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ACTA NÚM. 14 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 19 DE NOVEMBRE DE 2015 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2015000014 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de novembre 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), Núria Fité i Grabalosa (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). 
 
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. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta del Ple anterior. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 

Intervé el Sr. Alcalde. La primera cosa que crec que hem de fer com a plenari, com a 
Corporació, ja ho vàrem fer aquí davant de la porta del mateix Ajuntament, és que el 
plenari d’alguna manera faci constar en acta el sentiment de tota la Corporació per 
totes les víctimes de l’atemptat terrorista de París que ha passat fa pocs dies, que tots 
tenim a la memòria. La més enèrgica repulsa a aquest acte i també la solidaritat i 
l’ajuda que es pugui fer de forma psicològica a totes aquestes persones i famílies que 
han patit aquest atemptat. I com molt bé recordava el primer Tinent d’Alcalde, també a 
tots els familiars de totes aquelles persones que anaven en un avió que va caure 
sortint de Sharm El Sheikh, també en un altre atemptat, que també són dues-centes 
persones, que fa pocs dies; jo crec que també valdria la pena que els hi féssim arribar 
la solidaritat, a qualsevol persona que per culpa de la violència pateixi o perdi la vida o 
perdi una persona estimada. Per tant, el primer punt, si els sembla bé, d’aquest 
despatx oficial és fer-ho constar en acta i fer-los arribar la nostra solidaritat i el rebuig a 
la violència.  
La segona cosa és fer arribar a tots els responsables de l’organització de Lluèrnia el 
nostre agraïment i la nostra felicitació, perquè crec que altra vegada Lluèrnia va tornar 
a ser com la segona festa major d’Olot, amb moltíssima gent pels carrers; jo crec que 
va estar molt bé i personalitzar-ho en tot el personal de l’Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot, però en dues persones que any rere any estan amb nosaltres per  
l’organització, i jo crec que els hi hauríem de fer arribar l’agraïment i la felicitació: en 
Pep Fargas i en Xevi Bayona, en nom de totes les persones que des de la societat civil 
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ens ajuden a tirar endavant aquesta jornada, aquesta festa per Olot, que és Lluèrnia. 
I per últim comentar una cosa que fa temps que en venim parlant, que avui la 
retransmissió del Ple, a part de ser una gravació doncs es retransmet ja directament 
per streaming, em sembla que es pot veure a traves de Youtube. Continuarà havent-hi 
la gravació professional que ens fa en Salvador, que segur que està molt i molt bé i 
que penjarem al web, però que a més aquelles persones que ho vulguin veure en 
directe des de casa seva, el que retransmetrem serà el senyal que en Salvador ens 
grava aquí. No sé si en aquest moment ja està funcionant, però si no és en aquest 
moment no tardarà gaire a funcionar, i si no és en aquest Ple serà en el següent, però 
tenim ja totes les qüestions tècniques a punt per a poder-lo retransmetre. 
En quant a reunions i assistències segur que ho trobaran en tota la documentació del 
Ple, potser remarcar que el Conseller Santi Vila va estar aquí per un tema del Projecte 
arbres amb història de la Garrotxa, però també per comentar tot el tema de la gent que 
va a la Fageda d’en Jordà, que va a la zona del Croscat, de Santa Margarita, i la 
problemàtica de seguretat que de vegades es genera; una problemàtica que hem 
d’enfrontar i que estem decidits –tot i que és molt terme municipal de Santa Pau– a 
participar-hi i implicar-nos-hi tant com puguem.  
L’altra, donar compte al Ple també, de la meva presència a la Cambra de Comerç, on 
es van donar uns reconeixements: cent anys de Transports Escapa, una empresa molt 
olotina, crec que també li hem de fer arribar la nostra felicitació, ja li hem fet arribar la 
nostra felicitació per cent anys d’implantació i de servei a la ciutat; i l’altra és Noel 
Alimentària, pels seus setanta-cinc anys de creixement i de creació de riquesa i 
creació de feina; una altra empresa també important de la nostra ciutat. 
I per últim donar compte al Ple que aquests fa pocs dies, el dia 16, va ser el primer 
aniversari de l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa, de l’acte d’inauguració. Crec 
que tots ens n’hem de felicitar perquè crec que en aquest primer any les coses s’han 
anat assentant. Segur que hi ha coses encara que haurem de millorar i per les que 
haurem de treballar, però crec que està ja oferint un molt bon servei a la nostra ciutat.  
 
Seguidament, 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 29 d’octubre:  
 
- de particulars: 26 
- i d’entitats:  36 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 29 d’octubre, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el SR. 
JOSEP M. PADROSA, Director de l’Institut Català de la Salut.  
 
- el dia 3 de novembre, juntament amb el regidor d’Ensenyament Jaume Mir, es varen 
entrevistar a Girona, amb el Delegat territorial d’Ensenyament, Sr. ALBERT BAYOT.  
 
- el dia 6 de novembre es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb la Sra. 
MONTSERRAT BARRERA, Subdirectora General de Cooperació Local, amb el Sr. 
ENRIC TRUÑÓ de l’empresa Sport Assistance. 
 
- el dia 10 de novembre al matí, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el 
Sr. MIQUEL BUCH, president de l’ACM i amb la Sra. MIREIA ALABART, Cap de 
Gabinet del Conseller de Salut.  
 
- i finalment, el dia 11 de novembre va tornar a Barcelona per entrevistar-se amb la 
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Sra. OLGA TOMÀS, Directora General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.   
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS i ASSISTÈNCIA A 
ACTES que ha mantingut durant el mateix període:  
 
- el dia 1 de novembre, va presidir l’Ofrena als Olotins Difunts al Cementiri, que va 
comptar enguany, amb la participació d’alumnes de l’Escola Municipal de Música i de 
la rapsode olotina Margarida Arau.  
 
- el dia 2 de novembre va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc i a 
continuació es va desplaçar fins a l’empresa Noel Alimentària, per assistir a l’acte de 
presentació del Projecte Arbres amb Història de la Garrotxa. Aquest acte va comptar 
amb la presència de l’Hble. Sr. SANTI VILA, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.   
 
- el dia 4 de novembre, va anar a felicitar la Sra. Núria Rafart de la Residència del 
Tura, amb motiu de complir el seu centè aniversari.  
 
- el mateix dia 5 de novembre, va assistir a l’acte d’entrega de guardons als 
establiments antics que va tenir lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Girona, entre 
els quals hi havia l’empresa Transports Escapa de la nostra ciutat pel seu cententari i 
l’empresa Noel pel seu 75è. aniversari  i a l’Assemblea d’Integra que va tenir lloc a la 
seva seu del c/ Pintor Galwey.  
 
- el dia 6 de novembre va assistir a la reunió del Comitè Executiu de l’Associació 
Catalana de Municipis que va tenir lloc a la seva seu del c/ València.  
 
- el dia 7 de novembre va assistir a la conferència Pla de valors de Catalunya a càrrec 
de Pepa Niunó, organitzada per la Xarxa d’entitats de la Garrotxa, que va tenir lloc a la 
sala Torín. I a continuació va passejar pel centre de la ciutat, per visitar els diferents 
muntatges de Lluèrnia.  
 
- el dia 8 de novembre, va assistir a l’acte de lliurament del certificat dels Fesols de 
Santa Pau que va tenir lloc a la Plaça Major i al concert de cloenda de temporada de 
l’entitat Flor de Fajol, que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 10 de novembre va anar a donar la benvinguda als col·laboradors comarcals 
de la Xarxa d’Observadors Meteorològics que feien una trobada a l’IMPO.   
 
- el dia 11 de novembre va tornar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell 
Rector del CSC (Consorci de Salut i Social de Catalunya).   
 
- el dia 13 de novembre, juntament amb la regidora Núria Fité, varen anar a veure la 
nova sala d’actes de l’Escola d’Art, recentment remodelada per ells mateixos. A la 
tarda, va assistir a la celebració del desè aniversari de la Residència geriàtrica La 
Tardor; a la castanyada que celebraven els residents de l’edifici Parc Nou i al vespre, 
al sopar del Concurs morfològic del cavall pirinenc  que va tenir lloc en un restaurant 
de la ciutat.   
 
- el dia 14 de novembre va assistir a l’esmorzar del concurs morfològic del cavall 
pirinenc que va tenir lloc als terrenys del recinte firal; a la presentació del llibre “Els 
imperdibles de la Garrotxa. 17 obres de RCR arquitectes” que va tenir lloc al pati de 
l’antic Hospital; a la presentació de les Pubilles i els Hereus d’Olot i la Garrotxa que va 
tenir lloc al Saló de Sessions i al sopar de proclamació, que va tenir lloc seguidament 
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en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 15 de novembre, va assistir a la Missa de celebració de la Diada del 
Pessebrista que va tenir lloc a l’església de Sant Esteve.  
 
- el dia 16 de novembre, juntament amb el regidor Jaume Mir, va efectuar una visita a 
l’Escola Bressol de les Fonts; va assistir juntament amb la regidora Núria Fité a la 
celebració del primer aniversari de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i va 
presidir el minut de silenci que va tenir lloc davant de l’Ajuntament, per condemnar els 
recents atemptats de París i mostrar el suport incondicional a les famílies afectades.  
 
- I finalment ahir dimecres, va ser present a l’obertura de la Jornada sobre Eficiència 
energètica i Canvi Climàtic que va tenir lloc al Casal Marià.  
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2015LDEC002670 al 2015LDEC002872. 
  

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

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

5.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES 
 
Núm. de referència : X2015025622     
Núm. expedient: SG052015000007 
 
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 de la sentència número 216/15 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de 
Girona (UPSD Cont. Administrativa 1) que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per la Delegació del Govern a Catalunya contra l’aprovació del 
pagament d’una factura a l’Associació de Municipis per a la Independència, aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió del 26 de febrer de 2015, corresponent a la 
quota de l’any 2015.  
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Donar compte de les sentències, que vàrem 
decidir que valia la pena que ho anéssim passant pel Ple; tampoc és que en tinguem 
tantes però jo crec que sí que són importants. En aquest cas donar compte que ja ens 
ha arribat la sentència 216/15 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona, 
en la qual consideren –com jo entenia que havia de ser així– que el pagament de les 
quotes a l’AMI per part d’aquest Ajuntament, havent seguit tots els passos que sabíem 
que havien de seguir-se, és absolutament legal i ens donen la raó en quant a què 
aquestes quotes estan dins la més absoluta legalitat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
6.1. - RESOLUCIÓ CONCURS PER INTERVENCIÓ ARTÍSTICA A LA VIA PÚBLICA 

D'OLOT EN HOMENATGE A LLUÍS COMPANYS 
 
Núm. de referència : X2015024617     
Núm. expedient: CU042015000005 
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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 que en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olot del dia 5 de 
novembre de 2015 es va resoldre el concurs per a una intervenció artística a la via 
pública d'Olot en homenatge a Lluís Companys, escollint la peça "Per Catalunya!" de 
Marta Milà Pascual i Marc Torrellas Arnedo, per ser instal·lada als jardins de davant 
del cementiri municipal. 
  

