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ACTA NÚM. 9 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 2 DE JULIOL DE 2015 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2015000008  
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 2 de juliol de 2015 es reuneix al Saló de Sessions 
d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
MARIA COROMINAS BARNADAS, amb objecte  de celebrar sessió extraordinària, 
pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà,  
Estanis Vayreda i Puigvert, Núria Fité i Grabalosa, Montserrat Torras i Surroca, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Jordi Alcalde i Gurt, Pere 
Gómez i Inglada, Anna Barnadas i López, Clara Casanovas i Sarsanedas, Josep 
Quintana i Caralt, Lluís Juncà i Pujol, Josep Guix Feixas, Jaume Mir Bagó, Mercè 
Traveria Costa, Mireia Tresserras Fluvià, Lluís Rubió Amargant, Anna Descals 
Tresserras, Xavier García Zabal. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Abans d’iniciar la sessió, intervé el Sr. Alcalde. Des d’Alcaldia en relació al tema de la 
diftèria, que jo crec que gràcies a Déu és un tema que podem donar per tancat, ara sí 
que estaria bé que com a Ple i com a Corporació féssim arribar el nostre condol a la 
família d’en Pau, que a més estan prou bé la important pressió mediàtica que han 
hagut d’aguantar que ha estat molt forta, i jo proposaria que el Ple féssim arribar el 
nostre condol a la família d’en Pau. I també informar-los que el Comitè de crisi, que 
des del Departament de Salut hem fet tres reunions d’aquest Comitè de crisi, encara 
queda alguna persona que està aïllada en el seu domicili, perquè la resta de persones 
que s’havien aïllat; és a dir els vuit nens, jo crec que fins i tot hi ha algun adult, tenen 
les dues analítiques –és a dir l’analítica repetida– negativa, s’han neutralitzat ja els 
bacils en el coll que és sobretot on podien haver colonitzat, i per tant, ja no estan 
sotmesos a aïllament, ja poden tornar a fer la seva vida normal, i ens n’alegrem 
moltíssim. En principi les notícies, des del Departament de Salut, és que l’episodi es 
dóna per controlat. Mai quedarà controlat perquè a la ciutat sempre quedarà la tristesa 
d’haver perdut aquest nen, però en fi, sí és molt important que no hi hagi hagut un 
segon cas, que jo crec que llavors hauria estat dramàtic. 
 
Comencem aquest Ple extraordinari, el Ple del cartipàs, a conseqüència del Ple del dia 
13 de juny, que vàrem fer la constitució d’aquest nou Ajuntament, donar-los la 
benvinguda a tots i especialment a les persones que s’incorporen de nou. Demanar-los 
que tal com ha estat tradició en aquest Ajuntament actuem tots amb respecte i que 
intentem mantenir els debats i mantenir cadascú les seves posicions, per més 
oposades que siguin, amb tota la seva força, però que siguem respectuosos amb els 
altres, que respectem els torns de paraula, que fem això que hem fet sempre, de no fer 
aplaudiments ni fer escarafalls, sinó que respectem. Jo crec que tal com dèiem l’altre 
dia a la Junta de Portaveus, fins i tot és educatiu per a tothom, de vegades venen 
classes de gent jove que ens venen a veure al Ple, i veuen que nosaltres ens tractem 
amb respecte, jo crec que això està molt bé i que fins i tot és educatiu, fins i tot de 
vegades també es retransmet. Demanar-los això, si us plau, que intentem mantenir 
aquestes formes que han estat tradicionals en la nostra ciutat. 
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1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Intervé el Sr. Alcalde. És l’aprovació de la sessió anterior, de 13 de juny de 2015, Srs. 
Portaveus tenen algun comentari a fer? Doncs la donaríem per aprovada. 
 
2.1. - DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS 

DEL PLE ORDINARI 
 
Núm. de referència : X2015013560     
Núm. expedient: SG012015000003 
 
Vist l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, amb la redacció donada per la Llei 11//1999 de 21 d’abril, determina que les 
sessions ordinàries del Ple es convocaran com a mínim amb una periodicitat mensual, 
en els municipis de més de 20.000 habitants i vist l’art. 98 del Decret Legislatiu 2/003 
de 28 d’abril. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
FIXAR per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal el 3r dijous de 
cada mes a dos quarts de vuit del vespre, podent-se avançar o posposar per 
circumstàncies especials, degudament motivades, a un altre dijous dintre el mateix 
mes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És la determinació de les sessions tant del Ple com de la Junta 
de Govern Local per a aquest mandat, per a aquests quatre anys, està subdividit en 
dos apartats, si els sembla els tractaríem conjuntament. El punt 2.1 aquí continuem 
també com havíem fet fins ara, de celebrar els plens el tercer dijous de mes, a dos 
quarts de vuit de la tarda; el Ple el farem de periodicitat mensual i sempre que sigui 
necessari pel motiu que sigui, la possibilitat de convocar algun Ple extraordinari. 
Sempre abans del Ple Junta de Portaveus. En quant a la Junta de Govern Local 
proposar que en sessions ordinàries es reunirà els dijous a les vuit del matí, tenim la 
idea que les Juntes de Govern Local siguin obertes, és a dir, els membres de la Junta 
de Govern Local –després els direm– són els Tinents d’Alcalde, però que siguin 
absolutament obertes a tots els regidors que vulguin assistir-hi, i encara que no sigui 
formalment, han de saber que tothom té dret a paraula, té dret a expressar les seves 
opinions, tot i que les votacions són restringides als membres que després direm.  
 
Intervé el Sr. García. Valorar molt positivament un aspecte que em sembla que ha 
recalcat vostè Sr. Alcalde, que és que  tot i que legalment no sigui obligatori fer-ho, 
que puguem participar l’oposició en les Juntes de Govern Local, amb veu i sense vot, 
tot i així ho valorem molt positivament. Considerem que és un aspecte que enforteix la 
participació i la transparència, i des d’aquest punt de vista, valorar-ho, com he dit, 
positivament. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Només fer una prèvia abans de començar, avui aprovem el 
cartipàs i d’alguna manera com ens havíem posicionat de cares a l’acord que permet 
la governabilitat de l’actual Consistori. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Perdoni Sra. Tresserras, però ara no toca. Tot plegat és sobre la 
celebració de les sessions del Ple i de la Junta de Govern. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Hi ha algun punt a l’ordre del dia que permeti comentar això, 
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Sr. Alcalde? 
 
Respon el Sr. Alcalde. No, avui no. No hi ha precs i preguntes, és a dir, parlar de 
temes aliens a l’ordre del dia no és el que pertoca. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Perdoni. Com que consideràvem que l’estructura d’aquest 
Ajuntament... 
 
Respon el Sr. Alcalde. No ha de demanar perdó. Jo crec que hem de seguir l’ordre del 
dia i les altres afirmacions no. Vol dir alguna sobre els Plens i sobre la Junta de 
Govern? 
 
Respon la Sra. Tresserras. Ja està, no cal. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només una qüestió tècnica: nosaltres també celebrem que es 
mantingui tota la dinàmica que s’havia portat fins ara. Observem que no hi ha la 
càmera de gravació del Ple, no sabem si mantindrem aquesta dinàmica també en els 
Plens o tenen intenció de canviar-ho? 
 
Respon el Sr. Alcalde. En parlarem però tampoc era un dels punts que estàvem 
tractant ara. Jo crec que sí que és positiu que els Plens es puguin retransmetre.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 
2.2. - DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS 

ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Núm. de referència : X2015013645     
Núm. expedient: SG012015000004 
 
Vist que l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel quals s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que determina que la Junta 
de Govern Local per a exercir les seves competències resolutòries, té sessions 
ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple de la Corporació, i sessions 
extraordinàries quan el President ho decideix. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
FIXAR els dijous a les 8 del matí per a la celebració de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC) 
 

3.1. - CREACIÓ, DETERMINACIÓ D'ÀMBITS I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA 

 
Núm. de referència : X2015013809     
Núm. expedient: SG012015000009 
De conformitat amb els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; 60 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; 119 i 123 a 126 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 56 a 63 del Reglament Orgànic 
Municipal, l’Alcaldia, oïda la Junta de Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Crear una única Comissió Informativa que agrupi totes les àrees de 
l’Ajuntament, destinada a l’estudi i dictamen previs dels assumptes que s’han de 
sotmetre a la decisió del Ple: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
 

Segon.- La Comissió Informativa a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta 
dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, tindrà també per objecte 
el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que 
ostentin delegacions. 
 
Tercer.- Els membres que compondran l’esmentada Comissió Informativa, en la que 
estaran representants tots els grups municipals, seran els següents 
 
- Presidència: Sr. Estanis Vayreda Puigvert (CiU)    
- Vocals:  

� Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
� Sr. Josep Gelis i Guix (CiU) 
� Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
� Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
� Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
� Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
� Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
� Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Quart.- les normes de funcionament de la Comissió Informativa seran les generals 
establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa 
general i al Reglament Òrganic Municipal, sens perjudici que la pròpia comissió 
estableixi normes complementàries per al seu funcionament. 
En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la Comissió Informativa 
correspon al seu President. 
 
La Comissió Informativa podrà emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents 
assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En 
cap cas, però, podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres 
de la Comissió tenen el dret de proposta. 
 
Es presenten conjuntament els punts 3.1, 3.2 i 3.3 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Continuem amb la idea de fer una única Comissió Informativa, 
que estaria presidida pel Sr. Estanis Vayreda, amb el Sr. Josep Berga, Sr. Josep Gelis,  
Sra. Núria Fité, Sra. Clara Casanovas, Sra. Mercè Traveria, Sr. Jaume Mir, Sra. Mireia 
Tresserras i Sr. Xavier García. Ja saben, la Comissió Informativa sempre es celebra 
després de la Junta de Portaveus que sol ser el divendres, el dilluns de bon matí es fa 
aquesta Comissió Informativa per parlar de tots els temes del Ple i donar-los tota la 
informació d’una manera oficial, tot i que sempre tenen oberta la possibilitat de 
contactar amb el regidor que sigui per donar-los tota la informació que nosaltres 
siguem capaços de retransmetre i que tenim la voluntat de fer-los-hi arribar. La 
Comissió de Coordinació de grup estaria formada pels regidors de l’equip de govern. 
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La Comissió Especial de Comptes serveix, d’alguna manera, per controlar els comptes 
de l’Ajuntament, controlar l’exactitud de les factures i que tots els temes econòmics, 
com sempre s’ha fet, estiguin plenament justificats. Aquí hi serien la Sra. Montserrat 
Torras, el Sr. Josep Berga, la Sra. Núria Fité, el Sr. Lluís Juncà, el Sr. Jaume Mir, la 
Sra. Mireia Tresserras i el Sr. Xavier García. La periodicitat d’aquestes reunions sol ser 
un o dos cops a l’any; la Coordinació de grup és setmanal i la de la Comissió 
Informativa és sempre depenent dels plens, sempre que hi hagi un Ple fem una 
Comissió Informativa per a facilitar la informació. 
 
Intervé el Sr. García. Els hi demanaria si és possible votar els tres apartats d’una 
manera diferenciada, perquè si és possible jo el primer i el tercer hi votaré a favor, en 
el segon, entenc que és una prerrogativa del govern com es vol organitzar, doncs m’hi 
abstindria. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No hi ha cap problema, votarem separadament. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. En relació a la Comissió Informativa nosaltres en relació a la 
proposta que havíem fet pel cartipàs, demanàvem una màxima representativitat i 
proporcionalitat pel que fa a la representació dels grups municipals a les entitats, 
institucions i organismes. En tot cas aquesta Comissió no ens sembla bé, encara que 
el Partit Socialista formi part de l’equip de govern, que tingui més representació que 
ERC o la CUP, per tant ens hi oposarem. En relació a la Comissió de Coordinació, no 
ens hi oposem, ens abstindrem, però sí que voldríem saber si tindrem coneixement 
dels assumptes tractats a través d’una acta. I en relació a la Comissió Especial de 
Comptes, hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Pel que fa a la Comissió Informativa, com ja vàrem afirmar fa 
quatre anys, nosaltres vèiem més clar com s’organitzava anteriorment, amb diverses 
comissions informatives, i no acabem de veure que sigui més àgil una sola comissió 
informativa. D’altra banda, la configuració que ens proposen sobretot té a veure amb 
l’estructura de l’equip de govern, més que amb la dels grups de l’oposició, i en tot cas 
també és per dinamitzar l’equip de govern i agilitzar les seves reunions, i en aquest 
cas nosaltres ens abstindríem. On sí estem en contra de la proposta que ens fan és a 
la Comissió de Coordinació de grup, pensem que és un nou organisme, és una nova 
Comissió, i té a veure la creació d’aquesta nova Comissió exclusivament amb un tema 
de les retribucions per assistències de l’equip de govern, i com que en general 
nosaltres estem en contra de com plantegen aquestes retribucions, votarem en contra. 
I pel que fa a la Comissió de Comptes, no hi tenim cap inconvenient, votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Respondre que evidentment crec que s’ha de fer acta, de totes 
les reunions s’hauria de fer acta i és un costum que haurem d’anar fent, acta que 
evidentment serà pública i que els demanem una mica de paciència al principi perquè 
la dinàmica pugui funcionar però evidentment tindran acta, com de totes les reunions, 
que hauríem de fer. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 CiU, 3 PSC, 1 OeC) i 8 
abstencions (5 ERC, 3 CUP). 
 
3.2. - CREACIÓ, DETERMINACIÓ D'ÀMBITS I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE 

COORDINACIÓ DE GRUP 
 
Núm. de referència : X2015014351     
Núm. expedient: SG012015000023 
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De conformitat amb els articles 132 i 133 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre, i dels articles 81, 82 i 83 del Reglament Orgànic Municipal en els que es 
regula la llibertat d’institució d’òrgans municipals, tenint en compte el principi 
d’economia organitzativa, l’Alcaldia, oïda la Junta de Portaveus, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Crear una Comissió de coordinació de grup, de suport a l’Alcalde i a la Junta 
de Govern, destinada a l’estudi de les propostes que s’han d’adoptar per l’Alcalde i els 
regidors que ostentin delegacions i planificar l’actuació municipal, sota la denominació 
de  
 

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GRUP 
 
Segon.- La Comissió de Coordinació de Grup estarà integrada pels regidors que 
composin el govern, i tindran funcions informatives i de gestió. 
 
Tercer.- Els membres que la composen seran: 
 

- Presidència: Sr. Josep M. Corominas i Barnadas (CiU)    
- Vocals:  

� Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
� Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
� Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
� Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
� Sra. Montserrat Torras i Surroca (CiU) 
� Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
� Sr. Josep Gelis i Guix (CiU) 
� Sr. Jordi Alcalde i Gurt (CiU) 
� Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
� Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
� Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 

- Gerent, que exercirà en funcions de Secretari de la Comissió. 
 
Quart.- Les normes de funcionament de la Comissió seran les generals establertes per 
al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació de l’administració general i al 
Reglament Orgànic Municipal, sens perjudici que la pròpia Comissió estableixi normes 
complementàries. 
 
La iniciativa per convocar les sessions de la Comissió correspon al President. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC), 5 vots en 
contra (ERC), 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

3.3. - NOMENAR ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Núm. de referència : X2015013804     
Núm. expedient: SG012015000008 
 
De conformitat amb els articles 20 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
bases de règim local; 58 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; 127 del R.D. 2568/1986, 
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de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals; i 64 a 67 del Reglament Orgànic Municipal, 
l’Alcaldia, oïda la Junta de Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes a: 
  

� Sra. Montserrat Torras i Surroca (CiU) 
� Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
� Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
� Sr. Lluís Juncà i Pujol (ERC) 
� Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
� Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
� Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Segon.- Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als 
membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, 
els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del 
pressupost. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquesta és la Comissió Especial de Comptes que serveix, 
d’alguna manera, per controlar els comptes de l’Ajuntament, controlar l’exactitud de les 
factures i que tots els temes econòmics, com sempre s’ha fet, estiguin plenament 
justificats. Aquí hi serien la Sra. Montserrat Torras, el Sr. Josep Berga, la Sra. Núria 
Fité, el Sr. Lluís Juncà, el Sr. Jaume Mir, la Sra. Mireia Tresserras i el Sr. Xavier 
García. La periodicitat d’aquestes reunions sol ser un o dos cops a l’any.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En el punt núm. 4 els aniré fent individualitzats perquè em 
semblava que els altres sí que tenien una certa unitat, aquí jo crec que és necessari 
anar-los fent d’una forma individualitzada i que en aquests no s’ha de votar, és donar 
compte.  
 
