persones, que el grup de 
la CUP en el seu títol posava Llei Aragonès, primer si de cas ja que diem el nom de la 
persona, és una llei que va començar a treballar el senyor Raül Romeva i que va ser 
aturada pel 155 i és una llei que el que pretén és regular, des de l'aplicació de la Llei 
Arsal les administracions no poden contractar i si volen augmentar la seva cartera de 
serveis es veuen obligats a externalitzar-los.  
 El que fa aquesta proposició de llei és regular, primer que hi hagi més mecanismes de 
control sobre aquests externalitzacions i segon perquè els criteris que es facin servir a 
l'hora de fer els plecs no siguin una subhasta, no baixin el preu. El que permet la llei és 
que només hi pugui haver un màxim del 40 per cent de la puntuació que sigui sobre el 
preu i la resta sigui sobre criteris socials, diferents depenent de cada tipologia de 
serveis.  
Òbviament que ens agradaria que quan aquest ajuntament o la Generalitat ha de fer 
contractacions d’educadors o d’altres tipus, com d'habitatge, pogués contractar 
directament. Ara mateix això no es pot fer i el que fa el Govern la Generalitat, en 
aquest cas Esquerra Republicana que és la responsable de Departament d'Economia, 
és ser responsable i dir, mentre passem aquesta etapa que almenys això estigui 
regulat perquè es garanteixi que els serveis passin per davant de totes les persones. 
Nosaltres ens sembla que és una llei òbviament que està bé, és veritat que està en el 
seu procediment encara al Parlament de Catalunya, que es poden fer al·legacions i es 
poden fer millores, nosaltres respectem òbviament el parer de la CUP, ens estranya 
que una vegada que intentem regular el mercat i que intentem regular que les grans 
empreses que de fet n’ha esmentat alguna, no tinguin una posició d'avantatge per la 
seva mida en el mercat i intentar com a mínim equilibrar-ho. 
Que no estiguin a favor de regular una mica el mercat, sabem que són temes delicats i 
que ens agradaria que molts d’aquests serveis fossin serveis públics, però ara mateix 
és on ens trobem i és el terreny de joc que tenim, els companys del PSC ho han dit 
que òbviament en el tràmit parlamentari de la llei es discutiran totes les diferents 
esmenes, és veritat que ells tenen un altre poder que és el que la Ministra en funcions 
d'Economia derogui la Llei Arsal i que els ajuntaments puguin tornar a contractar si ho 
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creuen necessari i no havent de fer certes coses, vull dir que tots podem ajudar i 
òbviament nosaltres hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Vayreda, en representació del grup municipal JxCAT. Aquest és un tema 
que en els darreres setmanes se’n parla molt a les xarxes socials i en altres àmbits. I 
realment si llegeixes els comentaris de la gent que critica aquesta llei i la gent que la 
defensa no pots acabar d’entendre que parlin de la mateixa llei, del mateix text.  
Uns i altres defensen arguments completament contradictoris. Si llegim la llei 
proposada pel Departament d’Economia es diu que  aquesta llei ha “ d’obrir la porta a 
aquelles petites i mitjanes empreses" que no entren normalment en aquests tipus de 
contractació, així com a empreses del tercer sector i cooperatives. 
I si llegim la moció que avui presenta la CUP es diu que “la llei beneficiarà les grans 
empreses, com l’empresa Clece, o bé Valoriza Servicios a la Dependencia”. 
Crec que les dues coses a la vegada no pot ser. O es vol beneficiar les petites i 
mitjanes empreses i el tercer sector, o es pot beneficiar a les grans empreses.  
I això passa en moltes altres qüestions que planteja la llei.  
Per tant, per conèixer bé el que planteja, hem llegit la proposta de llei, hem parlat amb 
els ponents i hem escoltat opinions d’un costat i de l’altra.  
I al final, donarem un vot de confiança al govern i no donarem suport a aquesta moció. 
La Llei s’ha tramitat ja al Parlament i cap grup parlamentari va presentar cap esmena a 
la totalitat. I ara està en fase de ponència i s’espera que arribi al Parlament de nou a 
l’octubre. Per tant, esperem que en aquest procés es pugui millorar i els diferents 
grups puguin arribar a un acord.  
En tot cas, com ho veiem nosaltres? 
En aquest cas, es regula només el model de contractes, per tant, es deixa de banda el 
finançament directa de serveis, la gestió directa o la concertació, que estan regulades 
o s’han de regular per altres lleis. 
Aquesta és una llei que es deriva d’una directiva europea i d’una estatal. Ara faltava la 
Llei autonòmica. Quins aspectes positius veiem en aquesta proposta de llei? 
Aposta per la qualitat per damunt el preu. De fet, amb aquesta llei el preu no podrà 
superar el 40% del valor total de l’oferta (el 30% en el cas de serveis de salut).  
Exclou el procediment de subhasta. 
El procés de selecció de proveïdors permet valorar l’expertesa i l’especialització de les 
empreses i entitats. 
En alguns casos es permet valorar la responsabilitat social i ambiental de les 
empeses, o els seus compromisos fiscals, els sistemes de repartiment de beneficis o 
els mecanismes de participació dels treballadors.  
Una altra novetat és que l’actual llei de contractes no regula mecanismes de control 
d’execució i quant hi ha problemes d’incompliment les administracions estem molt 
limitades. La nova llei obliga les administracions a fer un control i seguiment exhaustiu 
del contracte, i en cas d’incompliment, es preveu que es pugui resoldre i recuperar el 
contracte.  
Té com a objectiu fer costat a petites i mitjanes empreses i les del tercer sector, i evitar 
així les grans empreses multinacionals.  
I també, amb la voluntat de protegir els serveis que funcionen i funcionen, la Llei 
permetrà allargar almenys 3 anys més el contracte d’aquesta empresa. 
Per tant, com veuen, nosaltres, a partir de la lectura de la proposta de llei veiem que té 
aspectes positius, que busquen precisament aconseguir molts dels objectius que 
planteja la moció de la CUP.  
On no estem d’acord amb la moció de la CUP és en plantejar la gestió directa i pública 
de tots els serveis públics. I no hi estem d’acord perquè creiem que no s’ha de 
generalitzar perquè hi ha molt bons serveis gestionats pel sector públics, molts bons 
serveis gestionats per empreses i molts bons serveis gestionats per entitats del tercer 
sector.  