Presenta la proposta el Sr. Berga. El que fem avui és donar compte, no és un punt de 
votació, però sí que ens semblava que feia molt de temps que no inauguràvem obra 
pública, obra artística, actuacions artístiques al carrer, i valia la pena donar compte 
d’un tema que es va decidir a la Junta de Govern Local, que és d’alguna manera 
compensar el deute que la ciutat tenia amb la figura de Lluís Companys, pràcticament 
té monuments i homenatges a totes les ciutats de Catalunya, i en aquest any que 
commemorem precisament els 75 anys del seu afusellament a Montjuïc, era una 
boníssima oportunitat per saldar aquest deute que la ciutat tenia. 
En el pressupost que es va aprovar el 2014, una iniciativa que va venir del grup 
municipal d’ERC i que nosaltres vàrem recollir en els pressupostos, ja es preveia la 
possibilitat de treure-ho a concurs; aquest concurs s’ha fet durant aquest any 2015 i 
aquesta instal·lació artística tindrem l’oportunitat de veure-la inaugurada abans 
d’acabar aquest any. 
Han estat els guanyadors els arquitectes Marc Torrellas i Marta Milà Pascual, que han 
guanyat aquest concurs, de fet aquesta arquitecta tenia relació amb la ciutat perquè tot 
i ser de Sant Pere de Ribes havia estudiat a l’Escola d’Art, i per tant tenia coneixement 
de la ciutat, de com era, dels volcans, i la proposta que ens va presentar combinava 
aquests dos aspectes, que són la catalanitat i el paisatge. La seva proposta es diu “Per 
Catalunya!”, va ser la que va obtenir la millor puntuació de les 20 que es van 
presentar. El jurat he de recordar que estava format per un membre del PEHOC –del 
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca–, per un membre de l’Escola d’Art i 
també per un historiador precisament vinculat a la fundació que està treballant entorn 
de la figura de Lluís Companys.  
I el resultat d’aquesta instal·lació artística, que la podrem veure ja realitzada abans 
d’acabar l’any –oportunament ja direm quin serà el dia que la inaugurarem– està 
formada per quatre barres d’acer blanc i per dues columnes de formigó. No es tracta 
tant d’una instal·lació per veure-la des de fora, sinó que precisament el que han buscat 
és que la persona pugui viure una experiència, pugui entrar a formar part d’aquest 
escenari, formar part d’aquesta instal·lació. Són quatre barres d’acer on hi ha gravades 
quatre frases que diuen “Moriré per Catalunya i pel que ella representa”, la segona diu 
“Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a guanyar”, la tercera “Guanyarem 
perquè tenim la raó i perquè tenim la força” i per últim “Catalans, l’hora és greu i 
gloriosa”. Són quatre frases que setanta-cinc anys després, en el moment que viu el 
país, són ben actuals i segur que han tingut la consideració del jurat a l’hora d’elegir 
aquesta instal·lació. En tot cas aquí la tenim. En aquest moment s’està realitzant i 
esperem que pels volts de Nadal –ja direm l’hora exacte i el dia exacte– la instal·larem 
just a davant del Cementiri municipal, no en la finca nova que va adquirir fa poc 
l’Ajuntament de can Marcé, sinó en els jardins que hi ha ben bé a l’entrada del 
Cementiri. 
 
Intervé el Sr. García, representant del grup municipal d’OeC. No és amb la intenció, ni 
molt menys, de posar cap tipus d’objecció a l’obra premiada, el que sí voldríem 
nosaltres posar de manifest, és com l’homenatge es fa a la persona Lluís Companys, 
aquest personatge té moltes facetes i nosaltres en trobem a faltar una, que és potser 
la més social; ell era advocat laboralista, va destacar també per la defensa de 
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sindicalistes. A nosaltres ens hauria agradat que en aquest homenatge a la seva 
persona pogués quedar reflectida també aquesta faceta i no sols una de les parts.  
De totes maneres insisteixo, amb això no volem posar cap pega, estem contents que 
es faci l’homenatge i del resultat del premi. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Per a nosaltres 
també el President Companys és un referent pel seu compromís nacional i social, i 
com a símbol de l’acarnissament franquista contra el poble i les seves institucions. Per 
cert, recordem que l’Estat espanyol encara no ha declarat nul el judici sumaríssim del 
franquisme contra Companys. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Des d’ERC el que 
volem és primer exposar la satisfacció, creiem que era un deute que tenia la ciutat, 
que com molt bé ha dit el Sr. Berga, ens semblava que als setanta-cinc anys del seu 
assassinat tocava i per això estem contents. A més ens sembla que podem dir que els 
olotins els hi sembla bé. I l’altra cosa, creiem que era un deute sobretot perquè el 
President Companys, a part de la seva mort tràgica, òbviament, és perquè va ser 
assassinat pel que representava:  representava el país, Catalunya, i la intenció. Em 
sembla que com a país, em sembla que és la segona persona que té més monuments 
a tota Catalunya, a les ciutats, i ens sembla que era de justícia.  
A més a més la proposta que ha guanyat, que és més com una intervenció 
arquitectònica –com deia el regidor– però té un punt també de certa modernor i fins i 
tot de certa interactivitat; no és ben bé un mausoleu que diguéssim. Jo penso que està 
bé perquè és una figura que es manté viva i s’ha de mantenir viva a la  nostra memòria 
per molts motius, des de la vessant social però sobretot des de la vessant de defensa 
del país.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI -EXERCICI 2015- 

A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES MAJORS DE 40 
ANYS. 

 
Núm. de referència : X2015024651     
Núm. expedient: IM052015000007 
 
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 que en la junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot del dia 5 de 
novembre de 2015 es van aprovar les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions per al pagament de l’IBI – exercici 2015 – a les unitats de convivència 
amb persones aturades majors de 40 anys.  
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Com recordaran, a la Junta de Govern del 5 de 
novembre d’enguany vàrem aprovar les bases per subvencionar l’IBI de persones 
aturades majors de 40 anys. Això neix d’una moció que es va presentar el 2014 –si no 
recordo malament– en relació a ajudes a persones que estan aturades i una 
possibilitat era aquesta. Els destinataris són persones, unitats de convivència en les 
quals hi hagi almenys un aturat major de 40 anys, i amb una situació vulnerable, tal 
com marca l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Considerem persona 
també aturada que hagi estat sis mesos a l’atur al llarg del 2015, pot ser propietari de 
l’edifici, de l’habitatge, o també en lloguer, sempre justificant que assumeixi dintre el 
lloguer també aquest impost.  
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Les subvencions poden ser fins al 90%, depenent dels ingressos, i els criteris de 
valoració seran: a menys ingressos, més puntuació; també els aturats de llarga durada 
tindran més punts –hi ha uns punts addicionals– i també les persones amb algun tipus 
de discapacitat. 
Ens hem anat coordinant també amb l’entitat ADAD40 perquè pugui ajudar a la gent 
aturada, a tots els seus associats, a presentar la subvenció i esperem que es vagi 
presentant molta gent, sent conscients que és el primer any i que són les primeres 
bases que es fan i a partir de l’experiència d’aquest any veurem l’any que ve si hem de 
modificar alguna cosa o incorporar alguna altra ajuda. Recordar que aquest any el 
pressupost per a aquest tipus de subvencions per a famílies monoparentals i per a 
gent aturada, el pressupost que tenim és de 10.000 euros, que si fa falta s’ampliarà, 
però de cara a l’any que ve el pressupost que es va aprovar és de 20.000 euros –el 
doble– i per tant hem d’esperar que les bases siguin prou flexibles per poder fer que es 
presenti el màxim nombre de gent que ho pugui necessitar.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquesta moció, com ha 
recordat el regidor, va estar presentada per l’Associació d’aturats majors de 40 anys,  
en nom seu perquè vaig presentar jo la moció en el seu dia i segueixo col·laborant 
amb aquesta associació i per tant també amb la gent que des de l’IMPO heu anat 
derivant, per poder fer la sol·licitud. I també la rapidesa d’aprovar aquestes bases 
perquè aquest any anava una mica ja a passar sense i això també comporta que 
queden pocs dies perquè la gent se n’assabenti i pugui fer la sol·licitud, per tant 
entenem que aquest primer any, per tot plegat, potser no hi haurà un nombre molt 
elevat de sol·licituds, i esperem que per a l’any que ve hi hagi una major difusió; 
nosaltres com a entitat farem el que puguem, però també esperem que l’Ajuntament 
en aquest sentit ho pugui fer.  
I en tot cas una petita queixa quan s’acabi el termini de presentar sol·licituds, i és que 
trobem excessivament ferragós tota la documentació que cal presentar; trobem massa 
exigent. I com un petit exemple, de desajust a part d’excessiva exigència, és que l’IBI 
no es pagarà en el cas dels lloguers, si aquest no està recollit en els contractes, 
encara que la persona aporti un rebut on es demostri que aquesta persona ha pagat 
l’IBI. Pensem que són cosetes que cal ajustar i en aquest sentit, que aquesta serà el 
primer punt de tota la moció que s’aprova i entra en vigor, però n’hi havia d’altres que 
esperem que també d’una manera paulatina, es puguin implementar i dur a terme.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres evidentment 
també estem recolzant tot el conjunt de propostes que va fer ADAD40, i ens sembla 
molt bé començar per aquí.  
També estem molt d’acord amb el que comenta el Sr. García, que realment la 
documentació no sigui tan complexa i  no sigui tan ferragosa, i també pensem que 
hem de ser una mica més valents i no deixar-ho tant obert a unes bases, a veure si es 
presenta la gent o no, sinó que realment puguin incorporar molts més col·lectius 
necessitats, necessitats d’aquestes ajudes de l’IBI. Des de la CUP ja en l’anterior Ple 
de pressupostos vàrem dir que nosaltres estàvem a favor d’un IBI progressiu, la 
progressivitat en els impostos, les taxes i els preus públics, això vol dir que s’adapti a 
qui més té més paga i qui menys té menys paga; que això suposo que comporta una 
feina extra, que no pas allò “cafè per a tothom”, però que ens sembla que hauríem 
d’anar per aquí, sobretot en els moments actuals en els que vivim.  
I també ens sembla que el fet de poder-ho pagar en terminis, pugui ser en un, i si no 
en dos terminis en tres, i que no s’hagi de justificar, sinó que realment, si una persona 
necessita pel que sigui pagar en terminis, que ho pugui fer sense massa 
documentacions i justificacions.  
 
