ACTA NÚM. 12
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 24 DE SETEMBRE DE 2015
1a. CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2015000012

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 de setembre de 2015 a dos quarts de vuit del
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS
(CiU), amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que
correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (CiU), Núria Zambrano i
Costejà (CiU), Estanis Vayreda i Puigvert (CiU), Montserrat Torras i Surroca
(CiU), Maria del Mar Roca i Reixach (CiU), Josep Gelis i Guix (CiU), Jordi Alcalde
i Gurt (CiU), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna Barnadas i López (ERC), Clara
Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà i
Pujol (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria
Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís Rubió Amargant (CUP), Anna
Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal (OeC).
Excusa la seva assistència la Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU).
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell.
Intervé el Sr. Alcalde. La primera cosa és disculpar i mostrar el condol a la regidora
Sra. Núria Fité, que se li ha mort la seva sogra ahir mateix, demà és l’enterrament i per
tant avui no pot ser present al Ple.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aproven per unanimitat les actes del Ple ordinari del dia 30 de juliol i el Ple
extraordinari del dia 31 d’agost.
2. – DESPATX OFICIAL
També hem de començar per una part trista, que és fer arribar el condol dels membres
d’aquesta Corporació als familiars del Sr. Daniel Fortet i Brunyent, que va morir el
passat 2 d’agost i que havia estat regidor d’aquest Ajuntament els anys 79 i 80 i
proposem fer arribar el condol als seus familiars.
I d’altra banda també, fer arribar el condol de la Corporació, als familiars del Sr. Xavier
Carbonell i Serra, que també va morir el mes d’agost, que crec que per la seva
categoria com a artista i perquè sempre portava el nom d’Olot a per tot on anava, crec
que val la pena que com a Corporació els hi fem arribar el condol.
I passant a la part més positiva, també volia proposar-vos que felicitéssim i agraíssim
públicament a totes aquelles persones, empreses, entitats, penyes, clubs, que
d’alguna manera ens han ajudat a que les Festes del Tura tinguessin un bon
desenvolupament, crec que els ho hem d’agrair, començant per la Comissió de Festes,
i també a tot aquell personal de l’Ajuntament o d’entitats, com la Brigada, la Policia
Municipal, Mossos d’Esquadra, Creu Roja, el personal de l’Hospital d’Olot, que ha
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estat de guàrdia durant aquests dies, la gent de l’empresa concessionària de neteja
que crec que han fet una molt bona feina, el voluntariat de Protecció Civil, que crec
que també ens ajuden i cada vegada van essent més presents als actes de la ciutat.
Per tant jo el que proposava era felicitar-los i també a tots els balladors de la faràndula
i de diverses entitats que han anat protagonitzant tots els actes de les Festes.
Dit això, en quant a activitat i fent un resum, perquè la resta ho tenen en la
documentació de les actes, el primer comentar que el dia 27 d’agost vàrem estar amb
la Sra. Neus Munté, Consellera de Benestar i Família de la Generalitat, parlant del
tema de la residència de l’antic hospital Sant Jaume.
El dia 28 vàrem tenir aquí a Olot el Sr. Josep M. Recasens, que és el Director General
de Comerç, signant diversos acords amb entitats, una amb l’Associació de
Comerciants d’Olot, l’altra amb la Junta de Placers, i després també vàrem passejar
pel centre de la ciutat per conèixer l’activitat comercial.
Crec que també val la pena que destaquem la visita que vàrem fer al Sr. Joaquim
Ferrés, Secretari General de governació i a la Sra. Montserrat Mundi, Directora
General d’aquest mateix departament de la Generalitat, per parlar dels temes com el
RiS3CAT, i dels projectes europeus, que d’alguna manera també van avançant.
I fa pocs dies vaig estar a saludar i acompanyar el Sr. Jordi Ciuraneta, Conseller
d’Agricultura de la Generalitat, a la visita que va fer a la Cooperativa la Fageda.
Hi ha moltes activitats que crec que no tenen més interès, però d’alguna manera
també a la Junta de Govern ja he anat explicant el que hem anat fent, i aquest seria el
despatx oficial que volia remarcar aquí al Ple.
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des
del dia de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat concretament el dia 30 de
juliol:
-

de particulars : 41
i d’entitats : 52

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :
- el dia 27 d’agost, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, es va desplaçar a
Barcelona per entrevistar-se amb l’Hble Sra. NEUS MUNTÉ, Consellera de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 28 d’agost, va rebre la visita a Olot del Sr. JOSEP M. RECASENS, Director
General de Comerç, que va venir a firmar dos convenis, un amb els Placers i l’altre,
amb els Comerciants d’Olot. Després va visitar el funcionament de la nova plaça
mercat i els locals en obres de la nova Oficina de Turisme i dels establiments
comercials que s’instal.laran als baixos de l’edifici de l’antic Hospital.
- el dia 1 de setembre, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr.
JOSEP M. PADROSA, Director de Catsalut de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 9 de setembre, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el
Sr.JOAQUIM FERRER, Secretari General del Departament de Governació i amb la
Sra. MONTSERRAT MUNDÍ, Directora General d’Administració Local i per assistir a la
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reunió del Consell Rector del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
- el dia 22 de setembre, va tenir una reunió a Girona, amb el Sr. JOSEP TRIAS,
Director territorial de Salut i amb altres membres de la seva àrea.
- i finalment el dia 23 de setembre va anar a saludar l’Hble. Sr. JORDI CIURANETA,
Conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, que es trobava visitant la
Cooperativa La Fageda.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS
ACTES que ha mantingut durant el mateix període :

i ASSISTÈNCIA A

- De l’1 al 15 fa estar fora de la ciutat, per vacances i agraeix el Primer Tinent
d’Alcalde, Josep Berga, el fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia.
- el dia 16 d’agost va assistir a la Missa i a la Benedicció de les aigües de Sant Roc
que se celebra cada any, el dia del Patró.
- el dia 19 d’agost, va assistir a la presentació de la UE Olot que va tenir lloc a l’Estadi
municipal.
- el dia 22 d’agost, va assistir al Pregó de la festa del barri de Pequín, que va
pronunciar el Sr.Jaume Cos; va presenciar bona part del Partit de la UE Olot amb el
CD Alcoyano a l’Estadi Municipal i finalment va assistir a la recepció del Festival de
Música i Dansa de les Preses que va tenir lloc al recinte de la piscina municipal
d’aquest municipi.
- el dia 24 d’agost va ser present a una roda de premsa que va tenir lloc al Saló de
Sessions d’aquest Ajuntament, en la qual es va presentar i fer pública, la programació
de les Festes del Tura 2015, amb totes les seves novetats.
- el dia 25 d’agost va participar també d’una roda de premsa al Saló de Sessions, en
la qual es varen presentar les exposicions que s’inauguraran per les Festes del Tura :
una dedicada a Marian Oliveras i l’altra al bibliòfil Miquel Plana.
- el dia 26 d’agost, juntament amb la regidora de Festes, Mar Roca, varen rebre el
grup d’alumnes més grans de l’Estiu Riu, que va fer un simulacre de Ple, al Saló de
Sessions.
- el dia 28 d’agost va assistir a la clausura del whorkshop organitzat pels arquitectes
RCR que va tenir lloc al seu estudi del c/ Fontanella, 26; a la diada de portes obertes
de l’espai Paxinc, que d’ara endavant serà la seu de la redacció del setmanari La
Comarca d’Olot i va anar a saludar la nova comissió de Montolivet, que organitzava un
berenar-sopar a la plaça del barri i a les Tures de la ciutat que es varen fer una foto a
la Plaça Clarà, abans d’anar a sopar.
- el dia 29 d’agost, va presidir l’acte de reconeixement als nois i noies que obtingueren
millors notes a les proves PAU, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest
Ajuntament; va assistir a la botifarrada popular organitzada pels veïns del Nucli Antic a
la Plaça Pia Almoina i al lliurament de trofeus als guanyadors del concurs de colles
sardanistes que va tenir lloc a la Plaça de Braus.
- el dia 2 de setembre es va desplaçar a Mollerussa (Lleida) per assistir a la
Comissió Executiva de l’AMI, que va tenir lloc al Teatre de Mollerussa,
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- el dia 3 de setembre va assistir a la inauguració de l’exposició de pintures de Lluís
Roura que varen servir d’il·lustracions per al llibre de Carles Gorbs, sobre el riu Fluvià,
titulat Fluvià, en una Galeria de la nostra ciutat.
- del dia 4 al 8 de setembre, dies de les Festes del Tura, va assistir als actes més
institucionals i als més emblemàtics i comenta que el balanç global de festes ha ser
positiu, amb una lleugera disminució d’incidències.
- el dia 6 de setembre, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del Clúster
Innovacc que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 10 de setembre, va assistir a la conferència de la Sra. MURIEL CASALS,
expresidenta d’Òmnium Cultural, que va tenir lloc a la sala Torín i a la Marxa de torxes
que va tenir lloc seguidament, actes organitzats per la delegació d’Òmnium Garrotxa,
per commemorar l’11 de setembre.
- el dia 11 de setembre, va assistir a l’acte commemoratiu de la Diada que va tenir lloc
davant de l’Ajuntament.
- el dia 15 de setembre, es va desplaçar a Barcelona, com a representant de la
Diputació de Girona, per assistir a una reunió al departament de Benestar i Família, del
Comitè operatiu de recepció temporal de refugiats.
- el dia 17, va assistir a la reunió mensual del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc al
Consell Comarcal.
- el dia 18 de setembre, va anar a felicitar la Sra. CARME JULIÀ SOLDEVILA, de la
Residència geriàtrica Montsacopa, amb motiu del seu centè aniversari; i seguidament
va assistir a un sopar dels Donadors de sang, que va tenir lloc en un restaurant de la
ciutat.
- El dia 19 de setembre, va assistir a la inauguració de l’exposició dedicada al bibliòfil
olotí Miquel Plana Corcó, que va tenir lloc a la sala “Caliu” dels Catòlics.
- el dia 21 de setembre, al matí, va ser present a l’obertura del Congrés Nacional de
Conservació del Cranc de Riu autòcton, que va tenir lloc a la sala Torín, per donar la
benvinguda a tots els participants i al vespre, va presidir una recepció a l’esportista
olotí NAN OLIVERAS que se li va oferir al Saló de Sessions, en reconeixement al
tercer lloc obtingut als Mundials de Triatló celebrats recentment a Chicago.
- el dia 22 de setembre, va assistir a les reunions de les Juntes del Sigma i del CASG,
que varen tenir lloc a les dependències del Consell Comarcal.
- i el dia 23 de setembre va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc
a la seva seu del c/ Fontanella.
3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2015LDEC002032 2015LDEC002424.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
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S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
5.1. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2015020758
Núm. expedient: SG052015000004

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte
que:
A data 18 de setembre de 2015 l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que preveu
l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local tal com recull el següent quadre:

Personal eventual màxim segons
art. 104 bis

7

Personal eventual contractat a
setembre de 2015

2 (dedicacions completes)

Adscripció

Serveis Generals

Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Aquest punt anirà venint repetidament aquí al Ple,
que és donar compte del compliment en relació al personal eventual, el personal
màxim que es podria tenir, segons marca la llei serien 7 persones, nosaltres aquí a
l’Ajuntament d’Olot teníem contractades dues persones, adscrits a Serveis Generals.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE LA SENYORA ANNA
DIAGO JOSÉ COM A PERSONAL EVENTUAL PER OCUPAR EL CÀRREC DE
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ
Núm. de referència: X2015016914
Núm. expedient: RHCO2015000054

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte del decret de nomenament de la senyora Anna Diago José, amb DNI
43630687D, com a personal eventual per ocupar el lloc de treball de confiança i
assessorament especial de responsable de comunicació, grup A2, amb efectes a partir
del 10 d’agost de 2015 inclòs.
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Presenta la proposta el Sr. Alcalde. És el nomenament de la Sra. Anna Diago com a
personal eventual per ocupar el càrrec de responsable de Comunicació, és una
d’aquestes dues persones d’aquestes set que podríem tenir com a personal eventual. I
es dóna compte del decret de nomenament.
El Ple es dóna per assabentat.
5.3. - DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DELS OO.AA.
Núm. de referència : X2015020871
Núm. expedient: CPG62015000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, en data 22 de setembre de 2015, corresponent a la
utilització de les pistes i/o espais de les instal.lacions esportives municipals.
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut
Municipal de Promoció d’Olot, en data 22 de setembre de 2015, corresponent al Conte
de la faràndula sobre Sant Lluc i l’espai fira de tardor (Sant Esteve).
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut
Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, en data 22 de setembre de 2015, corresponent
a les activitats per a la gent gran curs 2015/2016.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. És parlar de preus públics, que també és un tema
que ve repetidament aquí al Ple; uns preus públics de l’Institut Municipal d’Esports en
relació a preus d’utilització de pistes i instal·lacions esportives, de la Junta de Govern
de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot en relació al conte de la faràndula o a l’espai
Fira de tardor; i l’últim és un de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot
corresponent als preus de diverses activitats de gent gran per al curs 2015-16.
El Ple es dóna per assabentat.
6.1. - APROVAR LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2016
Núm. de referència : X2015020454
Núm. expedient: RH102015000003

Vista la petició de la Conselleria d’Empresa i Ocupació relativa a l’assignació de les
Festes Locals per a l’any 2016, consultats els agents socials que figuren en el present
expedient, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de
la Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
ASSIGNAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2016 pels dies:
•

DIJOUS 8 DE SETEMBRE DE 2016.