4.1. - DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ RELATIVA A LA COMPOSICIÓ DELS 

GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DE PORTAVEUS 
 
Núm. de referència : X2015013653     
Núm. expedient: SG012015000005 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dona compte del Decret dictat en 
data 26 de juny de 2015, relatiu a composició dels grups municipals i nomenament de 
portaveus, que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“Vistos els escrits presentats pels diversos grups polítics que obtingueren 
representació a l’Ajuntament d’Olot en les passades eleccions municipals, on 
manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup municipal, alhora que en 
designen portaveus i suplents de cadascun dels grups. 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  
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DECRETO: 
 
Primer.- Els grups municipals quedaran compostos de la següent manera: 
 
OC Sr. XAVIER GARCÍA ZABAL 
 
CUP  Sra. MIREIA TRESSERRAS FLUVIÀ 
 Sr. LLUÍS RUBIÓ AMARGANT 
 Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS 
 
PSC Sr. JOSEP GUIX FEIXAS 
 Sr. JAUME MIR BAGÓ 
 Sra. MERCÈ TRAVERIA COSTA 
 
ERC Sr. PERE GÓMEZ I INGLADA 
 Sra. ANNA BARNADAS I LÓPEZ 
 Sra. CLARA CASANOVAS I SARSANEDAS 
 Sr. JOSEP QUINTANA I CARALT 
 Sr. LLUÍS JUNCÀ I PUJOL 
 
CiU Sr. JOSEP M. COROMINAS I BARNADAS 
 Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
 Sra. NÚRIA ZAMBRANO I COSTEJÀ 
 Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT 
 Sra. NÚRIA FITÉ I GRABALOSA 
 Sra. MONTSERRAT TORRAS I SURROCA 
 Sr. MARIA DEL MAR ROCA I REIXACH 
 Sr. JOSEP GELIS I GUIX 
 Sr. JORDI ALCALDE I GURT 
  
Segon.- Els portaveus de cadascun d’aquests grups municipals seran: 
 
OC Sr. XAVIER GARCÍA ZABAL 
 
CUP  Portaveu: Sra. MIREIA TRESSERRAS FLUVIÀ 
 Portaveu suplent: Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS 
 
PSC Portaveu: Sr. JOSEP GUIX FEIXAS 
 Portaveu suplent: Sr. JAUME MIR BAGÓ 
 
ERC Portaveu: Sr. PERE GÓMEZ I INGLADA 
 Portaveu suplent: Sra. ANNA BARNADAS I LÓPEZ 
 
CiU Portaveu: Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
 Portaveu suplents:  Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT 
  Sr. JORDI ALCALDE I GURT 
 
Que es traslladi aquest decret a: Portaveus dels grups municipals – Expedient.”   

 
Intervé el Sr. Alcalde. La composició dels grups, no crec que sigui necessari que els 
torni a llegir perquè tots els coneixem, sí que llegiré els portaveus. 
 
El Sr. Alcalde llegeix els noms dels portaveus de cadascun dels grups municipals. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

4.2. - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE 
 
Núm. de referència : X2015013857     
Núm. expedient: SG012015000011 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte del Decret dictat en 
data 30 de juny de 2015, relatiu al nomenament de Tinents d’Alcalde, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;  55 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; 46 i 48 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 45 a 46 del Reglament Orgànic Municipal,  
 

DECRETO: 
 
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde, en la relació que a continuació s’estableix, 
als regidors membres de la Junta de Govern Local: 
 

1r Tinent d’Alcalde:   Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA 
2n Tinent d’Alcalde:   Sr. JOSEP GUIX FEIXAS 
3r Tinent d’Alcalde:   Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT 
4t Tinent d’Alcalde:   Sr. JORDI ALCALDE i GURT 
5è Tinent d’Alcalde: Sra. NÚRIA FITÉ i GRABALOSA 
6è Tinent d’Alcalde: Sr. JOSEP GELIS i GUIX 
7è Tinent d’Alcalde: Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH 

  
Segon.- Per l’ordre establert els Tinents d’Alcalde substituiran l’Alcalde en cas de 
vacant, absència i malaltia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions 
i prerrogatives, essent, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant 
la substitució. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci 
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la 
Corporació.” 

 
Intervé el Sr. Alcalde. És un Decret d’Alcaldia, del nomenament dels Tinents d’Alcalde, 
que cal donar compte al Ple.  
 
El Sr. Alcalde llegeix els noms dels Tinents d’Alcalde. 
 
Intervé el Sr. García. Seria preguntar-li perquè en les delegacions o en els continguts 
d’Alcaldia parla de projectes estratègics i parla de tota una sèrie d’infraestructures. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi entrarem després, però si vol no tenim cap problema, perquè 
això està a les delegacions. Però si vostè tenia alguna argumentació, perdoni que 
l’hagi interromput. 
 
Respon el Sr. García. Bé, com que m’ha dit si volia fer algun comentari. 
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Respon el Sr. Alcalde. Sí, sí, i tant, perdoni. És que em pensava que hi havia alguna 
confusió, però té la paraula. 
 
Intervé el Sr. García. Era només una pregunta, és que tal com està reflectit en el 
document, com a projectes estratègics estan situats uns aspectes que de fet són 
infraestructures. Llavors hi ha aspectes com  temes d’atur o problemàtica de 
desigualtat social, que em sembla que són importants i que afecten a la població 
d’Olot, en canvi gairebé enlloc del document no es contempla aquests aspectes com 
una aposta estratègica de la ciutat i només són obres. Llavors volia dir-li si està posat 
com a projectes estratègics pensant en infraestructures, però sí que es té en compte i 
es pensarà en altres problemàtiques i altres persones. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Molt bé, fem la ronda i després fem les respostes, com sempre 
fem habitualment. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Nosaltres set Tinents d’Alcalde ho trobem exagerat, a més 
si pensem que sis són de CiU i un del PSC, i fins i tot ho veiem exagerat en relació a 
l’Ajuntament de Girona que són sis, vull dir que sobrepassem la quantitat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. García, és evident que la principal prioritat és atendre les 
persones, és a dir, és evident que una de les àrees potents ha de ser l’Àrea de 
Promoció Econòmica i específicament els temes  d’Empresa i Ocupació, que jo crec 
que ja li hem estat donant tota la importància que hem pogut durant aquests darrers 
quatre anys i que seguirem amb aquesta línia. El que vol dir és que, i això va generar –
només a dintre l’equip de govern, perquè probablement no va transcendir– una certa 
discussió entre el regidor d’Urbanisme, el regidor d’Infraestructures, Alcaldia; semblava 
que ens picàvem una mica quines eren les responsabilitats de cadascú. I aquesta 
vegada, només parlant d’Infraestructures, m’ha semblat que valia la pena que ho 
detalléssim aquí. Després en parlarem també a les delegacions de funcions a Alcaldia, 
em penso que diu clarament la coordinació de totes les àrees i grups. És a dir, 
l’Alcalde jo crec que ha de coordinar, però aquestes determinades estructures que a 
nosaltres ens semblaven estratègiques, per això ens va semblar de deixar-les clares. 
Però no vol dir que abandoni absolutament res de tota la resta, i no vol dir que no 
considerem absolutament prioritaris els serveis a les persones, i estic segur que ho 
sabrem demostrar. En quant a l’organització i a Tinents d’Alcalde, és l’organització que 
nosaltres com a equip de govern ens ha semblat adient. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

4.3. - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 

 
Núm. de referència : X2015013850     
 
Núm. expedient: SG012015000010 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte del Decret dictat en 
data 30 de juny de 2015, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern 
Loca, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;  54 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; 52 i 53 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
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s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals; i 34 a 44 del Reglament Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà 
integrada per set regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de 
regidors de l’Ajuntament d’Olot, i seran els que a continuació s’indiquen: 
 
1. Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA  
2. Sr. JOSEP GUIX FEIXAS   
3. Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT   
4. Sr. JORDI ALCALDE i GURT  
5. Sra. NÚRIA FITÉ i GRABALOSA 
6. Sr. JOSEP GELIS i GUIX 
7. Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH 
 
Segon.- La resta de regidors de l'equip de govern i de l'oposició, podran assistir a 
les sessions de la Junta de Govern Local. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci 
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la 
Corporació.” 

 
Intervé el Sr. Alcalde. El punt 4.3, que de fet el podíem haver tractat conjuntament amb 
l’anterior, és el nomenament de la Junta de Govern Local. La Llei ens permet tenir una 
Junta de Govern Local de fins a set persones, que en aquest cas són els Tinents 
d’Alcalde i això és el que hem fet, adaptar-nos a aquest nou model de funcionament, 
proposar aquestes set persones com a membres de la Junta de Govern Local.  
 
Intervé el Sr. García. Només és reincidir, que ja ho he dit al començament, però tornar 
a valorar positivament que en la Junta de Govern Local hi puguem participar, perquè 
això ens permet accedir a informació i poder fer aquesta tasca d’oposició d’una 
manera, entenc jo, amb més garanties. I per tant, tot i que és dues vegades, però fer 
aquest reconeixement, perquè de la mateixa manera que criticaré quan em sembli que 
així ho he de fer, per contra, els aspectes que considero positius, no escatimaré pas 
els elogis que corresponen. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Li agraeixo aquesta actitud, en honor a la veritat no vàrem ser 
nosaltres els qui vàrem començar això, sinó que va ser l’equip de govern del PSC, el 
qui va, d’alguna manera, obrir les Juntes de Govern Local. Nosaltres ja en el mandat 
passat ho vàrem continuar, i continuem pensant que és positiu i per això ho 
mantindrem. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Estem en la mateixa línia de felicitar-nos, tot i que també a 
nosaltres ens agradaria expressar que si bé com ha dit el Sr. Alcalde, s’ajusta al 
màxim legal, nosaltres considerem que és veritat que fa quatre anys enrere no 
arribava al terç del que deia la Llei, per tant hi havia una reducció que això, en el 
moment que toqui les retribucions, tocarà parlar-ne. D’altra banda, la resta de regidors 
podem assistir amb veu i sense vot. Nosaltres volíem demanar si era possible poder-hi 
assistir amb alguna altra persona per intentar obrir aquests espais de participació. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En principi la representació és dels regidors. Això no vol dir que 
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després en una Junta de Portaveus o en alguna altra reunió en puguem parlar, però 
legalment, en els actes oficials haurien de ser regidors. Ara, no tanquem la porta, i ens 
deixi que ho estudiem i que mirem quines són les alternatives i com ho podem fer.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

4.4. - DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS GENÈRIQUES ALS REGIDORS 
 
Núm. de referència : X2015013866     
Núm. expedient: SG012015000012 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que susbcriu, dóna compte del 
Decret dictat en data 30 de juny, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;  56 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; 114 a 118 i 120 i 121 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals; i 45 a 50 del Reglament Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.-  Delegar de forma genèrica,  i específica si escau,  les competències 
que a continuació es determinen a favor dels següents Regidors per a la gestió 
dels assumptes de llurs respectives àrees d’actuació, d’acord amb la definició 
funcional de cada àrea que s’efectua en aquest mateix decret i amb la 
particularitat de que les matèries que es relacionen, són merament enunciatives i 
no limitatives. 
 
Segon.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent de dictar-se 
aquest decret i la delegació s’haurà d’acceptar expressament pels regidors, tot i 
que s’entendrà acceptat tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats 
des del nomenament el regidor no presenta davant de l’alcaldia la seva renúncia 
expressa. 
 
Tercer .- En el text del decret adoptats pels regidors delegats en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància incorporant en la part 
expositiva el text següent: 
 
“Considerant la delegació efectuada per l’Alcaldia en el decret de data 30 de juny 
2015.” 
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci 
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
DELEGACIONS DE FUNCIONS 
 
ÀREA D’ALCALDIA 
 
DELEGACIONS 
Gerència, Relacions Institucionals, Comunicació, Cementiri i Serveis funeraris, 
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Coordinació de les Àrees i Projectes Estratègics: 
 
- Reforma del Firal 
- Reforma de l’antic Hospital d’Olot 
- Camps de futbol: Ciutat esportiva Morrot i nous camps de futbol 
- Projecte dels Volcans 
- Variant d’Olot 
 
 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
COORDINACIÓ: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA 
  
DELEGACIONS  
Benestar Social i Drets civils, Gent Gran, Habitatge, Cultura, Educació, Sanitat, 
Joventut, Esports, Festes, Barris i Cooperació 
 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I DRETS CIVILS:  Sr. JOSEP BERGA i 
VAYREDA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Benestar social  
Atenció social primària 
Atenció social especialitzada 
Ajuts d’urgència social  
Atenció a la dependència i discapacitat 
Lluita contra la pobresa 
Igualtat de gènere 
Desenvolupament del Pla per a la inclusió i la cohesió social  
Desenvolupament del Pla per a la infància i l’adolescència  
Acció comunitària i convivència 
Drets civils 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA DE GENT GRAN: Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Promoció de la gent gran activa 
Relacions amb les associacions de gent gran 
Coordinació de programes de suport 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA D’HABITATGE: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA 
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ÀMBIT COMPETENCIAL 
Habitatge 
Política de promoció d’habitatge públic 
Adjudicació i habitatge d’accés als habitatges de protecció pública 
Borsa d’habitatge social i d’habitatge jove 
Política de rehabilitació 
Oficina d’Habitatge i rehabilitació 
Taula de Coordinació Local per al Dret a l’Habitatge 
 
EMPRESA MUNICIPAL 
Gestora Urbanística Olotina (GUOSA) 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA DE CULTURA:  Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Cultura 
Desenvolupament del Pla de Cultura 
Política municipal de planificació, programació i foment de la cultura. 
Promoció i acció cultural 
Patrimoni cultural 
Gestió dels equipaments culturals 
Comissió de la faràndula 
Nomenclàtor 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot  
(IMCO). 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA D'EDUCACIÓ:  Sr. JAUME MIR BAGÓ 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Educació 
Escoles bressol 
Ensenyament reglats (primària i secundària) i no reglats 
Ensenyaments específics: escola de música, escola d’expressió, gent gran,.... 
Desenvolupament del Pla Educatiu de Ciutat 
Serveis educatius i Consells Escolars 
Suport infrastructural a les escoles públiques 
Manteniment, neteja, vigilància,.. 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot (IMEJO) 
 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
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resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
 
REGIDORIA DE SANITAT:  Sra. NÚRIA FITÉ i GRABALOSA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Promoció de la Salut 
Prevenció i campanyes 
Sanitat 
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i equipaments sanitaris 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA DE JOVENTUT:  Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Joventut 
Dinamització, activitats i serveis per a joves 
Promoció i suport d’entitats i associacions 
Formació i participació 
Desenvolupament del Pla Local de Joventut 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA D’ESPORTS:  Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Esports 
Foment de la pràctica esportiva 
Activitats esportives 
Instal·lacions i infraestructures esportives 
Suport a entitats esportives 
Formació, iniciació i pràctica esportiva 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té delegada la Presidència de l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure d’Olot (IMELO) 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA DE FESTES:  Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Festes 
Programació i desenvolupament de les Festes del Tura 
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Presidència de la Comissió de Festes 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA DE BARRIS I COOPERACIÓ: Sra. MERCÈ TRAVERIA COSTA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Barris 
Relació amb les AAVV 
Actuacions als barris de la ciutat 
Convivència i mediació: conflictes veïnals. 
Solidaritat i cooperació 
Cooperació al Desenvolupament. 
Campanyes de sensibilització ciutadanes.  
Consell Municipal de Cooperació 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 

 
 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 
COORDINACIÓ: Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT 
 
DELEGACIONS 
Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, i Empresa i Ocupació 
 
REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME:  Sr. 
ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Promoció de la ciutat 
Foment de l’activitat comercial i de serveis. 
Comerç  
Promoció turística 
Oficina de Turisme 
Mercat d’Olot 
Fires i mercats 
Captació d’inversions a la ciutat 
Estudis socials, econòmics,... 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegada la Presidència de Institut Municipal de Promoció 
d’Olot (IMPO) 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
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REGIDORIA D’EMPRESA I OCUPACIÓ:  Sra. NÚRIA ZAMBRANO i COSTEJÀ 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Ocupació 
Treball i ocupació 
Formació ocupacional 
Economia social i cooperatives 
Foment de l’activitat econòmica empresarial. 
Suport a l’emprenedoria 
Suport a l’empresa 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 
COORDINACIÓ: Sra. NÚRIA FITÉ I GRABALOSA 
 
DELEGACIONS 
Organització, Innovació i Atenció al ciutadà; Participació, transparència i govern 
obert; Hisenda. 
 