Intervé el Sr. Pere Gómez. Nosaltres sobretot posem en valor que és un primer pas i 



 

Mod ACTS_DP06 8 

ho valorem molt positivament. Evidentment que hi ha una situació social i econòmica 
complicada i que segur que hi ha moltes casuístiques que s’hauran de tenir en compte,  
no només els aturats de llarga durada de més de 40 anys, segur que hi ha molta gent 
que necessitaria un cop de mà en aquest sentit, una ajuda per pagar l’IBI, però posem 
en valor que sigui un primer pas. 
I sobretot valorem especialment les paraules amb que ha acabat el Sr. Vayreda, de dir: 
bé, entenem que és una prova i entenem que és incorporar un element nou a l’hora de 
donar facilitats per al pagament de l’IBI, i que això té el seu recorregut i la seva 
dificultat, i que a partir d’aquesta primera prova es detectarà si hi ha la possibilitat 
d’estendre-ho a altres col·lectius o a altres àmbits i per tant, com a primer pas 
segurament és un pas petit, però si hi ha aquesta valoració i hi ha aquesta difusió 
correcta, que demanen els companys que m’han precedit en la paraula, al llarg de 
l’any que ve analitzarem tota la casuística i si en la mesura possible es pot ampliar, 
doncs estarem encara molt més contents d’aquesta primera prova. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. És cert que hem anat una mica tard; aquest any també és 
veritat que era un any electoral, no ens va semblar ètic presentar unes subvencions 
abans de les eleccions i de seguida que hem tornat a posar-nos en la maquinària ho 
hem fet. Però estem d’acord que si de cara a l’any que ve ho podem fer abans, doncs 
molt millor, perquè segur que la gent tindrà més temps. 
En quant als criteris i les exigències de documentació, això ja saben que hi ha uns 
tècnics, que l’administració és molt garantista; en tot cas jo els convido que ho revisem 
entre tots i convencem els serveis tècnics de la casa perquè si hi ha elements que es 
poden simplificar, nosaltres encantats.  
I ho podem ampliar, deia el Sr. Gómez en altres col·lectius, és cert que en aquests 
moments sis de cada deu aturats que tenim a Olot són majors de 40 anys i a tots ens 
va semblar interessant focalitzar les primeres ajudes en aquest col·lectiu; però segur 
que hi ha persones que estan fora d’aquest col·lectiu. Per tant, un cop passat aquest 
període de prova, entre tots ho podem revisar i millorar de cara a l’any que ve.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  

 
8.1. - DONAR COMPTE DELS DIFERENTS PROGRAMES SOL·LICITATS EN EL 
MARC DE LES CONVOCATÒRIES DELS PLANS OCUPACIONALS 2015-2016. 

 
Núm. de referència : X2015025784     
Núm. expedient: IM052015000008 
 
Vist el context de situació de taxes d’atur encara importants, especialment per a 
persones amb més dificultats d’inserció, i tenint en consideració les diferents 
convocatòries del SOC per a al contractació de plans ocupacionals. 
I vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Donar compte dels diferents programes sol·licitats en el marc de les 
convocatòries de Plans Ocupacionals 2015-16. 
 
Presenta la proposta la Sra. Zambrano. Els programes subvencionats que s’han 
sol·licitat des d’aquest Ajuntament per a aquest període 2015-2016 són sis, i d’aquests 
sis tres ja estan atorgats i en tenim tres que estan pendents de resolució.  
Un dels que ja està aprovat és el Programa de Treball als barris, que dins d’aquest 
programa hi ha dues parts: una és un dispositiu d’inserció socio-laboral, per millorar 
l’ocupabilitat dels joves, reorientar laboralment a les persones adultes i potenciar les 
competències. I un altre és el Programa d’experiència socio-laboral per a persones 
aturades que no tenen cap prestació i que són residents al barri vell. Aquestes dues ja 
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estan aprovats. 
Una altre que està pendent de resolució, que hem demanat també, és Espais de 
recerca de feina; aquest no està aprovat, si s’aprova es farà la primera quinzena de 
desembre, i el que es demana és un espai de suport intensiu per a la recerca de feina, 
que es demanen dos tècnics durant un any, que estarien en una aula a les Mates, on 
hi ha els ordinadors, per ajudar tothom que vingui a fer recerca, per ensenyar a tothom 
qui hi vagi a fer recerca pròpiament perquè es puguin valer. 
Un programa que també ja està aprovat és el PAM, que és el treball i formació. És un 
programa de treball amb cent hores de formació per a persones aturades, que ja han 
esgotat totes les prestacions. Aquest també es començarà. 
Un altre que està aprovat és el Treball i formació RMI, que és un programa de treball, 
amb trenta hores de formació per a persones aturades que estan cobrant la PIRMI –el 
RMI– i es faran nou contractes.  
Un que està pendent de resolució és un programa per a joves que té dues parts: una 
que es diu Joves per a l’ocupació, i l’altra que és Fem ocupació per als joves. Aquests 
dos també en cas que es resolguin favorablement també estarien a la segona 
quinzena de desembres, que s’haurien de començar ja. 
I un altre que està també pendent de resoldre’s, que aquest és de la Diputació, es diu 
Salut i crisi, i és un programa de treball amb setanta-cinc hores de formació, en què hi 
haurà neteja i identificació de competències per a persones aturades, hi hauria cinc 
contractes. 
Aquests serien tots els que hem demanat, tres que ja estan aprovat, els altres que no, i 
en total es contractarien unes quaranta-una persones, en cas que tot vagi bé.  
Hi ha més detall, però en tot cas si algú té alguna pregunta li explicaré. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres en el debat de 
pressupostos ja vàrem posar de manifest, i és una cosa que en tot cas no queda 
recollida en els cursos de formació que estan previstos, alguns dels quals s’han 
aprovat. La majoria dels quals, per cert tenen molt poques hores de formació. I 
nosaltres una de les coses que situàvem era: la formació és un aspecte bàsic i molt 
important per a molts dels aturats, parlo de tots però en particular també de les 
persones majors de 40 o de 45 anys, que tots sabem que segurament si han de tenir 
alguna possibilitat de trobar feina, haurà de ser en un camp professional diferent del 
que han estat treballant al llarg de la major part de la seva vida laboral. Això exigeix 
cursos de formació amb un contingut molt elevat d’hores. Sabem que la política 
d’Europa i per tant el que recullen els governs –i entre ells el de Catalunya– és veure 
les subvencions que hi ha, la major part estan adreçades als joves, que ja em sembla 
bé, però els que estan oblidats són la gent gran. I en aquest sentit el que demanàvem i 
continuem exigint és que cal que l’Ajuntament, si no hi ha subvencions per a aquests 
col·lectius, i amb aquests continguts altament professionalitzadors que puguin donar 
opcions a trobar feina, sigui amb recursos propis que l’Ajuntament planifiqui cursos de 
formació. Cosa que entenc que no passa, amb l’explicació que ens acaba de donar 
ara, i que nosaltres pensem que és un dèficit greu en la política econòmica i social 
d’aquest Ajuntament.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Farem una petita 
reflexió, però només parlant purament dels plans, no tant dels programes. La teoria 
indica que en els plans, l’experiència laboral que implica prendre part del programa 
serveix per augmentar la motivació, les aptituds laborals, i permet als participants 
adquirir habilitats i experiències laborals rellevants per al mercat laboral. El que també, 
en avaluacions que s’han analitzat, no detecta un impacte positiu significatiu que té 
aquest tipus de programes en termes d’inserció laboral.  
Això pensem que estaria bé que des dels ajuntaments, que es pogués fer arribar al 
SOC una mica de poder pensar altres programes o altres polítiques, una mica més 
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innovadores. Perquè en els plans és una realitat que a nivell de motivació, a nivell 
d’hàbits estan molt bé, i després la gent, són sis mesos, permet que la gent després 
pugui demanar un subsidi durant sis mesos, però la realitat és que després no hi ha 
una inserció laboral efectiva. Però com que és el que hi ha, tothom suposo que 
segueix demanant els plans perquè no hi ha més; però també s’hi gasten molts diners, 
per tant pensem que estaria bé que tots els ajuntaments poguessin dir al SOC de mirar 
altres models o altres iniciatives, o mirar altres llocs si es fan coses diferents. Una mica 
això era una reflexió que fèiem. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. D’entrada, evidentment és una 
problemàtica bàsica de la nostra societat actual, i per tant ens hi hem de posar tant 
com puguem, i nosaltres sí que voldríem felicitar la feina que es fa des del Servei 
d’ocupació, em sembla que hi ha tot de projectes que són interessants i que val la 
pena que tirin endavant. Però també estem d’acord amb el que diu el Sr. García: si no 
arriben les subvencions que demanem, o si el SOC no acaba de donar les 
subvencions que des de l’Ajuntament es necessiten, potser hauríem de dedicar 
recursos propis, per mirar de donar un cop de mà més gran encara a les necessitats 
que té la nostra població, la nostra gent.  
En tot cas, evidentment felicitem aquestes sol·licituds i aquesta oferta de formació per 
a desocupats, però en tot cas, tot el que es fa sempre es poc per la situació que tenim.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo també vull fer públic –ho ha dit el Sr. Gómez ara però tenia 
pensat fer-ho– agrair i felicitar la gent que treballa a les Mates, perquè està fent una 
feina molt i molt bona. Realment el tema de l’atur és el principal problema que tenim, jo 
em trobo sovint amb persones que em venen si us plau a demanar feina i així. Hi ha 
força gent, quan truques a les Mates i parles amb la Lídia o l’Ester, o amb la regidora; 
sempre intentem fer tot el possible. És evident que no és una bona manera d’accedir a 
la feina el fet de trobar l’Alcalde o un regidor i demanar-li, sinó que la línia és de 
demanar-ho a les Mates . A més de tots aquests cursos han fet un sistema de selecció 
per intentar ajudar la gent a trobar feina, que està reconegut per diverses empreses 
que s’han implantat en aquests moments aquí a Olot, o altres que es volen implantar, 
que ens han demanat el seu suport i la seva ajuda per fer les seleccions de personal. I 
moltes seleccions de personal en aquests moments passen per les Mates, i moltes 
contractacions d’empreses que necessiten contractar algú passen per les Mates. 
Evidentment sempre es pot fer més, sempre podem intentar fer més, en això fer un 
pressupost sempre és complicat, i veurem com podem donar resposta a aquesta 
petició que fan i que a nosaltres també ens agradaria.  
Però recordar també, perquè el regidor Sr. Vayreda em passa mes a mes les dades de 
l’atur de la comarca i de la ciutat –que crec que provenen també de les Mates, 
aquestes dades d’atur que ens passa. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Són de les Mates i de la Generalitat. 
 