•

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE DE 2016.
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Presenta la proposta la Sra. Mar Roca. Com anem fent en els últims anys, des de
l’Ajuntament, el que hem fet és plantejar els dies de festa local, el 8 i el 9 com a festes
locals de l’any 2016. Aquesta proposta l’hem fet arribar a totes les entitats de la ciutat i
la resposta de totes elles ha estat que estaven d’acord amb aquesta proposta. Per
tant, nosaltres els proposem que el 8 i de setembre i el 9 de setembre de l’any 2016
siguin les festes locals.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
7.1. - MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'ANY 2015 PER LA
RECLASSIFICACIÓ DE LES CATEGORIES D'AGENT I CAPORAL DE LA POLICIA
LOCAL EN EL GRUP C1
Núm. de referència: X2015020743
Núm. expedient: RH122015000015

Atès que el dia 13 de març de 2015, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC), la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives, que en el seu article 65 modifica la Llei 16/1991 de les policies locals,
afegint-hi una disposició addicional setena, amb el següent text:
“1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de
l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el
grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que diferència retributiva del sou base
resultant de la classificació en el grup C1 es dedueixi de les retribucions
complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.
3. Els triennis perfeu en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de
classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el
grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ser perfets.
4. Les persones aspirants a la categoria d’agent, durant la realització del curs selectiu
a l’ISPC, han de percebre les retribucions bàsiques corresponents al grup C2.
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no suposa evidència o
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.
6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous
grups de classificació professional:
- A l’escala superior, el grup A1
- A l’escala executiva, el grup A2
- A l’escala intermèdia, el grup C1
- A l’escala bàsica, el grup C2 ”.
Atès que l’entrada en vigor de la Llei ho era amb efectes al 14 de març de 2015, cal fer
les adaptacions necessàries als instruments organitzatius de gestió de personal, ja
sigui mitjançant la relació de llocs de treball de la Corporació o el catàleg corresponent
de l’any 2015, sense que això comporti cap modificació de la plantilla orgànica per als
cossos de la Policia local, atès que l’escala bàsica continua essent classificada en el
Subgrup C2 .
Vist l’informe emès per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de
Catalunya de data 25 de març, que resol que l’escala bàsica (agents i caporals)
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continuen classificats en el Subgrup C2, i, per tant, no s’han de modificar les plantilles
orgàniques, sense que la reclassificació administrativa de caràcter econòmic al
Subgrup C1 suposi afectació a les titulacions requerides per l’accés o per la promoció
professional.
Aquesta modificació no altera la plantilla de personal (donat que té efectes merament
econòmics) motiu pel qual les cotitzacions a la Seguretat Social no es veuran
afectades, i es mantindrà el grup de cotització com a C2. Aquest fet no altera la
cotització actual, donat que les cotitzacions es calculen d’acord amb el sou brut total.
Tampoc afecta al nivell de l’interval del complement de destí ja que la plaça continuarà
essent del grup C2.
Vist que d’acord amb la normativa aprovada, la reclassificació ho és a efectes
administratius de caràcter econòmic, i l’aplicació practica suposa que la diferència
retributiva corresponent al sou base de C2 a C1 es dedueixi de les retribucions
complementàries, però sense que comporti un augment de la massa salarial.
Atès que la diferència retributiva mensual entre el salari base del Subgrup C1 i el del
Subgrup C2 corresponent a l’exercici 2015, és de 120,77.-euros mensuals els mesos
normals i de 28,51.- euros mensuals que corresponen a la paga extraordinària de juny
i desembre.
Atès que la reducció de la diferència retributiva no es pot aplicar sobre el complement
de destí ja que no és l’adequat al no poder ser inferior al nivell que com a grau
personal es tingui consolidat pel seu gaudiment durant dos anys, es compensarà amb
el complement específic.
Atès l’esmentat, l’ import corresponent a l’increment del salari base del grup C2 al grup
C1 s’ha de compensar amb una reducció idèntica del complement específic previst a la
relació de llocs de treball, que és actualment de 570,66 euros mensuals, pels caporals,
excepte un caporal que és de 719,18 euros, i de 410,91 euros mensuals, pels agents.
Aquesta operació jurídica de reclassificació professional és neutra econòmicament, si
bé la seva distribució serà diferent, els complements específics mensuals
corresponents a l’exercici 2015 resultants de la reclassificació pels llocs de treball
d’agent i caporal seran de següents:
Subgrup
C2

Subgrup
C1

Diferència
C1-C2

Complement
Específic

C. Específic
requalificat

MES
NORMAL

599,25

720,02

120,77

1.030,74

909,97

PAGA
EXTRA

593,79

622,30

28,51

1.030,74

1.002,23

Subgrup
C2

Subgrup
C1

Diferència
C1-C2

Complement
Específic

C. Específic
requalificat

599,25

720,02

120,77

1.428,04

1.307,27

AGENT

CAPORAL
MES
NORMAL
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PAGA
EXTRA

593,79

622,30

28,51

1.428,04

1.399,53

Atès que aquesta modificació legislativa de caràcter vinculant i efectes jurídics afecta
als llocs de treball d’agent de la policia local (34 llocs) i de caporal (8 llocs).
La modificació també afecta la percepció dels triennis que es meriten a partir del
moment de l’entrada en vigor de la modificació de la llei 16/1991.
Atès que, si bé les administracions locals han de portar a terme les corresponents
modificacions de les seves relacions de llocs de treball per adaptar els imports dels
conceptes retributius a la reclassificació esmentada, s’ha de considerar que els efectes
administratius de caràcter econòmic hauran de referir-se a la data d’entrada en vigor
de la norma.
Atès que la creació, modificació, refosa i supressió dels llocs de treball es realitza
mitjançant les relacions de llocs de treball ( o instrument organitzatiu similar, en els
termes regulats a l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic).
Atès que la competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’article 52.2.j) de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, Llei Municipal i
de règim local de Catalunya.
Atès que la finalitat de la norma legal es equiparar la situació laboral de la policia local
a Catalunya amb la que ja tenen la majoria de cossos de policia local d’altres
comunitats autònomes ( Llei de coordinació policies locals Cantabria 3/2014, que
modifica la Llei 5/2000; Llei de coordinació policies locals de Castella la manxa,
8/2012; i la Llei 4/1998 de coordinació policies locals de Múrcia, entre d’altres).
Vist l’expedient administratiu el president de la Comissió Informativa del Ple
General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament
d’Olot de l’any 2015, per donar compliment a la Llei 3/2015, de mesures fiscals,
financeres i administratives, i que suposa la reclassificació administrativa de caràcter
econòmic atribuint les retribucions bàsiques amb l’import establert pel grup de
classificació C1 als membres de l’escala bàsica (agents i caporals) adscrits al cos de la
policia local d’Olot.
Segon.- Modificar l’import del complement específic dels llocs de treball d’agent i de
caporal, per tal d’integrar la modificació retributiva prevista a l’article 65 de la Llei
3/2015, amb la minoració corresponent del complement específic resultant de
l’augment del salari base del grup C2 a C1.
Com a resultat d’aquesta modificació retributiva el complement específic anual de la
plaça d’agent grup C1 és de 12.924,10€ i la de caporal grup C1 és de 18.486,30€.
Tercer.- Els triennis perfets des de l’entrada en vigor de Llei 3/2015 de Mesures
fiscals, financeres i administratives, el 14 de març de 2015, ho seran en relació al
Subgrup de classificació C1.
Quart.- Els aspirants a la categoria d’agent del cos de la policia local d’Olot percebran
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les retribucions del Subgrup C2, fins que superin el curs selectiu de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, d’acord amb l’article 65 de la Llei 3/2015.
Cinquè.- Aplicar en la nòmina del mes d’octubre les modificacions retributives
derivades del canvi de les retribucions bàsiques i en el complement específic
corresponents als llocs de treball afectats per la modificació.
Sisè.- Autoritzar el pagament de les diferències retributives derivades de les
disposicions anteriors des del 14 de març de 2015.
Presenta la proposta el Sr. Josep Gelis. El mes de març d’aquest any la Generalitat de
Catalunya ha modificat la Llei de policies locals, en el sentit que es donarà a la Policia
el grup C1. En aquest sentit els comentaré una mica els punts més importants que ha
modificat la llei, que és que aquests funcionaris de cossos de policia municipal
passaran al grup econòmic C1, aquesta classificació no representa un increment
retributiu ja que l’increment que podria representar el grup C1 tindrà una deducció en
les retribucions complementàries del grup de treball corresponent. Sí que els triennis
quedaran incrementats en la mesura que correspongui per formar part d’aquest grup
C1.
Després hi ha tota una altra sèrie de disposicions, que tenim a la proposta, que són
mesures tècniques, jo crec que no val la pena aquí llegir-les. En tot cas el que
proposem és aprovar, en primer lloc, la modificació de la relació de llocs de treball de
l’ajuntament, atribuint les retribucions bàsiques amb l’import de la categoria C1 als
membres de la policia municipal; en segon lloc modificar l’import del complement
específic segons es detalla en aquesta llei a què hem fet referència; en tercer lloc els
triennis ho seran en relació al subgrup C1; en quart lloc els aspirants a la categoria
d’agent del cos de la Policia Local d’Olot es retribuiran com a subgrup C2 fins que
superin el curs de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya; en cinquè lloc aplicar la
norma del mes d’octubre aquestes modificacions i les diferències que en puguin sortir,
i en cinquè lloc i últim autoritzar el pagament d’aquestes diferències.
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Només aprofitant que parlem
de la Policia, només per dir que ens sembla molt bé a nosaltres com a grup que els
treballadors de la casa tinguin el reconeixement en forma de la classificació de la
categoria que tenen, tinguin el reconeixement que es mereixen. Evidentment són ells,
els treballadors de la casa, els que fan que el dia a dia funcioni correctament com s’ha
dit en l’agraïment inicial, fan una tasca que és molt complexa i que toca diversos
àmbits i el de la Policia és un tema especialment delicat, especialment difícil. Aquesta
mateixa setmana celebrem també que hem vist per la premsa que hi ha hagut una
sèrie de millores en l’equipament i la capacitat d’avanç de la Policia, però no podem
deixar de referir-nos a un tema que ja hem tractat diverses vegades, com sempre que
ha pogut sortir; nosaltres sempre ens hem referit a què pensem que cal ampliar la
plantilla, vàrem aprovar un punt que està en la línia d’intentar recuperar places que
s’havien perdut; nosaltres pensem que de cares a l’exercici del 2016 s’ha d’anar
pensant en augmentar la dotació de la plantilla de la Policia. Aprofitem aquest punt que
sabem que no tocava, però aprofitem aquest punt per tornar a referir-nos al tema
aquest de la Policia i agrair la feina que fan.
Intervé el Sr. Gelis. Només simplement confirmar-li això, que sí que tenim la intenció i
la voluntat de poder cobrir totes les places que ens permeti la llei cobrir, inclús des
d’aquesta regidoria intentarem arribar al que ja havíem proposat fa quatre anys: arribar
al coeficient d’1,5 policies per cada 1.000 habitants, però això dependrà de les
possibilitats pressupostàries i que ho puguem aprovar segons els criteris de la llei.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
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8.1. - RECUPERACIÓ DE PART DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE
DE 2012
Núm. de referència : X2015020462
Núm. expedient: RH132015000090

Vist el que preveu el Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de setembre de 2015, pel que es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, en
relació a la recuperació de part de la paga (48 dies) i la forma de fer-ho.
Vist l’informe emès per la Secció de Recursos Humans (que s’acompanya).
Vist que en la liquidació de l’exercici 2014 es va dotar una provisió pel 100% de la part
de la paga pendent de recuperar per tal de preveure el possible pagament al llarg de
l’exercici 2015 i vist que el capítol I del pressupost de 2015 té dotació suficient com a
crèdit disponible per a procedir a l’ordenació de l’esmentada paga, a les partides que
corresponen.
Vist l’informe de l’Interventor en el sentit que la Corporació compleix amb els criteris i
procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (s’acompanya a l’expedient).
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a la liquidació i al pagament al personal funcionari, al personal
laboral i al personal eventual de la Corporació (Ajuntament, Organismes autònoms i
empresa municipal GUOSA) de part de la paga extraordinària de desembre de 2012
(equivalent 48 dies), d’acord amb l’article 1 del Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de
setembre de 2015, pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació
pública i d’estímul a l’economia.
Segon.- Aquesta liquidació de drets retributius es farà efectiva dins l’exercici 2015 i
amb càrrec a la partida:
Operació