33 
 

De fet, a Catalunya hi ha un 14% de treballadors al sector públics i 86% que treballen 
al sector privat. Perquè hem de desconfiar a priori del 86% dels treballadors d’aquest 
país? Pel fet de ser públics o privats ens garanteix realment que uns són molt bons i 
els altres molt dolents? Que uns prioritzen per se la qualitat i els altres per se l’obtenció 
de beneficis.  
I si volen anem a exemples concrets. Que no és un exemple de bon servei i gestió la 
Fundació la Fageda? O d’Integra? O de la Creu Roja? o de Càritas? Totes són entitats 
privades que gestionen serveis públics. Aquest és un país que s’ha construït gràcies a 
la col·laboració entre el sector públic i entitats socials, educatives o culturals del tercer 
sector.  
Com a equip de govern, estem d’acord que la prioritat en la gestió dels serveis a les 
persones no ha de ser aconseguir beneficis. Que la prioritat ha de ser atendre bé les 
persones, tenir treballadors amb bones condicions i reinvertir en els serveis. I en això, 
coincidim que els grans grups empresarials com Clece no aporten massa res de bo.  
Nosaltres confiem que el govern coincideix en aquesta visió i ens costa de creure que 
una Llei que va iniciar el conseller Romeva, tingui com a objectiu beneficiar grans 
empreses estatals i multinacionals.  
Esperem no quedar decebuts. I si al final fos així, serem els primers de rectificar. Per 
tant, no donarem suport a la moció.  
 
Intervé el Sr. Riera. Teníem bastant clar que no ens aprovarien la moció perquè tant 
Esquerra Republicana com Junts per Catalunya formen part del Govern i per tant és 
bastant lògic que vostès defensin una cosa que vostès mateixos han creat. Però en 
aquest cas nosaltres sí que ens hem remès una mica amb la Judit Font, que és una 
persona que ha estudiat a fons aquesta llei i amb la voluntat de regular el problema 
que tenim, és que no oblidem tota una sèrie de coses, aquest és el problema, la 
voluntat reguladora és interessant, és lògica, fins i tot està bé, benvinguda sigui i el 
problema és que no tenim la capacitat de blindar tota una sèrie de coses que s'estan 
fent i bàsicament ho diem perquè totes aquestes premisses socials a nivell de gènere, 
a nivell econòmic, totes aquestes premisses les grans empreses les compleixen i 
l'exemple el tenim amb la gestió dels menjadors escolars d'aquesta comarca, que és 
un contracte del Consell Comarcal, en aquest cas, enlloc de crear una llei en què 
intentem ajudar a la petita i a la mitjana empresa, el teixit local per entendre’s, moltes 
vegades sense voler per la porta de darrere i diem això bàsicament, no perquè 
tinguem una mania amb el concepte públic i privat, no hi ha cap problema, la majoria 
de persones treballen en l'àmbit privat, moltes som autònomes i som precàries i som 
auto-precaritzades per voluntat pròpia a més a més, que podríem cobrar més en algun 
altre tipus d'empresa privada. No és una qüestió entre públic i privat, sinó és tenir la 
capacitat que les coses que són públiques blindar-les, llavors entenem que la llei que 
cal, abans d'aquesta, és una llei que blindi les coses públiques que hi ha i les privades 
que intentin gestionar-les, que intentin regular-les i que sobretot intentin blindar allò 
que ja tenim, ho diem perquè aquí hi ha tota una sèrie de coses que ara mateix no són 
de gestió compartida, ni són de gestió privada i en aquest cas sobren i ens podem 
trobar amb problemes que vinguin més endavant. 
Bàsicament nosaltres entenem que tota aquesta part que fins ara anava regulada i 
dominada bàsicament amb convenis o contractació directa, aquí entre una mica en 
problemàtica i això ens ho diuen estudis i no és que sigui la CUP que hi està en contra, 
perquè hi està en contra la FAPAC, que són totes les associacions de pares i mares, la 
majoria de sindicats, com són la USTEC, la CGT, la CNT, la Intersindical i la COS i hi 
està en contra també la Xarxa d'Economia Social i Solidària, el tercer sector no se sent 
representat per això, els fa pànic escènic perquè no saben si seran capaços de poder 
competir de la mateixa manera, és una qüestió de capacitat de competència i de fet, 
fins i tot la Confederació Empresarial del tercer sector també està en contra de la Llei 
Aragonès. Vull dir que amb la voluntat que el tercer sector tingui la possibilitat, el tercer 
sector d’entrada la rebutja, per tant compte a veure què passa si avui aquí no s'aprova, 
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però estiguem amatents i traslladeu-ho als vostres companys, que hi ha llacunes 
considerables perquè hi ha tota una sèrie de sectors que estan en contra, no la CUP o 
els Comuns o una part del PSC que entén que hi ha una part crítica, no, va més enllà, 
el tercer sector està preocupat per això, que amb la voluntat de regular que no ens 
entrin per la porta del darrere, perquè ja ens ha passat, es tracta de blindar-nos que 
els drets que tenim que no siguin malmesos en aquest cas.  
 