Continua el Sr. Alcalde. L’atur va baixant de mica en mica a la nostra comarca i a la 
nostra ciutat. Les dades de l’atur, en aquests moments tinc el llindar del 10% a la 
comarca, el llindar del 12% a la nostra ciutat, i baixant i baixant. Jo crec que és bo que 
baixi, encara evidentment són moltíssimes les persones, però que més enllà de totes 
aquestes feines, també continuen intentant mantenir aquesta voluntat de generar 
activitat, d’estar al costat de qualsevol iniciativa. Per exemple, la Setmana de 
l’Emprenedoria que la setmana que ve tindrem, que qualsevol persona que vulgui 
emprendre això també és molt positiu, i que hem de recolzar i felicitar a la gent de les 
Mates la feina que està fent. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
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9.1. - APROVAR PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS ALS ESPECTACLES DE 
GENER A JUNY 2016 D'ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA DE L'INSTITUT 

MUNICIPAL DE CULTURA D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2015025725     
Núm. expedient: CPG62015000005 
 
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’arts escèniques i música 
que es portaran a terme de gener a juny de 2016. 
 
D’acord amb l’article 47 del TRLRHL l’Ajuntament d’Olot ha d’aprovar els següents 
preus públics ja que no cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar els següents preus públics, de l’Institut de Cultura de la ciutat d’Olot, que 
es detallen a continuació: 
 
 
ARTS ESCÈNIQUES: 
 

DATA ACTIVITAT ESPECTACLE PREUS dte. dte. dte. dte. dte. dte. 

     VARIS * COOLTURA JO FAIG SOCIS ALTRES APROPA 

12/01/2016 1ER PIS SWEENY TOOD 3             

13/01/2016 1ER PIS SWEENY TOOD 3       

20/01/2016 EDUCATIUS EXPLICADANSA 3             

22/01/2016 LAP WASTED 9 8 4,50 3 0   8 X 3€ 

05/02/2016 TEATRE ELS VEÏNS DE DALT 20/15/10/5 15/10/5/3 - 50% 3 0   8 X 3€ 

11/02/2016 LAP  A HOUSE IN ASIA 9 8 4,50 3 0   8 X 3€ 

19/02/2016 TEATRE UNA GIORNATA PARTICOLARE 20/15/10/5 15/10/5/3 - 50% 3 0   8 X 3€ 

25/02/2016 LAP LIGEROS DE EQUIPAJE 9 8 4,50 3 0   8 X 3€ 

27/02/2016 FAMILIAR BITELS PER NADONS 8             

03/03/2016 LAP LA GENT 9 8 4,50 3 0   8 X 3€ 

04/03/2016 TEATRE MARITS I MULLERS 20/15/10/5 15/10/5/3 - 50% 3 0   8 X 3€ 

05/03/2016 MÚSICA T'ENCANTARÀ: BEATLES 10 /6         >12: 8/4   
10, 11, 12 i 
13/03/2016 LAP COSAS QUE SE OLVIDAN... 10 10 NO NO 10   NO 

18/03/2016 DANSA FOOT-BALL 15/10/5 10/7/ 4 - 50% 3 0 UEO:10/7/4 8 X 3€ 

19/03/2016 DANSA LA PARTIDA 5 3 - 50% 3 0 UEO:3 8 X 3€ 

08/04/2016 DANSA TOTS DANSEN 6             

21/04/2016 DANSA EL CINQUÈ HIVERN 10             

29/04/2016 DANSA +45 10/7/4 8/5/3 - 50% 3 0   8 X 3€ 

06/05/2016 TEATRE PANORAMA DES DEL PONT 20/15/10/5 15/10/5/3 - 50% 3 0   8 X 3€ 

12/05/2016 LAP WE NEED TO TALK 9 8 4,50 3 0   8 X 3€ 

19/05/2016 LAP RAGAZZO 9 8 4,50 3 0   8 X 3€ 

27/05/2016 TEATRE DON JOAN 20/15/10/5 15/10/5/3 - 50% 3 0   8 X 3€ 

29/05/2016 PL. BRAUS CANTÀNIA 5         ESCOLA:4   

07/06/2016 1ER PIS FRANSKENSTEIN 3             
 

VARIS * = ESTUDIANTS, JUBILATS, ATURATS i TRESC 
 
 

PAQUETS D’ESPECTACLES D’ARTS ESCÈNIQUES: 
 

PAQUET ESPECLACLES INCLOSOS 
PREU DEL 

PAQUET 

COSES DE DOS... O MÉS!  62 
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 ELS VEÏNS DE DALT  

 UNA GIORNATA PARTICOLARE  

 MARITS I MULLERS  

 WE NEED TO TALK  

 DON JOAN  

 EL CINQUÈ HIVERN  

   

TEATRE PER CANVIAR EL MÓN  24 

 WASTED  

 A HOUSE IN ASIA  

 LA GENT  

 RAGAZZO  

   

DANSA I FUTBOL  12 

 FOOT-BALL  

 LA PARTIDA  

   

CINEMA i TEATRE  42 

(només socis Cine Club)   

 ELS VEÏNS DE DALT  

 UNA GIORNATA PARTICOLARE  

 MARITS I MULLERS  

 WE NEED TO TALK  

   

DONES   56 

(només sòcies Assoc. Dones Alba)   

 ELS VEÏNS DE DALT  

 UNA GIORNATA PARTICOLARE  

 MARITS I MULLERS  

 DON JOAN  

 
 
MÚSICA: 
 

DATA ESPAI FORMACIÓ / ESPECTACLE PREU ANTICIPADA 
ESTUDIANTS 

MÚSICA 
ALTRES 
DESCOMPTES* 

09/01/2016 El Torín MOLT CLARA 10 7 
 Menors de 16 

anys 5€ / AC 

10/01/2016 El Torín PEP I MARIA JOSÉ 5 5  AC  

15/01/2016 El Torín CANÇONS D’AMORS I DE GUERRES 12 10 3 AC /  ST / CJ  

23/01/2016 El Torín ABONAMENT GARROTXINARIUS  22 20  AC 
23/01/2016 El Torín BALL GARROTXINARIUS 12 10  AC 
23/01/2016 El Torín TALLER GARROTXINARIUS 10 10  AC 

30/01/2016 El Torín JAZZ OLOT  GREG PICOLLO 12 10 3 AC /  CJ 

07/02/2016 Teatre ALLEGRO DE COR DE TEATRE 15 12 3 AC/  ST / CJ 

14/02/2016 El Torín ORQUESTRA BOOGIE WOOGIE 5 5  AC  

26/02/2016 Teatre GUERRA – ALBERT PLA I MUGURUZA 22/18/15 20/16/12  5 AC 

12/03/2016 Carbonera MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS 12 10 3 AC /  CJ 

13/03/2016 El Torín TRIO XÀKARA 5 5  AC  

19/03/2016 St Esteve  PASSIÓ SEGONS SANT MATEU 20 20 10 AC 

25/03/2016 El Torín JAZZ OLOT 12 10 3 AC /  CJ 

09/04/2016 Teatre ELÈCTRICA DHARMA 15/12/8 10/8/6 3 AC /  CJ 

10/04/2016 El Torín MASE + UNO 5 5  AC 

23/04/2016 El Torín OBESES 10 7 3 AC /  CJ 

01/05/2016 Teatre GERIONA 12/10 10/8 3 AC /  CJ 

08/05/2016 El Torín PEP I MARIA JOSÉ 5 5  AC 

14/05/2016 teatre EDUARD INIESTA 12 10 3 AC /  ST / CJ 

21/05/2016 Teatre ESPERANÇA DINAMITA 12/10/8  10/8/6 3 AC / ST /  CJ 

03/06/2016 El Torín JAZZ OLOT 12 10 3 AC /  CJ 
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11/06/2016 El Torín BLAUMUT 12 10 3 AC /  CJ 

12/06/2016 El Torín TRIO QUÈ TAL 5 5  AC 

 
AC = Apropa cultura (8 entrades a 3€ cada una amb possibilitat a augmentar 

segons demanda) 
ST = Espectacle inclòs a l’abonament de teatre 
CJ = Carnet Cooltura jove ( descompte del 50%) 

 
2n.) L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut de Cultura de la 
Ciutat d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Es tracta dels preus públics corresponents als 
espectacles de gener a juny d’arts escèniques i de música de l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot. Els preus no han variat, són els mateixos de l’any passat: l’entrada més 
cara serà de 20 euros, i la més barata serà de 3 euros. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres aquests preus, 
considerem que són preus ajustats a les necessitats econòmiques. L’únic que volíem 
fer un petit apunt en la possibilitat, que sabem que la cultura és deficitària, ja ho sabem 
i només faltaria, perquè si haguéssim de guanyar en cultura malament aniríem; és un 
bé públic, és un dret que tenim totes les persones i per tant l’obligació de l’Ajuntament 
és garantir aquest dret. El fet de l’entrada, ajustar preus, doncs permet que un dels 
temes per accedir a la cultura, que és l’econòmic, s’ajusti una mica a les necessitats. 
Tot i això també veiem –i des de la CUP ja potser com a línia ideològica– nosaltres 
creiem en un model de cultura molt més popular; en el que potser entrades com 
l’Apropa Cultura pogués ser la normal i no l’excepcional, en el sentit que la cultura 
l’hem d’apropar, i que si és gratuïta o més econòmica, millor que millor; i no només en 
casos excepcionals.  
I també pensem que el 21% d’IVA cultural ens ha fet molt de mal, i a molts de teatres 
de comarques gironines s’ha fet el tema de la taquilla inversa, i ens sembla que Olot –
que a més a més és un referent pel que fa a programació, pel que fa a un Teatre que 
tenim molts tècnics, i que molts teatres voldrien tenir el personal que arribem a tenir 
aquí– poguéssim justament això: intentar trobar maneres, perquè al final el beneficiari, 
que  és la ciutadania, tingui aquest accés a la cultura molt més fàcil.  
La cultura ens fa més lliures, la cultura ens fa més savis, la cultura ens fa més bones 
persones, i creiem en una cultura popular que sigui un reflex també del que és la 
nostra societat; unes obres que siguin capaces de transformar, no només de passar-
nos-ho bé –que també ens agrada– però que realment ens puguin fer pensar; sigui 
eina de transformació social. I que sigui exemple del que és la societat, del que és la 
nostra realitat olotina, que és una realitat molt diversa a nivell cultural, i que ens 
sembla que el teatre i la música, que són pals de paller de les expressions artístiques i 
culturals, siguin també reflex d’aquesta realitat.  
 