Referència

0

Tipus

Partida

Import

Descripció

CC1

Despeses

15130 920 15201

125300.00

PART PAGA NADAL 2012

000

CC
2
000

CC
3
000

CC
4
000

CC
5
000

Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. S’ha rebut ja l’ordre des del Govern per
poder pagar el 26,4 que faltava de la paga extraordinària del mes de desembre de
2012, que es va deixar de pagar i esperem que l’any vinent puguem pagar el 50%
restant. Nosaltres ja teníem provisionat aquí a l’Ajuntament en la liquidació de l’exercici
del 2014 es va dotar el 100% de la paga, llavors vol dir que aquests diners hi són, i
aquests diners es pagaran dintre dels mesos d’octubre i novembre.
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. És un tema que ja el vàrem
tractar el 2012 i va ser una mica delicat; dir que ens agradaria fer referència al que es
va dir el 2012; en aquell moment era un moment que la crisi ens havia caigut a sobre i
ja vàrem dir que la manera de gestionar del govern espanyol era la d’imposar la
càrrega sobre el més feble que eren els treballadors públics, d’una manera que
nosaltres pensàvem absolutament injusta. I en aquell moment, el 2012, ja dèiem fa
tres anys, que “quan vinguin eleccions segur que es recuperarà la paga” i
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CC
6
000

efectivament, curiosament el 2015 hi ha eleccions, sembla ser, i curiosament el govern
espanyol dóna la possibilitat de retornar la paga als funcionaris que depenen de les
lleis estatals.
Val a dir, i permeti’m que també ho digui, val a dir que compte, que els treballadors
que no depenen de les lleis estatals sinó que depenen de les lleis autonòmiques, en
aquest cas de la Generalitat de Catalunya, res de recuperar la paga que ens deuen.
És a dir, els treballadors de la Generalitat de Catalunya seguim escanyats per les
imposicions d’en Montoro, del govern espanyol i seguim amb l’escanyament que ens
imposen les lleis estatals. Bé, veurem què passa després del 27 de setembre, després
de diumenge i a veure si finalment ens desescanyen les lleis que ens imposen
aquestes restriccions pressupostàries, que segur que venen per les retallades
imposades al pressupost de la Generalitat.
Res més, evidentment, com ja vàrem dir fa tres anys, és absolutament de justícia que
els treballadors no siguin els que rebin les conseqüències de la crisi. Estem a favor.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
9.1. - RECLASSIFICACIÓ DE LLOC DE TREBALL DE VICESECRETARIA
Núm. de referència: X2015020562
Núm. expedient: RH122015000014

La regulació jurídica vigent dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional es conté fonamentalment, a la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Llei de
Bases de Règim Local, a la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, al Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, sobre funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i al Reial Decret 1732/1994,
de 29 de juliol, sobre previsió de llocs de treball a funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional.
Les disposicions esmentades reserven en exclusiva a aquests funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional les responsabilitats
administratives comprensives de les funcions de Secretaria i Intervenció.
L’Ajuntament d’Olot és un municipi de prop de 34.000 habitants, que compta dins la
seva organització amb diferents ens dependents: quatre organismes autònoms, tres
fundacions, una societat mercantil de capital íntegrament públic i també forma part
molt activa de dos consorcis, encarregant-se de la secretaria d’un d’ells.
El lloc de col·laboració de vicesecretaria permet poder atendre satisfactòriament les
tasques encomanades al lloc de treball de secretaria, tant del propi ajuntament com
dels seus ens dependents i dels altres dels quals en forma part.
Considerant que la plaça de vicesecretària està classificada en la categoria d’entrada i
atenent la gestió directa que realitza i les responsabilitats que assumeix en el
desenvolupament de les tasques atribuïdes al lloc de secretaria per la normativa dels
funcionaris amb administració de caràcter nacional.
Considerant els serveis administratius d’aquest Ajuntament s’estructuren en diferents
seccions, les quals es fa necessari coordinar, així com la conveniència d’unificar i
racionalitzar les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de
Juntes, Òrgans o Entitats dependents de la Corporació.
Aquest ajuntament considera convenient que aquest lloc de treball ha de tenir la
mateixa classificació que el lloc de secretaria.
Atès que l’article 2.g) del Reial Decret 1732/1994 contempla la possibilitat de que la
Corporació local pugui crear discrecionalment llocs de col·laboració, així com també
proposar la seva classificació, per a l’exercici de les funcions de col·laboració
immediata a les de Secretaria, Intervenció o Tresoreria llocs de col·laboració. A aquest
llocs els correspon la substitució dels seus titulars en cas de vacant, absència,
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malaltia o abstenció legal o reglamentària, així com per a l’exercici de les respectives
funcions reservades que, prèvia autorització de l’Alcaldia o Presidència, li siguin
encomanats pels esmentats funcionaris titulars.
Aquesta reclassificació del lloc de treball no suposa modificació de la plantilla de
personal, en tant que la plaça ja està prevista i coberta amb destinació definitiva per un
funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala
de secretaria.
Tanmateix sí requereix la modificació de la Relació de llocs de treball, incorporant que
per ocupar l’esmentada plaça es requereix que sigui un funcionari d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior.
En conseqüència, el president de la Comissió Informativa del Ple General de
l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar reclassificar l’actual lloc de treball de Vicesecretaria, de la categoria
d’entrada a la categoria superior.
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya la
reclassificació en la categoria superior de l’esmentat lloc de treball.
Tercer.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot de tal manera que
s’exigeixi per la cobertura de la plaça un funcionari d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, de la subescala de secretaria, categoria superior.
Quart.- Exposar al públic l'expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions,
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin i dotar econòmicament la plaça
amb la corresponent modificació del pressupost.
Quart.- Trametre certificació dels presents acords al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya- Direcció General d’Administració Local- i a la “Dirección
General de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas” als
efectes procedents.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. L’àrea jurídica d’aquest Ajuntament, hem passat
un temps on teníem problemes per escassetat de mitjans, perquè cada vegada es fa
més complicat tot el tema de contractació: els plecs de contractació han de ser molt
ben fets, molt afinats, amb moltes condicions, hi ha cada vegada més aspectes que
van sortint en contractació. Finalment estem intentant que totes les contractacions que
hi ha a l’Ajuntament, que tots els serveis que es presten a l’Ajuntament siguin a través
d’un tema de contractació i per tant necessitàvem reforçar tots els temes de
contractació, necessitàvem que a més això pogués tenir una certa rapidesa, que en el
moment que decideixes pogués anar ràpid; hi ha una feina molt feixuga en els temes
de contractació per part de tècnics que han de fer els informes però també per a
l’anàlisi de totes les documentacions que es presenten, per veure que tot s’ajusta
estrictament a llei, per tant l’àrea jurídica, l’àrea de Secretaria quedava una mica justa.
A més hi ha tot el tema de la Llei de la transparència, que es tramita i es porta
directament des d’aquesta àrea de Secretaria i que volem impulsar i volem implantar i
volem millorar i per tant necessitàvem també més recursos humans per poder tirar
endavant aquesta àrea de transparència.
I per últim també, en relació al tema d’organismes autònoms, havíem parlat diverses
vegades que probablement era necessari que tinguessin un reforç des del punt de
vista jurídic, en molts temes del seu funcionament del dia a dia, i que tampoc, podíem
acabar d’assumir del tot si no teníem més personal.
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Amb l’arribada de la nova Secretària, se’ns ofereix aquesta oportunitat de poder cobrir
aquestes mancances que tenia l’àrea jurídica i això passa per reclassificar la plaça de
Vicesecretària, convertint-la en una plaça de primera. Això ens permet mantenir dintre
la nostra estructura una persona que ha demostrat sobradament la seva bona
preparació, la seva bona manera de fer, que porta molts anys aquí a l’Ajuntament, que
coneix perfectament el funcionament de l’administració i que ens estalviarem tota
aquella corba d’aprenentatge que qualsevol persona nova que entri a l’Ajuntament o a
qualsevol empresa ha de fer. Per això ens ha semblat que una bona estratègia era
precisament reclassificar la plaça, evidentment hi haurà un concurs i es podran
presentar altres persones, i valorarem els mèrits i una part del meu discurs pot ser que
no acabi essent la realitat, perquè evidentment això serà un concurs, si les coses van
com van, perquè en aquests moments són molts els ajuntaments que busquen
secretaris o secretàries de primera; sense anar més lluny, el mateix Ajuntament de
Girona en aquests moments està buscant un Secretari de primera perquè la Sra.
Glòria Gou ha vingut cap aquí i ells estan buscant. Per tant el lògic seria que s’acabi
confirmant que qui es presenti sigui la Sra. Alícia Vila, i per tant aconseguirem aquests
objectius: reforçar l’àrea amb una persona que ja té experiència, coneix l’Ajuntament i
que immediatament serà molt efectiva, com ja ho està essent en aquests moments.
Per tant els demanem això: reclassificar l’actual lloc de Vicesecretària, canviant-li la
categoria d’entrada per la categoria de primera, que és la categoria superior. Això és la
proposta que fem des de l’equip de govern, no sé si volen fer alguna intervenció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només per dir que compartim
les explicacions i els arguments que acaba de fer el Sr. Alcalde i que votarem a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Ens agradaria intervenir per la
trajectòria que portem en aquest Ajuntament. Estem absolutament d’acord també amb
el company García, com argumenta la part explicativa d’aquest punt, no es tractaria
d’un Ajuntament de les dimensions d’Olot; té una complexitat i unes tasques molt
difícils, intentar consolidar l’equip de treball, un equip de treball que en la nostra
Secretaria ha demostrat que ha funcionat molt correctament i que en general tothom hi
ha estat molt d’acord i satisfet amb les seves tasques, i pensem que la línia aquesta
d’intentar trobar una sortida, una fórmula adequada per intentar assegurar, en la
mesura que es pugui, la consolidació d’aquest equip de treball, pensem que és una
acció molt interessant, i els donem absolutament tot el nostre suport.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
10.1. - AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA D'AQUEST
AJUNTAMENT
Núm. de referència: X2015020728
Núm. expedient: RH172015000014

Vista la sol·licitud presentada per la senyora Eva Maria Doblas Bueno, en data 16 de
setembre 2015, amb número de registre d’entrada E2015009145, per mitjà de la qual
demana la compatibilitat de l’activitat que desenvolupa a l’Ajuntament d’Olot amb una
altra activitat per compte aliè.
Atès que la senyora Eva Maria Doblas Bueno, personal laboral d’administració general
d’aquest Ajuntament, categoria d’administrativa grup C1, adscrita al servei de
Recursos humans, té assignada una tipologia de jornada completa, i que la dedicació
de 10 hores setmanals per treballar per compte aliè en una activitat administrativa es
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realitzarà fora de la jornada assignada a l’Ajuntament.
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa la senyora Eva Maria Doblas Bueno
en aquest Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació
exclusiva o similar.
Vist que la tipologia de la segona activitat no impedeix o menyscaba l’estricte
compliment dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o independència ni
supera els límits de remuneració establerts per la normativa vigent.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar a la senyora Eva Maria Doblas Bueno (DNI 77918347M) la
compatibilitat de l’activitat administrativa per compte aliè amb una dedicació de 10
hores setmanals, distribuïda fora de la jornada de treball assignada en aquest
Ajuntament, amb l’activitat que desenvolupa com a laboral de la plantilla d’aquest
Ajuntament, categoria administrativa administració general adscrita al servei de
Recursos humans, amb una tipologia de jornada completa.
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
si la segona activitat impedís o menyscabés l’estricte compliment dels
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.
si la segona activitat tingués alguna relació amb els assumptes que la
persona conegui per raó de càrrec.
si la dedicació horària de la segona activitat coincidís amb la jornada
laboral.
si al complement específic de la plaça que ocupa la senyora Eva Maria
Doblas Bueno se li assignés una retribució en concepte de dedicació
exclusiva i/o incompatibilitat.
Tercer.- La senyora Eva Maria Doblas Bueno està obligada a posar en coneixement
d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la
segona activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. La Sra. Eva Maria Doblas demana
poder fer compatible l’activitat que desenvolupa en aquest Ajuntament, està treballant
a jornada completa a Recursos Humans, i vol fer una activitat fora de l’Ajuntament.
Revisada aquesta situació i havent fet els informes previs, s’ha vist que era factible,
que era perfectament compatible, i llavors es demana poder autoritzar a la Sra. Eva
Maria Doblas Bueno la compatibilitat de l’activitat administrativa per compte aliè, amb
una dedicació de deu hores setmanals.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
11.1. - CONVALIDAR DECRET DE L'ALCALDIA D'ADQUISICIÓ DE DOS COTXES
DE FERROCARRIL C-8 i C-11
Núm. de referència : X2015017505
Núm. expedient: CC012015000280