 
Sotmesa la moció a votació, es desestima per 16 vots en contra (11 JxCAT, 5 ERC), 2 
vots a favor (2 CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
 
 

19.1. - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CUP PER UNA OFERTA D'OCI INCLUSIU, 
RESPONSABLE I DE QUALITAT 

 
Núm. de referència : X2019027878     
Núm. expedient: SG022019000016 
 
Olot, com a capital de comarca que és, hauria de ser capaç d’oferir un model d’oci 
nocturn per als nostres joves; un model d’oci de qualitat, inclusiu, responsable, no 
basat en l’alcohol, lliure d’actituds sexistes, racistes o qualsevol altre tipus de 
discriminació. 
Com ja és sabut, el model d’oci a la ciutat d’Olot fa anys que està estancat, sobretot, 
d’oci nocturn. I aquest és un repte pendent com a ciutat des de fa anys.   
La vida i el lleure nocturn a Olot són força limitats. Actualment a Olot només hi ha un 
petit espai discoteca que allarga el seu horari fins a la matinada. Una oferta molt 
reduïda. 
Això provoca que a l’hora de voler sortir a gaudir de l’oci de nit, molts joves marxin de 
la ciutat i es desplacin a comarques veïnes amb els riscos i els costos que això 
comporta.   
El passat mes d’abril d’enguany va néixer una plataforma amb la voluntat de treballar i 
contribuir per renovar i millorar l’oci nocturn a Olot i es va iniciar una campanya de 
recollida de signatures de gent a títol individual que ja supera el mig miler de suports i 
que es preveu que creixi a mesura que creix el seu coneixement i el descontentament 
de la població afectada. 
El sector expressa que, a causa de l’actual situació no ha promogut noves activitats 
econòmiques d’oci nocturn a la ciutat. Per ells no es tracta d’una manca d’espais 
adequats, ja que hi ha prou locals buits distribuïts per tota la ciutat. 
I bé és cert de les molèsties que pot ocasionar un bar musical o discoteca al veïnat de 
la zona; i per això s’ha de treballar per elaborar un model d’oci integrat a la ciutat que 
faci encaixar el dret a l’oci nocturn amb el dret a descansar.  
També volem recordar que no tot l’oci nocturn ha de ser bars i discoteques, i que cal 
pensar que potser també, municipalment, s’han de fer propostes d’espais i ofertes 
alternatives per tal que els/les joves puguin sortir i ocupar el seu temps d’oci i recreatiu 
amb altres tipus d’oci no convencional com ara jocs de taula i de rol, balls de sala i en 
línia, converses, etc., ... sense necessitat d’estar permanentment en un espai tipus bar. 
En aquest punt, els/les monitors en el lleure i professionals d’aquest sector hi tenen un 
paper rellevant.  
I és per això que, recuperant el debat que hi va haver durant la passada campanya 
electoral on tots els partits ens vam emplaçar a treballar per revertir aquesta 
situació, creiem que cal començar a treballar de forma conjunta TOTS els agents 
implicats i afectats en aquest projecte per tal de revertir aquesta situació, essent 
coneixedors que és segurament un repte complex per a la ciutat com necessari és el 
trobar-hi solució. 
Amb tot plegat, des de la CUP Olot proposem els següents.  
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ACORDS: 
 

• Crear una taula de treball participada pels diferents agents implicats en l’oci: 
organitzacions polítiques amb representació, tècnics, mediadors, monitors, 
restauradors, veïns, usuaris, treballadors amb experiència, etc.  
 

• Proposar a la taula d’elaborar una diagnosi completa i compartida de la 
situació actual de l’oci en general, però especialment de l’oci nocturn a la 
ciutat d’Olot.  

 
• Facilitar la redacció d’un Pla d’Oci Nocturn.  

 
 
Presenta la moció la Sra. Roca. Només un petit apunt quan ho he vist aquí escrit, posa 
“Moció del grup municipal CUP per una oferta d’oci” és “inclusiu, responsable i de 
qualitat”, això és el que posava la moció, deu ser un error de transcripció. 
 
Intervé l’Alcalde. Ho corregirem de cares a l’acta. 
 