Intervé el Sr. Berga, com a regidor de Cultura. Són bones observacions les que fa, un 
dia podem asseure’ns per definir això que en diu “més popular”, no sé a què s’està 
referint.  
Però sí que és cert que la majoria d’activitats culturals que es fan en aquesta ciutat són 
gratuïtes: qualsevol persona que tingui interès en accedir a la cultura trobarà activitats 
gratuïtes cada cap de setmana; de fet és el dominant. L’Apropa Cultura no acabem tot 
el que hi ha; és a dir, tots aquests col·lectius que hi volen accedir, a més a més això ho 
he explicat moltíssimes vegades, el tema de l’Apropa Cultura, que està obert a 
pràcticament tots els àmbits associatius, en qualsevol situació de risc, del tipus que 
sigui, no són entrades –això m’agrada explicar-ho– del primer pis allà en un racó, 
realment agafem entrades repartides en els espectacles, de les millors de totes, de 
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tots els espectacles. I a més a més hi ha la possibilitat, en formar part d’aquest 
programa, no només d’accedir als nostres equipaments, sinó de poder-ho fer en tota la 
xarxa d’equipaments de Catalunya que està en el programa, que són molts, és una 
cosa que se’n fa un molt bon aprofitament. 
No sé si quan parla de cultura més popular es refereix a més cultura popular i 
tradicional, o d’un teatre més intel·ligible per a la majoria de la gent... Podem tenir una 
llarga discussió, perquè aquest és un terreny molt ampli. Amb molt de gust m’hi reuniré 
per parlar-ne. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

10.1. - CESSIÓ CONTRACTE ENTRE "AMBULÀNCIES GARROTXA, SL" I 
"TRANSPORT  SANITARI DE CATALUNYA SLU"  D'ÚS D'UN TERRENY  

MUNICIPAL UBICAT AL C/SERRA DE SANT VALENTÍ- C/BESTRACÀ 
 
Núm. de referència : X2015025479     
Núm. expedient: CC012015000396 
 
Atès que per acord de Ple de data 23-10-2003 es va adjudicar la concessió d’ús d’un 
terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà d’Olot,  
a la societat Ambulàncies Garrotxa, SL. ( en endavant AG). Per al a construcció d’una 
edificació destinada a Parc de Transport Sanitari per donar cobertura i suport logístic a 
la comarca de la Garrotxa, en tant que aquesta societat  era la prestadora del servei 
de transport sanitari dins el terme municipal d’Olot. 
 
Atès l’escrit  de data 3-11-2015 RE: 2015010966 presentant pel  Sr. Pere Maria 
Martínez Fernández, amb dni 36544199T, en representació de la societat AG, davant 
l’Ajuntament d’Olot, en el qual ens informa que  la societat que representa deixarà de 
prestar el servei de transport sanitari ja que l’empesa que ha resultat adjudicatària per 
la realització d’aquest servei és la societat Transport  Sanitari de Catalunya, SLU (en 
endavant TSC) 
 
Atès que  Ambulàncies Garrotxa SL i TSC estan d’acord en procedir a la cessió del 
contracte de concessió de la primera a favor de la segona,  per tal que aquesta pugui 
utilitzar les instal·lacions objecte de la concessió referida anteriorment amb la mateixa 
finalitat i objecte, i sol·licita l’autorització de l’Ajuntament en qualitat de concedent per 
tal de poder realitzar aquesta cessió contractual. 
 
Atès el que disposa l’art. 226 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic , 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 3 de novembre ( en endavant TRLCSP) 
 
Atès el que preveu la Clàusula tretzena  del Plec de condicions que regeixen aquesta 
concessió. 
Atès els antecedents i documentació de l’expedient administratiu, el President de la 
Comissió Informativa del Ple, a proposa l’adopció dels següents acords:  
 
«1r.-  AUTORITZAR  la cessió  de la concessió sol·licitada pel Sr. Pere Maria Martínez 
Fernández, amb dni 36544199T, en representació de la societat  “Ambulàncies 
Garrotxa,SL” a favor de “Transport Sanitari de Catalunya, SLU”, en tant duri la 
concessió de prestació de servei transport sanitari de “Transport Sanitari de Catalunya, 
SLU”. 
 
2n.- FER AVINENT a “Ambulàncies Garrotxa,SL” i a “Transport Sanitari de 
Catalunya,SLU” que, d’acord amb el que disposa l’art. 226.3 del TRLCSP,  i la clàusula 
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tretzena del Plec de condicions de la concessió objecte de cessió,  el cessionari queda 
subrogat en tots els drets i obligacions que tenia el cedent» 
 
Malgrat tot, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que consideri més convenient. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fité. Proposem autoritzar la cessió de la concessió a 
l’empresa Ambulàncies Garrotxa. En aquest terreny municipal ubicat al carrer Serra de 
Sant Valentí on la societat Ambulàncies Garrotxa va realitzar la construcció de 
l’equipament o l’edificació destinada en part a transport sanitari, en relació a la 
concessió que tenia per prestar el servei de transport sanitari a la comarca de la 
Garrotxa. En aquests moments l’empresa adjudicatària d’aquest servei és la Societat 
Transport Sanitaris de Catalunya, i per tant, a petició de l’empresa Ambulàncies 
Garrotxa, que està d’acord amb l’empresa o la societat Transport Sanitari de 
Catalunya, es proposa cedir aquesta concessió a l’empresa que té l’adjudicació per 
realitzar el transport sanitari a la nostra comarca.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només, i per la informació que 
més ampliada que ens van donar en una de les comissions en les quals participem, 
felicitar-nos i felicitar l’equip de govern, que no marxés, perquè semblava que era una 
de les opcions de l’empresa concessionària, i per tant, enhorabona per haver assolit el 
fet que es quedin a Olot i no marxin, i també generin uns ingressos que per a nosaltres 
haurien d’anar en un sentit diferent alguna de les vegades, però bé, ni que sigui així 
enhorabona. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ens sentim alegres de veure que ens recolza, Sr. García.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

11.1. - DECLARAR LA REVERSIÓ AUTOMÀTICA DE LA FINCA SITUADA AL 
POLÍGON DE LES MATES ON HI HAVIA L'ANTIC SERVEI DE PARC DE 

BOMBERS 
 
Núm. de referència : X2014014455     
Núm. expedient: SPT32014000003 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 8 de desembre de 1981 d’oferir  a la 
Generalitat de Catalunya  uns terrenys de 2.400 m2 a la zona de Les Mates per a 
destinar-lo a la construcció d’un Parc de Bombers. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 1 de juliol de 1982 d’augmentar els 
metres oferts fins a 3.500 m2. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 10 de febrer de 1983 de modificació 
de la cessió d’Us a la de cessió de domini. 
 
Vist l’acord de l’any 1982 es preveu que el fet de transformar la cessió que, inicialment 
era d’ús, en cessió de domini, portarà aparellada una clàusula de reversió del domini 
dels terrenys cedits, en favor de l’Ajuntament d’Olot pel cas que no s’arribés a construir 
el Parc de Bombers en un termini de tres anys o que, malgrat haver-se construït, 
deixés d’estar destinat a la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis. 
 
Vist que la donació fou escripturada notarialment en data 17 de febrer de 1984, davant 
del notari de Barcelona, Juan Acebedo Illana, i en el pacte primer del document es 
recull expressament la clàusula de reversió a favor de l’Ajuntament d’Olot. 
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Vist que en data de 23 de juliol de 2009 l’Ajuntament  d’Olot va acordar cedir a la 
Generalitat un nou terreny per construir-hi un nou parc de bombers a la zona de La 
Guardiola 
 
Vist que en data 31 de juliol de 2014 el Parc de Bombers es va traslladar a les 
instal·lacions del nou edifici. 
 
Atès que es compleixen els requisits per fer efectiva la reversió: 
 

a) Que en la cessió dels béns hi consti el servei  a què han de destinar-se. 
b) Que en l’acord de cessió hi consti explícitament la reversió automàtica. 
c) Que es demostri la no-destinació del bé a l’ús previst. 

 
Vista la normativa aplicable i l’informe jurídic que obra a l’expedient, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vista la inscripció a l’inventari municipal fitxa 326.10/7 Parc Bombers Les Mates ref. 
9114303. 
 
Primer.- DECLARAR la reversió automàtica a favor de l’Ajuntament d’Olot de la finca 
on hi havia ubicat el Parc de Bombers a la zona de les Mates, carrer Mestre Falla, 
número 45 d’Olot.  
 
Segon.- Elevar a escriptura pública notarial la constatació dels fets. 
 