REGIDORIA D’ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ: Sra. 
NÚRIA FITÉ i GRABALOSA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Organització interna 
Personal 
Règim interior 
Organització administrativa del personal 
Recursos humans 
Patrimoni 
Processos administratius i expedients 
Informàtica i noves tecnologies aplicades a l’administració  
Manteniment web i eines municipals 2.0 
Estadística, censos i padrons d’habitants 
Atenció al ciutadà 
Oficina municipal d’informació i atenció al ciutadà 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
A aquesta regidora també se li delega la signatura en les següents matèries: 
Convenis de pràctiques 
Edictes i oficis en relació als recursos humans 
Autoritzacions pagament dietes, quilometratge i altres despeses 
Autoritzacions pagaments assistències com a membres de tribunals de selecció 
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REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT: Sra. 
NÚRIA FITÉ i GRABALOSA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Contractació 
Concessions 
Portal de la transparència 
Open Data 
Qualitat  
Participació 
Foment de la participació 
Processos participatius 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA D’HISENDA:  Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Hisenda 
Pressupostos municipals: ingressos i despeses 
Gestió econòmica i fiscal 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
COORDINACIÓ: Sr. JOSEP GELIS i GUIX 
 
DELEGACIONS: Serveis Urbans, Espai Públic, Infraestructures i Obra Pública, 
Mobilitat i Ocupació de la Via Pública; Urbanisme, Medi Ambient, Seguretat 
 
REGIDORIA DE SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC I INFRAESTRUCTURES 
I OBRA PÚBLICA, MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA: Sr. 
JOSEP GELIS i GUIX 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Manteniment i Gestió de la via pública 
Brigada municipal 
Manteniment de l’espai urbà 
Manteniment dels edificis públics 
Jardineria 
Planificació i gestió de la mobilitat 
Transport públic i taxis 
Ocupació de la via pública 
Explotació de la via pública: circulació, trànsit i aparcament 
Autoritzacions d’ocupació de la via pública: bars, terrasses, obres... 
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Serveis urbanístics: aigua, clavegueram... 
Jardins infantils 
Gestió urbanística 
Projectes urbans i obres d’urbanització: Vialitat, espai públic i serveis 
Llicències d’obres 
Inspecció i disciplina urbanística 
Construcció i manteniment d’equipaments 
Infraestructures 
Infraestructures viàries, generals i locals 
Informació del territori; desenvolupament aplicacions SIG 
Protecció civil 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA D’URBANISME:  Sr. JORDI ALCALDE i GURT 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Planificació urbanística: supramunicipal, general i sectorial 
Desenvolupament del POUM 
Plans especials i d’usos 
Política del sòl 
Foment i promoció infraestructures de comunicació 
Obra pública 
Foment 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT:  Sr. JOSEP GUIX FEIXAS 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Medi ambient 
Cicle integral de l’aigua; els rius i l’estructura hidràulica 
Protecció i intervenció medi ambient 
Medi natural  
Energies renovables 
Vehicles elèctrics 
Pla Verd 
Banc de Llavors 
Estudis de recerca en l’àmbit agrari i agroalimentari 
Horts municipals 
Projecte del riu Fluvià 
Recollida i eliminació de residus 
Neteja viària 
Campanyes informatives 
Qualitat ambiental 
Prevenció i control ambiental de les activitats. 
Control de la qualitat ambiental del medi (contaminació atmosfera, aigües,..) 
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Salut pública 
Vigilància i control del risc per la salut: derivat de contaminació del medi, de les 
aigües de consum públic, dels productes alimentaris, de la zoonosi, als indrets 
públics i llocs habitats,  
Promoció de la salut pública (hàbits saludables i campanyes informatives) 
Consum i Oficina de consum 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA DE SEGURETAT: Sr. JOSEP GELIS i GUIX 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Seguretat 
Serveis de la Policia Municipal 
Coordinació: Junta de Seguretat 
Convivència 
Aplicació i desenvolupament de les ordenances municipals i de convivència. 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la 
Junta de Govern o del Ple. 
 
Delegació específica de relació amb els grups municipals: Sr. JOSEP BERGA i 
VAYREDA  
 
Delegació específica Mercat d’Olot: Sr. ESTANIS VAYREDA i PUGIVERT 
 
Delegació específica adjunt al regidor de seguretat: Sr. JOSEP GUIX i FEIXAS” 

 
Intervé el Sr. Alcalde. És molt extens, en faré una mica de resum. També és un donar 
compte d’uns decrets d’Alcaldia. Aquí és veritat que hem fet aquesta àrea d’Alcaldia 
que no existia, on hem volgut deixar clar això d’aquestes infraestructures perquè té 
vostè tota la raó, no són projectes estratègics sinó que són infraestructures que podem 
considerar estratègiques, doncs dintre aquesta àrea hi ha Gerència, Relacions 
Institucionals; jo crec que dins de l’Alcaldia sobretot la feina és de representació i de 
coordinació entre totes les àrees que són les que realment porten el dia a dia. Quatre 
grans àrees que segueixen una mica el model que havíem fet: 
 
- L’Àrea de Cohesió social i d’atenció a les persones, amb un coordinador que és el 

Sr. Josep Berga, on hi ha la regidoria de Benestar social i drets civils, també el Sr. 
Berga, hi ha tota una sèrie de punts que detallem aquí per definir quines són les 
funcions: 

• La regidora de Gent Gran, que aquesta és nova, no parlem de gent gran 
depenent –que aquesta estaria a l’Àrea de Benestar Social– sinó que 
parlem de gent gran activa, i aquí la Sra. Maria del Mar Roca serà la 
responsable 

• Una regidoria d’Habitatge, que hem tret d’Infraestructures, per dir-ho així, i 
l’hem portat a l’àrea social perquè ens sembla que el tema de l’habitatge 
en aquests moments és més important el tema social que no pas el tema 
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constructiu o amb els temes on estava situat, i que també serà 
responsabilitat del Sr. Berga, aquí estarà inclosa GUOSA, l’empresa 
Gestora Urbanística Olotina 

• La regidoria de Cultura per al Sr. Berga. 
• Una regidoria d’Educació per al Sr. Jaume Mir. 
• Una regidoria de Sanitat per a la Sra. Núria Fité. 
• Una regidoria de Joventut que està amb la Sra. Maria del Mar Roca. 
• Una regidoria d’Esports que també és la Sra. Maria del Mar Roca. 
• Una regidoria de Festes que de moment és de la Sra. Maria del Mar Roca, 

perquè tenim les Festes del Tura aquí a tocar i ens sembla que ara hem de 
seguir estrictament amb aquesta estructura, però que també els hi 
comunico que ho valorarem passades les Festes del Tura; si hem de 
seguir amb aquest model o quin és el model estrictament, de si una 
regidora o una àrea, veurem exactament que és el que hem de fer amb el  
tema de les Festes del Tura. 

• I una regidoria de barris i cooperació, responsabilitat de la Sra. Mercè 
Traveria. 

 
- L’Àrea de progrés econòmic, sota la coordinació del Sr. Estanis Vayreda: 

• La regidora de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, la portarà ell 
mateix. 

• I la regidoria d’Empresa i Ocupació amb la Sra. Núria Zambrano. 
 
- Una Àrea de serveis interns, economia i govern obert, aquí la coordinadora serà la 

Núria Fité, i dels temes més de números se’n cuidarà la Sra. Montserrat Torras. 
• La regidoria d’Organització, innovació i atenció al ciutadà, que serà  

responsabilitat també directa de la regidora Sra. Núria Fité. 
• I la regidoria de Participació, transparència i govern obert, que també serà 

responsabilitat de la Sra. Núria Fité, que estic segur que ens ajudarà a 
funcionar molt més bé, o ho intentarem, el funcionament de tota la casa. 

 
- L’Àrea de territori, espai públic i medi ambient, coordinada pel Sr. Josep Gelis. 

• Amb la regidoria de serveis urbans, espai públic, infraestructures i obra 
pública, mobilitat i ocupació de la via pública, amb el Sr. Josep Gelis, 
aquestes feines que tant valoren els ciutadans en moltes ocasions, i que 
són feines feixugues. 

• La regidoria d’Urbanisme el Sr. Jordi Alcalde, tot i que per acord de govern 
i especialment entre ells, el Sr. Alcalde portarà més tot el que és tema de 
programació i planificació urbanística, i el dia a dia serà del Sr. Josep 
Gelis. 

• I després una regidoria de Medi ambient, per al Sr. Josep Guix. 
 

I a més també una regidoria de Seguretat, que portarà el Sr. Josep Gelis, però que a 
més farem una delegació específica, com un adjunt al regidor de Seguretat, per al Sr. 
Josep Guix, perquè pensem, més que tot que tota aquesta àrea és una àrea a 
potenciar i a tirar endavant. Hi ha també una delegació específica pel tema de la Junta 
de placers, de la Plaça Mercat i així, que podia quedar en discussió on havia d’anar i 
que ens ha semblat que estava bé especificar-ho aquí, que sigui el Sr. Estanis 
Vayreda qui coordini tot el tema de la Plaça Mercat. I després també, una delegació a 
la que li volem donar moltíssima importància, que és aquesta de relació específica 
amb els grups municipals. Ens hem compromès, hem d’intentar, que mai ningú ens 
pugui acusar que no hem donat tota la informació possible. I el Sr. Josep Berga, a qui 
penso que tothom valora pel seu tarannà i per la seva manera de fer, ja els hi ha ofert i 
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segurament s’organitzarà perquè fem reunions i perquè transmetem tota la informació 
possible sota una ordre del dia, però jo penso que això serà una de les aportacions 
positives d’aquest cartipàs que avui portem a la seva aprovació. 
 
Intervé el Sr. García. Sols dir que com s’organitzen em penso que és una 
responsabilitat seva, per tant si vostès pensen que aquesta és la millor manera 
endavant. Nosaltres l’únic que farem és veure una mica la tasca i la feina que han fet 
aquestes diferents àrees, i per tant, en funció de la feina que vagin fent, hi anirem 
donant la nostra opinió o propostes en moltes ocasions, per enriquir el que aquest 
Ajuntament hagi de fer. Poden comptar amb els cent dies de gràcia, que es diu, fora 
que passi alguna cosa extraordinària, que espero que no, i per tant d’aquí en endavant 
i en funció de les accions que facin, ja anirem donant una opinió crítica o positiva, com 
hem fet en algun cas avui. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Bé, en primer lloc sí que volem dir una sèrie de coses, si 
ens permeteu. D’una banda, pel que fa a l’Àrea d’Alcaldia, és evident que són grans 
projectes d’inversions: la reforma del firal, la reforma de l’antic Hospital d’Olot, els 
camps de futbol, el projecte dels volcans, la variant d’Olot; en aquest sentit 
evidentment són grans temes de la nostra legislatura, i una mica ens sembla que això 
assignar-ho a l’Àrea d’Alcaldia doncs no ens sembla la manera que aquests projectes 
tan importants i de ciutat, tinguin aquesta delegació tan exclusiva. Creiem que han de 
formar part de les regidories, però bé, suposem que l’Alcalde donarà compte al Ple i 
n’estarem assabentats. A la Junta de Portaveus, ens va comentar el Sr. Alcalde que 
aquests grans projectes de ciutat intentaria tenir el màxim consens per tots els partits; 
d’aquesta manera nosaltres proposaríem que aquests grans temes almenys siguin 
parlats al Ple i consensuat almenys per dues terceres parts, per intentar aconseguir els 
màxims acords en aquests temes que ens semblen d’una gran importància, i sobretot 
econòmica, per a la ciutat. Dit això, pel que fa a les àrees, a nosaltres ens semblen bé, 
veiem la idea de les àrees de gestió amb un coordinador responsable, però tenim una 
mica la sensació que algunes regidories han quedat una mica trossejades. En aquest 
sentit, per exemple Habitatge ha passat a Cohesió social, des de l’Àrea de Territori i 
Medi Ambient i és un canvi que ja ens agrada, tenint en compte la relació que hi ha 
actualment en l’accés a l’habitatge i els serveis socials. Però també veiem aspectes 
d’Habitatge a la regidoria de Serveis urbans, com pot ser la gestió urbanística, les 
llicències, la inspecció; que potser és la part més fiscalitzadora, i la regidoria 
d’Urbanisme pel que fa a plans especials i d’usos; en aquest sentit ho veiem molt 
fragmentat, en aquestes diferents àrees. D’una banda aquesta observació. Pel que fa 
a la regidoria de Festes, comentava l’Alcalde, que nosaltres vàrem demanar que 
passés a l’Àrea de Cultura –evidentment després de les Festes, que ja estan al caure– 
doncs ens sembla que seria un canvi en positiu, atenent el component cultural que 
tenen les Festes. D’altra banda, veiem per exemple, que moltes de les competències 
d’Urbanisme també han quedat repartides entre Habitatge, Serveis Socials i 
Urbanisme; és a dir, entre les que serien les regidories del Srs. Josep Gelis, Josep 
Berga i Jordi Alcalde. També és un altre tema que com deia, ens sorprèn. Ens sorprèn 
també el tema que actualment estem parlant de l’IMEJO, que és l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut, i creat a finals de la legislatura passada, i que enguany hi ha 
dos regidors adscrits; d’una banda una regidoria d’Educació i una de Joventut. Per tant 
no entenem com d’una banda s’ajunten i per altra banda es creen aquestes dues 
regidories separades. Finalment veiem una mica que aquesta estructura, en general, 
respon a aquest pacte de govern entre CiU i PSC, i per tant això suposa la creació de 
més i noves regidories, algunes ens semblen amb més sentit i d’altres no tant, amb 
repartiment de tasques i esmicolament de les competències de les regidories en 
diverses. Per tant no respon massa bé al que és el nostre organigrama i la nostra 
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estructura. Però fins aquí queda dit.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per dir que no tenim res a dir, és a dir, l’equip de govern 
s’organitza com bonament pot i han de fer-ho de la millor manera possible, per tant és 
la seva organització, i per tant res a dir. L’únic que voldríem puntualitzar és el fet que hi 
hagi dos regidors de seguretat, en tot cas no sabem si es distribueixen les tasques o si 
realment hi ha un titular que és el Sr. Josep Gelis o hi ha unes tasques que fa un i 
unes altres tasques que fa l’altre; com que no queda massa clar, si ens ho poden 
aclarir o ens diuen com s’organitzarà aquesta àrea, els ho agrairíem. Intervé el Sr. 
Guix. En tot cas nosaltres sí que aquí volíem intervenir, perquè com a partit que hem 
participat en l’elaboració d’aquest nou organigrama de l’Ajuntament d’Olot, en aquesta 
nova etapa de quatre anys, sí que hi ha algunes coses que volíem puntualitzar.  
Primera que per a nosaltres són molt importants els serveis a les persones, i com a tal, 
aquest nou organigrama és un pes específic que hi té molt important, aquests serveis 
a les persones, i hi ha efectes importants que podran observar aquí en aquest nou 
organigrama, com són els temes de participació, serveis socials, atenció a la 
ciutadania, el tema de barris que el potenciem moltíssim; una sola regidora de barris 
que tindrà tots els barris i per tant atendrà les qüestions de cada barri, i podrà 
coordinar amb un sol criteri tots els barris de la ciutat i potenciar les associacions de 
veïns. Per tant aquesta macro àrea de serveis a les persones pensem que és molt 
important i nosaltres hem insistit molt que així fos. L’altra és, com sempre, aquest 
Ajuntament com a empresa de serveis, és important que el dia a dia de l’Ajuntament 
funcioni, que funcioni amb serveis als ciutadans, i per tant és important també, hem 
intentat una mica treballar. I potser responent també al representant d’ERC, un dels 
aspectes importants de la ciutat és la Policia, i també doncs intentar treballar perquè 
l’eficàcia de la Policia sigui molt més directa de cara als ciutadans. També la lluita 
contra l’atur o aquesta promoció econòmica molt important per a la ciutat, lluitar també 
contra l’atur, i sobretot tots aquests aspectes de les polítiques que vagin en relació en 
això: a fomentar l’economia productiva i lluitar contra l’atur i també fomentar l’ocupació 
professional, l’ocupació, etc. I també l’estalvi, nosaltres ens hem compromès que en 
aquests quatre anys hi hagi estalvi i no s’augmenti la pressió fiscal per als ciutadans, 
que ja la tenen prou gran, per tant intentaríem que no hi hagués un augment de la 
pressió fiscal. Per tant aquesta àrea d’estalvi també en l’economia és molt important. I 
ja per acabar, el que volem tots, que hi hagi una ciutat que millori el dia a dia, i que hi 
hagi unes inversions importants que dependran d’Alcaldia però que estaran 
coordinades amb la resta de l’equip de govern. Una mica seria la nostra aportació que 
hem fet en aquest sentit, a grans trets, perquè aquest organigrama fos més gran en 
aquest sentit, però més repartit i que puguem treballar-hi d’una forma més participativa 
tots plegats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Alguns comentaris perquè en principi el Sr. Berga com a 
portaveu no té res més a afegir al que vaig explicant  jo, en nom de l’equip de govern.  
- Més regidories, només n’hi ha una de més, que és la de Gent gran, no n’hem creat 

cap més.  
- És evident que Habitatge podem agafar i el podem mantenir a Urbanisme, o el 

podem agafar i posar-lo a Serveis Socials. Ens ha semblat que així com al mandat 
passat estava a Habitatge però després fèiem una Taula de coordinació –la Taula 
d’Habitatge, on hi havia gent de les dues àrees– podem fer el mateix, però ens ha 
semblat que aquesta vegada convenia posar més accent en el tema social, per això 
habitatge aquesta vegada l’hem posat en el tema social, però evidentment anirà 
absolutament coordinat i probablement amb GUOSA, amb la Gerent específica que 
tenen la gent d’Habitatge. No la trossejarem, ja la gestionarem conjuntament. És 
més que res una manera organitzativa de posar-la i de posar-li fins i tot el 
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responsable, que sigui més a l’Àrea Social perquè ens sembla que el problema no 
és la construcció en aquests moments, sinó que el problema és com solucionem els 
problemes socials derivats de l’Habitatge. 