Continua la Sra. Roca. I només dir que presentem aquesta moció perquè ens hi vam 
comprometre quan va haver-hi el debat, el passat mes de maig. Dista una mica de la 
que vam presentar inicialment, ha quedat massa retocada però per responsabilitat i 
compromís de treballar i revertir el problema de l'oci nocturn, hem acceptat els canvis 
que vam arribar a un acord i em saltaré tota l'explicació i anirem directament als acords 
que hem proposat. 
Tot seguit la Sra. Roca passa a llegir els acords de la moció. 
 
Intervé la Sra. Alegre, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres valorem 
molt positivament aquesta moció, també vam participar a la trobada del maig, som 
conscients de la necessitat d'adaptar l’oci, no solament el nocturn, sinó tot l'oci a les 
noves demandes dels joves, no és només un problema d'Olot, és un problema 
general, és més, és un problema generacional, s'han de trobar solucions adaptades 
als nous temps socials i digitals, per això ens sembla molt interessant aquesta taula de 
treball per tots plegats trobar noves vies d'oci per als nostres joves, per tant votarem a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Granados. El nostre grup municipal comparteix tota aquesta introducció 
de la diagnosi que ha fet el grup la CUP. Comparteix la idea que l'oci nocturn d'Olot 
pateix un estancament com dèieu, que té una manca de model, de fet vam celebrar, 
aplaudim que hi hagués aquest naixement d'aquesta plataforma, va ser aquesta 
primavera i ens hi vam adherir i vam donar tot el suport. Crec que tot això també ens 
ha de fer pensar, perquè val més tard que mai, com s'ha arribat fins aquí, no pas per 
trencar aquesta harmonia que demanava el senyor Berga però potser l'equip de 
govern anterior, no aquest, l'anterior o els altres fins i tot, perquè aquesta situació que 
està una mica enquistada no és dels últims quatre anys segurament, potser ve de més 
enllà, que el nostre jovent se'n vagi a altres ciutats de nit és un tema que tothom sap, 
és vox populi, per tant per un costat ho aplaudim, per l'altre costat diem que aquest és 
un problema que ve de lluny i que en qualsevol cas no cal abundar aquí, però val més 
que hi posem remei a partir d'ara.  
Voldríem fer un matís en els tres acords, com deia la companya de la CUP que aquí hi 
havia tot un seguit de propostes que han quedat retallades però tot sigui per la unitat, 
en el primer acord que diu “crear una taula de treball”, nosaltres malgrat totes les 
mencions que hem fet avui a Jaume II, nosaltres som republicans, i som partidaris que 
intervinguin totes aquestes persones que diu aquí, tots aquests agents, però per 
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exemple quan diu “veïns i usuaris” creiem que està redactat d’una manera una mica 
difusa, no és que no siguem partidaris que puguin ser-hi veïns o puguin ser-hi usuaris, 
però potser a l'hora de crear aquesta taula de treball hem d’acotar una mica qui en 
formaria part, representants dels veïns? O un usuari de l'oci nocturn qui és? Per tant, 
intentem fer un petit esforç, suposo que el farem perquè m'imagino que pel que hem 
anat dient tots ho aprovarem, de veure qui formarà part d'aquesta taula que sigui prou 
representatiu com a agent d'aquest oci nocturn i a partir d'aquí el nostre vot és a favor. 
 
Intervé el Sr. Arbós, en representació de l’equip de govern. D'entrada dir que des de 
l'equip de govern entenem que és necessari posar esforços en aquest model d'oci 
nocturn responsable, inclusiu, de qualitat, lliure de masclisme, de racisme, obert a 
tothom i per tant d'entrada aquí hi ha un punt d'acord importantíssim i que crec que val 
la pena posar-hi valor. 
En segon lloc, nosaltres ens agradaria explicar que la nostra visió és que al llarg 
d'aquests últims vuit anys s'han aconseguit incorporar moltíssimes ofertes d'oci 
cultural, d'aquest tipus de caire a la ciutat d'Olot, tenim una oferta cultural a Olot més 
gran que mai, una ciutat viva els cap de setmana, disposem d'una oferta variada 
d'activitats i és veritat que són molt de caràcter diürn i per tant entenem que el repte a 
dia d'avui si que és posar èmfasi en aquest oci nocturn, en aquesta oferta d'oci nocturn 
i aquí és on s'hauria de començar a treballar doncs a través d'aquesta moció que 
presenta la CUP d'impulsar aquesta taula, aquesta taula, que entenem que ha de ser 
una taula plural on es tingui en compte els diferents agents d'aquest món de l'oci, tot 
això és molt positiu, però també és una oportunitat que tenim per treballar de forma 
conjunta amb la ciutat des de l'Ajuntament i des dels privats, usuaris, com deia el 
company d’Esquerra, és veritat, s'haurà de definir bé quins han de ser els participants, 
com es teixeix aquesta taula perquè ha de ser un òrgan que ha de ser funcional i vull 
recalcar això, perquè jo crec que l'important serà que tingui un inici, que el tindria avui 
de ser aprovada la moció, i un final. Què vull dir amb això? Que no acabi sent una 
taula d'aquestes que es discuteixen coses i no s’acaba arribant enlloc, ha de ser una 
taula capaç de tirar endavant objectius, emprendre accions, d'executar-les i posar 
unes dates límit per poder-les concloure arribant al màxim possible a prop dels 
objectius marcats.  
Per tant molt a favor també d'aquesta idea i per tant estic content que ho puguem fer 
de manera conjunta ciutadania i Ajuntament. 
Pel que fa als exemples que s’han tret, deixeu m'ho explicar una mica, això és un 
acord que vam arribar amb la Candidatura d'Unitat Popular pel que fa al que creiem 
nosaltres, que no ens agradava encotillar el que seria el diàleg d'aquesta taula ja amb 
uns exemples pretèrits que poguessin condicionar la feina que es fes allà, per tant 
donem la llibertat a aquesta taula per iniciar el diàleg i que realment sigui funcional i 
donar-li la força de la qual s'ha de valdre. Per tant aquesta taula s'haurà de marcar 
objectius realistes, abordar-los, pactar, treballar en pro d'aquests objectius que 
s’hauran de definir a l'hora de treballar.  
M'agradaria tenir la satisfacció de que s'abandonin els relats polititzats sobre el tema i 
esdevinguin un repte conjunt de ciutat que es puguin treballar de manera plural i 
transversal, això és positiu, avui arribem a aquest acord i per tant estem contents i des 
de l'equip de govern hi votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Roca. Només contestar en aquest cas al representant d'Esquerra de 
que els exemples, com bé ha dit, van ser per no encotillar el debat, nosaltres ens va 
saber molt de greu treure'ls perquè més que tot donaven una mica el punt de partida, 
eren bastant senzills, des de facilitar obertura a revisar regulacions, establir polítiques 
de mediació.  
Un dels altres punts que també es va treure i aquest més que tot ens va doldre però 
vam acceptar-ho, va ser quan fèiem servir la paraula excloent en aquest cas d’un bar 