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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CONVALIDAR el Decret de l’Alcaldia del dia 31 de juliol de 2015 relatiu a :
-Aprovar dels contractes de compra-venda entre l’Ajuntament d’Olot i el “Centro de
Estudios Históricos del Ferrocarril Español” per a l’adquisició de dos cotxes de
ferrocarril 3a classe EX-FC d’Olot a Girona núm. C-8 i C-11.
-Fixar el preu d’aquesta compra-venda en 40.000 € pel cotxe C-8 i 40.000 € pel cotxe
C-11
Presenta la proposta el Sr. Josep Berga. Bé, aquest és un tema que tot i que és la
convalidació d’un decret, val la pena explicar-ho amb una mica de detall, perquè no
deixa de ser un pas més en una aventura, podria dir, o un projecte patrimonial de la
ciutat, que d’aquí a uns anys ens en podem tots sentir molt orgullosos, però que té una
certa complexitat. He d’explicar que es tracta de la recuperació de dos vagons –de fet
en diuen “cotxes”, però nosaltres en diem “vagons”, perquè la gent s’hi entengui–, que
sortosament es van salvar; és a dir, són dos dels cotxes que utilitzava la locomotora 22
del tren d’Olot, del ferrocarril d’Olot –tampoc és “tren” correcte, si volem fer servir els
noms correctes n’hem de deixar de dir “tren” i dir-ne “ferrocarril” – i que en el seu dia
es van salvar gràcies a què quan es va tancar la línia van anar a funcionar com a
bungalows en un càmping a Madrid, la resta es van destruir com a ferralla,
pràcticament tots, es van cremar, se’n va aprofitar el ferro, i aquests, sortosament, es
van salvar fent aquest ús de bungalow. I dic sortosament, perquè passa en aquest
interval de temps que quan deixen de fer l’ús que els hi és habitual, passen a tenir una
consideració patrimonial amb el temps. És a dir, ara ens mirem amb nostàlgia el tren
d’Olot, ens mirem amb nostàlgia que era el primer que va tancar l’any 69 i ens
agradaria conservar-ne algun element per a la memòria.
El Centre d’Estudis Històrics del Ferrocarril Espanyol els va detectar a Madrid en el
seu dia, els va comprar al càmping i aquell centre té per objectiu no comercialitzar amb
els cotxes i amb els elements ferroviaris, sinó retornar-los allà on tenen una vinculació
històrica per tal que l’Ajuntament o qui sigui n’acabi fent un projecte que els pugui
posar a l’abast de la ciutat o a l’abast de les persones.
L’any 2007, de seguida una vegada adquirits els va oferir a l’Ajuntament d’Olot;
l’Ajuntament d’Olot en el seu moment ja va fer el pagament del 50% d’aquests cotxes,
però no n’hi havia prou amb això, és a dir, el Centre d’Estudis del Ferrocarril no es
conforma amb que se li paguin els diners que valen, sinó que el que volen realment és
un compromís per part de la ciutat, per part del comprador, que acabaran essent
exposats com a ells els agrada i com ha de ser; és a dir, que tothom en pugui gaudir.
Per això va ser una compra que només se’n pagar el 50% en forma de dipòsit i es va
signar un conveni amb l’Ajuntament que durant 5 anys havíem de fer-ne la restauració
definitiva. Aquesta restauració no es va poder completar en els cinc anys que tocaven,
i va ser l’any 2012 que ja estant el nostre equip en el govern es va veure en la
necessitat de demanar una renovació d’aquest conveni, un període de temps més
llarg, poder fer un projecte de remodelació –de restauració seria la paraula– d’aquests
vagons, ens vàrem posar en contacte amb l’Associació d’amics del tren Olot – Girona,
ells s’hi van comprometre, varen fer un projecte, el Centre d’Estudis Històrics el va
donar per bo, i d’aquí ha continuat la cosa.
S’ha estat treballant durant aquest temps, en aquests moments els vagons estan en un
lloc on s’hi ha anat treballant tot el que és el rascat de la pintura, s’ha fet la part més
bruta d’aquesta restauració, estan tapats; és a dir, estan en uns prats. És veritat que
estan sotmesos a les temperatures però en canvi estan perfectament protegits en
quant a tapats, i ara ja entrem en una fase en que ve aquella part més fina ja, del
pintat, de posar-hi els elements metàl·lics, les plaques, tota una sèrie d’elements que
es conserven. El projecte ha convençut suficientment el Centre d’Estudis Històrics del
Ferrocarril com perquè diguessin a la ciutat: ara sí que ja veiem que s’ha acomplert
l’objectiu, veiem que hi ha una entitat que estima aquests elements patrimonials i estan
disposats a posar-los en joc i hem firmat el conveni definitiu, aquest 31 de juliol amb

Mod ACTS_DP06

16

forma de decret, per acabar de fer l’acord.
El que queda per pagar són 15.000 euros de cadascun dels cotxes; 15.000 que es
pagaran aquest 2015, 15.000 que es pagaran l’any que ve el 2016. El que haurem de
fer ara properament és traslladar aquests cotxes a un lloc tancat per acabar-ne la
restauració i el projecte que tenen l’Associació d’amics del tren Olot – Girona, un
projecte ambiciós per altra banda, seria que una vegada restaurats els dos cotxes, la
ciutat pogués recuperar la locomotora 22, és a dir, la locomotora que tots recordem
que l’any 2011 amb motiu del centenari van portar durant uns dies al pàrquing del
Casal Marià. He de recordar que aquesta locomotora és propietat de l’Ajuntament però
que la tenim cedida al Centre del Ferrocarrils Històrics de la Generalitat que en fan la
conservació, al peu de Montserrat, allà a Monistrol, però que la ciutat en qualsevol
moment la pot recuperar pagant la quantitat simbòlica de 22 euros –és la locomotora
22–, només pagant 22 euros la ciutat pot recuperar aquesta locomotora.
El projecte, l’ambició tant de l’Associació com de la ciutat, hauria de ser que algun dia
poguéssim tenir aquest element, la locomotora i els dos cotxes restaurats, allà on
funcionaven, és a dir al recinte de l’Estació, i l’ambició encara més gran de l’Associació
seria poder fer un centre d’interpretació en alguna part de l’edifici de l’antiga Estació.
És a dir, és un pas més, no és un projecte ni molt menys acabat, senzillament és un
pas més que anem fent, suposo per poder veure completada aquesta il·lusió.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, ha estat, sincerament, molt interessant.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Només una petita
apreciació i també per acabar-ho d’entendre bé: nosaltres pel que ha explicat el Sr.
Berga i hem entès, ja es va pagar un 50%, falta l’altra meitat, sí?
Per entendre bé tot el procediment que s’ha seguit, més que res perquè en algun
moment havíem entès que si es restaurava, havíem de fer una feina de restauració
que pel que ha explicat ja s’ha fet, doncs ja s’havia pagat la meitat del que valia el cost
dels dos vagons, doncs d’alguna manera era saber si en la negociació de l’any 2012 ja
es va travar, ja es va fer aquest document travant bé l’acord, sobretot per no quedar
ara desemparats havent fet ja una primera paga de 50.000 euros i havent fet un esforç
de restauració important del tren. Però vaja, dit això, més enllà d’entendre el procés
bé, ens sembla bé que es miri de recuperar aquests vagons, ens sembla bé que pugui
servir de bona excusa per fer aquest centre d’interpretació; és a dir, entenem que per
tenir sentit per a la ciutat, anant més enllà de l’element decoratiu del tren d’Olot, sinó
que part de l’edifici de l’Estació, els vagons, que ens consta que un serà diàfan, que
tant s’hi podrà exposar fotografies o audiovisuals, serveixi com a eina educativa, per
poder recuperar la història del tren d’Olot, recuperar el significat, però potser fins i tot
per poder-nos plantejar conceptes de mobilitat sostenible.
Potser, no sé si és el moment, però nosaltres fins i tot ens podríem arribar a plantejar
perquè en aquest moment en el que estem i que de vegades en diferents moments de
ple ens ha sortit el tema de la mobilitat, per què no plantejar-nos recuperar el tren com
a element de transport, no pas l’ús de les carreteres.
Intervé el Sr. Berga. Diverses qüestions, la primera, el preu de cadascun dels cotxes
eren de 40.000 euros, en el seu dia, l’any 2007 se’n van pagar 20.000 euros de cada
cotxe, i l’any 2012 quan vàrem renovar el conveni per a tres anys més, en vàrem pagar
5.000 més de cada cotxe. Per tant el que queda per pagar són 15.000 euros. He de dir
que són unes quantitats que si no continuéssim avançant en això perdria la ciutat; és a
dir, si no complíssim amb aquest restaurar aquests elements ho acabaríem perdent.
La veritat és que hi ha una autèntica passió per aquests elements ferroviaris a la resta
d’Europa i seria fàcilment que hi hagués interessats; són cotxes fabricats a Anglaterra
l’any 1901 –no sé si ho havia comentat que eren de 1901– i per tant val la pena que a
la ciutat es retingui això.
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Sí que ha estat en tot moment l’operació ben travada, des del moment que hi ha hagut
una associació que realment ha demostrat el seu interès per fer aquesta restauració.
No ho he comentat, però aquesta restauració que està dirigida per l’Associació
d’Amics del tren Olot – Girona, la completaran a l’Aula Taller de fusteria Aula Forma’t,
és a dir, els seus alumnes, durant el curs que ve; també contribuiran a fer aquesta
feina, faran pràctiques de fusteria, estaran treballant en aquests cotxes.
Una cosa que pot sorprendre en quant al fet que el tren torni a ser un element de
transport, jo això sí que ho descartaria, com a mínim aquest tren, aquest en concret.
Ho dic perquè porta més d’un milió de quilòmetres, i perquè és un tren històric, però no
es descarta, i aquesta és una cosa que sorprèn quan entres en el món del ferrocarril,
que nosaltres ens enamorem de la part estètica del ferrocarril, mentre que hi ha
moltes persones d’aquestes associacions, molts d’ells enginyers, gent amb formació
tècnica, que del que estan enamorats és de la tecnologia. És a dir, per ells la
locomotora té sentit conservar-la si funciona, i aquesta locomotora podria tornar a
funcionar. No hem de descartar que si som valents no puguem fer una via de tres
quilòmetres i fem un tren turístic que funcioni, que tingui dos vagons però funcioni,
Probablement canviant el motor perquè no ens podríem exposar a una caldera vella,
perillosa, i segurament s’hauria de fer. Però s’ha de reconèixer que és una possibilitat,
el que passa és que aquesta, això ja és molt ambiciós, i ara de moment hem de mirar
amb una mica més de moderació les coses.
No sé si he respost prou bé a totes les preguntes, però aquesta és la idea.
I en quant al conveni que hem signat, potser val la pena, estan redactats en castellà
perquè és el Centro de Estudios Históricos i estan ubicats a Galícia; entre altres coses
diu: “resulta innegable la firme determinación al respeto tanto del Ayuntamiento de Olot
como de la Associació d’Amics del tren de Girona” d’acabar aquesta restauració, que
“el Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español no alberga ya duda alguna
acerca del cumplimiento final de los objetivos, que llevaron el primer día a optar por la
vila de Olot como lugar de destino definitivo para el coche de ferrocarril objeto del
presente documento” i més enllà diu “consideran irreversible el proceso iniciado”. Per
tant, ara amb aquests pagaments, al marge, i això sí que ho vàrem voler deixar molt
clar en aquest darrer conveni, al marge que ara fins i tot com a ciutat no acabéssim
complint amb aquesta restauració, aquests cotxes ja no marxen de la ciutat; aquests
cotxes són nostres i el futur dirà, si han aguantat 115 anys i tenim crisi, potser també
n’aguantaran dos o tres més abans de segons quines aventures.
Intervé la Sra. Tresserras. Només breument, Sr. Berga, ha quedat molt clar, gràcies.
Només ens referíem al tema del tren, recuperar el tren, no aquest, el tren modern. I
també plantejar-nos la sostenibilitat en el transport i la mobilitat
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
12.1. - MOCIÓ CONJUNTA DE SUPORT A L'ACOLLIDA URGENT DE POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
Núm. de referència : X2015020960
Núm. expedient: SG022015000007

L’Ajuntament d’Olot, així com les principals organitzacions municipalistes, ACM i FMC,
i el món local català en general, manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària
en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a
Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
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persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació
al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els
casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i
reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,
amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
−

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article
1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i
protegida.

−

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.

−

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

−

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

−

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.

−

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.

−

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament
a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el
desenvolupament.