- Algunes coses, algunes decisions de les que hem près són fruit de l’experiència de 
quatre anys de govern; és a dir, el tema de Festes el discutirem però no tenim clar 
què hem de fer: si cap a un cantó, cap a l’altre, consolidar aquest model... Veurem. 
L’única cosa que diem és que discutirem sobre l’experiència del que hem estat fent. 

- El tema d’Educació i Joventut fins ara ja hi eren dues regidores i d’alguna manera 
es coordinaven i sabien coordinar-se i sabien treballar conjuntament, per això el 
mantenim. Jo estic convençut que continuaran sabent-se coordinar i que amb un 
Gerent que tenim en aquests moments a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
les coses funcionaran bé. Si veiéssim que hi hagués qualsevol mena de problema, 
no hi hauria cap problema en tornar-ho a posar sobre la taula i tornar-ne a parlar. 
Però és una mica l’experiència, és una àrea molt àmplia, hi ha moltíssima feina, hi 
ha moltíssimes reunions per anar. L’Àrea de Joventut està en tot un procés, crec 
que molt interessant, que s’ha estat impulsant amb diverses iniciatives i jo crec que 
li donem la valoració positiva del que s’havia fet i per això el continuem mantenint. 

I em penso que ja no hi havia cap altre comentari que haguéssim d’aclarir. Jo crec que 
és una organització de govern que pot ser eficient i efectiva, això l’haurem de fer 
eficient nosaltres amb la nostra tasca del dia a dia, però que tenim les feines molt ben 
reparties i d’una forma bastant equilibrada, i que d’alguna forma també permetem a 
tots aquells regidors que s’incorporen de nou al govern, que ho puguin anar fent d’una 
forma progressiva i no adjudicant-los àrees de molta responsabilitat directament, sinó 
anar-ho fent  de forma progressiva i si en un moment determinat necessitem fer algun 
petit retoc en el cartipàs ja el farem. Però la voluntat és aquesta, que immediatament –i  
li agraeixo els 100 dies, Sr. García que ens donaran de gràcia–, per poder tirar 
endavant de ser molt eficients des del principi. El tema de les Infraestructures i 
Alcaldia, poden estar absolutament convençuts que no vol dir que sigui Alcaldia i per 
tant serà “ordeno y mando”, no, és que ni tan sols va amb la meva manera de fer. És 
que algú ho ha de coordinar això i llavors estàs contínuament trepitjant altres àrees. I 
en aquestes grans obres, però també per l’experiència del mandat passat ens ha 
semblat que era bo deixar clar que hi haurà un coordinador. Però només és un 
coordinador, no és el que mana –a pesar que l’Alcalde és el que mana– sinó que és un 
coordinador i que intentarà, evidentment, fer-hi  la màxima participació possible. 
N’estic segur que amb el temps veuran que això és així. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
4.5. - DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Núm. de referència : X2015013868     
Núm. expedient: SG012015000013 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte del Decret dictat en 
data 26 de juny de 2015, relatiu a les delegacions a la Junta de Govern Local, que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 21.3 i 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;  53.3 i 54 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 
 
DECRETO: 
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DELEGAR a la Junta de Govern Local, les atribucions referents a: 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
• Autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució 

del pressupost i segons el circuit de gestió de la despesa aprovat i vigent. 
• Ordenament de despeses segons l’esmentat circuit. 
• Ingressos per rebut: l’aprovació dels padrons o matrícules de contribuents, amb 

indicació dels períodes de recaptació voluntària. 
• Ingressos directes: aprovació de les noves altes de padrons fiscals i les 

liquidacions provisionals, que s’entendran elevades a definitives si no hi ha 
reclamacions. 

• Baixes d’ingressos tributaris liquidats. Aquestes baixes hauran de venir 
proposades per la secció d’ingressos o per la recaptació municipal. 

• Aprovació del compte de recaptació de cada exercici. 
• Acceptació de subvencions i altres ajuts. 
• Autorització d’endossaments i cessions de crèdit. 
• Autorització d’avançaments de tresoreria. 
• Aprovació de la gestió recaptatòria del Consell Comarcal de la Garrotxa segons 

conveni. 
• Concessió de subvencions segons el Reglament aprovat pel Ple d’aquest 

Ajuntament.  
• Donar compte de les modificacions de crèdit internes, segons disposen les bases 

d’execució del pressupost, a final d’exercici 
 

La resolució dels recursos de reposició serà competència de l’òrgan que hagi 
aprovat la liquidació o padró. Les correccions d’errades materials o de fet,  les 
aritmètiques i les devolucions d’ingressos seran competència dels òrgans de gestió 
dels serveis econòmics. 
Els ajornaments i fraccionaments per deutes tributaris es gestionen des dels serveis 
de recaptació municipal, segons disposen les ordenances fiscals i el reglament 
aprovat i vigent. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
• Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de conformitat amb el pressupost i la 

plantilla aprovats pel Ple.    
• Convocatòria d’oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la 

selecció del personal.    
• Distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.    
• Aprovació dels plans de vacances del personal de l’Ajuntament. 
• Autoritzar realització pràctiques d’estudiants. 
• Aprovar pagament ajuda per estudis propis personal i fills personal. 
 
En aquestes matèries es delega la resolució de recursos. 
 
No es delega la imposició de sancions al personal, però n’haurà de donar compte a 
la Junta de Govern Local, excepte si es tracta de la sanció de separació del servei 
dels funcionaris i acomiadament del personal laboral que s’haurà d’aprovar per  Ple. 
 
URBANISME 
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• Aprovació inicial dels instruments de desenvolupament del planejament general 
del municipi (se’n donarà compte al Ple). 

• Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització complementaris (se’n donarà compte al Ple). 

• Aprovació inicial de la constitució de les Juntes de Compensació i l’aprovació de 
les bases i estatuts de la Junta i l’aprovació inicial i definitiva dels projectes de 
reparcel·lació i projectes d’expropiació 

• L’atorgament de llicències d’Obres majors 
• Atorgament de llicències i autoritzacions en matèries assignades a les diferents 

àrees de gestió, llevat que les lleis sectorials atribueixin expressament la 
competència al Ple 

 
CONTRACTACIÓ   
 
• Contractació d’obres, serveis, subministres i concessions quan la seva quantitat 

superi 3.000€  però no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris, incloses les de 
caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior als 4 anys, que en 
ambdós supòsits serà competència del Ple.   

• Aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan 
competent de contractació i estiguin previstes en el pressupost. 
 

PATRIMONI 
 
• Adquisició  de  béns i drets, acceptació de donacions  i l’alienació de béns 

patrimonials sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris ja que llavors 
serà competència del Ple. L’alienació de patrimoni anirà referida als casos 
següents:    
1r.-  La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost. 
2n.- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació 

dels quals no estigui prevista al pressupost. 
 
MEDI AMBIENT 
 
• Expedients d’activitats recollits en la normativa sectorial de prevenció i control 

ambiental de les activitats, d’espectacles públics i activitats recreatives i 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis no subjectes a intervenció urbanística. 

 
PROTECCIÓ CIVIL 
 
• Aprovació dels plans de protecció civil dels edificis municipals. 

 
En supòsits d’urgència l’Alcaldia podrà assumir aquestes competències mitjançant 
decret d’avocació en el qual s’haurà de fer constar aqueta circumstància.” 

 
Es presenten conjuntament els punts 4.5 i 5.1 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En principi fem ben pocs canvis, sinó que torna a ser també en 
aquesta tradició de la Junta de Govern Local que ja porta diversos mandats fent-se, 
Alcaldia li traspassa tota una sèrie de competències que tenen detallada aquí, que 
podrien ser directament assumides per l’Alcalde i gestionades en base a Decrets i ho 
passem a la Junta de Govern Local.  Això ve perquè fins i tot em penso des de l’Estat 
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o des de les administracions superiors, el que han intentat és donar-li la màxima 
eficàcia al funcionament de l’Ajuntament. S’intenta que no tot hagi de passar per Ple, 
perquè els Plens és difícil discutir-ho, és difícil de fer funcionar l’administració si tot ha 
de passar pels Plens, a pesar que en els Plens es pot donar compte de tot, es pot 
preguntar sobre tot i podem donar tantes informacions com faci falta, però és un tema 
funcional i un tema d’agilitat administrativa pel que varen decidir les administracions 
superiors que això anés a Alcaldia; Alcaldia el que fa és, seguint la tradició d’aquest 
Ajuntament, traspassar moltes d’aquestes competències que serien només d’Alcaldia 
a la Junta de Govern Local, que és un òrgan més participatiu, des de temes de gestió 
econòmica i financera, a temes de recursos humans, a temes d’urbanisme. Alguns 
d’aquests temes que van a urbanisme, que seria l’iniciar els canvis de planejament, 
després ja específicament s’aclareix que són donar compte al Ple i que hi passaran, 
temes de contractació, de patrimoni, de medi ambient, temes de protecció civil.  El que 
sí que fem és del Ple traspassar-ho a la Junta de Govern Local, perquè això des del 
punt de vista funcional hem vist que no té massa sentit: una és això que hem de fer, 
que quan hi ha eleccions hem de fer un Ple extraordinari, perquè dos minuts aquí 
apretin un botó i es faci el sorteig automàticament; crec que això no tenia cap sentit i 
també hem anat dient aquí que això és millor que es faci des de la Junta de Govern 
Local, farem el sorteig quan correspongui i ja està.  I l’altra cosa és l’acreditació i 
nomenament de les persones que se’ls atribueix la condició de voluntaris de Protecció 
Civil. És a dir, cada vegada que algú s’incorporava com a voluntari de Protecció Civil, o 
havia aprovat l’examen o el que sigui, venia al Ple. Llavors dèiem, aquest senyor amb 
aquest nom i cognoms, ara serà de Protecció Civil. Ens sembla que això és bastant 
inútil i que no és necessari, que això portant-ho la Junta de Govern Local i que si algú 
en vol explicacions pot demanar les explicacions que vulgui, però per dir que aquest 
senyor ha aprovat l’examen o entra a Protecció Civil no té massa sentit, i en canvi sí 
que té sentit fer-ho a la Junta de Govern Local, que és un òrgan que es reuneix 
setmanalment i que no és això del Ple, sinó que el Ple és per a les coses més 
transcendents. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Bé, nosaltres com vàrem explicar en el document de 
propostes al cartipàs, volíem que les delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern 
Local passessin al Ple. Som conscients, Alcalde, que hi ha temes minúsculs, petits, 
que poden entorpir, que evidentment en un Ple no se n’ha de parlar. Però si l’Alcalde 
pot passar a la Junta de Govern Local, també té per llei, la possibilitat de poder-ho 
passar al Ple. Per tant ens agradaria que es considerés aquesta opció, sobretot pel 
que fa a temes que per a nosaltres són importants de decisió, per exemple: per 
exemple temes d’avançaments de tresoreria, modificacions internes de crèdit, 
autorització de despeses, oferta pública d’ocupació, convocatòries d’oposicions i 
concursos, adquisició de béns i drets; són temes que ens semblen prou importants 
com perquè es poguessin treballar i es poguessin parlar en el Ple. Això no vol dir, com 
repeteixo, que si en la Junta de Portaveus es miren els temes i alguns es diuen 
aquests van al Ple i aquests no, per la importància i el cabal que tenen, es pugui fer. 
Però que automàticament res pugui passar al Ple, ens hi oposem. Ens sembla que el 
Ple és l’espai més obert de participació i nosaltres entenem la participació al Ple 
perquè a la Junta de Govern Local hi som però no hi pintem res.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Sobre el punt 5.1 de delegacions al Ple a la Junta de Govern 
Local, nosaltres en principi som contraris que el Ple delegui funcions a la Junta de 
Govern Local, però en aquest cas parlem de dues qüestions que ja havíem aprovat en 
el mandat anterior, que són qüestions tècniques importants, però tècniques 
simplement. Importants pels voluntaris de protecció civil, és important que n’hi hagi i 
celebrem que hi hagi gent que tingui la voluntat de participar-hi, i com deia també el Sr. 
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Alcalde, no deixa de ser també un tema important l’elecció de les meses electorals i 
quan et toca has d’estar tot el dia fent un servei ciutadà, però que no deixa d’empipar 
una mica i per tant és un tema important. Però com que són qüestions tècniques, que 
passin a la Junta de Govern Local, com ja vàrem votar en el seu moment, en el 
mandat anterior, ja hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Tresserras m’ha sabut molt de greu que digui que no hi 
pinten res; no és veritat que no hi pinten res. N’estem molt contents que vinguin. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Perdoni Alcalde, volia dir que no votem res. M’he confós. De 
vegades també em confonc. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Segur que hi pinten. Dues consideracions respecte això: tots 
aquests punts que vostè ha estat enumerant, o gairebé tots aquests punts que vostè 
ha estat enumerant, van sistemàticament a cada Junta de Govern Local, i ocupen una 
bona part de la Junta de Govern Local. És cada setmana, cada setmana. Si els 
agafem tots i els hem de portar tots al Ple, farem el Ple molt ferragós i fins i tot 
perdrem dinàmica dintre el Ple o ens trobarem que hi ha Plens que seran inacabables, 
i jo crec que també és una tradició d’aquest Ajuntament que el Ple sol ser una cosa 
dinàmica i on la gent pot mantenir l’atenció. Si tenim plens de quatre hores, com en 
alguns llocs passa, crec que això no és prou bo. Llavors sàpiga que sempre, qualsevol 
punt de la Junta de Govern Local, vostè el pot portar al Ple, no cal ni que demani tan 
sols autorització. És a dir –no ho faci sistemàticament això– però quan l’Alcalde diu: 
dono compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, crec que els hi vàrem 
explicar, vostè pot dir: escolti, aquest concurs per comprar aquesta màquina, aquest 
frigorífic, jo que sé, el que sigui, voldria saber per què l’han comprat i com s’ha fet. I jo, 
si ens ho dóna amb temps, perquè evidentment, potser de cent decrets d’Alcaldia i 
acords de la Junta de Govern Local que hi ha entre Ple i Ple, jo diria que més d’un 
centenar, no ens els sabem de memòria. Però si vostè ens ho diu amb temps ho 
portarem aquí al Ple i en donarem explicació; és una prerrogativa que té. No n’abusi, 
perquè llavors no ens en sortirem, però jo crec que les coses estan pensades per ser 
una organització eficient, a la Junta de Govern Local hi ha moltes coses que són 
reiteratives, de despesa, i on tindrà tota la informació. És a dir, de veritat que a la Junta 
de Govern Local vostè pot preguntar el que sigui i tindrà tota la informació que hi hagi; 
hi ha coses que no es tracta tant de criteri i de decisió política, són purament coses de 
gestió ordinària. Crec que aquesta és una organització que fins ara ha estat funcionant 
bé i el que voldríem és mantenir-la. Ja fem totes les delegacions aquestes a la Junta 
de Govern Local perquè seria pitjor que ho anéssim fent tot per decret d’Alcaldia. Ho 
fem allà i ho expliquem, i hi ha una explicació i si alguna cosa no la veuen clara, doncs 
aixequen la mà o intervenen directament i ho intentem aclarir i explicar. I si un 
d’aquells els hi queden dubtes, i vostè pensa que ha de fer alguna altra observació, en 
el Ple ens ho diu i donarem les explicacions que calguin, a part que hi ha l’apartat de 
precs i preguntes on sempre ens pot preguntar sobre qualsevol tema. No tingui por, 
perquè jo crec que en general els ajuntaments, i l’Ajuntament d’Olot és un ajuntament 
molt transparent, i ja ho veuran en la mesura que això vagi funcionant; des del punt de 
vista de contractació, des del punt de vista de despeses, des de tots aquests punts de 
vista és un ajuntament molt transparent, on les coses jo crec que s’estan fent bé. I li 
torno a repetir: no des del nostre mandat, sinó que és una tradició de l’Ajuntament 
d’Olot que les coses s’estan fent bé. Per tant de moment mantindríem aquesta 
proposta. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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5.1. - DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Núm. de referència : X2015014123     
Núm. expedient: SG012015000020 
 
En el Ple de 25 de juliol de 2013, l’Ajuntament d’Olot va aprovar el conveni de 
col·laboració amb  l’Associació de voluntaris de protecció civil d’Olot (AVPCO)  i 
d’acord amb l’article 14 del Decret 27/2001, de 23 de gener, cal que l’Ajuntament 
acrediti i nomeni les persones a les quals se’ls atribueixi la condició de voluntari de 
protecció civil d’acord. 
 