37 
 

que hi ha, perquè si busquem la paraula excloent és privar l'emissió i l'entrada d'algú i 
aquell bar si coneixem la nit d’aquí Olot passa i molt que exclou a gent.  
Després també contestant al representant d’Esquerra, tirant d'hemeroteca, que és un 
problema que ve de lluny,  dels últims vuit anys, perquè hi ha notícies amb la 
problemàtica de l'oci nocturn del 2010, 12, 16 del 18 i potser ara ens hem trobat per 
poder treballar conjuntament. Donar-vos les gràcies que aprovem la moció. 
 
Intervé l’Alcalde. Crec que ha quedat molt clar, s'aprovarà per unanimitat aquesta 
moció, el que es tracta és de treballar i millorar la ciutat. A diferència d'aquella 
comissió que hem creat per la variant, on ja determinàvem molt bé els membres que 
l'havien de formar, aquesta taula de treball neix d'aquest plenari per tant, neix dels 
quatre grups que hi votem a favor aprovant la moció, correspondrà ara que aquests 
grups que ens reunim, ens trobem, acordem quina és la millor manera de treballar, qui 
convidem a formar part d'aquesta taula i a mi m'ha semblat molt encertada la 
intervenció de l'Agustí Arbós en el sentit de dir que des del primer dia es puguin 
determinar quins són els objectius d'aquesta taula, que ens fixem una temporalització 
per veure si s'han de fer treballs, que tinguin un punt d'arrencada i un punt de trobada, 
sinó ens passa això, que acabem tenint taules i grups de treball i comissions que a 
vegades es van eternitzar en el temps sense acabar d'arribar enlloc. En tot cas li 
farem, senyor Arbós, com a regidor de Festa, és a dir, no de Festes, perquè així vam 
cuidar aquest matís en el cartipàs que no només és el responsable de les Festes del 
Tura sinó el regidor de Festa, doncs els desitjo que facin un bon treball en el marc 
d'aquesta taula i acabem avançant amb tot allò que moltíssimes persones demanen 
que és un millor oci nocturn, ho ha dit molt bé. 
 
 
S’aprova la moció per unanimitat dels assistents. 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé la Sra. Roca. 
 
ESPAI CRÀTER.- Una pregunta: veient que l'Espai Cràter va marxant endavant, es 
van aprovant temes a les Juntes de Govern, tenim una petita pregunta sobre l'oferta 
laboral, no sé si han pensat en quants llocs de treball generarà aquest espai? 
 
Respon l’Alcalde. No tenim els llocs de treball que l'Espai Cràter, jo ara m'hauria 
d'inventar una xifra i no tinc ganes de fer-ho. De fet l’Espai Cràter en aquest moment 
està en definició del seu projecte arquitectònic, és un dels temes que ens agradarà 
molt compartir amb tots vostès, hi estiguin o no hi estiguin a favor, d’anar-los 
comunicant com van les coses, ara hem d'esperar aproximadament el 10 d'octubre 
que és quan es completarà aquesta part de tot el projecte arquitectònic i entremig 
seguríssim que tindrem l'oportunitat de trobar-nos i de parlar-ne, però ara no vull 
improvisar una xifra. 
 
Intervé el Sr. Riera. 
 