−

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
que donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de l’Ajuntament d’Olot es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es
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•
•
•

transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•

•

•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

Tercer. Oferir el municipi d’Olot com a territori d’acollida.
Quart. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals o comarcals per a incorporar-hi l'asil.
Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida
i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Setè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Vuitè. Les actuacions previstes en els punts: quart, cinquè, sisè i setè comptaran amb
el suport tècnic del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Novè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
Desè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Onzè. Atès que la previsió de la possible arribada de població refugiada es preveu que
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no serà de forma immediata al nostre territori, i donat que geogràficament la Garrotxa
es troba fora de les rutes de pas de la població a la recerca de refugi, es proposa que
els ajuntaments que ho considerin acordin una aportació al Fons Català de Cooperació
consistent en la quantitat de 0’10 euros per habitant, destinats a l’atenció de població
refugiada en aquests moments d’emergència humanitària. Aquests fons es destinaran
a fer front a la greu emergència humanitària que està tenint lloc en aquests moments,
ajudant als municipis per on discorren les rutes utilitzades pels refugiats per fugir del
conflicte armat a prestar una millor assistència a les persones afectades.
Dotzè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Tretzè. Fer arribar aquest acord al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de
l’Estat espanyol.
Presenta la moció la Sra. Traveria, que llegeix el preàmbul de la moció i els acords que
es proposen d’adoptar.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. És una moció conjunta, això
vol dir que hi votarem a favor. De totes maneres també ens agradaria deixar palès i
que quedi constància d’un cert reconeixement a la plataforma Garrotxa Acull, una
plataforma que aplega moltes entitats i persones individuals que es van mobilitzar molt
ràpidament, a la qual vàrem assistir-hi regidors, entre ells també de l’equip de govern,
a l’última assemblea. I insistiré en un aspecte que allà sortia, i era molt el tema de la
urgència; és a dir, en tant en quant arribin aquests possibles refugiats, que sembla que
trigarà una mica, sí que és cert que podem fer encara moltes coses; podem recollir
diners, podem recollir altres recursos que necessiten aquestes persones i fer-los-hi
arribar, i pensem que seria bo que aquest sentit de solidaritat que tenen a nivell
individual moltes de les persones d’Olot i de la Garrotxa, potser ens donaria per poder
canalitzar aquesta solidaritat i que no quedés en la mera intervenció.
És cert i reconegut que l’administració porta una certa fama de lenta, d’una certa
burocràcia i ineficiència, jo penso que a aquestes alçades en bona part és
immerescuda i en tot cas sí que m’agradaria que en aquest cas això no es donés i es
fes una mostra real de rapidesa, d’eficiència i d’utilitat de l’administració en aquest
sentit.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Estem davant d’una
greu situació, com hem sentit, persones refugiades, marxant del seu país d’origen,
demanant ajuda a aquesta Europa capitalista, responsable en gran part dels conflictes
armats als quals responen aquests èxodes de població, i que és incapaç d’actuar sota
cap concepte, ni tan sols per decidir-ne les quotes, el repartiment. Tots ho hem vist,
aquests dies de negociació i encara com certs països d’extrema dreta hi voten en
contra; sembla que la Unió Europea només reaccioni quan es posa en risc el FMI o el
Banc Central Europeu o quan el poble comença a recuperar el poder i es posa en
entredit l’oligarquia i la troika. Tot plegat ens sembla bastant vergonyós.
Creiem que des dels municipis s’ha de denunciar aquesta situació, per això ho diem,
perquè pensem que hauria d’incloure algun punt aquesta moció en referència en
aquest sentit, perquè és una violació flagrant dels drets humans i cal assenyalar-ne els
culpables, així com ser conscients que aquesta situació no és una anomalia ni casual
ni puntual, sinó que es repeteix en el temps i a diferents països com el Kurdistan,
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Eritrea; no només a Síria. Malauradament la història es repeteix i no en països tan
llunyans, sinó que Olot en el seu moment també va patir situacions d’èxodes de
persones, que van haver de marxar, i cal ser conscients d’on venim per saber on
anem.
I també saber on som, perquè, tal com ha dit el Sr. García i tothom sap, a Olot s’ha
creat la plataforma Garrotxa Acull, això diu molt de la gent de la Garrotxa. També
volem agrair que l’Ajuntament s’hi hagi interessat i hi hagi participat, però alhora també
demanem que s’estableixi algun tipus de coordinació i suport mutu més enllà del
formalisme, que estem segurs que així serà.
També voldríem insistir en incloure alguns acords més en relació a generar solucions
per atendre les persones refugiades perquè com tothom sap, tenim una sèrie de bancs
amb pisos buits i pensem que caldria demanar que els cedeixin per a aquestes
finalitats de manera gratuïta, fins que aquestes famílies puguin assumir un lloguer amb
els seus propis recursos.
També considerem que aportar el 0,1% del pressupost, que són 3.500 euros, per al
Fons Català de Cooperació, que ja ho sabem que es va aprovar en el Consell
d’Alcaldes del Consell Comarcal és poc, tenint en compte que en temes de cooperació
sempre demanem que es destini el 0,7%. I tampoc s’hi val a dir que ara enviem
aquesta quantitat i l’any que ve ja ho veurem, per tant demanem un compromís real
que aquest suport econòmic es mantingui en el temps.
I parlant de temps, una cosa a què feia referència el Sr. García, en aquesta moció no
s’hi reflecteix la necessitat de fer pressió a les administracions pertinents i també a la
pròpia, per tal de concretar els acords en terminis. Som partidaris d’incloure el factor
temps perquè sovint veiem com els compromisos –i s’ha vist clarament en aquesta
Corporació– se’ls emporta el vent.
Som conscients de la situació i del lloc on estem, però també som conscients que des
dels ens locals es pot fer pressió a les administracions supramunicipals per tal que
agilitzin els terminis i per començar a rebre persones per treure-les d’aquesta greu
situació.
I en tot això ens alegrem que l’equip de govern s’hagi posat a treballar des del primer
moment i també valorem que portin aquesta moció al Ple i també creiem que per
dignitat i justícia cal ser més bel·ligerants amb certes qüestions d’aquesta moció,
encara que hagi estat acceptada per una gran quantitat de municipis i que des de la
CUP ens agradaria que alguns compromisos anessin una mica més enllà, perquè
pensem que hi ha possibilitats que així sigui, i més si d’ara endavant volem construir
aquest nou país.
En tot cas, sempre que hi ha d’haver un detonant que provoca canvis i tenim una mica
de marge per treballar, hi votarem a favor i els demanem que ens tinguin en compte
per sumar en aquest sentit.
Intervé la Sra. Clara Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Qui pot
estar en contra d’aquesta moció? Nosaltres no, sempre estem completament a favor
de tots els punts que diu, sí que com ja s’ha dit, ens sembla una quantitat petita i
insuficient el 0,10 cèntims per ciutadà, nosaltres hi faríem més i creiem que la ciutat
pot fer aquest gest.
En resum, en tots els punts hi estem força d’acord, sí que voldria fer unes altres
apreciacions; fer unes consideracions. Tal com diu la moció, estem preocupats per la
greu crisi humanitària en matèria de refugi que té lloc a la Mediterrània, però no
voldríem deixar de remarcar que no solament estem preocupats per aquesta crisi de
refugiats, estem també molt preocupats per altres moltes raons, entre elles per
exemple com no a tots els refugiats de països en guerra són considerats com a tals;
per exemple els ucraïnesos, que no són refugiats de guerra, són immigrants.
Estem preocupats perquè no es considera amb els mateixos paràmetres de gravetat el
fet que es morin centenars i centenars de persones ofegades al mar, tot fugint de la
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misèria del seu país, buscant una nova vida fora de casa. És que no és crisi
humanitària que la gent es mori de gana? O que es morin en l’intent d’anar a buscar
una vida millor? O que la guerra mati milers i milers de persones pel sol fet de ser de
l’altre bàndol?
Els països occidentals i ara també els asiàtics, hem buscat i busquem les riqueses i els
beneficis de molts d’aquests països mal anomenats del Tercer Món, sense importarnos gens ni mica si són governats per tiràniques dictadures, ni si les màfies fan els
seus negocis amb tota la impunitat; per posar-ne algun exemple. Les realitats que no
es tenen presents, aquestes que acabo de dir.
Ens agradaria preguntar-vos pel que ara anomenem refugiats econòmics, no tenen els
mateixos drets humans que les altres persones?
No entrarem a valorar el paper que juguen i han jugat els estats en tots els conflictes,
això ens donaria per tres o quatre plens municipals, però sí diem que tots ens hem de
sentir partíceps, d’alguna o altra manera, d’haver consentit, aprovat, tolerat i fins i tot
potenciat, molts d’aquests conflictes bèl·lics o simplement econòmics. Per posar un
exemple, diré que l’Estat espanyol per un costat i molt a malgrat seu, accepta la quota
de refugiats que li dicta la Unió Europea, però per altre costat està treballant en la
venda d’armament a través d’empreses armamentístiques on hi tenen forts i suculents
beneficis. Senyors, jo penso que això és una gran hipocresia.
Ara tenint present en el moment que ens trobem, tenim la confiança que Catalunya
tindrà una República Catalana ben aviat i que les consideracions des de la república,
de tot aquest tipus de temes seran amb unes lleis i amb unes normes diferents i que
les relacions internacionals també canviaran. Sortosament, actualment i sortosament a
Catalunya, ha donat mostres de ser un país pacífic i que desitja que aquestes crisis
humanitàries es puguin resoldre des del seu propi origen, però mentre això no arriba
es disposa a rebre a qui ho necessita, organitzant-se degudament. Olot, ciutat
sobradament demostrada que és, juntament amb tota la Garrotxa, altament solidària,
no vol quedar-ne al marge i s’estan fent els passos necessaris per ser una bona ciutat
acollidora, per això, i com he dit al principi, aprovarem aquesta moció.
Intervé la Sra. Traveria en nom de l’equip de govern. Tot el que s’ha exposat jo crec
que tots hi estem d’acord, llavors crec que si s’ha fet una reunió amb el Fons Català,
que és el fil conductor, el que ens pot unir a tots, seguim primer els passos que són fer
aquesta intervenció de donar aquests 3.500 euros, que agrupat amb tots els
ajuntaments potser també faran una bossa una mica bonica.
A veure, es poden fer més coses, jo crec que l’Ajuntament d’Olot està disposat a
ajudar a la plataforma Garrotxa Acull, doncs podem anar treballant, perquè tenim molta
feina a fer. De moment si aprovem aquesta moció, farem entrega ja de seguida,
d’aquesta transferència de 3.500 euros.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
13.1. - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER CONCRETAR
LES INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS
Núm. de referència : X2015020965
Núm. expedient: SG022015000008

En el passat ple de l’Ajuntament d’Olot del 2 de juliol del 2015, es va aprovar el règim
de retribucions i indemnitzacions als regidors segons la nova Llei 27/2013 de 30 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Pensem que els nous criteris retributius aprovats generen alguna indefinició que el
nostre grup creu que caldria concretar.
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Ens referim especialment al fet que les indemnitzacions per assistència a plens, a la
Junta de Portaveus i a la Junta de Govern Local no expliciten cap límit, a diferència de
les indemnitzacions per assistència de la Comissió Coordinadora de grup respecte a la
qual sí que s’especifica que “només serà retribuïda com a màxim d’una reunió a la
setmana.”
Entenem que no és la intenció d’aquest consistori fer més reunions de les que
pertoquen i que aquestes indemnitzacions corresponen a les diverses tasques que
realitzen els regidors al llarg de tot el període, sense que tinguin cap més retribució per
altres assistències a organismes i reunions de la corporació. Per tot això, s’entén que
les indemnitzacions per assistència a plens i a la Junta de Portaveus seran mensuals i
que les assistències a la Junta de Govern Local seran setmanals, però el fet de no
quedar explicitat en l’acord aprovat pot generar una indefinició perquè no deixa prou
clar quin és exactament el màxim d’indemnitzacions mensual que pot tenir cada
regidor.
Com ja feia notar l’informe de l’interventor en la presentació d’aquell acord, no és
costum d’aquest consistori fer més d’un ple al mes o d’una Junta de Govern a la
setmana, però pensem que val la pena especificar-ho perquè això no porti a males
interpretacions i perquè el pressupost d’aquesta corporació pugui ser més ajustat en
aquest aspecte,
Per tot l’anteriorment exposat, proposem al ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Com es va acordar per a la Comissió Coordinadora de grup, que s’especifiqui
per a la Junta de Govern Local que només serà retribuïda com a màxim d’una reunió a
la setmana, i que per als Plens i les Juntes de Portaveus només seran retribuïts com a
màxim d’una reunió al mes.
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i també en el tauler
d’anuncis de la Corporació i el portal de transparència.
Presenta la moció el Sr. Juncà del grup municipal ERC. La moció és molt senzilla, el
quid de la qüestió és que nosaltres estem convençuts que cal que les indemnitzacions
als regidors siguin el màxim de clares, transparents i intel·ligibles per part de la
ciutadania i de tothom que li interessi, i per tant en la mateixa línia que tenim ja una
limitació en el nombre d’indemnitzacions que es poden percebre per l’assistència en la
Comissió de coordinació de grup, fer el mateix en els altres aspectes on hi hagi
indemnitzacions, per on s’ha limitat aquest nombre d’indemnitzacions, i per tant
proposem que els Plens municipals i la Junta de Portaveus es limitin a una mes, i pel
que fa a la Junta de Govern Local a una a la setmana.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres votarem a favor
d’aquesta moció, ja que sense pressuposar que l’equip de govern vulgui aprofitar-se
d’aquesta indefinició que acaba d’explicar el company, nosaltres pensem que en
aquest cas caldria aplicar l’axioma que diu que: “No n’hi ha prou que la dona del Cèsar
sigui honesta, també ha d’aparentar-ho”. I pensem que aquesta moció ajuda en aquest
sentit.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres ens
abstindrem, explico una mica els motius. Si bé és cert que ens sembla bé retallar i ser
transparents, també volem recordar a ERC que el passat 2 de juliol, que vàrem
aprovar el cartipàs municipal per aquests quatre anys que ens vénen, en aquell