I d’altra banda, en referència a la celebració del sorteig per a la designació dels 
membres de les meses electorals,  la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, estableix 
en l’article 26.1 i 26.2 com a requisits, que se celebri sorteig públic i que hi haurà 
d’assistir la persona que exerceixi la secretaria de l’Ajuntament, en tan que 
representant de la Junta Electoral. 
 
Per tot això, l’Alcaldia que subscriu, proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció 
del següent acord: 
 
Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions del Ple referents a: 
 
PROTECCIÓ CIVIL 
 
• Acreditació i nomenament de les persones a les quals se’ls atribueixi la condició de 

voluntaris de protecció civil. 
  
ESTADÍSTICA  
 
• Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 

6.1. - DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT ALS 
ORGANISMES AUTÒNOMS 

 
Núm. de referència : X2015013934     
Núm. expedient: SG012015000014 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a l’INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT (IMEJO) els següents regidors: 
 
Junta de Govern 
 

• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
• Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 

 
Junta General 
 

• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
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• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
• Sra. Anna Descals i Tresserras (CUP) 
• Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
• Sr. Pere Gómez i Inglada (ERC) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
 
 

 

Segon.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ D’OLOT (IMPO) els següents regidors: 
 
Junta de Govern 
 

• Sr.  Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
• Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
 

Junta General 
 

• Sr.  Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
• Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sr. Josep Quintana i Caralt (ERC) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Lluís Rubió Amargant (CUP) 

 
 
Tercer.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (IMCO) els següents regidors: 
 
Junta de Govern 
 

• Sr.  Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Josep Quintana Caralt (ERC) 

 
 

Junta General 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Josep Quintana Caralt (ERC) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
• Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
• Sr. Lluís Rubió Amargant (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
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Quart.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a INSTITUT MUNICIPAL 
D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT (IMELO) els següents regidors: 
 
Junta de Govern 
 

• Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Pere Gómez i Inglada (ERC) 

 
Junta General 
 

• Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Pere Gómez i Inglada (ERC) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sra. Anna Barnadas i López (ERC) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Es presenten conjuntament els punts 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Això si volen, jo no tinc cap problema en llegir-ho tot de dalt a 
baix, però jo crec que això no és necessari i que en la línia de fer els plens més àgils, 
tenen tota aquesta informació. L’única cosa que sí que em faltava Sr. García, no sé si 
ja ho ha dit a Secretaria, el seu representant al Consell Rector de l’Hospital Sant 
Jaume d’Olot, aquest era un nomenament que ens hauria de passar. 
 
Intervé el Sr. García. Nosaltres votarem a favor de la participació que tenim en aquests 
diferents organismes, el que passa que proposaríem el següent, que es dóna la 
circumstància: u, que hi ha quatre organismes que només està representada l’oposició 
del partit majoritari, per tant els altres estem exclosos, i aquí ERC que és qui tenia 
aquests quatre llocs, amb un gest de generositat ha deixat que tant la CUP com 
nosaltres puguem participar en un organisme d’aquest tipus. Agrair a ERC aquest 
gent, però també ens agradaria que això no quedés a que algú tingui generositat, sinó 
que hi pugui participar qualsevol dels partits que està representat a l’Ajuntament. 
Llavors en tot cas proposaria que es revisin tots els estatuts que regulen aquests 
organismes, si és que hi estem majoritàriament d’acord, de cara a que tots els grups 
polítics hi puguin estar representats. En el cas meu, ha estat del PP, o de qualsevol 
altre partit polític en el passat o en el futur que tingui un regidor, li toca participar en un 
piló d’organismes que, si som seriosos, és impossible de fer una bona feina. Per tant, 
primer que hi estiguem i en segon lloc, que puguem nomenar representants que no 
siguin necessàriament el regidor. Dic estudiar-ho perquè en principi hi ha algun 
organisme que és absurd i és innecessari que sigui el regidor o regidora, però en la 
immensa majoria de tots aquests organismes es pot delegar. Llavors representaria, 
primer, poder fer una millor feina els partits que tenim poca representació, i després 
millora també la participació ciutadana, perquè vol dir que podem fer participar a 
homes i dones que no necessàriament han de ser regidors, i per tant, ni que sigui una 
petita part és millorar la participació en general.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Entenc Sr. García que sobretot es referia als organismes 
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autònoms de l’Ajuntament. 
 
Respon el Sr. García que sí. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Bé, en aquesta línia ens sumem a les paraules del Sr. 
García d’Olot en Comú. Primerament agrair l’acte de generositat d’ERC, que ens ha 
permès poder estar en dos dels organismes autònoms de l’Ajuntament i d’altra banda 
evidentment també, subscribim la idea que no ens hi sentim prou representats i ens 
sembla que caldria revisar els estatuts. En tot cas nosaltres també hem demanat, en 
aquells casos que la llei ho permeti, que hi pogués anar una altra persona que no fos 
regidor. I en tot cas, si hi ha d’anar un regidor, que aquest regidor pogués anar-hi 
també acompanyat per una altra persona. Ens semblaria interessant com a exercici de 
donar conèixer, amb transparència i de salut política. Per tant nosaltres estem contents 
de ser-hi, evidentment, i no votarem pas en contra, però sí que ens abstenim perquè 
ens sembla que no és prou representatiu. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Pel que fa al 6.1, a la representació als organismes autònoms, 
volem recordar que aquests quatre organismes autònoms de l’Ajuntament, on 
evidentment hem de ser representats els regidors, ja van fer procés de revisió i de 
modificació dels estatuts i va quedar molt clar que no es cap acte de generositat o 
potser sí, però simplement vàrem mantenir el mateix criteri que havíem tingut fa un 
parell d’anys quan vàrem revisar els organismes, els estatuts, de rodar la participació 
amb vot, dels grups de l’oposició. Volem recordar que vàrem insistir en la idea que 
encara que no tinguessin vot, tots els altres grups representats a l’Ajuntament sí que 
serien presents a les reunions, amb veu però sense vot. I també per una qüestió 
lògica, que és que la Junta de Govern d’un organisme autònom, lògicament representa 
el Consistori, representa el Ple, i amb tota la lògica del món, hi ha majoria de la junta 
de govern, no seria lògic que la representació o votació d’un organisme autònom fos 
diferent de la participació que hi ha en el Ple. Per tant nosaltres estem molt a favor de 
la reforma dels estatuts, de la manera com va quedar i del fet que tant a la Junta de 
Govern, convidats o no hi siguem tots, i que a la Junta General hi siguem tots també. 
Sí que nosaltres insistiríem en un tema, que potser no es va treballar prou en el 
mandat anterior que és la creació i dinamització dels consells consultius, que és aquí 
on serveix la participació de tots aquells que no són regidors i que sí que ajudarien a la 
participació ciutadana del conjunt de la ciutadania, que nosaltres ja hi vàrem fer 
incidència, i ara aprofitem per tornar-ho a dir. Però pel que fa a la representació, i tal 
com ha quedat, com que ja es va fer la reforma dels estatuts fa un parell d’anys, 
nosaltres hi votem a favor. El 6.2, el 6.3 i el 6.4, aquí és la dinàmica que portem de 
sempre i com que no hi ha hagut un debat i en general correspon a la representació 
sobretot de l’equip de govern, nosaltres ens abstenim en aquests punts.  En la 
representació de GUOSA, que aquí sí que hi som representats tots, aquí hi votarem a 
favor. I en l’últim punt, el 6.6, en la resta de representacions ens abstindrem també.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Agrair-li al Sr. Gómez que ha fet l’explicació molt correcta, i que 
és l’explicació que jo volia fer, és a dir, això té tota una història; per descomptat que 
tots es donin per convidats a assistir-hi. El problema és que determinades decisions 
que es prenen, que evidentment, com els ha explicat el Sr. Gómez estan en la 
dinàmica del govern, estan normal que en aquestes institucions que són més de 
gestió, hi hagi una majoria que sigui representativa de l’equip de govern. Nosaltres 
vàrem impulsar aquesta revisió, creiem que això ha millorat i ha unificat el 
funcionament i la representació dels instituts municipals. Com que en tot estem oberts 
a parlar-ne, però defensem també que això va ser una millora quan vàrem fer-ho i a 
més fa poc temps i que s’integrin i que comencin a treballar-hi i veuran que les coses 
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són prou obertes. En quant a les persones que no siguin regidors, d’això n’hem de 
parlar i a més hem de parlar-ne tenint en compte bases legals de tot això, perquè hi ha 
una certa confidencialitat; en els ajuntaments hi ha una certa confidencialitat de les 
informacions que hi ha, per exemple hi ha aquestes normes que avui en dia la 
informàtica probablement fa que s’hagin de repensar, però hi ha aquestes normes que 
no es pot treure els documents de l’Ajuntament, sinó que això s’ha d’estudiar aquí 
dintre, s’ha de treballar aquí dintre; en fi. Jo crec que podem tenir aquest debat, i que 
fem i especialment aquelles formacions que els hi falti algú perquè tenen molta feina, 
podem parlar-ne i podem pensar-hi però hi ha raons legals perquè siguin regidors i no 
siguin persones de tota mena. I quant als consells consultius, nosaltres els vàrem 
impulsar molt en el mandat passat i pensem continuar-los impulsant, per a les diverses 
àrees, alguns van anar molt bé i altres varen tenir molt poca participació. En fi, ens hi 
haurem de dedicar més i haurem d’esforçar-nos-hi entre tots més. Però n’hi ha alguns 
que han funcionat i han funcionat molt bé i que ens han servit de molt des del punt de 
vista de govern i altres s’ha fet alguna reunió, hem patit perquè no hi ha hagut prou 
participació. Estem compromesos a seguir-ho fent, igual que les audiències públiques, 
en vàrem intentar fer, en vàrem fer dues; amb la participació no sé quin és el 
problema, no ens vàrem saber explicar, no va venir gent, ens vàrem asseure tot l’equip 
de govern aquí per explicar tantes coses com fessin falta i no varen venir ciutadans. 
Per això vàrem deixar de fer-ho, però em penso que fins i tot està posat al ROM i 
continuarem amb aquesta idea de donar compte. Ja els hi dic que era un dels nostres 
objectius, parlant amb l’equip de govern i així, no volem que ningú ens digui que hi 
hagi alguna cosa que no hem explicat; no tenim res a amagar i per tant serem 
absolutament transparents. Jo crec que no hi hauria més comentaris a fer, que he 
contestat tot el que ens han anat dient. 
 
Intervé el Sr. García. Només és pel nom de les persones que com a Olot en Comú  
han d’estar a quatre organismes, tinc aquí els seus noms, no sé si després li dono a la 
Secretària? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí, després els faci arribar a la Secretària.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC) i 4 
abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

6.2. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT ALS 
CONSORCIS 

 
Núm. de referència : X2015013949     
Núm. expedient: SG012015000015 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Junta General del CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA (CASG)   
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
• Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
• Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
• Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
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Junta General del CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA SIGMA   
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sr. Josep Gelis i Guix (CiU) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sra. Anna Barnadas i López (ERC) 
• Sra. Mireia Tresserras i Fluvià (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA  
 

• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
 
CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA  
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 
CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS  
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 

 
CONSORCI VIES VERDES  
 

• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 
abstencions (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
6.3. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A LES COMISSIONS DE 

GESTIÓ 
 
Núm. de referència : X2015013970     
Núm. expedient: SG012015000016 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la COMISSIÓ DE SEGUIMENT I 
INTERPRETACIÓ DEL CONVENI  els següents regidors: 
 

• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sra. Montserrat Torras i Surroca (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 

 
  
Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT LABORAL  els següents regidors: 
 

• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sra. Montserrat Torras i Surroca (CiU) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 
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abstencions (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
6.4. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A FUNDACIONS 
 
Núm. de referència : X2015013975     
Núm. expedient: SG012015000017 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS (FES)     
  

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (President, membre nat) (CiU) 
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 

 
 
FUNDACIÓ GARROTXA LIDER     
 

• Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
 

 
FUNDACIÓ ANTIC HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA 
 
 PATRONAT 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (Alcalde, membre nat) (CiU) 
• Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 

 
 
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT 
 

a) PATRONAT  
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 

 
b) CONSELL RECTOR 

 
• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sra. Nuri Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• + 1 representat de tots el grups (CIU inclòs) 
 

• Sr. Marc Alabert López (Dipsalut) (CiU) 
• Sr. Albert Nogué i Font (ERC) 
• Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
• Sr. Raül Massanella Quiles (CUP) 
• Sra. Helena Rivera Abelló (OeC) 
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FUNDACIÓ KREAS, FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ INTEGRAL EN 
INDÚSTRIES CÀRNIES I AGROALIMENTÀRIES 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 

 
 
FUNDACIÓ LA CARITAT    
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 

 
 
FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS SANTS   
 

a) PATRONAT  
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
• Sr. Josep Berga i Vayreda 

 
b) CONSELL RECTOR 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Jordi Alcalde i Gurt (CiU) 
• 1 representant de cada grup (inclòs CIU) 
 

• Sr. Joan Jurado i Cardelús (CiU) 
• Sra. Marta Sala Rifà (PSC) 
• Sra. Maria Jesús Ferrés i Fluvià (ERC) 
• Sra. Adriana Roca Collell (CUP) 
• Sr. Jaume Andrés Mujal (OeC) 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 
abstencions (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
6.5. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A L'EMPRESA 

MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2015013980     
Núm. expedient: SG012015000018 
 
Primer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a l’empresa municipal GUOSA   
els següents regidors: 
 
a) JUNTA GENERAL 
 

El Ple de l’Ajuntament 
 

b) CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
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President: Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
Vicepresident: Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
Secretari no conseller: Sr. Josep Coromina Vilarrasa 
Vocals:  Sr. Jordi Alcalde i Gurt (CiU) 

   Sr. Josep Gelis i Guix (CiU) 
  Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
  Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 

  Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
  Sr. Xavier García Zabal (OeC)  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC) i 4 
abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

6.6. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A ALTRES ÒRGANS 
COL·LECTIUS 

 
Núm. de referència : X2015013985     
Núm. expedient: SG012015000019 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar representant a ADRINOC a la regidora: 
 

• Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
 
 
Segon.- Nomenar representant a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS al 
regidor: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas  (CiU)  
 

 
Tercer.- Nomenar representant a l’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL RIU 
FLUVIÀ al regidor: 
 

• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
 
 

Quart.- Nomenar representant a l’ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS 
INTEL·LECTUALS (INTEGRA) al regidor: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
 

 
Cinquè.- Nomenar representant a l’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA 
INDEPENDÈNCIA (AMI)  al regidor: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
 