HABITATGE DE LA PLAÇA DEL CONILL.- Una pregunta-prec, amb relació a 
l'habitatge que hi havia a la Plaça del Conill, nosaltres d'entrada sempre estem a favor 
del dret a l'habitatge i no entenem que les cases hagin d’estar buides, però tampoc 
entenem que hi hagi un col·lectiu de persones que estiguin ocupant i que no tinguin 
cap tipus de capacitat d'interlocutar ni tenir cap tipus de relació amb els veïns i veïnes. 
Estem totalment a favor, en aquest cas concret, que aquestes persones hagin marxat 
d’aquí i ens preocupa la manera, perquè evidentment una cosa és desallotjar aquestes 
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persones i l'altra és que hi hagi una empresa com “Desocupa”, que no sé si la 
coneixen una mica, he portat un diari, “La Directa” i aquí parla directament d'aquesta 
empresa d'extorsió i a mi em preocupa que persones que són ex-boxejadors, ex-
paramilitars de l'Europa de l’Est, feixistes i racistes recorreguts vinguin a fer aquest 
tipus de serveis aquí a la ciutat i en aquest cas ens preocupa això perquè les persones 
que hi havia allà, pel que diu Ràdio Olot, se'ls hi va pagar 1.000 euros perquè 
marxessin d'allà, però ara mateix són al Puig del Roser una part d'aquestes persones i 
per tant, dubto que tinguin la capacitat de fer un hort comunitari, o de fer macramé, o 
de fer activitats que aportin res al barri, per tant, el problema l'hem traslladat i tenim la 
mateixa història i bàsicament el que ens preocupa profundament és això que una 
empresa com “Desocupa” pugui tenir presència a la ciutat i que pugui estar blindada 
per Policía Municipal, per Mossos d'Esquadra i els serveis de la ciutat, que en aquest 
cas evidentment per política de seguretat pública, han de fer una part potent de gestió, 
però a nosaltres ens agradaria que ja que ens hem compromès més d’una vegada, 
més de dos anys i més de tres, en tenir una ciutat lliure de feixisme, racisme i 
classisme d'aquest tipus, que ens blindéssim tots plegats, perquè no sé si eren 
conscients amb qui parlaven aquest dia perquè realment jo sé que la Gemma o 
l’Estanis s’hi van acostar i estaven parlant amb persones que són potencialment 
feixistes, nazis i gent molt perillosa, llavors entenc que vostès com a regidors es van 
acostar allà per interessar-se i per la seva necessitat que tenen com a equip de govern 
però no sé si eren conscients amb qui estaven parlant, perquè realment és sorprenent. 
També felicitar-los que ja no estiguin allà i la pregunta del milió, que farem en aquell 
espai? Tenim Ca’Nyera al costat, hi ha un pla de rehabilitació de la Plaça del Conill, 
aquell edifici quedarà allà tapiat i tancat i tampoc tindrà cap tipus de gestió, per tant 
lamentem de nou aquesta problemàtica vigent en bastants espais del Barri Vell.  
 
Respon el Sr. Vayreda. Aquest equip de govern volem i treballem perquè tots els barris 
de la ciutat siguin agradables per viure i per tant volem barris on la gent tingui cura 
dels edificis, volem que els barris siguin nets, volem que els barris hi hagi una bona 
convivència, volem que s'hi pugui dormir i que la gent que té una activitat econòmica la 
pugui desenvolupar. Amb aquesta idea sempre que detectem una problemàtica la 
intentem resoldre, si ens toca a l'Ajuntament ho fem nosaltres i sinó el que fem és 
contactar amb el propietari o el responsable perquè ho faci. Sabem que des de fa 
mesos, jo diria potser més d'un any, que estem enviant moltes cartes a molts 
propietaris perquè tinguin en compte i cura dels seus habitatges, fent una demanda 
que vostès mateixos ens fan i amb la idea sobretot, no només al nucli antic, però 
especialment al nucli antic, per dignificar aquesta zona, perquè els propietaris 
inverteixin, perquè hi vagi més gent a viure, hi hagi més habitatge, etcètera. I 
demanem que els propietaris arreglin les façanes, que rehabilitin els habitatges, però 
també que quan hi ha problemes de salubritat, quan hi ha pudors, quan hi ha 
problemes de convivència, quan hi ha crits, quan hi ha gossos que criden 10 hores a la 
nit, també demanem als propietaris que actuïn i si no ho fan nosaltres sancionarem als 
propietaris que són els responsables, en aquest cas feia mesos, mesos, que nosaltres 
pressionaven a la propietat perquè resolgués aquesta situació i després de molt de 
temps finalment la propietat ho ha resolt i li he de dir que comerciants, veïns i 
Ajuntament estem molt contents d’haver resolt aquesta situació. Sempre estarem al 
costat dels veïns que respectin la convivència, que respectin el mobiliari urbà, que 
respecti el bon veïnatge, que respectin a la gent quan vol descansar i són valors 
compartits que com a ciutat hem de tenir i són necessaris a tot arreu i especialment en 
determinades zones de la ciutat on aquests valors són més necessaris que mai i en 
això utilitzem els serveis socials, utilitzem els serveis educatius i quan és necessari 
l'Ajuntament ha d'utilitzar els serveis de la Policia i jo crec que vostès comparteixen 
aquest model i aquests valors i per tant ens sembla que després de molts mesos i diria 
algun any de molt de patiment per part de molta gent amb aquesta situació, l'hem 
resolt i hem d'anar veient, com deia el senyor Guix, en altres llocs de la ciutat com 