Mod ACTS_DP06

24

moment es va parlar molt àmpliament del tema de les retribucions, de les
indemnitzacions, d’introduir limitacions en el nombre de plens, de juntes, de
comissions; els grups de l’oposició vàrem proposar una sèrie de rebaixes, de
limitacions, o el suprimir determinades partides, però l’equip de govern, fent servir la
majoria absoluta que té, no va introduir cap de les propostes.
En aquest passat Ple, el Sr. Gómez va posar sobre la taula que s’havia d’establir una
limitació on explica la percepció econòmica per assistència a plens i juntes, és a dir,
fent servir les mateixes paraules del Sr. Gómez, va dir que “encara que durant l’any se
celebressin 20 plens i 50 juntes de govern –que segons ell va dir això era bastant
improbable– els regidors només haurien de percebre un màxim de 12 percepcions i 48
juntes de coordinació de grups. Ja ens agrada que ERC ara aposti per controlar la
despesa i posar límits a les assignacions, també volem recordar que no és la primera
vegada que estan a l’Ajuntament i per tant, més val ara que mai, però evidentment per
a nosaltres i com tots sabeu, la CUP, vàrem proposar en el seu moment apostar per
suprimir la totalitat de les percepcions i retribucions i per tant, per aquest motiu, com
que ho suprimiríem tot i no només això, ens abstindrem.
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només aportar una dada: entre l’any 2011, 2012, 2013 i 2014
es van celebrar 176 juntes de govern, que si multipliquéssim una a la setmana, 52 per
4 són 208, per tant es van quedar molt per sota. I en quant als plens, 2011, 2012, 2013
i 2014 en vàrem celebrar 51 dels 48 si fossin els 12 per quatre.
Posades aquestes dades sobre la taula, la nostra posició la vàrem fixar en el Ple del
cartipàs, i per tant no hi tenim res més a afegir, i si els hi sembla posaríem la proposta
a votació, a no ser que algú vulgui afegir-hi alguna cosa?
Intervé el Sr. Juncà. Només per contestar al posicionament de la CUP, vull dir que em
sembla natural que s’abstinguin perquè de fet el posicionament nostre i el vostre no és
el mateix: nosaltres no estem per suprimir-ho tot, nosaltres estem perquè els polítics i
la gent que s’hi dediqui tingui una relació equilibrada entre allò que percep per
dedicar-s’hi i el compromís que adquireix, i em sembla que el que estem fent els
regidors aquí i el que es planteja, tant a nivell de sous com d’indemnitzacions està bé,
té sentit i per tant no volem suprimir-ho tot; ara un cop arribats a aquest punt ens
sembla que sí que hem de vetllar perquè la transparència sigui el màxim possible i la
gent entengui les coses d’una forma senzilla.
I el cas concret que explica aquesta limitació és que per exemple, en el Ple
extraordinari que es va fer per la modificació de crèdit, ens vàrem trobar –suposo que
en el vostre cas també– que hi havia gent que ens preguntava: i ara aquest Ple tan
ràpid que feu aquí, que durarà deu minuts, això també servirà per cobrar la
indemnització? Doncs per aquest tipus de casos ens sembla que està bé limitar el
número d’indemnitzacions que es perceben, i per tant proposem aquesta reforma que
és només de detall.
Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 11 vots en contra (8 CiU, 3 PSC), 6
vots a favor (5 ERC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP).
14.1. - MOCIÓ EN FAVOR DEL CARÀCTER PLEBISCITARI DE LES ELECCIONS
AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2015 I DE
L'INICI DEL PROCÉS CONSTITUENT
Núm. de referència : X2015020991
Núm. expedient: SG022015000009