 
Sisè.- Nomenar representant a l’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS 
EDUCADORES (AICE)  al regidor: 
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• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Josep Reixach (tècnic IME) 

 
 
Setè.- Nomenar representant a l’ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D’ARTS DE CARRER 
al regidor: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (signatura estatuts de constitució) (CiU) 
• Sra. Tena Busquets Costa (participació òrgans de govern) 

 
 
Vuitè.- Nomenar representant a la COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR D’OLOT al 
regidor: 
 

• President: Sr. Josep Berga  i Vayreda (CiU) 
• Vocal: Sr. Antoni Mayans i Plujà  
• Vocal: Sr. Llorenç Panella Soler   
• Vocal: Sra. Ester Santaló Bramon   
• Vocal: Sr. Tomàs Costa Munteis  
• Vocal: Sr. Josep Murlà Giralt  
• Vocal: Sr. Joan Barnadas Puigferrer  

 
Novè.- Nomenar representant al CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI 
AMBIENT al regidor: 
 

• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
 

 
Desè.- Nomenar representant al CONSELL DE PARTICIPACIÓ RESIDÈNCIA DE 
DISMINUÏTS VORA RIU al regidor: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
 
 
Onzè.- Nomenar representant al CONSELL DE PARTICIPACIÓ RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA MONTSACOPA al regidor: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
 
 
Dotzè.- Nomenar representant als CONSELLS ESCOLARS CENTRES  al següent 
regidor: 
 

• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
Tretzè.- Nomenar representants al CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL als següents 
regidors: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sr. Pere Gómez i Inglada (ERC) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
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• Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
 
Catorzè.- Nomenar representant al CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA  a la 
següent regidora: 
 

• Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
 

Quinzè.- Nomenar representants al CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I  
SOLIDARITAT als següents regidors: 
 

PLENARI 
 
• Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
• 1 representant per cada grup municipal (no cal que sigui regidor) 

 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Josep Granados i Serrat (ERC) 
•  Sra. Adriana Serra Piñana (PSC) 
• Sra. Irene Rodríguez  Sovupe (CUP) 
• Sr. Marc Planagumà Guàrdia (OeC) 

 
COMISSIÓ PERMANENT 
 
• Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
• 1 representant per cada grup municipal (no cal que sigui regidor) 

 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Josep Granados i Serrat (ERC) 
• Sra. Adriana Serra Piñana (PSC) 
• Sra. Irene Rodríguez  Sovupe (CUP) 
• Sr. Marc Planagumà Guàrdia (OeC) 

 
 
Setzè.- Nomenar representants a CREU ROJA al regidor: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
 
 
Divuitè.- Nomenar representants a la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
(FMC) al regidor: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
 
Dinovè.- Nomenar representants a FEM UVIC – UCC territori al regidor: 
 

• Regidora: Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Tècnic: Sr. Jordi Calabuig 

 
 
Vintè.- Nomenar representants al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT  a la regidora: 
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• Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
 
 
Vint-i-unè.- Nomenar representants a INNOVACC  als regidors: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 

 
Vint-i-dosè.- Nomenar representants a la JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE DE 
RÚSTICA D’OLOT als regidors: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas Barnadas (CiU)  
• Sr. Jordi Alcalde i Gurt (CiU) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sr. Ramon Canalias Planagumà – El Freixe (Batet) 
• Sr. Joan Puigdevall Huix – Mas el Puig (Pla de Baix) 
• Sr. Josep Coromina Vilarrasa – tècnic facultatiu de la corporació 

 
 
Vint-i-tresè.- Nomenar representants a LA GARROTXA, TERRA D’ACOLLIMENT 
TURÍSTIC – TURISME GARROTXA  al regidor: 
  

• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
 
 
Vint-i-quatrè.- Nomenar representants a LOCALRET  al regidor: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
 
 
Vint-i-cinquè.- Nomenar representants a MAYORS FOR PEACE  al regidor: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
 
 
Vint-i-sisè.- Nomenar representants a MIFAS  al regidor: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
 
 
Vint-i-vuitè.- Nomenar representants a OLOT TELEVISIÓ SL al regidor: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
 
Vint-i-novè-. Nomenar representants al PACTE TERRITORIAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L’OCUPABILITAT DE LA GARROTXA a la 
regidora: 
 

• Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
 
 

Trentè.- Nomenar representants a RÀDIO OLOT al regidor: 
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• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
 
 
Trenta-u-unè.- Nomenar representants al SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I DEL 
CONSELL DE SALUT DEL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA. 
REPRESENTANT DE LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA   al regidor: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
 
 
Trenta-dosè.- Nomenar representants a UNED, UNIVERSITAT NACIONAL 
D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA als regidors: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 

 
 
Trenta-tresè.- Nomenar representants a la UNIVERSITAT DE VIC  al regidor: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
 
 
Trenta-quatrè.- Nomenar representants a la XARXA DE CIUTATS I POBLES PER A 
LA SOSTENIBILITAT   al regidor: 
 

• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
 
 
Trenta-cinquè.- Nomenar representants a la XARXA EUROPEA D’AUTORITATS 
LOCALS I REGIONALS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL CONVENI EUROPEU DEL 
PAISATGE  al regidor: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
 
 

Trenta-sisè.- Nomenar representants a la XARXA SIDA I MÓN LOCAL a la següent 
regidora: 
 

• Sra. Nuria  Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sra. Clara Aulinas Ros (representant ACAS Garrotxa). 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 
abstencions (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

7.1. - DETERMINAR LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS 
 
Núm. de referència : X2015013662     
Núm. expedient: SG012015000007 
 
En sessió plenària extraordinària celebrada el passat dia 13 de juny de 2015 es va 
constituir, com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig 
de 2015, la Corporació de l’Ajuntament d’Olot. 
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En la mateixa sessió plenària es va nomenar Alcalde d’Olot al Sr. Josep Maria 
Corominas i Barnadas. 
 
El règim de retribucions dels càrrecs electes locals ve regulat a: 
 
- Els articles 75, 75 bis i 75 tercer de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases de règim local (modificada per la Llei 27/2013 de 30 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local). 

 
- L’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel quals s’aprova el text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
- L’art. 13 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. 
 
Segons aquesta  normativa els conceptes pel quals poden ser retribuïts els càrrecs 
electes són: 
 

• Retribucions: salari que perceben els membres de la Corporació Local que 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial. 
La dedicació parcial consisteix en realitzar funcions de presidència o 
vicepresidència, exercir delegacions o desenvolupar responsabilitats que 
requereixin aquesta dedicació.  

• Assistències: quantitat que perceben els membres de les Corporacions 
Locals per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
Corporació de què en formen part. 

• Indemnitzacions: quantitat que perceben els membres de la Corporacions 
Locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec. 

 
És competència del Ple la determinació del nombre de regidors que exerciran el càrrec 
en règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial, i que per tant tenen dret a 
retribució, i el Ple fixarà també la quantitat que correspongui a cadascú, en atenció al 
grau de responsabilitat i el règim de dedicació en les dedicacions parcials. 
 
S’ha de tenir en compte la limitació del nombre màxim de membres per poder prestar 
els seus serveis en règim de dedicació exclusiva (en el supòsit de l’Ajuntament d’Olot, 
el límit és de 10 com a màxim) i els imports màxims de les retribucions (55.000 € / any) 
 
Les retribucions per dedicació parcial han de ser proporcionals als temps de dedicació 
i sempre hauran de ser inferiors als límits establerts per la dedicació exclusiva. 
 
Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació 
parcial podran percebre assistències per concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part i en la quantia assenyalada pel 
Ple. 
 
Tots els membres de la Corporació, inclosos els que ocupen càrrec en règim de 
dedicació exclusiva, tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses 
ocasionades per l’exercici del càrrec, quan siguin efectives i prèvia justificació 
documental. 
 
Vistos els informes de la Secretaria General de data 15 de juny de 2015 i vist l’informe 
d’intervenció pel que reconeix l’existència suficient de consignació pressupostària per 
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fer front a la despesa de les retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres 
de la Corporació, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Fixar en 3 el nombre de membres que exerciran el càrrec amb dedicació 
parcial: 
 

- Delegat de Benestar Social i drets civils i de Cultura, amb un 90 % de jornada 
laboral i una retribució bruta anual de 49.500 €. 

- Delegat de Serveis Generals, espai públic i infraestructures i obra pública, amb 
un 90 % de jornada laboral i una retribució bruta anual de 49.500  €. 

- Delegat d’Ensenyament amb un 50 % de jornada laboral i una retribució bruta 
anual de 27.500 €. 

 
Les retribucions anuals fixades es lliuraran en 14 mensualitats aplicant-se el 
percentatge d’IRPF individualitzat que correspongui. 
 
Segon: Als membres amb dedicació parcial se’ls aplicarà el règim d’incompatibilitats 
determinat en la Llei 53/1984 i seran donats d’alta en el règim de la Seguretat Social.  
 
Quart: Aprovar els imports per les assistències als diferents òrgans col·legiats, que 
només percebran els membres de la Corporació que no exerceixin el càrrec amb règim 
de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Ple 475 € 
Junta de Govern Local 160 € 
Junta de Portaveus 95 € 
Comissió coordinació de grup  160 € 
 
La Comissió Coordinadora de grup només serà retribuïda com a màxim d’una reunió a 
la setmana. 
 
La justificació de les assistències es farà mitjançant certificat de qui exerceixi les 
funcions de secretari de l’òrgan. 
 
Cinquè: Els membres de la Corporació percebran en concepte d’indemnització les 
despeses efectivament realitzades en el desenvolupament del seu càrrec, aplicant-se 
els imports que fixa la normativa aplicable.  
 
Sisè.- Comunicar els membres de la Corporació que en base a l’article 75è bis, 1, de la 
Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 
27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i la disposició 
addicional 9a de la Llei 22/2013 de Pressupostos Generals de l’Estat vigent a dia 
d’avui, han de respectar-se els imports màxims a percebre pels membres de les 
Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els 
triennis. 
 
Setè: Publicar aquest acord en el BOP i també en el tauler d’anuncis de la Corporació i 
el portal de transparència. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La proposta que presenta aquest equip de govern és que hi 
haurà dos regidors amb una delegació parcial del 90%, un regidor amb una dedicació 
parcial del 50%, i que la resta anirà per assignacions a l’assistència de determinats 
actes; al Ple 475 €, a la Junta de Govern Local 160 €, a la Junta de Portaveus 95 €, a 
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la Comissió de Coordinació de grup 160 €, entenent que la Coordinació de grup només 
serà com a màxim una a la setmana. 
 
Intervé el Sr. García. El tema de dedicacions em sembla que no és excessiu, si ens 
comparem amb altres ajuntaments estaríem a la part baixa, de totes maneres sigui per 
poc o per molt, com hem comentat abans el judici que farem no està en sí n’hi ha dos 
o n’hi ha tres sinó per la feina que puguin fer, per tant esperarem aquests 100 dies que 
hem comentat abans per poder-ho valorar. En quant al tema dels regidors, si no 
recordo malament, en la reunió que vàrem parlar de Junta de Portaveus de que no 
s’incrementa, en quant al pagament a regidors és el mateix de no sé quants anys 
enrera, que no s’hagi apujat, per tant en principi no incrementar-ho ens semblaria bé.  
Després quan parlarem de l’assignació als grups municipals, que sí que hi ha una 
rebaixa, però bé; en principi estaria d’acord amb aquest plantejament. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. En relació a les retribucions i les indemnitzacions la CUP va 
fer una proposta de cartipàs també, en la qual demanàvem una retribució mensual 
dels grups municipals –que ja en parlarem– una rebaixa en la retribució; una rebaixa 
en les indemnitzacions per assistència a Plens, comissions organitzatives i a 
coordinació tècnica dels regidors delegats  i de la indemnització complementària dels 
portaveus dels grups municipals; una rebaixa en la retribució dels regidors de  l’equip 
de govern amb dedicació exclusiva o parcial fins 2,5 vegades el sou mínim 
interprofessional i una anul·lació de la retribució dels regidors de l’equip de govern si ja 
tenen ingressos per rendiments de treball provinents d’altres institucions públiques i/o 
empreses privades. Bé, de totes aquestes propostes només s’ha acceptat rebaixar la 
retribució als grups municipals i encara d’una forma creiem molt minorada, un 10%, i 
aquesta evidentment és la part més barata per a l’Ajuntament, mentre que han 
augmentat les dedicacions parcials –és a dir tres, dos al 90% i una al 50%– la qual 
cosa vol dir més càrrega impositiva per a l’Ajuntament en favor en Seguretat Social. 
També, per llei començada a aplicar l’1 de juliol, s’ha creat la Comissió de Coordinació 
de grup, que serà màxim una a la setmana, per tant quatre al mes, i han desaparegut 
les coordinacions tècniques. Acaba essent el mateix però amb diferents noms. Fa 
quatre anys hem calculat que acabava essent 775 €/mes, ara són 640 €/mes. Per altra 
banda en el punt 5è, quan es parla de dietes i quilometratges –entenem que sota el 
nom d’indemnitzacions són dietes i quilometratges– aquí ens interessaria també saber 
quins són els imports que s’hi dedica cada mes. Per tant en aquest sentit ens 
semblaria interessant disposar de l’agenda política dels dotze regidors de l’equip de 
govern per conèixer aquestes indemnitzacions percebudes en el desenvolupament del 
seu càrrec. Dit tot això, hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, l’equip de govern ens presenta un model de retribucions 
semblant al que ens havien presentat fa quatre anys, en aquell moment el nostre grup 
ja va manifestar que estàvem en contra d’aquest model i que el nostre model de 
retribucions s’acostava més al que havia existit en els mandats del govern socialista, 
del Sr. Lluís Sacrest. Canvien una dedicació parcial d’Alcaldia, la del delegat de 
Serveis generals, i per tant queda igual i només s’amplia mitja dedicació del delegat 
d’Ensenyament. Per tant són dues i mitja, comptant que és parcial al 90%, no són 
completes les dues; quan si una cosa que afecta molt la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, que sempre hem criticat en aquest Consistori, si 
una cosa ha fet de bo és posar un límit a les percepcions i a la quantitat de regidors 
que perceben aquestes percepcions, posar un límit de deu; en un ajuntament com el 
nostre tindríem un límit de deu dedicacions completes, dues i mitja ens sembla que 
ens quedem molt lluny. D’altra banda l’Alcalde deixa de tenir la dedicació parcial del 
95% que tenia fins ara, quan nosaltres pensem que l’Alcalde d’Olot –i ho hem dit i ho 
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hem reiterat– ha de tenir, pensem que ha de tenir una retribució fixa de la ciutat. Ho 
vàrem argumentar fa quatre anys i ja vàrem concretar que en cap cas –en cap cas 
perquè ho vàrem debatre bastant i en aquell moment ho vàrem reiterar– dubtàvem de 
les hores de dedicació dels regidors, que són moltes evidentment, i estem convençuts 
que ho seguiran essent, tant dels de l’equip de govern com dels de l’oposició. A 
nosaltres sempre ens agrada molt dir que ens agradaria que tota la ciutadania passés 
per aquest Consistori, que en un moment determinat fos representant polític per veure 
la quantitat d’hores que s’hi dediquen. Per tant no és una qüestió de compensació 
econòmica per unes hores que es faran, que segur que es faran i que es faran i que 
segur que no es poden retribuir de cap manera; sinó una qüestió de model retributiu. I 
el nostre model retributiu, com dèiem i com continuem dient, és molt allunyat del que 
se’ns presenta, una altra vegada, per part de l’equip de govern. D’altra banda també 
pensem nosaltres que els alcaldes i els regidors han de tenir unes retribucions dignes i 
com pertoca al nivell de responsabilitat que tenim, i per tant en cap cas estem 
plantejant un tema de reduir per  quedar bé, sinó que estem plantejant un model 
retributiu correcte des del nostre punt de vista, des dels criteris que té la nostra 
formació. Pel que fa a les retribucions que ens plantegen, les retribucions per 
assistència, pensem que la suma de les retribucions per assistència pel que fa a la 
Junta de Govern Local i sumant la Comissió de Coordinació de grup, més la dels Plens 
i en algun cas la de Portaveu, ens dóna una quantitat que per a nosaltres és molt 
elevada quan estem parlant no pas d’un sou sinó d’unes indemnitzacions per 
assistència. Ja ho vàrem dir fa quatre anys i no s’ha modificat, i ja ho dèiem en aquell 
moment i ho tornem a dir, ens sembla que són elevadíssimes, sobretot tenint en 
compte que són això, indemnitzacions, i que per tant permet mantenir al 100% un 
salari d’una altra feina. Una altra cosa és que el tinguin o no, però sí ho permet fer i per 
tant aquestes indemnitzacions es poden sumar a un sou d’una altra feina. Nosaltres 
pensem que tot plegat és massa elevat, i per això mantenim la nostra posició que no 
és el nostre model i que hi estem en contra. D’altra banda també, ens queda un altre 
tema que també ho vàrem insinuar, això també ve derivat de la reforma de la Llei de 
bases locals, i per tant no es pot assignar una percepció mensual fixa, sinó que té a 
veure amb l’assistència efectiva en un Ple, una Comissió, una Junta; el que s’aprovi 
que es percep aquesta indemnització. Llavors nosaltres no trobem bé que no hi hagi 
un límit, que no hi hagi un topall. És a dir, per entendre’ns –que no serà el cas, 
evidentment, però nosaltres pensem que s’hauria d’haver escrit– si fem vint plens; fem 
un Ple cada mes que són onze però podem fer més plens extraordinaris; no es donarà 
el cas perquè no s’ha donat mai i no serà, però nosaltres pensem que no costava res 
d’escriure-ho, perquè si fem vint plens tindrem vint retribucions, quan nosaltres 
pensem que no hauria costat res posar un límit, de dir màxim dotze retribucions per 
Ple, o màxim quaranta-vuit retribucions per Junta de Govern, o per Coordinació de 
grup. I no s’ha fet. Només en el cas de la Comissió de Coordinació de grup, sí que 
s’especifica que és màxim una a la setmana, però això que s’ha fet amb la Comissió 
de grup es podria haver fet amb les altres indemnitzacions. Bé, en tot cas, com que pot 
pujar o baixar les indemnitzacions d’un mes per a l’altre, sí que nosaltres demanaríem, 
en aquest exercici de transparència que volem fer entre tots plegats, que ho hem estat 
repetint reiteradament en la campanya electoral, i també l’equip de govern ha proposat 
una regidoria que s’encarrega de govern obert, amb la voluntat de transparència, sí 
que demanaríem que cada mes s’anés explicitant en la pàgina web del govern obert 
quina percepció tenim tots els regidors de diner públic a final de mes. Suposo que s’ha 
d’acabar de gestionar el tema, però pensem que tampoc no és tan complicat fer-ho, i 
sí que demanaríem aquest exercici de transparència. En qualsevol cas com que 
aquest model que ens presenten, com ja ho vàrem dir fa quatre anys, no és el model 
que nosaltres pensem que és el més adequat, votarem en contra. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Bé, jo sense entrar en discussions, només voldria fer alguna 
reflexió. Una, poden estar absolutament convençuts que l’Ajuntament d’Olot és un 
ajuntament auster, molt auster, sobretot si ho fem per comparació. Si ho fem per 
comparació amb altres ajuntaments semblants en quant a habitants, feines i volum de 
pressupost, és un ajuntament de la part baixa en quant a retribucions. I com ja els vaig 
dir en Junta de portaveus, crec que això és una equivocació.  Però és una percepció 
només meva, jo no tornaré a negociar cap altre cartipàs, i no tornaré a negociar, segur, 
cap altre model d’indemnitzacions, però sobretot per la gent que seguirà, jo crec que la 
dedicació, l’esforç, la responsabilitat, l’estar durant tota la setmana a disposició de qui 
ho necessita, l’estar tots els caps de setmana a disposició de qui ho necessita, es 
mereix unes retribucions dignes. I jo crec que en aquests moments les retribucions que 
hi ha a l’Ajuntament d’Olot són baixes. És una opinió purament personal meva, però sí 
que volia expressar-la aquí. Pel demés respectem molt totes les seves reflexions però 
l’equip de govern pensa que aquest és un model, just per baix,  però és el que portem 
a aprovació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 vots en 
contra (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
8.1. - DETERMINAR LES DOTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2015013657     
Núm. expedient: SG012015000006 
 