Tercer.- Notificar en forma legal el present acord i l’acta notarial a la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Com tots saben, la ciutat d’Olot per allà l’any 1981 
va decidir, seguint un oferiment del Govern de la Generalitat, va decidir cedir uns 
terrenys, que després va ampliar a la zona de les Mates per destinar-lo a la 
construcció d’un Parc de Bombers. Aquest Parc de Bombers ha donat servei a la ciutat 
durant molts anys, fa uns anys hi va haver la possibilitat de construir un nou Parc de 
Bombers; jo crec que en aquests moments estava motivat, sobretot pel fet que el grau 
de rescat de muntanya tingués seu a la nostra ciutat, la necessitat de disposar d’un 
heliport potent a tota la zona del Parc de Bombers. Per tant va ser a l’any 2009 que 
l’Ajuntament d’Olot va acordar cedir a la Generalitat un nou terreny per construir el nou 
Parc de Bombers, que en data 31 de juliol de 2014 va començar a entrar en 
funcionament, jo crec que amb plena satisfacció de tothom, i especialment dels 
bombers, que han guanyat moltíssim en les seves instal·lacions.  
Vàrem tenir converses amb el Departament d’Interior pel tema que un cop estiguessin 
en el nou Parc i amb tota tranquil·litat, recuperés la ciutat aquests terrenys de les 
Mates, tal com nosaltres entenem que diuen els documents formalitzats en el seu 
moment. De les converses han anat passant els dies, i ens sembla que no convé 
tampoc esperar més i per tant iniciem nosaltres d’una forma automàtica aquesta 
reversió, comunicant-ho al Govern de la Generalitat; que ja que allà vàrem cedir uns 
terrenys per fer un Parc de Bombers, que en aquests moments hem tornat a cedir uns 
altres terrenys per fer un nou Parc de Bombers i que l’inicial ha deixat de prestar 
aquest servei –que durant tants anys ha beneficiat a la nostra ciutat–, que ha de 
revertir. Llavors seguint els criteris dels serveis jurídics, el que portem a Ple és aquest 
declarar aquesta reversió automàtica i seguir tots els processos que es necessiten 
perquè aquest terreny que vàrem cedir per a un determinat ús, quan deixem de prestar 
l’ús torni a la ciutat. 
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Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només que no s’ho agafi com 
un costum, però que també en aquest punt els hi donarem el nostre recolzament. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres tenim dubtes,  
tenim una pregunta. És a dir, entenem la reversió i també hi votem a favor, l’únic que 
el dubte és: quan torni a la ciutat què hi farem? Nosaltres vàrem estar recuperant els 
programes, vàrem veure que els socialistes quan anaven sols havien proposat fer-hi 
un escorxador, ben lluny de la nostra idea.  
En tot cas a nosaltres ens agradaria explicar que nosaltres també havíem pensat en 
aquest espai, com un espai –tenint en compte que és entre Sant Miquel i les Tries, és 
al barri de les Tries si no m’equivoco, bé a les Mates–, un espai d’una pista coberta per 
poder-hi fer esport, per poder-hi fer activitats culturals, que si plou no et mulles, i que 
fos un pol d’atracció i dinamització del barri. També podríem fer una consulta 
ciutadana i una votació popular per decidir quins usos s’hi pot donar, que s’hi podria fer 
al barri. I ho deixem dit així perquè darrerament, com que veiem que a la que ens hem 
girat ja ens assabentem que idees que teniu –normal, com a equip de govern– però 
com una mica de fets quasi consumats i que no som a temps quasi a reaccionar, ho 
llancem ara perquè si mai surt la possibilitat de pensar entre tots què hi volem fer,  
tingueu compte aquestes nostres aportacions.  
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres sobretot el que no 
voldríem pensar és que hi pugui haver una deslleialtat institucional, i per tant entenem 
que la reversió d’uns terrenys que eren municipals i que s’han cedit a una altra 
administració, ens tornin sense cap mena de problema.  
I lligant-ho també amb el que deien els portaveus que m’han precedit, nosaltres sí que 
pensem que aquesta reversió ha de ser molt més natural, si realment tenim clar entre 
tots què s’hi ha de fer. I no és cap invent dels companys de la CUP, en aquest cas, de 
sempre, des del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals s’ha pensat que el que 
seria l’actual camp de futbol de les Mates hi ha d’anar una pista poliesportiva per a l’ús 
del barri de les Mates, i per extensió de sant Miquel. I per tant, en aquesta línia també 
nosaltres també hi estaríem d’acord. I pel que fa a pròpiament el que correspon al punt 
aquest, i no tant al camp de futbol, sinó a la caserna dels Bombers –que de fet afecta 
això només a la caserna dels Bombers, no pas al camp de futbol de les Mates–, pel 
que fa a la caserna dels Bombers sí que, ja que ha sortit, nosaltres posarem sobre la 
taula el que nosaltres havíem dit en el nostre programa electoral, que és que pensem 
que lligant-ho amb el Mas les Mates, on hi ha un servei d’ocupació, pensem que seria 
un bon moment també per intentar fer un projecte d’emprenedoria utilitzant l’espai 
aquest de la caserna de les Bombers.  
Entenem que no hi haurà deslleialtat institucional i que evidentment revertirà en 
l’Ajuntament com és de lògica absoluta. En tot cas, evidentment, donem suport a 
aquesta demanda. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Per respondre a la regidora de la 
CUP, en tot cas. Evidentment nosaltres com a grup municipal vàrem portar un 
programa electoral, ens vàrem presentar a les eleccions amb un programa pensat i 
reflexionat i parlat amb la població, i el que realment portàvem al programa era que 
volíem fer un escorxador de baixa capacitat municipal, que recordi, aquesta ciutat tenia 
un escorxador municipal, ara no en tenim cap, fa uns anys que es va perdre, uns vint-i-
cinc anys o potser més ja. Per tant reivindicàvem això per donar servei als petits 
productors de la ciutat i comarca, i també donar servei als carnissers. I també que fos 
un espai d’emprenedoria, com deia el regidor d’ERC, però amb oficis relacionats amb 
el sector de la carn i de l’alimentació. Per tant portàvem aquest punt en el nostre 
programa que em sembla que és lícit, que els partits portem punts als programes 
electorals que ens presentem a les eleccions. 
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Intervé el Sr. Alcalde. En aquests moments jo on crec que puc incidir més en aquesta 
confiança que no hi hagi deslleialtat institucional; el que fem de moment és procedir, 
perquè penso que hauria d’haver estat al revés, que ens haurien d’haver comunicat la 
reversió, però com que no ha estat així, iniciem els tràmits.  
No tenim en aquests moments res pensat en quant a posar a dintre, tenim diverses 
propostes, és veritat que hi ha diverses propostes i que hem d’acabar-ho de treballar; 
hi ha un camp de futbol al costat, en fi, vostès saben que un dels principals o un dels 
que més immediatament volem engegar és una mica el tema dels camps de futbol, de 
les instal·lacions esportives, i al voltant d’això hi ha idees, hi ha converses, que s’han 
d’acabar de concretar, i llavors en parlarem. Però en quant a la caserna pròpiament 
dita, és a dir, a la gran nau que hi ha allà, no tenim en aquests moments  cap decisió 
presa, ni tan sols cap debat iniciat en quant a què posarem allà.  
El que necessitem és que reverteixi a la ciutat i aquesta és la proposta que portàvem 
avui.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
12.1. - DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.-  DELEGAR A FAVOR DE L'ALCALDIA 

LES COMPETÈNCIES  SANCIONADORES EN MATÈRIA DE GOSSOS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 
Núm. de referència : X2015025436     
Núm. expedient: SG032015000003 

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

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

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

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

greu” 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; l’article 52.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; els articles 51 i 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
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locals; i vist   l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DELEGAR a favor del Sr. Alcalde la competència per imposar les sancions 
establertes per la comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus, en la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
així com en la Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos i en el Reial decret 287/2002, del 22 de 
març, que la desenvolupa. Aquesta delegació també inclou la resolució dels  recursos 
de reposició contra els actes dictats per l’òrgan delegat. 
 
Segon.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Aquest per desgràcia, és un tema que tot sovint 
apareix, que s’ha de fer alguna sanció a aquestes determinades races de gossos. Això 
la llei marca que si són sancions lleus  són responsabilitat de l’Alcalde, i que si són 
greus o molt greus han d’anar al Ple de l’Ajuntament.  
A nosaltres ens sembla que això és una mica exagerat, el fet d’haver-ho de portar al 
Ple, i des de ja fa molts d’anys, i de fet de diversos mandats, es deleguen totes les 
sancions per aquestes infraccions en la persona de l’Alcalde, que a través d’un Decret 
d’Alcaldia imposa aquestes sancions a les persones que després d’haver obert 
l’expedient, després d’haver fet el tràmit administratiu per part dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament, les sancions que recomanen. Jo crec que en aquests moments, de 
sancions greus i molt greus n’hem imposat molt poques, més aviat són sancions lleus, 
perquè després d’una advertència la gent en general reacciona bé.  
Però és veritat que cada vegada hi ha més peticions de gossos potencialment 
perillosos, i per tant crec que hem de continuar mantenint la mateixa línia de demanar-
los la màxima responsabilitat a les persones que decideixen voluntàriament tenir un 
gos amb aquestes característiques. Als qui ens agraden els gossos, jo puc entendre 
que algú vulgui un gos així, però després quan tens un gos, la responsabilitat personal 
ha de ser màxima, especialment si és un gos potencialment perillós.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC) 
 

13.1. - MOCIÓ DE CiU, ERC, I CUP DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2015025794     
Núm. expedient: SG022015000011 
 
El passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la 
resolució 1/XI que manifesta el següent: 
“El Parlament de Catalunya: 
 
Primer. Constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 
de setembre del 2015 es basa en una majoria d’escons de les forces parlamentàries 
amb l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i amb una àmplia 
majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent 
no subordinat. 
 
Segon. Declara solemnement l’inici del procés de creació de l’estat català independent 
en forma de república. 
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Tercer. Proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, 
integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana. 
 
Quart. Insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives 
aquestes declaracions. 
 
Cinquè. Considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació de 
les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 
 
Sisè. Com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, reitera que 
aquest parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supeditaran a les 
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal 
Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense competència arran de la sentència 
de juny del 2010 sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya votat prèviament pel poble 
en referèndum, entre d’altres.  
 
Setè. Adoptarà les mesures necessàries per obrir aquest procés de desconnexió 
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica amb l’Estat espanyol de tal manera que 
permeti l’empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una participació 
oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats 
emanats d’aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets 
fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l’Estat 
espanyol.  
 
Novè. Declara la voluntat d’inici de negociacions per tal de fer efectiu el mandat 
democràtic de creació d’un estat català independent en forma de República i, així 
mateix, ho posa en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt 
de la comunitat internacional.” 
 
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana. 
 