Per al proper 27 de setembre de 2015 s’han convocat unes noves eleccions al
Parlament de Catalunya, que tenen una significació excepcional atenent el moment
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històric que vivim, d’anhels de plena llibertat com a poble i com a nació i amb la
independència com a mitjà per tal de construir un estat català amb més justícia social,
més solidari, més pròsper econòmicament, més democràtic i net de corrupció.
Aquestes eleccions tindran un caràcter plebiscitari, com a conseqüència d’haver estat
negada, per part de l’Estat espanyol, la possibilitat de fer un referèndum per tal que el
poble català pugui decidir de forma lliure i democràtica el seu futur polític. Els
municipis som part activa i decisiva en la configuració d’un estat, com a administració
més propera als ciutadans, administrant i aplicant polítiques de caràcter nacional. És
per aquest motiu que ara tenim l’oportunitat de participar directament en la construcció
d’aquest nou país més modern i més pròsper. Per tant, proposem al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar a tota la ciutadania del nostre municipi que participi activament, amb el
seu vot, en aquestes eleccions del dia 27 de setembre, amb la voluntat que s’expressi
mitjançant les urnes si vol que una majoria parlamentària tingui el mandat democràtic
per a iniciar el procés constituent del nou estat.
Segon.- Els regidors i regidores de l’Ajuntament d’Olot que donem suport a aquesta
moció ens comprometem a col·laborar i donar suport al nou Parlament de Catalunya i
al Govern sorgit d’aquestes eleccions per a iniciar el procés de creació del nou Estat
independent que culminarà amb l’aprovació de la Constitució Catalana per
referèndum.
Intervé el Sr. Alcalde. És una moció que presenta la CUP en relació al caràcter
plebiscitari de les eleccions del dia 27 de setembre i de l’inici del procés constituent,
que és el canvi que han posat en l’anunciat, perquè de fet vàrem discutir això mateix
en el Ple del mes de juliol.
Presenta la moció el Sr. Lluís Rubió, en representació del grup municipal CUP. No és
la mateixa moció que es va discutir en el Ple del mes de juliol, ja que, com diu l’Alcalde
incorporem el tema del procés constituent, i només recordar que aquella moció,
parlava d’animar la gent a anar a votar, i tampoc recollia massa el sentit de les
eleccions d’aquest diumenge.
Només això, que aquestes eleccions tindran un caràcter plebiscitari, com a
conseqüència d’haver estat negada per part de l’Estat espanyol la possibilitat de fer un
referèndum per tal que el nostre poble pugui decidir de forma lliure i democràtica el
futur polític, i els municipis en som part activa i decisiva i nosaltres advoquem per una
declaració unilateral d’independència i iniciar un procés constituent.
I en els acords, doncs, en cas que sortís aprovada, en el primer acord, instar a tota la
ciutadania del nostre municipi a participar activament amb el seu vot el 27 de setembre
amb la voluntat que s’expressi mitjançant les urnes si vol que una majoria
parlamentària tingui el mandat democràtic per a iniciar el procés constituent del nou
estat. Això no hi sortia en l’anterior moció.
I segon, que els regidors i regidores de l’Ajuntament d’Olot que donem suport a
aquesta moció ens comprometem a col·laborar i donar suport al nou Parlament de
Catalunya i al Govern sorgit d’aquestes eleccions per a iniciar el procés de creació del
nou Estat independent que culminarà amb l’aprovació de la Constitució Catalana per
referèndum.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Sobre el caràcter plebiscitari,
dir-ne plebiscit significa una persona, un vot, i que tots els vots valen igual. Però si la
majoria absoluta que compten no és la dels vots sinó la dels escons com propugna
Junts pel sí, aleshores tots els vots no valen igual, perquè gràcies a la llei electoral per
aconseguir un escó a Barcelona es necessiten molt més vots que a Girona, que a
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Tarragona o a Lleida. Si el 27 de setembre és un plebiscit, els escons no ens
representen i si són unes eleccions sí.
David Fernández, a Nació Digital, manifesta que si els partits independentistes volen
estar legitimats per iniciar un procés d’independència, han de guanyar tant en escons
com en vots, i que per la CUP no sols ha de ser majoritari en vots, sinó que li agradaria
superar el 55% dels vots per fer-ho un procés impecable independentista. Encara que
fixa després, una mica més endavant en aquesta entrevista –aquí es torna més
pragmàtic– en el 50,01% el mínim necessari. Una pregunta seria: els regidors de la
CUP d’Olot pensen el mateix que en David Fernández?
Entrant en les dues propostes d’acord recull la moció: respecte a la primera, en la qual
s’insta a la ciutadania que participi activament en les votacions, pensem que és una
mica tard, ja que sols queda demà divendres com a dia efectiu per arribar a la
ciutadania i a més tampoc proposeu cap mesura que vagi més enllà d’una declaració
formal d’aquest Ple, la qual cosa em sembla poc efectiva per incentivar la participació.
I també creiem que incentivar la participació hauria de ser en tot cas una tasca
permanent i en tots els processos electorals, a fer per aquest Ajuntament.
En la segona proposta, compartim el segon paràgraf que diu “donar suport al nou
Parlament” com no podria de ser de cap altra manera, la sobirania popular rau en el
Parlament, i qui ho ha de posar en dubte?
Respecte al suport al nou govern que manifesteu, doncs dependrà de la composició
del govern i de les propostes que hi facin. Ja els hi avancem que un govern presidit per
l’Artur Mas no comptarà amb el nostre suport, no per una mania personal que li
puguem tenir, sinó perquè en els seus governs s’han aplicat les polítiques neoliberals i
retallades socials a Catalunya i al principi d’aquestes retallades encara es vanagloriava
de fer-ho amb més força que el mateix govern central i les altres autonomies; pel seu
suport reiterat als governs del PP i del PSOE que ens han dut fins on estem ara; pel
seu suport a les reformes laborals que han perjudicat greument els treballadors tant
d’Olot, la comarca, com de Catalunya, facilitant els seus acomiadaments, limitant la
capacitat de negociació col·lectiva dels treballadors. En el cas que guanyin Junts pel
Sí i siguin els encarregats de formar govern, la CUP votarà a l’Artur Mas com a
President?
Amb tot el que he manifestat ara, queda clar que votaré en contra d’aqueta moció.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup PSC. Nosaltres com vàrem fer ja el mes de juliol,
aquesta és una moció que malgrat que hi hagin canviat algun paràgraf o alguna
paraula, la vàrem portar en aquest Ple el mes de juliol; vàrem votar en contra
d’aquesta moció, per tant avui també votarem en contra.
El nostre ideari polític és clar: nosaltres ja ens hem manifestat moltes vegades, ens
manifestem en contra de la independència, no estem d’acord amb la independència de
Catalunya, nosaltres, des del nostre inici del PSC, hem lluitat per les llibertats
nacionals, hem lluitat pel catalanisme polític i hem lluitat pel benestar d’aquest país,
però no compartim la idea de la independència. Per tant no compartim aquest caràcter
plebiscitari d’aquestes eleccions, nosaltres som federalistes, estem lluitant i estem
treballant per aconseguir un encaix de Catalunya dins una Espanya federal, i aquest
és el nostre model polític. Per tant, en aquest cas, com deia, no compartim aquesta
moció.
Per altra banda estiguin tranquils, nosaltres som demòcrates des de sempre, per tant
el primer text de la moció, el primer punt que vostès aporten al Ple, lògicament que
l’acceptarem, som demòcrates i per tant acceptarem el resultat de les eleccions del 27
de setembre.
El que sí no compartim i no entenem és que en la segona part de la moció vostès ja
diguin que en tot cas les decisions d’aquesta Corporació es manifestin a favor, lluitaran
en pro d’aconseguir la independència de Catalunya seguint els passos del nou govern;
però encara no sabem els resultats de les eleccions, per tant potser democràticament
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que esperem a les eleccions.
Intervé el Sr. Josep Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres,
com no podia ser d’altra manera, estem a favor de la moció que ha presentat el grup
de la CUP, només fer un parell d’apreciacions.
Com ha recordat el Ple d’aquest Ajuntament el passat mes de juliol ja va aprovar una
moció d’aquest caire. Llavors referent al Sr. García, no ens agradaria res més –em
sembla que això és a tots– que poder fer un referèndum, em sembla que és la
voluntat, les poques coses que deixen clares les moltes enquestes és que hi ha com
un 75% o un 85% de la ciutadania de Catalunya que li agradaria de fer un referèndum i
nosaltres som els primers. El que passa és que ja ho intentem i no ens deixen, no
sembla que hi hagi cap intenció de deixar-nos votar, per això hem arribat a aquest
punt, l’únic camí o carreró que ens deixa la legalitat espanyola són les eleccions
autonòmiques, que són autonòmiques però que nosaltres volem convertir en un
plebiscit. I amb això també volíem fer referència al comentari del Sr. Josep Guix, sobre
que ell no és independentista; nosaltres el que volem és fer un referèndum perquè els
ciutadans de Catalunya puguin escollir lliurement el seu futur, nosaltres entenem que
la independència és la millor opció, però sobretot volem fer un referèndum perquè els
catalans siguem sobirans sobre el nostre futur.
Per acabar, només vull dir que en nom d’ERC, entenem que sí que són plebiscitàries, i
per això vàrem entendre que havíem de fer una cosa que potser és insòlita, però que
pensem que calia fer, que és fer una coalició amb CDC, amb la societat civil, amb
l’ANC, amb Òmnium Cultural, amb ex membres d’Iniciativa per Catalunya, amb ex
membres d’Unió, amb ex membres del PSC, i altra gent de la societat civil, perquè ens
semblava que era una manera, a part de fer mocions i de fer posicionaments aquí a
l’Ajuntament o a altres llocs, era la manera de donar-li un caire plenament plebiscitari a
les eleccions d’aquest 27S.
Per tant votarem amb un sí rotund aquesta moció.
Intervé el Sr. Alcalde en nom del grup municipal CiU. Manifestar el ple suport a
aquesta moció també. Parlàvem fa mesos que aquestes eleccions eren especials, hi
havia gent que deia que no, que això eren purament les eleccions normals, amb un
parlament autonòmic, i crec que s’ha demostrat clarament que no que són unes
eleccions especials, i que per tant convenia i era necessari fer actuacions especials i
també crec que la candidatura del Junts pel Sí és això, una candidatura especial, on
l’única cosa que volem és que els ciutadans defineixen quin és el model d’organització
que volem per al nostre país. Això ens hauria agradat –com ha dit molt bé el Sr.
Quintana abans– fer-ho per referèndum, però en fi, com que no ens han deixat, doncs
ho farem a través d’aquestes eleccions, i per tant, jo crec que en aquestes eleccions el
que estem discutint sobretot és això, el model territorial, on molts estem convençuts
que l’única sortida que tenim, que l’única sortida que ens deixen, però que a més a
més representa per a molts el nostre sentiment de tota la vida és la independència,
estem en un país, un estat normal que es digui Catalunya, que convisqui amb els
altres estats d’Europa. Per això hem treballat, continuarem treballant, esperem que en
les eleccions de diumenge això quedi clarament determinat, col·laborarem amb qui faci
falta amb el govern per al dia a dia. Però passi el que passi diumenge, el compromís
de continuar lluitant per la independència del nostre país, perquè aquest és un objectiu
que no va lligat purament a un moment electoral, sinó que continuarem treballant amb
tot respecte, respectant absolutament el que puguin ser els resultats i les decisions
que pugui prendre el poble, però el nostre compromís per continuar treballant per la
independència, perquè aquest és el nostre objectiu al que no pensem renunciar de cap
de les maneres.
Dit això, només em queda fer una crida a la població perquè participi, perquè jo penso
que és molt, molt, molt important que tots participem i que realment, d’una vegada per
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totes aclarim exactament quin és el desig majoritari que per molts està clar, però quin
és el desig majoritari de la població que viu a Catalunya. Que tothom participi, tots els
que vulguin, olotins i olotines, participin i expressin la seva opinió. És molt important
que hi hagi una elevada participació, i és molt important que d’una vegada per totes
quedi clar aquesta nostra decisió, per fer aquest pas endavant que crec que el país
ens demana i té ganes que fem.
Intervé el Sr. Rubió. Només volia contestar al Sr. García, que ens interpel·lava dient si
pensàvem igual que en David Fernández. Evidentment que no, perquè si no estaríem
a Olot en Comú o a Catalunya sí que es pot, que tothom sí evidentment sí que pensa
igual, nosaltres, tots els de la CUP pensem diferent. Es repeteixen més que el dia de la
marmota, sempre amb aquest discurs repetitiu, de bé, és que el Sr. Mas, investireu el
Sr. Mas... La CUP quantes vegades ho ha dit, que no investirem en Mas. Ho hem dit
fins a avorrir. Buscarem un President de consens.
I referent al tema de si vots o escons, això en parlarem quan sapiguem el resultats del
diumenge, que estem segurs que com a país guanyarem per golejada als arguments
aquests de la por, perquè en definitiva, només atien a la por, a la gent a un canvi, a
una revolució que ja fa, no quatre anys, que portem molts anys, alguns, batallant aquí.
Perquè tothom ara és independentista, però jo quan tenia catorze anys, a mi la gent
em mirava malament per portar una estelada i estic molt content de veure, com
després de tants anys, la gent aposta per aquest canvi, perquè la gent té il·lusió. La
gent té il·lusió a quelcom diferent. I els únics que proposem coses diferents, de
moment som la CUP; Junts pel Sí entre parèntesi. Però de moment els únics que
proposem coses diferents som els de la CUP.
I responent també als senyors del PSC, senzillament que estan en una via morta, però
estem encantats que no siguin independentistes, perquè seria una càrrega tenir-los al
costat. I que els diem, que “Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia”.
Intervé el Sr. Alcalde. Constatar que no estic gens d’acord amb el to de la seva
intervenció.
Intervé el Sr. García. Una primera observació respecte al to, que en fi, no em sembla
adequat però si li sembla al Sr. Rubió que és la manera, doncs perfecte. Em sembla
que en algunes de les coses que ha dit no m’estava responent a mi, perquè es referia
a arguments de la CUP i em sembla que s’estava referint a altres forces polítiques, no
a la que jo estic representant, on estic, però bé, em sembla que ens hi haurem
d’acostumar, quan s’acabi la campanya electoral ja veurem els resultats i analitzarem
el que passa. A mi em sembla que vosaltres i nosaltres tenim la immensa majoria de
coses que estem d’acord i en comú, i haurem de treballar. I de vegades en aquest
tipus de to al parlar no ajuda gens, però estic segur que deu ser cosa de les eleccions i
de l’entusiasme i ho entenc; ho vull entendre des d’aquest punt de vista.
Respon el Sr. Rubió. He tingut el mateix to que vostè.
Intervé el Sr. Guix. Simplement, jo demanaria més respecte institucional en aquest
Plenari, en aquest Ajuntament sempre hi ha hagut respecte per les persones i per les
idees, i per tant li demano que mantingui el respecte que sempre hem tingut en aquest
Consistori.
Respon el Sr. Rubió. Jo el respecto molt, això no ho posi en dubte.
Sotmesa la moció a votació, s'aprova amb 16 vots a favor (8 CiU, 5 ERC, 3 CUP) i 4
vots en contra (3 PSC, 1 OeC)
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NÚM. 15.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. García.
ADAG40.- Voldria plantejar una pregunta: quantes de les set propostes de la moció
presentada per ADAG40 que es va aprovar per unanimitat en aquest Ajuntament el 20
de març de 2014, s’han dut a terme? I en quin termini de temps pensen implementar
les propostes que en tot cas no s’hagin dut a terme.
Respon la Sra. Zambrano. El Sr. García fa referència a una moció que va presentar el
20 de març de 2014 ADAG40, en la que instava a l’equip de govern a que adoptéssim
unes mesures, jo ara mateix estava intentant buscar exactament quines eren per
contestar-li; no sé els punts exactes, sí que sé a què feien referència. Arrel d’això, ja el
2014 i el 2015 hi ha hagut a les Mates un dispositiu especial que s’ocupa de les
persones de més de 40 anys, que normalment tenen reunions amb nosaltres
habitualment, que ens posem d’acord en quines accions es poden fer; les continuarem
fent, com fins ara, sense treure per res aquest dispositiu, l’hem tornat a demanar amb
el dispositiu que hem fet ara el mes d’agost de tornar a treballar als barris, el tornem a
demanar. Hi ha una part del pressupost que subvencionem uns contractes amb
empreses de la Garrotxa que contractin gent amb aquestes característiques, que ho
hem fet el 2015 i tenim previst tornar-ho a demanar el 2016.
La Taula d’ocupació que cada dos mesos fem a la Sala Gussinyé i que l’altre dia quan
vàrem fer el Consell Rector de l’IMPO ja van comentar que volien una participació més
activa en aquesta Taula, i que em va semblar molt bé, ja ho he dit a les tècniques
d’ocupació i la propera Taula la proposarem de manera una mica diferent i dir que des
d’Ocupació de l’Ajuntament d’Olot farem tot el que puguem per a aquest col·lectiu i
que estem disposats a continuar treballant amb ADAG40 com fins ara, i a rebre tota
mena de propostes que ens pugui fer.
El Sr. García pregunta si pot replicar.
Respon el Sr. Alcalde. Normalment no és un debat, són unes preguntes que responem
i prou.
Intervé la Sra. Anna Descals.
Abans d’exposar dos precs que avui portem, a mi m’agradaria contestar a comentaris
que de vegades sentim, mig en broma, mig seriosament, que allarguem els plens,
doncs una mica explicar que a la CUP volem fer propostes i per tant aquest és l’espai
on ho podem fer, i que recordem que una majoria absoluta no dóna més possibilitats.
I responent al comentari que som el grup del “no”, adaptant una frase del nostre
company David Fernández: “Mà estesa a les polítiques socials i puny tancat al totxo, a
la pedra i a les grans obres que ens endeuten”.
I tot seguit presentem les nostres propostes.
CONTRACTACIÓ.- La primera proposta, des de la CUP pensem que el govern
