ACTA NÚM. 6
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE MAIG DE 2015
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2015000006

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 de maig de 2015, a un quart de nou del matí, es
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, amb objecte de celebrar
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, Núria
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas, Anna Maria Linares i
Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Adriana
Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa, Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa
Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas, Júlia
Sala Esteban.
Actua com a secretària la Sra. Alícia Vila Torrents, Secretària de la Corporació.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
Intervé el Sr. Alcalde. Bon dia novament, per celebrar aquest, el penúltim Ple d’aquest
mandat perquè ja ho vàrem estar comentant, el dia 10 de juny hi haurà aquella sessió més
de tràmit, que és la de l’aprovació de les actes, en què m’agradaria que també poguessin
ser-hi tots plegats i ens puguem despedir d’aquest mandat municipal que s’està acabant.
1. - APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2. - DESPATX OFICIAL
Intervé el Sr. Alcalde. Intentaré ser molt breu, només dues felicitacions; tot el demés, les
visites i tot això, ho trobareu en la documentació.
La primera felicitació, amb tot mereixement, és per als organitzadors de la setena Marató de
Sang d’Olot, que recordaran va ser un èxit, de fet a qui hauríem de felicitar és a tots els
olotins per la seva generositat, però a la gent del Banc de Sang i a la gent de l’Associació
olotina de Donants de Sang jo crec que els hauríem de fer arribar una felicitació, i si hi esteu
d’acord els hi faríem arribar.
L’altra és una notícia que ens va arribar ahir, que també volíem compartir amb tots vosaltres
i que crec que és motiu també de felicitació, ens han concedit pel tema de la Xarxa
Espavilada un premi europeu –que no us sabré dir el nom perquè és un nom bastant
complex en anglès– però que és un premi bastant important pel que em diuen, un
reconeixement. Competien tots els països europeus, van seleccionar vuit projectes, l’única
ciutat dels països del sud d’Europa era Olot; les altres eren ciutats finlandeses i ciutats de
països molt més avançats, i ens han concedit el premi. Dimecres a Brussel·les entreguen
aquest premi, crec que això també és una bona notícia. Es tracta si us sembla bé, de felicitar
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a la gent del SIGMA, que són els que ho han estat portant endavant i sobretot als Srs.
Francesc Canalias i Manel Serrat, i també a la gent de Wattia i de Gas Natural, que són els
altres partners que tenim en aquesta aventura de la Xarxa Espavilada. Si us sembla els hi
farem arribar la felicitació.
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des del dia
de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 30 d’abril :
-