Per aquest motiu els grups municipals de CiU, ERC i CUP, proposen al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la resolució 1/XI 
del Parlament de Catalunya. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, 
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. Aquesta  moció que presentem conjuntament és 
una més de les mocions que es presenten als ajuntaments per donar el recolzament 
necessari als nostres parlamentaris d’aquelles decisions que s’estan prenent mes rere 
mes al Parlament de Catalunya. Des de fora moltes vegades s’ha acusat aquests 
parlamentaris d’anar pel seu compte, com si estiguessin fent una aventura fantàstica 
d’esquena a la resta de catalans, res més lluny de la veritat, totes aquestes accions 
que es produeixen en cada moment en el Parlament de Catalunya, després una per 
una, els ajuntaments les portem a aprovació i normalment són mocions que s’estan 
aprovant a tot el país. 
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Aquesta en concret té a veure amb la resolució que el Parlament va aprovar el passat 
9 de novembre, una resolució cabdal, importantíssima, que jo personalment penso que 
ha passat més desapercebuda del que hauria d’haver passat per la significació que té. 
No la llegiré tota, perquè és evident que és una resolució que tots vostès coneixen i 
que inclou molts punts, però sí que en volia destacar tres o quatre que són d’una 
rellevància especial: la primera, el fet que aquesta resolució constata que dels 
resultats del 27 de setembre varen resultar elegits una majoria de diputats que tenen 
per objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent; la segona cosa que es 
declara en aquesta resolució és l’inici del procés de creació de l’estat català 
independent i en forma de república –aquest és un tema que també queda molt clar en 
aquesta resolució–; el tercer proclamar l’obertura d’un procés constituent per tal de 
preparar la constitució catalana, una constitució en la qual ja s’ha començat a treballar 
però que els ciutadans hauran de continuar-hi debatent i treballant per tenir-la a punt; 
el quart punt reiterar que el Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se 
supeditaran a les decisions de l’Estat espanyol –un tema cabdal, en aquest cas– i 
instar el futur govern català a complir exclusivament aquelles normes emanades del 
Parlament de Catalunya. 
En tot cas jo crec que aquests són els aspectes més destacables, que volia posar aquí 
de relleu. I senzillament el que fem és una moció de suport polític, ha quedat molt clar 
que és senzillament, que estem donant suport polític a una declaració que van aprovar 
els nostres diputats i diputades el passat 9 de novembre. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Crec que seria lògic, com que la presentem conjuntament, que 
l’ordre d’intervencions també segueixi el dels grups que la presentem, i després la 
resta de grups. 
 
Intervé el Sr. Juncà, portaveu del grup municipal ERC. Bé, com ha dit el Sr. Berga, 
nosaltres també estem convençuts que tenim un mandat clar per avançar cap a la 
independència, que aquest mandat s’ha d’impulsar des del Parlament principalment, i 
des del Govern, i que a banda d’això és important també que es vegi que hi ha altres 
institucions, que com els ajuntament que hi donen suport, intentar que entre tots 
puguem impulsar aquest mandat democràtic cap a la independència. 
I només recordar que està molt bé que puguem fer aquesta moció i la puguem 
aprovar, però també és evident que ara és el moment de no fer-nos traves nosaltres 
mateixos, que escollim un govern i que comencem a caminar. Que si no ho féssim així, 
els únics que sortirien beneficats d’això serien el PP, Ciutadans i els Socialistes, que 
estarien encantats que nosaltres mateixos féssim moltes resolucions com aquestes, 
però que no aconseguíssim avançar perquè no hem fet cap govern.  
 