Atès l’art. 73.3 apartat 2n de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local en 
la redacció donada per la Llei 11/1999 que disposa que: 
 
El Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als 
grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, 
idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del número de membres de 
cadascun d’ells, dins els límits que, en  el seu cas, fixin amb caràcter general els 
pressupostos generals de l’Estat i sense que puguin destinar-se al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.  
 
Vist l’informe de la Secretària general de la corporació d’estudi de la fonamentació 
jurídica i vist l’informe de la Intervenció municipal que reconeix l’existència suficient de 
consignació pressupostària per fer front a la despesa de dotació econòmica als grups 
municipals. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Assignar als grups polítics la dotació econòmica composta d’un component fix 
de 270 € mensuals idèntic per tots els grups i un altre component variable, en funció 
del número de cadascun d’ells, a raó de 135 € més per cada regidor, donant el resultat 
següent: 

CiU  1485 € 

PSC 675 € 

ERC  945 € 

CUP  675 € 

OeC 405 € 
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Aquesta quantitat s’ingressarà al compte del grup municipal a l’entitat bancària que 
assenyalin els respectius portaveus. 
 
Els grups polítics han de portar una comptabilitat específica de la dotació i l’hauran de 
posar a disposició del Ple de l’Ajuntament sempre que aquest ho demani i hauran de 
destinar la dotació als fins permesos. 
 
Segon: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes i al 
portal de la transparència.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquí hem fet una rebaixa del 10% que és el que vàrem estar 
parlant a la Junta de Portaveus: un component fix per a cada grup de 270€ mensuals i 
a més afegir-hi 135€ per cada regidor que tingui cada grup. Els hi recordo que 
aquestes retribucions són per al funcionament del grup, per si s’ha de fer alguna 
consulta a uns serveis jurídics, en fi, perquè el grup pugui ser més eficient i d’alguna 
manera serveixi per millorar la feina dels diferents grups a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Intervé el Sr. García. Bé, aquí com ha dit abans la Sra. Tresserras hi hagut una 
reducció del 10%. La veritat és que per no haver estat a l’Ajuntament aquests anys, ni 
conèixer tampoc la realitat d’altres ajuntaments en aquest sentit, de retribució dels 
grups, jo l’única referència que tinc és el treball polític que he fet, com altres 
companys, tant a Olot en Comú com en altres organitzacions, i com els únics recursos 
que utilitzem són els nostres propis que aportem, qualsevol cosa em sembla bé. És a 
dir, aquesta quantitat –en el cas nostre– la gent que no hagi pogut llegir-ho o que no 
tingui el document, CiU són 1.485 €, el PSC 675 €, ERC 945 €, CUP 675 € i nosaltres 
405 €. És a dir, pel que els he explicat abans, a nosaltres ens sembla bé qualsevol 
aportació, perquè millora la situació que hem tingut fins ara. L’únic, fins ara, si tingués 
aquests 405 € per fer la tasca que com a grup es necessita per fer la tasca de regidor 
municipal és ínfima, és a dir, això pot ajudar a fer fotocòpies, a fer algun quilometratge, 
però per les quantitats que he explicat em sembla que estem parlant de la xocolata del 
lloro, i ja està bé tenir un gest que hi ha una rebaixa, però em sembla un gest de cara 
a la galeria, perquè de fet estem parlant de quantitat mínimes. Jo per diferents raons, 
no perquè consideri poc el que cobrem nosaltres, votaré en contra. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Nosaltres estem contents d’aquesta rebaixa, de 300 € a 270 
€ i de 150 € per regidor a 135 €. En la Junta de Portaveus em va semblar entendre 
entre un 10% i un 15%  i hem baixat a 10. Bé, nosaltres al contrari, pensem que 
aquest és un servei a la ciutat i tot el que sigui baixar, encara que sigui la xocolata del 
lloro és baixar, i per a nosaltres és important. Tot i que no és prou important si això no 
va acompanyat del que demanàvem, que era una reducció dels sous i per tant de la 
Seguretat Social. I en aquest sentit sí que voldríem fer esment, tant en el punt 8.1 com 
en el punt 8.2, seguint una mica amb el que proposava el Sr. Gómez d’ERC, de bé, si 
som un ajuntament obert, publicar el que percep cada regidor o regidora, publicar el 
que percep cada grup municipal, publicar les indemnitzacions, publicar les gasolines, 
publicar tot el que ens gastem... I si a més a més poguéssim publicar les declaracions 
de renda com han fet els parlamentaris, de tots els que som aquí presents, ja seria 
perfecte. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres fa quatre anys ja vàrem manifestar que estàvem en 
desacord amb l’increment que s’havia fet en aquell moment, perquè havíem demanat 
que es congelessin les aportacions als grups municipals, i de fet estem força d’acord 
amb el que deia el Sr. García, són dotacions força importants i especialment en el cas 
dels grups de l’oposició, perquè els grups de govern segurament tenen la dinàmica 
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pròpia de l’Ajuntament que els permet tenir altres recursos; els grups de l’oposició és 
pràcticament l’única dotació que tenim per al nostre funcionament ordinari i per tant és 
important. 
 
El Sr. Rubió s’absenta de la sessió.  
 
Continua el Sr. Gómez. En el seu moment vàrem demanar que hi hagués també una 
reducció, nosaltres parlàvem entre un 10% i un 15% del que s’havia atorgat en el 
mandat anterior, en aquest cas ens proposen un 10%, està dintre dels marges que 
havíem treballat nosaltres, doncs hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres amb aquest ànim, amb els pactes que hem anat 
desenvolupant amb l’equip de govern, l’equip de CiU, ja hi havia aquesta premissa que 
intentéssim ser el màxim d’austers i rebaixar la pressió fiscal i rebaixar la pressió 
econòmica de l’Ajuntament, per tant ens sembla que aquest és un bon exemple també 
que s’han rebaixat les aportacions als grups polítics.  Tal com deia el Sr. García 
també, entenem que si volem fer una bona tasca per a la ciutat hi ha uns costos 
mínims que s’han d’afrontar com a grup polític, que també és important que hi hagi un 
mínim de dotació econòmica. Referent al punt anterior, Sr. Alcalde, em sembla que 
l’informe de l’Interventor ja preveu que només es fan dotze pagaments per a les 
indemnitzacions, em sembla que l’informe del Ple si se l’ha llegit vostè, ja preveia això, 
que només són dotze pagaments per cada regidor, no hi ha extraordinaris ni coses 
d’aquestes, a mi em sembla que queda molt clar això.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Les preguntes que m’han fet, estan explicitades a la Llei de 
transparència que ha aprovat el Parlament de Catalunya i moltes d’aquestes coses 
que ens diuen estaran en el Portal de la Transparència que ja ha anat avançant i que 
ja hi hem anat posant moltíssimes coses i que ha d’estar en funcionament l’1 de gener; 
hi ha una moratòria de l’1 de juliol a l’1 de gener. Però totes aquestes peticions que 
ens han fet estaran a la seva disposició en el Portal, perquè ens ho marca la llei i 
perquè també tenim el convenciment de fer-ho, no hi ha cap mena de problema i segur 
que hi serà. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Li demanaria si la intervenció del Sr. Guix és realment així, i si hi 
ha un màxim de dotze retribucions per Plens i hi ha un màxim per Junta de Govern 
Local perquè nosaltres no ho tenim entès així. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Em sap greu però em penso que no hi és. És a dir, al final si ho 
fem per assistències i som estrictes amb el tema de les assistències seran els plens 
que hi hagi, però serà la realitat, jo crec que això té una certa lògica. No sé si el Sr. 
Interventor ens vol fer algun aclariment. 
 
Intervé el Sr. Interventor. A l’hora d’informar la proposta s’ha de fer un escenari del que 
pot arribar a costar a nivell anual tot aquest sistema de pagaments, nosaltres hem 
previst dotze plens en el sentit que és el que segurament hi haurà. El que sí és la 
voluntat de la proposta és pagar l’assignació per cada sessió d’òrgan col·legiat que es 
produeixi, si n’hi ha dotze, dotze, si n’hi ha onze, onze. El que sí és important és que 
aquestes assistències d’alguna manera s’hauran de justificar i així és com està previst 
en l’informe que vostè comenta. 
 
El Sr. Rubió es reincorpora a la sessió i ocupa el seu lloc. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, és una previsió, és a dir, els dotze és una previsió i 
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llavors veurem si hi hagués alguna cosa extraordinària, llavors si ho fem estricte, ho 
fem estricte però en tots els sentits. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC) i 4 
vots en contra (3 CUP, 1 OeC). 
 

9.1. - DETERMINAR EL NOMBRE DE PERSONAL EVENTUAL, FUNCIONS I EL 
SEU RÈGIM RETRIBUTIU 

 
Núm. de referència : X2015014162     
Núm. expedient: SG012015000022 
 
De conformitat amb l’article 12.1 de l’EBEP aprovat per la Llei 7/2007 de 12 d’abril que 
defineix el personal eventual com el que en virtut de nomenament i amb caràcter no 
permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial i  
 
Vist l’article 104 bis de la Llei 7/195 de Bases de Règim Local en la redacció donada 
per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que fixa els límits del nombre de personal eventual atenent al 
número d’habitants del municipi i establint que el personal eventual s’ha d’assignar 
sempre als serveis generals de les entitats locals en la plantilla dels quals apareguin 
consignats. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària General de la Corporació i l’informe de 
disponibilitat econòmica de l’Interventor municipal. 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Configurar com a llocs de treball que per cal ser desenvolupats per personal 
eventual, de confiança o d’assessorament especial, el que es relaciona, amb la 
denominació, dedicació i retribucions que hi figuren. 
 
• Gerent. Adscrit als Serveis Generals, Àrea d’Alcaldia, integrat en el grup A, subgrup 

A1 amb jornada de 37,5 h. setmanals i unes retribucions brutes anuals de 53.950 €  
€  (cinquanta-tres mil nou-cents cinquanta euros) 

 
Funcions: El gerent/a, sota l’autoritat de l’alcalde:  
1) Dirigir, organitzar  i impulsar els serveis de l’Administració municipal, i a aquest 

efecte li correspon: 
a) Elaborar i vetllar per l’execució del Pla de govern de la Corporació. 
b) Coordinar, analitzar i valorar el funcionament i realitzar propostes de millora 

dels diferents serveis municipals 
c) Establir mètodes de control de la gestió i d’avaluació de resultats. 
d) Elaborar propostes d’organització dels serveis municipals 
e) Assessorar a l’alcalde i als regidors de l’equip de govern en la confecció dels 

assumptes a tractar en els òrgans col·legiats municipals i assistir a les 
sessions de la Junta de Govern i del Ple, amb veu i sense vot. 

f) Coordinar i vetllar per l’execució dels acords dels diferents òrgans de govern 
de l’Ajuntament. En aquest sentit li correspon: 
- traslladar al personal directiu i tècnic les directrius dels òrgans de govern i 

donar les instruccions pertinents. 
- informar els òrgans de govern sobre l’estat d’execució dels acords.  
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- facilitar l’execució dels acords en els terminis previstos en aquests o en la 
major brevetat possible. 

- elaborar informes de gestió.  
 

2) Creació i coordinació de l’equip directiu de l’ajuntament: 
a) Definició d’un organigrama i de les funcions específiques que ha de tenir 

aquest equip.  
b) Implantació i  priorització de les seves tasques  
c) coordinació de les funcions directives  
 

3) Optimitzar l’elaboració i execució del pressupost anual de l’ajuntament: 
a) Aportar informació per la definició del pressupost anual de la corporació. 
b) Elaborar propostes en relació a la confecció del pressupost adreçades a 

l’alcaldia. 
c) Informar els òrgans de govern sobre la gestió del pressupost. 
d) Informar  als òrgans de govern del seu estat d'execució. 
e) La coordinació dels estudis necessaris per conèixer l’evolució econòmica de 

l’Ajuntament i les seves perspectives, així com els problemes 
d’infraestructura, d’equipament i de funcionament, l’estat de la població i la 
demanda social. 

f) Participar en l’elaboració i formulació de programes anuals i plurianuals 
d’inversió en què es concretin els plans d’actuació i que constituirien el 
contingut dels capítols d’inversió dels pressupostos municipals. 

 
4) Coordinar la política de recursos humans de la Corporació i els seus organismes 

autònoms 
a) formular propostes a l’equip de govern de modificació de la plantilla i de la 

relació de llocs de treball 
b) proposar a l’alcalde o regidor/a en qui hagi delegat l’adopció de mesures 

disciplinàries 
 

5) Qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l’alcaldia. 