de particulars : 19
i d’entitats : 33

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs
de l’administració, durant el mateix període :
- el dia 4 de maig, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, es va entrevistar a Barcelona,
amb la Sra. MARIAN MURO, Directora General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el
mateix període :
- el dia 1 de maig va participar de la Fira de Primavera, visitant els diferents sectors i
activitats que la conformaren: des del Concurs Comarcal d’ Ocells, el mercat d’artesania, el
mercat del disc, la fira d’activitats extraescolars, el mercat del col.leccionisme i d’antiguitats,
la mostra de bonsais, el mercat de l’automòbil fins a l’ exhibició sobre la història del motor a
la Garrotxa
I a la tarda, va ser present a l’arribada al Passeig d’en Blay de l’esportista Marcos Bajo, amb
problemes de visió, que feia una volta solidària a Catalunya per les malalties minoritàries, i
va assistir al Concert que va oferir el pianista Albert Guinovart i la Giorquestra sobre temes
inspirats en la música de la faràndula olotina, al Teatre Principal.
- el dia 3 de maig va assistir als actes organitzats pel CIT en el Dia de la Mare : a la Missa
de l’església del Tura i a l’acte en homenatge a totes les mares que va tenir lloc a la Plaça
Clarà.
- el dia 4 de maig es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió de la Comissió
d’Habitatge de l’Associació Catalana de Municipis, que va tenir lloc a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat i a un dinar d’alcaldes de Catalunya que va tenir lloc al Born,
convocat per la plataforma “Alcaldes-eu”.
- el dia 5 de maig, va assistir a les reunions dels Patronats de la Fundació de l’antic Hospital
de Sant Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal que varen tenir lloc a les dependències del
nou Hospital.
- el dia 6 de maig va anar a visitar la darrera mare a l’Hospital d’Olot, amb una
representació del CIT, donat que el diumenge passat no n’hi havia cap i a la tarda va assistir
a la reunió de Junta d’Olot Televisió.
- el dia 7 de maig, va assistir a la Junta del Sigma.
- el dia 8 de maig va assistir al Concert d’en Raimon, que va tenir lloc al Teatre Principal, i
que fou organitzat per la Fundació Albert Bosch, amb l’objectiu solidari de recollir diners per
la lluita contra el càncer infantil.
- el dia 9 de maig, va fer un seguiment del desenvolupament de la Marató de sang, al pati de
l’Hospici, que va ser tot un èxit. Es varen recollir 1.299 bosses.
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Va ser present a l’acte d’entrega de les ALES A LA CULTURA que va tenir lloc a can
Trincheria i que aquest any es van concedir al poeta olotí Joan Mercader. I finalment va
presenciar l’estrena d’un espectacle anomenat Dual per part de l’Esbart d’Olot, que va tenir
lloc al Teatre Principal.
- el dia 10 de maig, va participar de la Festa del barri dels Desemparats, va anar a saludar la
comunitat shik que celebrava la seva festa al pavelló firal, i a la tarda, va presenciar el partit
de la UE Olot, amb el Villarreal B, amb el resultat del qual, va certificar la permanència
matemàtica a la 2ª B.
- el dia 11 de maig va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.
- el dia 14 de maig va assistir a la presentació del projecte musical de l’Escola Malagrida
que va tenir lloc al Teatre Principal.
- el dia 15 de maig va assistir a l’Assemblea General de l’Av. de Sant Miquel que va tenir lloc
al local social.
- el dia 16 de maig va ser present a l’acte de lliurament dels 4ts Premis Jordi Pujiula que va
tenir lloc a l’Orfeó i va presenciar el concert del Cor de Cambra del Palau de la Música,
organitzat per Flor de Fajol que va tenir lloc a l’Església parroquial de Sant Esteve.
- i finalment el dia 17 de maig al matí, va ser present a la sortida de la marxa ciclista de la
Plaça Clarà, organitzada pels Morruts i a l’acte de presentació dels equips de Criquet a la
pista atletisme i a la tarda, va presenciar Cantània, que va tenir lloc a la Plaça de Braus.
3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2015LDEC001090 al 2015LDEC001259.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
5.1. - DONAR COMPTE DELS PREUS PUBLICS DELS OO.AA.
Núm. de referència : X2015010852
Núm. expedient: CPG62015000002

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut Municipal de
Promoció d’Olot, en data 12 de maig de 2015, corresponents a la Fira Orígens.
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure d’Olot, en data 12 de maig de 2015, corresponents als cursets de natació
2015.
Intervé el Sr. Alcalde. Donar compte d’uns preus públics que fan referència a l’Institut
Municipal de Promoció d’Olot corresponent a la Fira Orígens, i l’altre, de l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure d’Olot corresponents als cursets de natació del 2015.
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El Ple es dóna per assabentat.
Intervé el Sr. Alcalde. Entraríem en els punts específics de l’Àrea de Serveis i innovació, el
primer és quant a l’inventari.
6.1. - APROVAR L'INVENTARI MUNICIPAL
Núm. de referència : X2015010799
Núm. expedient: SPT32015000001