39 
 

anem resolent aquesta situació que potser algunes tindran solucions diferents i dir-li 
també que abans d'aquesta solució, que ha de decidir l'empresa com a Ajuntament, 
havíem mediat moltes vegades i havíem intentat parlar amb ells, els Serveis Socials i 
SIGMA i la Policia i per tant els intents i els esforços que hem destinat en aquest cas 
han estat molts. 
En quant a l'edifici, és propietat d'una empresa de Madrid, que el vol vendre, nosaltres 
ja els hem dit que estaríem disposats a assumir-lo, a gestionar-lo, a llogar-lo però el 
vol vendre i per tant suposo que recuperar una inversió feta en una època 
d'especulació i per tant si, desgraciadament tindrem l'edifici tancat, perquè de moment 
no té voluntat d'arribar a cap acord amb nosaltres. En tot cas insistirem perquè ens 
agradaria posar-lo en joc però de moment l'empresa només vol vendre a uns preus 
que evidentment com a Ajuntament seria escandalós que els poguéssim assumir. 
 
Intervé el Sr. Guix 
 
DELEGACIONS ALCALDIA NOU CARTIPÀS.- Com que és el primer ple ordinari els 
deixem cent dies de govern per anar funcionant, però sí que l'altre dia vostè va fer una 
referència al meu discurs que jo vaig dir que havia fet un cartipàs conservador i em va 
dir perquè em diu això, avui li contestaré una mica aprofitant que em dona l'oportunitat 
d'expressar-me en aquest ple.  
A Alcaldia vostè hi posa quatre temes i va posar el tema de la variant que em sembla 
que depèn indirectament d’alcaldia, el tema de la variant que em sembla perfecte, el 
tema de l’Espai Cràter també és un tema transversal i també em sembla molt bé, 
posava els dos hospitals, l'Hospital Sant Jaume i l’Hospital d'Olot, aquest són temes 
que ja funcionen, ja tenen una dinàmica de funcionament per tant jo no crec que siguin 
temes transversals importants perquè depenguin directament d’Alcaldia. El que sí 
penso que hauria de dependre d’Alcaldia directament, que és un projecte que tenim de 
ciutat que se suposa que amb aquests quatre anys l’hem de  desenvolupar, és el tema 
de la piscina coberta, aquest és un tema que jo penso que hauria de ser directament 
d’Alcaldia i que fos qui el tirés endavant; i l'altre que és molt transversal i que ens 
sembla que és molt important que és la qüestió d'”Olot Ciutat Sostenible” és a dir, 
l'agenda 2030 de Nacions Unides ens fixa uns objectius mundials per al 
desenvolupament sostenible de les ciutats i jo penso que aquí sí que hem de fer unes 
polítiques transversals molt importants que vagin lligades a la mobilitat, als carrils bicis, 
als itineraris segurs per anar a les escoles, la doble xarxa d'aigües residuals, la xarxa 
d'aigües plujades que vagin directament al riu sense passar per depuradores, les 
avingudes més sostenibles, nosaltres dèiem que s’havia d’arreglar l'Avinguda Santa 
Coloma, que és molt important o també l'Avinguda Girona,  serien tots aquests temes 
més transversals. L'altre dia en el ple es queixava la companya d’Esquerra 
Republicana que no hi havia una regidoria de Barri Vell, que també pensem nosaltres 
que hi hauria de ser o podria estar aquí dintre en aquesta gran regidoria que 
depengués d’Alcaldia “d’Olot ciutat sostenible”. El tema d'habitatge, que també vam 
trobar molt encertat que entrés dins a Urbanisme perquè també és un tema 
importantíssim, ara el company de la CUP deia un exemple de la problemàtica que 
tenim a la ciutat amb les cases i pisos ocupats i és un tema que hem de posar sobre la 
taula i de treballar-hi, treballar en positiu, buscar alternatives per a aquesta gent, 
buscar també llocs de treball, formació perquè puguin desenvolupar una activitat 
laboral, etcètera, per tant ens hi hem de posar. 
Una mica seria aquest el nostre discurs, que per això jo li deia que el trobava un 
cartipàs conservador. També li vaig fer aquella oferta de la creació del consorci de 
l'entorn del Fluvià que anava des de la Vall d'en Bas fins a Sant Pere Pescador, un 
consorci d'ajuntaments que també aniria lligat amb aquesta línia i per tant altres idees 
que podrien incloure aquí, però una mica seria aquesta la idea de transformar aquesta 
ciutat d'Olot en una ciutat parc, una ciutat que està envoltada de parc natural i que la 
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majoria d’olotins tenim molt clar que és una ciutat sostenible i que ho ha de ser i hem 
d'anar endavant en polítiques en aquesta línia. 
I ara em quedava una cosa que no és cap prec ni cap pregunta, és una felicitació 
aquests dies tenim més temps, ja que estem de mitges vacances a l'institut, per voltar i 
controlar els temes municipals, he estat a la piscina municipal d'Olot i els felicito 
perquè està funcionant molt bé i m'agradaria que aquesta felicitació la poguessin 
portar al nou equip que gestiona la piscina en aquests moments, netedat, ordre i 
pulcritud per tant els felicito. 
 