 
• Responsable de comunicació. Adscrit als Serveis Generals, Àrea d’Alcaldia, integrat 

en el grup A, subgrup A2,  amb jornada de 37,5 setmanals i unes retribucions brutes 
anuals de  29.691,40 €  (vint-i-nou mil sis-cents noranta-un euros amb quaranta 
cèntims) 

 
Funcions: 

- Adjunt Secretaria Alcaldia 
- Informació i comunicació municipal 
- Recerca d’informació 
- Suport als regidors delegats   
- Suport als diferents grups municipals      

 
Segon.- Per Decret d’Alcaldia es nomenarà el personal eventual per cobrir aquestes 
places. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP i en el Tauler d’edictes de la Corporació, seu 
electrònica. 
 
Quart.- Publicar semestralment en la seu electrònica i en el BOP el nombre de llocs de 
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treball reservats a personal eventual i el President informarà trimestralment al Ple, de 
conformitat d’aquestes previsions.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquí no contractem a ningú, sinó que definim dues places que ja 
teníem en el mandat passat i que ens sembla que són importants per al funcionament 
com a govern de la ciutat. Una és la de Gerència, adscrita a Serveis Generals, en 
concret a l’Àrea d’Alcaldia. Per explicar una mica el que ens sembla que ha de fer el 
gerent, el que ha estat fent el gerent i el que demanem que de continuï fent el gerent, 
és transformar aquells criteris polítics que els regidors expliciten i que són les línies de 
treball, transformar-les en decisions tècniques i això fer-ho coordinadament amb els 
responsables tècnics de les diverses àrees de l’Ajuntament. En una paraula és això: 
intentar que la relació dels polítics, que el que hem de fer és marcar línies doncs sigui 
a través de la gerència que totes les persones que han d’executar les conseqüències 
derivades d’aquestes línies que s’han de marcar des de l’àrea política, sigui el gerent 
el que ens ajudi en tota aquesta relació. Ens sembla que és un element de bon 
funcionament per a l’Ajuntament, és un element de coordinació i és una feina que no 
es nota de cares i enfora i que es nota molt de cares endintre. Per tant proposaríem 
continuar creant aquesta plaça de gerent de l’Ajuntament. La retribució no té cap mena 
d’augment respecte de la que tenia en el mandat passat. I l’altra és una plaça de 
comunicació, que també havia existit i ens sembla que és molt important, la 
comunicació ens sembla que és bàsica en l’exercici de la responsabilitat política: 
necessitem explicar-nos, necessitem explicar-nos bé, necessitem explicar-nos d’una 
forma organitzada; jo crec que totes aquelles coses positives que moltes vegades ja es 
donen per descomptades que han de ser així hem de ser capaços d’explicar-ho, crec 
que portàvem una dinàmica molt bona en el fet que havíem consolidat unes 
compareixences, on qualsevol mitjà de comunicació podia preguntar a qualsevol 
regidor o a l’Alcalde tot el que volguessin, però que a més moltes entitats havien 
agafat també el costum de venir aquí i presentar també les seves activitats; crec que 
això era molt bo, això és responsabilitat d’aquesta àrea de comunicació, és a dir, una 
responsabilitat organitzativa, una responsabilitat de saber explicar a la gent que és el 
que estem fent, de saber donar explicacions quan les coses no van prou bé, de ser 
positiu, de saber explicar també aquelles coses positives que van bé. Per tant, 
nosaltres proposaríem de mantenir aquestes dues figures que ja existien en el mandat 
passat. Estem a la seva disposició per donar totes les explicacions que calguin. 
 
Intervé el Sr. García. D’aquestes dues contractacions, el tema del Gerent també 
entenc com he comentat abans en algun altre aspecte, que si aquest és el model pel 
que opta l’equip de govern, és la seva responsabilitat. I l’únic  judici que faré, també 
com he comentat abans, serà més per la feina i la tasca desenvolupada que no per 
proposar aquest model en concret. Per tant, d’aquí un temps jo valoraré o el meu grup 
valorarà si aquesta tasca o aquesta feina val i mereix la pena. El segon contracte, el 
de comunicació, vostè mateix Sr. Alcalde parlava últimament de la importància i la 
rellevància que ha agafat aquest aspecte des de ja uns anys cap aquí. I en aquest 
sentit em sembla, i no sé si ho han provat o no, però a mi em sembla que potser més 
que un personal eventual aquest tema de comunicació, com em sembla que és un 
aspecte vital, transversal a tot l’Ajuntament, al meu modest entendre em sembla que 
seria millor provar que dins de la plantilla de l’Ajuntament i per tant amb personal propi 
que ja té en aquests moments, veure si algú té un perfil que sigui adequat; si no hi ha 
un perfil adequat la possibilitat de proposar formació en aquest sentit de comunicació a 
alguna persona de l’Ajuntament, amb la qual cosa aconseguiríem dues coses: una, 
evitar-nos en aquest cas una contractació més, i de l’altra donar la importància o 
rellevància que la comunicació realment té i que no mitja dedicació em sembla que 
podrà fer aquesta persona. 
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Intervé la Sra. Tresserras. En la mateixa línia, nosaltres també considerem que els que 
són aquests càrrecs de confiança o de personal eventual, tant del gerent com de la 
responsable de comunicació són càrrecs que es poden atendre amb els tècnics que ja 
té pròpiament l’Ajuntament, i en aquest sentit tampoc ens queden massa clares les 
tasques del responsable de comunicació,  perquè s’hi diu que serà un adjunt a la 
secretaria d’Alcaldia. En aquest sentit el model gerencial no és el nostre model, ho 
veiem com un model molt empresarial, i considerem que ateses les dimensions del 
nostre Ajuntament, i que disposem de tècnics prou qualificats per fer les funcions 
d’enllaç entre la regidoria i l’organisme autònom i el Ple municipal, ens podríem 
estalviar aquestes dues figures. Per tant hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé doncs també com fa quatre anys, i és un model continuista 
evidentment, no és cap sorpresa, ens proposen la contractació de la figura d’un gerent 
i d’una persona de comunicació adjunta a Alcaldia. En aquest apartat també estem 
molt per sota del límit que ens marca la llei, que són set persones dedicades a 
personal eventual i per tant podríem arribar a contractar més personal eventual. 
Pensem sempre, hem elogiat que la contenció està bé, i dues persones no ens sembla 
una quantitat desorbitada; al contrari. En aquest cas la nostra oposició és, com ja 
vàrem dir fa quatre anys, en el model que ens presenten. Pensem que la figura de 
gerència és un derivat de l’organització política que ens han presentat en els punts 
anteriors, pel fet que només hi ha dues persones i mitja amb dedicació parcial a 
l’Ajuntament i per tant això s’ha de resoldre d’alguna manera i incorporen la figura del 
gerent. Com hem dit abans aquest no és el nostre model, no seria l’organització d’un 
equip de govern que nosaltres faríem, i per tant estaríem en contra d’aquesta 
proposta, de tornar a tenir una figura de gerència com a personal eventual. Pel que fa 
a l’altra, també hi ha una continuïtat i aquí sí que hi estem a favor, pels anys que 
portem treballant en aquest Consistori estem a favor que hi hagi una figura de 
comunicació, pensem que és necessària i que fa una feina que no pertoca als regidors 
i per tant sí que és una figura important dintre de la comunicació de l’Ajuntament. I si a 
més a més a partir d’ara és un personal eventual del nivell A2, segur que ho farà molt 
bé. Tot i així, com que estem en desacord amb la figura del gerent, votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, abans de posar-ho a votació, només, i estic segur que tots hi 
estaran d’acord, reconèixer el treball que ha estat fent el Sr. Òscar Cabana, com a 
responsable de comunicació d’aquest Ajuntament, estic segur que també els 
periodistes hi estaran d’acord, jo crec que també com a Ple, l’Òscar professionalment 
jo crec que avança però ha fet una gran feina, ens ha ajudat moltíssim a saber-nos 
explicar, a organitzar la relació i per tant si els sembla bé, li agrairíem a l’Òscar, que no 
sé si està per aquí, està allà amagat... li agrairíem a l’Òscar i especialment jo com a 
Alcalde, la feina que ha fet en aquests quatre anys, que jo crec que és totalment 
impagable. I per tant, Òscar moltíssimes gràcies, moltíssima sort des del punt de vista 
professional en la teva nova faceta professional i t’agraïm moltíssim la feina que has 
fet.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 vots en 
contra (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC) 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si em permet Sra. Secretària, ara faria una cosa que m’he 
quedat amb mal gust de boca. Jo crec que sempre hem deixat que en el Ple es digués 
tot i jo he tallat a la Sra. Mireia Tresserras una intervenció que volia fer sobre la 
valoració, llavors li donaria la paraula a la Sra. Tresserras, tot i que no hi ha precs i 
preguntes, però com que diuen que l’Alcalde mana molt, doncs li donaríem l’oportunitat 
de dir i que consti en acta si no hi ha cap impediment legal. 
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Intervé la Sra. Tresserras. Nosaltres avui s’inicia una nova etapa, quatre anys més i en 
aquest moment estarem aquí en positiu per treballar al màxim i deixar-hi la pell, quasi, 
per aportar tot el que puguem aportar. Tanmateix sí que ens agradaria posicionar-nos 
sobre aquest acord entre CiU i PSC que ha permès passar a dotze regidors i amb el 
que això comporta. A nosaltres no deixa de sorprendre’ns que la llista que va ser CiU, 
la llista guanyadora de les eleccions del 24 de maig afirmés i digués que es veia capaç 
de governar en minoria i també que en aquell mateix moment, en paral·lel hi va haver 
altres partits que apel·laven a un govern d’esquerres, que evidentment no va quallar, 
però que bé, deixeu-nos dir que no ens deixa de sorprendre el que ha passat. També 
és veritat que veiem que no es compleix l’acord a què han arribat les formacions a 
nivell nacional, és a dir, l’acord que prevalen entre les formacions d’ERC i CiU abans 
que amb altres partits, i per tant evidentment es va dir que es respectarien les 
dinàmiques locals, però també ens frapa aquest tema. Això ha portat CiU a pactar amb 
la tercera candidatura de la ciutat i per tant veiem que prevalen els interessos dels 
partits que fins ara han estat, durant tots aquests anys, governant la ciutat.  També 
s’han fet enrere amb temes de buscar consensos amb altres forces polítiques, i això 
també costarà explicar quan s’hagin de fer pactes amb el tema nacional, perquè ara 
tenim d’alguna manera un govern tripartit, en el sentit que tenim Convergència que és 
independentista però Unió i Socialistes no ho són, encara que la realitat olotina és 
diferent, com hem vist aquests dies, no deixa de ser un govern tripartit que no 
comparteix el tema de la independència. En aquest sentit nosaltres, i com bé sabeu la 
CUP, que és una candidatura d’unitat popular i que treballem amb assemblearisme i 
que volem el màxim de transparència i que no ens cansarem de dir-ho aquests quatre 
anys i que si anem aconseguint això ens donarem evidentment per satisfets, perquè 
no volem altre rèdit ni altre mèrit que fer això, que l’Ajuntament sigui la casa del poble, 
considerem que les majories absolutes no garanteixen l’estabilitat. S’ha parlat moltes 
vegades que volem un govern estable, que per això passem de nou a dotze regidors, 
però per a nosaltres l’estabilitat real és quan hi ha diversitat, quan hi ha propostes 
diferents, quan s’han de debatre, quan s’han de pactar, quan hi ha diverses opinions i 
quan es crea un procés per arribar a un consens. I evidentment que això és més llarg i 
potser a vegades més feixuc però per a nosaltres és molt més estable, dóna moltes 
més garanties d’estabilitat. Per tant, ens hagués agradat un govern de Convergència 
en minoria i poder fer acords puntuals per temes; en tot cas ens hagués agradat que 
per les raons per les quals he expressat no s’hagués produït aquest pacte, amb el que 
ens veiem una mica més limitats; tot i això no deixarem d’exercir la nostra aportació i el 
que puguem aportar a l’Ajuntament ho farem, evidentment, com dic, deixant-hi la pell. 
Però deixeu-nos expressar, almenys aquest sentiment en nom de l’assemblea de la 
CUP. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com que li he donat la paraula a la Sra. Tresserras ara seria 
injust que no els hi donés, si algú vol fer algun altre comentari o aportació. 
 
Intervé el Sr. García. Només un petit comentari que en part seguint el fil del que deia la 
Sra. Tresserras i era una mica expressar que estem decebuts perquè per a nosaltres, 
a les eleccions municipals d’aquest mes de maig, d’una manera clara la gent d’Olot va 
votar canvi i varen votar altres polítiques. Aquesta és la lectura que en fem nosaltres, 
evidentment n’hi pot haver unes altres o podem estar equivocats, però a mi em sembla 
que la desaparició d’aquest Ajuntament de PxC, del PP; l’estancament en vots de 
Convergència; el creixement, l’entrada molt bona de la CUP; la nostra més modesta; el 
creixement d’ERC; a mi em sembla que la lectura que fem indica això, que la gent vol 
que canviïn coses i aquest acord em sembla que realment canviarà molt poquet. De 
totes maneres nosaltres son quatre anys, ho veig realment difícil, però de la mateixa 
manera que vàrem treballar fort i de valent per intentar fer un govern d’esquerres o 
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progressista a Olot i que no ha estat possible, continuarem treballant durant aquests 
quatre anys, tot i que som conscients que realment és molt difícil que això pugui arribar 
a bon port. Ja que s’havia obert aquesta valoració i aquests comentaris, també he 
volgut deixar patent l’opinió del nostre grup, d’Olot en Comú. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només Sra. Tresserras, dir-li que tenim els braços oberts per 
continuar pactant, siguem nou o siguem dotze, continua absolutament obert. És a dir, 
us agrairia que us sentiu convidats a participar en totes les iniciatives que portem; com 
a equip de govern no estem tancats a fer això. Jo crec que això ho hem anat repetint 
moltes vegades, el que passa que sí que crec que es necessita un equip de govern 
fort i cohesionat per tirar endavant iniciatives importants que portàvem al programa i 
que en els programes coincidíem. És a dir, no es tracta tant de formar un equip de 
govern perquè sí sinó perquè en els programes electorals amb els que ens vàrem 
presentar i amb què els olotins varen decidir el que varen decidir, hi havia grans 
coincidències programàtiques i això jo ho havia dit repetidament, als uns i als altres. 
Llavors nosaltres hem parlat amb el PSC, ho hem intentat fer amb tothom, i amb 
aquestes coincidències programàtiques ens ha semblat que seria bo posar-ho en 
comú, hem trobat més de 50 punts, farem un programa de govern com ja vàrem fer 
quatre anys, ho detallarem i posarem fins i tot dates perquè tothom ho pugui seguir, ho 
portarem al Ple perquè tothom hi pugui dir, però això no té res a veure amb què l’acció 
de govern sigui menystenir la resta de grups. Pot tenir l’absoluta seguretat que això no 
serà així. I permeti’m una petita mala jugada, i li faig amb tot carinyo: me n’he alegrat 
molt de sentir que volien un equip de govern en minoria de CiU quan a l’assemblea 
varen votar exactament el contrari i varen decidir que donarien el suport al Sr. Pere 
Gómez. Ja li he dit que era una petita mala jugada i li he demanat perdó. 
 
Respon la Sra. Tresserras. En tot cas és a posteriori. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé. I també garantir que no hi haurà cap mena de problema 
des del punt de vista nacional. Des del punt de vista nacional jo crec que les coses 
estan molt clares i que això es va veure el dia de la presa de possessió, és a dir, varen 
ser molts els que varen fer servir la fórmula de l’AMI per prendre possessió. Els 
garanteixo que no hi haurà cap mena de problema, que respectarem absolutament les 
opinions de tothom, però que des d’Alcaldia i des de l’equip de CiU que en aquests 
moments parlo, tenim molt clares les coses; sempre hem votat conjuntament i ho 
continuarem fent, n’estic segur, també amb una majoria en aquest Ajuntament. Al Sr. 
Pere Gómez, dir-li que ha arribat en Salvador i per tant veig que estem gravant, per 
tant seguirem amb la idea de continuar penjant els plens. Moltíssimes gràcies, 
probablement el dia 30 de juliol hi haurà ple ordinari del mes de juliol, que crec que 
serà també un Ple important. I moltíssimes gràcies per la correcció i com s’ha 
desenvolupat aquest Ple. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les deu i deu minuts del vespre, i per a constància del que 
s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