municipal s’hauria de dotar d’un nou marc de contractació responsable, amb la
voluntat de tenir una incidència directa a la promoció de l’ocupació, l’atenció a les
situacions de vulnerabilitat i al risc d’exclusió social. Pensem que s’ha d’elaborar un
document marc que fixi els criteris que permeti a l’Ajuntament aplicar polítiques de
responsabilitat social en la contractació de personal i d’empreses concessionàries de
serveis. Creiem que hem d’anar més enllà del simple compliment de les obligacions
que ens venen fixades per les lleis. És per això que proposem al govern municipal fer
aquest canvi, ja que pensem que els contractes de les administracions han d’apostar
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per una política favorable a la inclusió i al progrés social, a la preservació dels
aspectes mediambientals, amb una incidència directa en la promoció de l’ocupació i
també en l’atenció a les situacions de risc social. Pensem que s’haurien d’introduir
aspectes socials en els plecs de clàusules administratives que l’Ajuntament fa servir;
alguns exemples de possibles destinataris d’aquestes clàusules socials podrien ser:
persones aturades de llarga durada, de més de 45 anys, les víctimes de la violència de
gènere, persones amb disminució física, psíquica, sensorial, i persones en situació
d’exclusió social.
És per això que des de la CUP pensem que a través de la contractació pública
responsable amb criteris socials i ambientals podem fomentar la contractació de
qualitat, la inclusió social i garantir la sostenibilitat ambiental.
Respon el Sr. Alcalde. Una reflexió per a la CUP: Aquet apartat teòricament són precs
i preguntes, propostes se’n poden fer des de diverses, no només en el Ple, ens en
podeu fer sempre que vulgueu que seran ben acollides, i a més en el marc de la
contractació penso que podem parlar-ne, però potser no és tant un tema d’una
pregunta al Ple, sinó de presentar una moció potser seria més indicat. Precs i
preguntes, habitualment és una pregunta adreçada al Sr. Alcalde que passa després la
paraula al regidor responsable.
Un prec en quant a una proposta de canvi en el model de Contractació o d’aportació al
model de Contractació, crec que no ho podem comentar ara, i hi ha diverses coses
que m’han semblat molt encertades i interessants, però això crec que convé tractar-ho
en una conversa, parlar-ho, parlar amb els serveis jurídics, parlar amb Contractació, i a
partir d’aquí segur que hi haurà coses que podrem incorporar i altres que potser
pensarem que no, però a precs i preguntes no podem donar resposta a això.
Intervé la Sra. Mireia Tresserras.
FESTES DEL TURA.- Té a veure amb les Festes del Tura d’enguany. En primer lloc
subscribim la felicitació que l’Alcalde ha fet al principi del Ple, de felicitar-los per les
Festes del Tura.
Tot i això tenim una pregunta que voldríem fer: el passat dimarts, el 8 de setembre, a
les 12 del migdia a la plaça Major es va dur a terme el ball de gegants, de nans i
cavallets. Com es va poder veure, hi va haver per part de la televisió local una
sobreocupació de l’espai públic en perjudici de les persones que volien veure el ball.
En aquest sentit demanaríem que ens expliquin el perquè de la col·locació d’aquella
plataforma que ocupava tant d’espai.
També volem aprofitar –donat que com l’Anna ha dit és l’espai en què podem aportar
coses– que ens agradaria proposar un canvi de composició a la Comissió de Festes, i
fer-la més real i més d’acord amb la realitat actual olotina. Una Comissió amb
diversitat, diversitat de cultures, d’edats, de professions, de llengües, de gènere; vaja,
una Comissió més inclusiva. També ens agradaria que l’Àrea de Festes del Tura fos
incorporada dins l’IMCO, l’Institut de Cultura, tal i com es va recordar a principis
d’estiu.
Respon la Sra. Roca. En referència al dia 8 a les 12 del migdia, el que va passar és
que TV Olot ens va demanar de poder retransmetre el ball dels gegants en directe, no
només a nivell d’Olot, sinó que es podia veure per tot Catalunya. Llavors no només era
un dispositiu de TV Olot, sinó que van ser més mitjans els que havien de ser en aquell
moment per a poder retransmetre. El que sí que és veritat és que els cotxes de
televisió havien d’estar retirats de la plaça, i jo desconec els motius pels quals no van
ser retirats, és un tema que tenim sobre la taula per fer les valoracions, quan es valori
amb la Comissió de Festes; que va ser una de les coses que va fer enfadar més a la
gent. Dir que també, en positiu, perquè moltíssima gent ens ho ha fet arribar, persones
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grans, persones malaltes, persones amb dificultat de mobilitat, que havien agraït de
poder veure els gegants des de la televisió de casa seva o des d’un hospital. Per tant
és un punt a millorar per si l’any que ve podem tornar a fer aquesta activitat, però
ocupant menys espai.
El tema del canvi en la composició de la Comissió, vostès saben que Festes està en
un impàs, i hem de valorar diferents qüestions, i una d’aquestes pot ser el tema de la
Comissió. Per tant, ho anoto i ja veurem quan parlem de Festes, com ho podem
organitzar, estarà la seva proposta sobre la taula.
Intervé la Sra. Casanovas.
PANELLS INFORMATIUS I PLAQUES NOMS DE CARRERS.- Últimament a Olot
s’han vist en segons quines places i en segons quins indrets, panells informatius nous i
n’hi ha hagut que tots trobem molt mal situats, com per exemple un de nou que hi ha a
la plaça del Carme, que és enorme, que al capdavall n’hi ha un altre, que trenca tota
l’estètica de la plaça; informa per un costat i per l’altre no informa, i més avall n’hi ha
un altre que està informant gairebé el mateix; vull dir que no hi trobem sentit.
A sant Rafel i la plaça Clarà també hi ha no sé quants panells informatius.
El que nosaltres voldríem preguntar és a veure si existeix una planificació exactament
d’on s’aniran situant els panells, i pensem que Olot no ha de ser un panell
constantment, trenca tota la visibilitat i tota l’estètica i no creiem que siguin de gran
utilitat.
Per altra banda hi ha carrers que no tenen el nom del carrer o tot o parcialment, i que
et pots trobar que no saps a quin carrer estàs o que no saps si continua més avall i
resulta que més avall és un altre carrer, i et sembla que és tot el mateix carrer. Doncs
ens agradaria saber si hi ha una planificació de revisió de les plaques dels noms dels
carrers i que no hi hagi confusions.
Respon el Sr. Vayreda. Que jo sàpiga no hem col·locat nous panells informatius, en tot
cas, aquest concret del Carme estava dins del túnels dels Carmelites, estava allà en
una paret. O sigui que ni n’hem comprat ni n’hem posat més a la ciutat, des de fa molts
anys hi ha els panells de Comerç, hi ha els panells que són de Turisme, són els
mateixos que hi havia des de fa cinc o sis anys, les dues úniques coses que hem
afegit han estat les torres que fan promoció d’activitats, que fa ja potser tres anys que
estan posats –un a la plaça Major, un a principis de sant Rafel, i la pancartes de Sant
Esteve–, són les tres úniques coses que hem fet.
La col·locació és a criteris d’Infraestructures, els tècnics ens diuen on s’han de
col·locar i ells ho decideixen, i en tot cas, sí que si ens cal millorar la senyalització
d’algun punt ho farem, per exemple ara tenim una proposta de millorar la senyalítica
per pujar des del centre de la ciutat a sant Francesc, que molta gent es perd per la
zona del barri de Sant Francesc, no ho troben, doncs bé, Infraestructures estudia el
recorregut, planteja la senyalítica i es col·loca, i en aquest cas sí que es col·locarà
discreta.
Però el que són nous panells, hi ha els mateixos que hi havia, en tot cas hi pot haver
algun canvi, però no se n’han comprat més.
Intervé el Sr. Gelis. Respecte a les plaques dels noms de carrers, per al proper any
tenim previst fer un Pla de senyalització de tota la ciutat, tant dels senyals verticals,
que inclourà també totes les plaques de carrers; no només algunes que puguin faltar,
sinó que n’hi ha moltes que també estan despintades i són difícils de llegir. Per tant el
que pensem és que hem de buscar una solució a tot això, i quedaran incloses dins
d’aquest Pla aquestes plaques a què vostè feia referència.
Intervé la Sra. Casanovas.
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GERIÀTRIC HOSPITAL SANT JAUME.- Abans el Sr. Alcalde ens ha explicat que
s’havia trobat amb la Sra. Munté, de Benestar Social, i que havien parlat de l’Hospital
Sant Jaume, de la part del geriàtric. Jo li preguntaria si no és massa agosarat, a veure
si han parlat del nombre de places de geriatria que la Generalitat es compromet a
concedir a l’Hospital Sant Jaume.
Respon el Sr. Alcalde. En el projecte que vàrem discutir, sobretot en el mandat passat,
en relació a què faríem a l’edifici de l’Hospital Sant Jaume, la residència geriàtrica era
l’eix fonamental on s’havia de basar tot això. I el motiu d’anar a trobar la Sra. Munté,
després d’haver anat a trobar altres persones, és per intentar lligar el finançament per
a una reestructuració integral de tota la residència geriàtrica. Hem avançat bastant en
la definició de l’avantprojecte, de la idea, i d’alguna manera ens sembla que estem en
condicions ja, fins i tot de poder encomanar un projecte bàsic que canvia el concepte
de residència pel de centre residencial on primi la convivència, i que d’alguna manera
aquesta és la línia on van tots els centres residencials. I estem fent aquesta feina,
avançant una mica en la idea, i sobretot anant a buscar el finançament, perquè tenim
la voluntat que durant aquest mandat es pogués fer la remodelació integral de la
residència de l’Hospital de Sant Jaume.
En quant al nombre de places, això ja saben que des de fa anys està parat per la
gravíssima situació econòmica que pateix la nostra Generalitat, i és un tema que està
parat. El que sí que és veritat és que en aquests moments, no només públiques sinó
de places a l’Hospital Sant Jaume n’hi ha 60, i el que tenia és una reserva d’espai per
poder créixer fins a 100 places en cas que això fos necessari.
Sí que voldria fer una reflexió també en relació al tema de les places de gent gran que
es puguin necessitar a la ciutat: en aquests moments –i crec que això totes les
residencies hi estarien d’acord– de places públiques més places concertades, més
places privades, n’hi ha de sobres. És a dir, si tu vols ingressar privadament trobaràs
plaça, no de plaça pública. Llavors el problema no està tant en construir més places,
sinó que el problema està en convertir alguna d’aquestes places privades en places
concertades o públiques. I aquí és on hem d’esmerçar l’esforç i sí que va ser un
comentari que també li vàrem fer a la Sra. Neus Munté, a veure com preveia ella que
evolucionaria el tema de la concertació de places i a veure quan la Generalitat seria
capaç de tornar a agafar el ritme de concertar les places, i evidentment vàrem explicar
quina era la situació i quines eren les nostres prestacions.
Sí que crec que també val la pena tenir en compte, que en aquests moments s’estan
movent dos projectes, que no estan aturats: un a la Vall d’en Bas i l’altre a Sant Feliu
de Pallerols, amb la voluntat de crear un centre –no sé si centre de dia, centre
residencial, no sé exactament aquesta definició, no hi he volgut entrar més– però sí
que probablement augmentarà l’oferta. Potser no per als ciutadans d’Olot, perquè
també és possible que un ciutadà d’Olot volgués pels criteris que fos, anar a qualsevol
d’aquests dos municipis de la comarca, però sí que això pot afectar a la gent de la
comarca, i especialment de la Vall d’en Bas o de la Vall d’Hostoles, que estan en
aquests moments a les nostres residències. Per tant si algun d’aquests projectes tirés
endavant, jo crec que també és molt important entendre que l’equilibri de tot el sistema
l’hem de mantenir, que les residències que hi ha no podem posar en risc que això es
trenqui, sinó que hem d’intentar que tot el sistema es mantingui i que les residències
que hi hagi siguin rentables des del punt de vista de la seva administració.
I per tant tampoc les podem fer créixer moltíssim en places, quan pels estudis que
anem fent, ens sembla que estem en una situació que necessitem més places
públiques concertades, però no de més places construïdes; no crec que sigui en
aquests moments una emergència. Això complementat amb dues coses més, vostès
saben que ho hem dient, hi ha un projecte per a construcció de més pisos tutelats, que
espero que en els propers mesos hi hagi notícies, perquè les converses estan molt
avançades, i espero que als propers mesos tinguem notícies de construir més pisos
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tutelats, que d’alguna manera poden també influir sobre l’ocupació dels centres
residencials. I per últim també una cosa que ens recorden sempre des del Consorci,
que crec que tenen tota la raó: al final on està millor una persona, mentre pugui, és a
casa seva, i el que hem de fer és potenciar molt i molt, tant com puguem, el servei
d’assistència a domicili, que crec que també està funcionant molt bé a la nostra ciutat i
a la nostra comarca, i que el que hem de fer és també potenciar molt aquest servei.
Per tant això també pot influir sobre el número de places.
Aquesta és la visió global que tenim com a equip de govern en relació al tema de les
places de geriatria. No vàrem comentar tan extensivament això amb la Sra. Munté;
amb la Sra. Munté la visita era per consolidar una opció de finançament per fer la
residència de les 60 places que en aquests moments té la residència de l’Hospital Sant
Jaume, transformant-les en un centre residencial on primi la convivència, ella ens va
explicar que de moment inverteixen poc, però que està en línia amb la proposta que li
fèiem nosaltres de com ho podríem finançar, i espero que també, no tan
immediatament com el tema dels pisos tutelats, que també puguem presentar una
proposta que faci possible aquesta remodelació de la residència de l’antic Hospital
Sant Jaume, que sincerament, crec que serien de les coses que ens farien més il·lusió
a tots plegats.
Intervé el Sr. Gómez.
FELICITACIÓ PLE.- Una qüestió que després de l’inici que ha fet el Sr. Alcalde ens ha
vingut al cap. Dilluns passat vàrem fer un reconeixement a en Nan Oliveras i no sé si
hauria de constar també una felicitació des del Ple per la medalla de bronze en el
mundial de triatló de SUB-23.
Respon el Sr. Alcalde. Evidentment li farem arribar també la felicitació del Ple.
Intervé la Sra. Barnadas.
PLA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL SOBRE EL FLUVIÀ.- L’última pregunta que farem
serà sobre el Pla d’Intervenció Integral sobre el Fluvià. Ens hem assabentat avui per la
premsa que s’estava redactant un Pla d’Intervenció Integral sobre el Fluvià; primer de
tot manifestar la desagradable sorpresa que després d’aquest engranatge ja d’uns
quatre mesos aquí a l’Ajuntament, hi hagi notícies que ens informin sobre accions que
són, pensem, d’interès de la població i que són grans obres que s’han de fer a la
ciutat.
Però a part d’això, i deixant estar això de banda, manifestar-los abans de fer la
pregunta que nosaltres també ho duíem en el programa, que nosaltres teníem una
visió de fer un Fluvià posant en valor el patrimoni natural, l’històric i l’industrial, i que
per tant nosaltres sí que creiem fermament que en els projectes de ciutat hi han de
poder participar tots els grups municipals i en això sí que els hi estenem la mà per
poder participar en aquest projecte.
Llavors les preguntes serien: la primera seria quin és l’estat actual del projecte i la
segona seria si en aquest projecte hi estaran convidats els actors ambientals de la
ciutat, com poden ser l’Agrupació Naturalista, les diferents empreses que es dediquen
a viatges culturals i ambientals, i també evidentment, el Parc Natural.
Respon el Sr. Guix. Sí Sra. Barnadas, efectivament ahir vàrem presentar en roda de
premsa la campanya de neteja del riu Fluvià, és una qüestió que va sortir en aquest
Ple perquè vàrem aprovar una modificació de crèdit extraordinària per poder fer front a
aquesta despesa que eren 15.000 euros, que s’ha contractat durant aquests mesos de
juliol, agost i setembre, i ara ja pràcticament acabem els treballs, amb empreses
petites de la ciutat, que el que fan és netejar la llera del riu; el Fluvià bàsicament
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perquè no tenim més recursos, el Riudaura el deixarem per més endavant. El que fem
és netejar de brancades d’arbres que hi ha al mig de la llera del riu, i a més a més la
brutícia que també apareix al riu, perquè pot dificultar el pas de l’aigua.
El que passa, és que potser a la presentació de la roda de premsa que vàrem fer ahir,
es va comentar que això formaria part ja de tot un seguit d’activitats o de coses que
estan emmarcades dins un gran projecte que volem que s’aprovi en el Pla de govern
que aquest Ajuntament ha d’aprovar el mes d’octubre o novembre. Efectivament, en
aquest Pla de govern que es vol aprovar en l’Ajuntament, lògicament es parlarà amb
els grups de l’oposició i per tant aquest projecte, que és un projecte que em sembla
que tots ens estimem i tenim molt clar, és un projecte ideal per parlar-ne i per
consensuar coses.
El que sí s’ha començat és a recopilar informació, és a dir que sí es va fer en el tram
del riu Fluvià una primera fase, que es va arreglar el que va del pont de Palau fins al
carrer Terrassa, això ja es va fer, i a més a més hi ha altres estudis que s’han anat
fent. Per tant estem recopilant informació per ja pensar en aquest futur treball
important del riu Fluvià; però no hi ha cap encàrrec de projecte ni res, estem esperant
a aprovar el Pla de ciutat que és per on ha de passar aquest projecte.
Intervé el Sr. Alcalde. Recordar que el proper Ple serà el Ple del mes d’octubre, que en
principi serà l’última setmana d’octubre, el dia 29, per donar temps a què puguem
presentar Ordenances i pressupostos; treballem amb aquesta voluntat, les
Ordenances segur que aniran a aprovació perquè si no, no arribaríem a temps perquè
es poguessin aplicar a 1 de gener de 2015 i esperem també poder portar el
pressupost. Per tant serà el 29 i probablement començarà més aviat, perquè entenem
que de vegades el Ple de pressupost i Ordenances s’allarga una mica.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les nou i cinc minuts del vespre, i per constància a del que
s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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