Respon l’Alcalde. Agraeixo les explicacions del cartipàs conservador, no conservador, 
en tot cas m’ha quedat molt més clar després que m’ho expliques i li agraeixo aquesta 
felicitació que evidentment traslladarem a tot el personal de l'Àrea d'Esports i al seu 
regidor el senyor Aniol Sellabona que funciona molt bé. 
 
Intervé la Sra. El Gamouchi. 
 
ASFALTATGE AVINGUDA SANT JORDI.- Segons ha informat l'equip de govern 
aquesta setmana han començat les obres a l'Avinguda Sant Jordi, des de la Solfa fins 
a la Rodona, tot l'asfaltatge, sabem que l’obra està subvencionada pel Departament de 
Territori, el nostre prec és que aquest mateix departament assumeixi els costos de les 
actuacions que es faran a més de les obres com són els radars de tram per controlar 
la velocitat dels vehicles, creiem que això ha de ser així perquè és la Generalitat qui 
n’ha d'assumir els costos, si més no fins que hi hagi una bona solució per tot el tram 
d’Olot. 
 
Respon l’Alcalde. Estem completament d'acord. Hem d'aconseguir que la Generalitat 
pagui el màxim possible. De fet l'anterior alcalde i jo mateix el vaig acompanyar en 
aquesta visita, quan vam anar a demanar aquests 300.000 euros que es necessitaven 
per fer l'asfaltatge i que ens van concedir i vam plantejar el tema del radar en aquella 
reunió. El tema dels radars, la seguretat viària, ja no correspon a Territori correspon a 
Interior, és a dir, a la Direcció General de Trànsit, ja ens hi vam adreçar, ara tot just 
estem pressupostant el que haurien de valer aquests radars i encara no hem 
determinat exactament si la millor solució és un radar o uns radars en forma de tram, 
s'està estudiant les diferents propostes i els informarem quan arribi el moment i 
encantat de la vida d'enviar-ho, una vegada ho tinguem decidit, a la Generalitat i 
demanar-los que ens ho paguin i si a més a més ens hi poden ajudar, que ens ho 
paguin encara millor, perquè no és fàcil aconseguir que la Generalitat en aquests 
moments et pagui determinades coses però per intentar-ho no pateixi que ho farem, 
perquè estem d'acord que això no ho ha de pagar la ciutat, que ho ha de pagar la 
Generalitat.  
 Acabarem donant una solució addicional, és a dir si en algun cas no ens en sortim 
que la Generalitat ens ho pagui, sí que tenim un compromís amb els veïns de la 
plataforma “No és un vial. És un carrer” que instal·larem aquests radars que ens 
haurien de permetre a la nit posar els semàfors en taronja i que per tant els camions 
no haguessin de parar i no fessin tant de soroll, és un tema que sigui com sigui hem 
d'aconseguir que aquests radars entrin en funcionament quan abans sigui possible. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. 
 
CIRCULACIÓ EN DOS PUNT DE LA CIUTAT.- Jo volia fer una reclamació de la zona 
del meu barri, una que és com urgent perquè aquests dies de les obres del Vial Sant 
Jordi, el que és el carrer Uruguai, a davant d'Hisenda, com que hi ha el semàfor que 
només té una durada de pocs segons per buidar el carrer, avui es feien unes cues 
monumentals, llavors és només per tenir-ho en compte i com que he vist que hi havia 
agents de la Guàrdia Urbana a diferents llocs de la ciutat, ahir sí que és cert que allà hi 
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eren però avui ja no hi eren i per tant les cues al llarg del matí eren bastant importants, 
sobretot a les 8 o les 9 del matí, els veïns em deien que tot el matí ha estat així.  
I també en aquesta mateixa zona on va haver-hi tota aquella modificació de carril bici, 
a l'inici de l'Avinguda Santa Coloma per anar cap a l'avinguda Estació, aquell revolt hi 
ha un pas de vianants i els cotxes tomben a molta velocitat. S'hauria de fer algun tipus 
de modificació d'aquell espai o posar el pas de vianants un pèl més amunt o posar 
algun tipus de vot. Suposo que els serveis tècnics en aquest sentit podran fer 
l'aportació. És una reclamació que els veïns d'aquella zona volen fer arribar a aquest 
ple. 
 
Respon el Sr. Güell. Donarem indicacions a la Policia perquè regulin d’una manera 
presencial aquest encreuament, perquè segurament el semàfor està programat per 
condicions de circulació normals, mirarem que la Policia sigui present a la cruïlla 
sobretot a aquestes hores punta. I després també mirarem, amb els serveis tècnics, 
què hi podem fer, que no hi hagi cap accident. 
 
Intervé l’Alcalde. Donaríem el ple per acabat, desitjar-los un bon estiu, que ja ens toca, 
que portem mesos de molta feina i una mica de tensió, merescudes vacances per 
tothom que en pugui fer, el proper 29 d'agost, dijous, si no hi ha res de nou, 
celebrarem el proper ple ordinari. 
 
 
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 del vespre i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
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