Els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre el béns de
domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris.
De conformitat amb les previsions dels articles 86 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local; 222 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; i 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa, proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Únic.- Aprovar l’inventari de béns de l’Ajuntament d’Olot.
Intervé el Sr. Alcalde. És obligació de tots els organismes municipals, els organismes
públics, tenir un inventari de tots els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els
valors mobiliaris.
El que fem és actualitzar-lo i un cop actualitzat portar-lo a aprovació per part del Ple. Hem de
fer-ho així també perquè hem de complir les normatives que en aquests moments ens
demanen que tinguem aprovat un inventari actualitzat de tot el que fa referència als béns
municipals.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC,
1 PP)
7.1. - APROVAR ELS MODELS DEL REGISTRE D'INTERESSOS I LES NORMES DE
GESTIÓ DELS REGISTRES D'INTERESSOS SOBRE CAUSES D'INCOMPATIBILITAT I
DE DECLARACIONS DE BENS PATRIMONIALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2015010812
Núm. expedient: SG012015000001

Atès que el Capítol III del Títol 2n del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Olot
que regula el Registre d’Interessos, estableix que es constituiran dos registres: el registre
d’incompatibilitats relatiu a les declaracions sobre incompatibilitats o sobre qualsevol activitat
que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics; i el registre de Patrimoni relatiu a
les declaracions sobre bens i drets patrimonials, i que aquestes declaracions es duran a
terme mitjançant models normalitzats davant la Secretaria General de l’Ajuntament, que
actuarà de fedatari públic.
Vist el que preveu l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
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Atès que la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, obliga a publicar al Portal de Transparència les dades extractades del
Registre d’Interessos.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el president de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els nous models tipus que s’adjunten a la proposta, pel que fa al Registre
de béns patrimonials (RB-1) i al Registre d’activitats (Model RA-1) que conformaran el
Registre d’interessos i béns de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Aprovar els models tipus extractats de declaracions de béns i activitats que
s’adjunten a la proposta (Models RB-2 i RA-2), a afectes de la publicació de les
corresponents declaracions en el Portal de Transparència.
Tercer.- Aprovar les Normes de gestió dels registres d'interessos sobre causes
incompatibilitat i de declaracions de bens patrimonials de l'Ajuntament d'Olot.
Quart.- Aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervé el Sr. Alcalde. És una proposta que ens ve específicament de Secretaria, com saben
cada vegada que hi ha un nou ajuntament s’ha de fer una declaració d’interessos i de béns
patrimonials que cada un dels regidors tenen.
Aquesta declaració de béns patrimonials ha anat variant, les normes i les lleis són cada
vegada més detallades de que és el que s’ha de fer, i el que proposem és tenir un model de
com facilitar aquestes dades, un model per a tots que serà molt més senzill. Fins ara el que
fèiem era que pràcticament a mà omplíem un full, un document que entregàvem a Secretaria
que ho custodiava. Heu de saber també que a partir d’ara, a través del Portal de la
Transparència es publicaran aquestes dades, i per tant seran públiques, i llavors demano
que aprovem un model de com recollirem totes aquestes dades.
Ho vàrem comentar a la Junta de Portaveus, us el vàrem fer arribar. En principi el que s’ha
escollit és el model que és una mica més laxe, on no queda tan marcat com s’han de recollir
les coses, que queda una mica més la possibilitat de posar quins són els valors, quins són
tots els béns patrimonials de cada un dels regidors que haurem de declarar.
Us sembla bé que el donéssim per aprovat?
Intervé la Sra. Sala. Dels quatre models que em va passar...?
Respon el Sr. Alcalde. Sí, dos, li’n vàrem passar dos. Només en teníem dos.
Respon la Sra. Sala. Dos i dos, quin dels dos doncs? Quin és el que han elegit?
Respon el Sr. Alcalde. Només vaig tenir una resposta que va coincidir amb l’opinió que
teníem nosaltres, i amb l’opinió també del Gerent, que vaig demanar-li que s’ho mirés, i
aquest és el model. Exacte, aquest.
Intervé el Sr. Guix. L’A em sembla que era.
Respon la Sra. Sala. El model A. Res més a dir, conforme.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC,
1 PP)
ASSUMPTES URGENTS
Intervé el Sr. Alcalde. No hi ha assumptes urgents Sra. Secretària? D’acord.
PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a un quart i sis minuts de nou del matí, i per constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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