Intervé el Sr. Rubió, portaveu del grup municipal CUP. Si em permeteu, preveient 
diversos vots en aquesta moció, llegiré un article. Es titula “Més que el 3%”. Diu: “Cada 
dia que passa ens arriben noves notícies sobre les presumptes comissions del 3% que 
Convergència rebia d’algunes empreses per l’adjudicació d’obres i serveis, barrejat, a 
més, amb informacions sobre la família Pujol i amb anteriors casos de corrupció: el 
Palau, les ITV, el cas Mercuri... Fins i tot la sospita ha arribat a Olot, on s’investiga 
l’adjudicació feta per l’actual Alcalde del contracte de neteja i de recollida 
d’escombraries. Ara se sent a dir allò que ja va dir en Carod: tothom ho sabia, vivim en 
un país de savis. Però posem una mica d’ordre, per evitar que els arbres ens tapin el 
bosc, el que veiem no és només el cas d’un grupet de xoriços, és una autèntica màfia 
al voltant de Convergència, ajudada pels poders fàctics a través de la premsa, la seva 
premsa; un putiferi que es tapa amb Espanya ens roba, Espanya contra Catalunya i el 
viatge a Ítaca.“ 
Els sorprendrà potser que hagi llegit aquest article, és un article dels seus companys 
de l’equip de govern, del PSC. Llavors com que s’escenificarà la divisió de vot, també 
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voldríem escenificar aquestes desavinences, senzillament perquè creiem que aquest 
equip de govern això és una mica un joc per acabar d’evitar un Consistori més 
dinàmic, més democràtic, una unitat d’acció comuna entre totes les forces; tenir un Ple 
constructiu, crític i no supeditat a cap majoria partidista. 
I als senyors del PSC els hi demanem que si pensen això, coherència, i que no 
haguessin pactat amb els senyors de Convergència. 
I en relació a la moció que s’ha presentat, la declaració acordada el passat 9 de 
novembre entre Junts pel Sí i la CUP Crida Constituent no és cap DUI encoberta, sí 
que és un acte mínim i necessari de sobirania, d’oposar-se obertament a aquells que 
ens neguen el dret a governar-nos; de fer palès i de fer efectiu que el dipositari de la 
sobirania catalana recau en el poble català i en ningú més, és doncs, abans que res, 
un acte d’obertura de procés i un acte de sobirania i de dignitat democràtica que 
materialitza i fa visible el conflicte entre la legitimitat i la legalitat democràtica catalana  
i el fonamentalisme constitucionalista.  
Una declaració que amb evident càrrega política i social, annexa nou punts com a 
elements cabdals i prioritaris –a més dels que ha dit el Sr. Josep Berga– i a més, 
s’incorpora una càrrega de profunditat simbòlica contra les darreres imposicions 
antisocials i regressions antidemocràtiques i també per blindar els drets de les 
persones més colpejades per la crisi. Les citaré, les nou: la primera, la lluita contra la 
pobresa energètica, que requereix desbordar la prohibició del Tribunal Constitucional; 
la segona, la no vigència ni aplicabilitat de la Llei Wert, que esbotza el model educatiu 
propi; el compromís amb el municipalisme, bastió del canvi polític i social enfront de la 
LRSAL; la solidaritat immediata de resposta urgent vers els refugiats davant de la pitjor 
crisi europea i deixadesa cínica del govern espanyol; l’inici de la renegociació del 
deute estructurat que hipoteca el futur; la cobertura digna de l’emergència en 
habitatge, cap desnonament sense cap reallotjament; la fi de cop i sense demora, de 
qualsevol mena d’apartheid sanitari; pels drets i les llibertats fonamentals, no aplicar la 
llei mordassa; i aplicar mesures efectives per a la igualtat.  
Hem dit aquestes perquè en aquest Consistori hi ha dos grups que diuen que són 
d’esquerres i votaran en contra de totes aquestes mesures.  
I paciència –com diu el Sr. Juncà– per a tothom, seguim negociant, això sortirà bé. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. La resolució i les negociacions 
per elegir un President i formar govern, no pot anar en detriment de l’activitat del 
Parlament i del govern que hores d’ara encara no tenim; i que sembla que alguns 
volen allargar encara fins al mes de gener.  
Una part de la ciutadania viu situacions dramàtiques: tenim 660.000 persones aturades 
a Catalunya, 275.000 de les quals porten més de dos anys aturats, 381.000 persones 
d’aquestes aturades, no cobren cap tipus de prestació d’atur, 116.000 joves estan 
sense feina. Les dones sembla que estan condemnades a contractes de temps parcial 
per mantenir una estructura de societat patriarcal; la taxa de pobresa infantil amb el 
29% de la població infantil. Catalunya líder en desnonaments a Espanya: el 25% de 
tots els desnonaments produïts a Espanya, ho són a Catalunya, 30 cada dia per ser 
exactes. 160.000 persones esperant una intervenció quirúrgica mentre alguns es 
poden saltar les llistes d’espera gràcies a les polítiques privatitzadores de Boi Ruiz i 
del govern de Mas. Convergència ha donat suport a polítiques privatitzadores com 
l’austeritat; ha votat lleis com la reforma laboral, la d’estabilitat pressupostària o la de 
fons de liquiditat autonòmica, que són les que estan ofegant en aquest moment el 
govern i les finances de Catalunya.  
OeC rebutgem aquesta resolució de Junts pel Sí i la CUP, som contraris a aquesta 
moció, però al costat del no també donem suport a una proposta alternativa que va 
presentar Catalunya sí que es pot al Parlament. La resolució parteix d’una 
interpretació, al nostre entendre, enganyosa dels resultats del 27 de setembre; els 
resultats d’aquest 27 no donen cap legitimitat ni mandat democràtic per parlar en nom 
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de Catalunya, de tota Catalunya, ni molt menys per fer una declaració unilateral, es 
digui independència o d’inici d’un procés d’estat independent o de desconnexió.  
El procés cap a un estat independent requereix un acte democràtic, que només pot ser 
en forma de referèndum, i dir-los que vostès van guanyar les eleccions però no el 
plebiscit.  
OeC comparteix el full de ruta alternatiu de Catalunya sí que es pot, que té com a 
epicentre la renda de garantia ciutadana. El comentari del Sr. Juncà de l’annex de la 
resolució que ells estan defensant, recordar que l’annex va anar bastant més tard i 
quan Catalunya sí que es pot ja havia presentat una resolució en aquest sentit; per 
tant sembla que es van fer com una mena d’autoesmena, tot i que reconec que els 
aspectes que ell ha llegit i ha manifestat són els que té assumits la CUP i que 
pràcticament tots ells els compartim. 
El segon eix d’aquesta proposta és un procés constituent, ja ho veurem, i que té com a 
principal objectiu retornar la sobirania a la ciutadania, davant dels poders econòmics i 
els mercats, perquè aquesta és la veritable batalla de la sobirania del segle XXI. Una 
sobirania que inclou el dret a decidir lliurement, com Catalunya vol organitzar-se 
políticament i quina relació vol tenir amb la resta de nacions de l’Estat espanyol. Un 
procés constituent que neix de l’esgotament del sistema polític nascut a la transició, 
que ha d’encarar el reforçament de les reformes democràtiques participatives sense 
negar la democràcia representativa, que ha de garantir la divisió de poders evitant 
abusos de la figura de decrets lleis –tant a Espanya però també a Catalunya, on vàrem 
tenir el famós i regressiu Decret llei omnibús– que ha de contenir les bases d’una nova 
llei electoral, que garanteixi la proporcionalitat de vot, i en aquest sentit també 
comentar que si comencéssim a no obeir les lleis, podríem començar per exemple per 
la llei electoral, que és la que permet aquesta majoria parlamentària a Catalunya, la 
que tenim en aquests moments. Que no resti subordinada a cap altre marc polític, però 
tampoc que sigui una Catalunya autàrquica, que ha de tenir com a punt de partida la 
celebració del referèndum, però també que no es pot construir un estat negant la 
paraula al poble de Catalunya; uns que els prohibeixen i els altres que ja la volen 
donar per amortitzada i parlen en nom seu. El camí del nostre país per a decidir el 
futur polític ha de ser el d’un referèndum pactat, perquè és l’única manera que es 
pugui celebrar en condicions d’eficàcia jurídica i política, i nosaltres proposem i ens 
donem com a data màxima i límit, l’any 2016. 
Plantegem acompanyar la nostra proposta de mobilitzacions i de suport, de recerca de 
suports a Espanya i a Europa. Alguns ja han fet la feina i es presenten amb un suport 
de gent com Podemos, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Compromís del País 
Valencià, Els ajuntaments del canvi o els verds europeus. Mentre que d’altres estan 
interessats en sumar adversaris en lloc d’acumular o sumar aliats. Cal recordar que 
avui a Catalunya el que té més suport, el 80%, és el dret a decidir. Totes les grans 
conquestes de civilització s’han aconseguit a partir de mobilitzacions que apleguen el 
màxim de gent, sumant, cohesionant i no dividint. Aquesta proposta entenem que 
manté els equilibris bàsics entre radicalitat i viabilitat: és radicalment democràtica, 
perquè volem iniciar aquest procés constituent amb un acte d’apoderament de la 
ciutadania, com és la celebració del referèndum; i és viable perquè té tota la força de 
la democràcia i perquè podem tenir més suport a Catalunya, també a Espanya, a 
Europa i al món.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. En primer lloc, nosaltres votarem 
en contra d’aquesta moció, i justament això, perquè creiem en la democràcia i la 
democràcia ens deixa fer un programa molt bonic –contestant per al·lusions a les 
paraules del Sr. Rubió– que no entenc la seva defensa amb aquest atac que fa cap a 
nosaltres, cap al nostre butlletí. Nosaltres tenim un butlletí, evidentment, en què la gent 
expressa lliurement les seves opinions i per tant no són opinions generals del grup; en 
tot cas cadascú escriu i expressa les seves opinions. I no entenc que ara surti aquí en 
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un Ple llegint el nostre butlletí, intentant dividir el nostre acord de govern, que 
democràticament vàrem decidir amb CiU, que és un acord per tirar endavant la ciutat. 
Cadascú té les seves idees, com avui vostè veurà en aquest Ple, que CiU defensa una 
cosa i nosaltres en defensem una altra.  
Dit això, la defensa del nostre argument és que el nostre grup municipal votarà en 
contra d’aquesta moció, perquè com ja hem manifestat repetides vegades en aquest 
Ple, nosaltres no som independentistes; nosaltres som federalistes. Per tant no estem 
d’acord amb la independència i no estem d’acord amb aquesta declaració. No volem 
trencar amb ningú, volem, com està en el nostre decàleg, més autogovern per a 
Catalunya i volem un encaix de Catalunya en una Espanya federal.  
Hi votarem en contra perquè el resultat de les eleccions del 27 de setembre no atorga 
un mandat democràtic per un procés unilateral cap a la independència. La victòria en 
escons de les forces polítiques partidàries de la independència, les habilita per 
governar, no per trencar amb la legalitat. L’aprovació de l’esmentada proposta de 
resolució posa en greu risc la unitat civil del poble de Catalunya, l’aprovació d’aquesta 
resolució, posa en risc el govern de Catalunya en el marc constitucional. L’aprovació 
d’aquesta resolució pot situar definitivament la política catalana en un carreró sense 
sortida del qual només se’n pot derivar un conflicte institucional de difícil solució. No hi 
ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no passi per un procés 
de diàleg, negociació i un pacte entre les institucions i les forces polítiques catalanes i 
espanyoles. I per això proposem un impuls d’una reforma de la Constitució, que ampliï 
els conceptes federalistes i que clarifiqui les relacions entre les competències de 
l’administració general de l’Estat i les comunitats autònomes, especialment la nostra, a 
Catalunya.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de tornar a donar la paraula, jo també em vull referir al Sr. 
Rubió, en el que penso que ha fet una cosa que no té cap sentit. Aquest Ple està 
acostumat a això, en el mandat passat teníem els de Plataforma per Catalunya, que tot 
sovint feien declaracions d’aquestes, sense que toqués res en cap tema, i sembla que 
vostè vol ocupar el seu lloc, amb la idea de crear tensions i de generar problemes. Si 
la policia vol l’expedient que vulgui d’aquest Ajuntament, només ha de fer que 
demanar-nos-el perquè l’hi donarem sempre, sense cap mena de problema i tota la 
documentació. Quan varen venir aquí a buscar això, no ens varen dir per quin motiu, 
els hi vàrem donar tots els papers, i si la policia necessita el que necessiti d’aquest 
ajuntament, la policia que sigui, nosaltres els hi facilitarem, perquè jo tinc el ple 
convenciment que aquí les coses s’han fet bé i s’han fet molt bé. 
Segona cosa, en el context electoral el que pugui dir el PSC, l’acord amb el PSC és un 
acord única i exclusivament en relació a la ciutat d’Olot, no és un acord ni és una 
uniformitat nosaltres, com a dintre el mateix equip de govern, purament dels 
representants no dels socialistes sinó de CiU –que ja saben que en aquest moment 
s’ha trencat– hi ha absoluta llibertat de vot, sempre que parlem de temes que siguin de 
fora de l’àmbit d’Olot. I això, per més que vagin repetint el tema aquest de per què hem 
pactat; hem pactat perquè tenim un projecte per Olot que ens sembla que farà avançar 
la ciutat i aquesta és l’única motivació, per més que ens vagin tirant pedretes.  
L’única cosa que fa això és que llavors la Sra. Tresserras ens demana: per què no 
podem col·laborar en no sé què? Doncs escolti, perquè al final, si només es dediquen 
a fer-nos l’entrebanqueta i intentar posar pals a les rodes, perquè ja m’escoltaran; de 
veritat que escoltaré amb molta atenció quin és el raonament per ara venir aquí i 
intentar crear un enfrontament entre nosaltres i el PSC, no sé què lliga això amb la 
moció, moció més que justa per a la defensa de la nostra independència. Una moció 
en la que hauríem d’estar d’acord, i en què a nivell nacional també veiem que la CUP 
va fent el seu joc partidista.  
Dit això passaré la paraula. 
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Intervé el Sr. Rubió. Primer li contestaré perquè em sembla que no m’ha entès: aquest 
article el va escriure el PSC. Jo no li he dit res de les coses que vostè deia. I 
senzillament l’he tret perquè s’ha evidenciat, un altre cop, que vostès voten una cosa i 
ells voten una altra cosa, per més que siguin temes de fora, són un equip de govern. 
I també ens sorprèn que es posi d’aquesta manera amb nosaltres, i que ens compari 
amb aquesta vergonya, que no vull ni dir el seu nom, perquè ell el tenien aquí, l’han 
tingut quatre anys o vuit, i mai li han dit res. Mai. L’han deixat bordar, l’han deixat 
bordar... Llavors senzillament ens sorprèn que ens ataqui així.  
Responent al Sr. García, el 27S va ser el referèndum que no ens van deixar fer, llavors 
entenem que ja està superada aquesta etapa que vostès estan en una etapa anterior 
en tot cas, i que sabem que estan amb nosaltres en les coses que hem comentat, i 
esperem que més tard que d’hora vinguin als nostres postulats. 
I ja està. Només és que no entenem aquests posicionaments tan durs cap a nosaltres. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Encara no he sentit quin és l’argument que lligui l’article que ha 
escrit el PSC amb la declaració a favor de la independència del Parlament de 
Catalunya i el nostre suport. No entenem que vol dir això. Què no votem igual? Ja li he 
dit, inclús fins i tot a dins el mateix equip de govern –no comptant el PSC, només CiU– 
en determinades qüestions podem votar diferent. I això sempre ha estat així. Jo crec 
que és una qüestió de respecte democràtic; no votarem unànimement perquè el partit 
ho mana, mai farem això. El que importa són els interessos de la ciutat i l’anàlisi que 
puguem fer nosaltres dels interessos de la ciutat. I si en un moment determinat 
pensem que hem de votar separadament i perdre una votació, sincerament jo 
defensaré que les persones que formant part de l‘equip de govern pensin que la 
decisió que prenem no va a favor de la ciutat, que votin en contra. I si hem de perdre la 
votació la perdrem, no és això.  
Ara, continuo dient, no té res a veure amb la declaració del Parlament i amb el suport a 
la declaració del Parlament que vostè ens llegeixi aquí un article –del que ja estàvem 
informats, no pateixi que ja n’estàvem perfectament informats– i que dintre la nostra 
relació normal amb el partit socialista i com a equip de govern, no té res a veure; això 
és un altre context. Si això fos en relació a la ciutat d’Olot ho podria entendre, però no 
té res a veure.  
I li torno a repetir: si la policia necessita el que necessiti de l’Ajuntament d’Olot, 
nosaltres li donarem tot perquè estic convençut –i poso la meva responsabilitat a 
davant– que aquí les coses s’han fet perfectament bé. I ja està, no hi ha més, i si algú 
pensa que és el contrari té un problema, perquè nosaltres defensarem a mort que el 
que s’ha fet aquí s’ha fet correctament. I a més, en aquest cas, jo m’he dedicat a parlar 
amb totes les persones que hi han participat i m’han donat totes les explicacions 
necessàries i no hi ha la més mínima ombra de sospita. Que mirin això, si ho volen 
mirar que ho mirin. 
Bé, em penso que el Sr. Juncà havia demanat la paraula, no sé si amb la meva 
intervenció... 
 
Intervé el Sr. Juncà. Jo no vull posar més llenya al foc. És una reflexió en genèric, 
sobre la moció, i de les argumentacions que ha fet el PSC i OeC. A nosaltres ens 
sembla que si la independència un dia guanyarà és perquè haurà sumat molta gent: 
als convençuts de tota la vida com nosaltres potser, i els que hem sumat fa un minut i 
aquests que s’hi sumaran d’aquí no gaire, que un d’ells serà el meu company d’OeC, 
suposo. Perquè com a mínim jo crec que té la rigorositat intel·lectual de posar un límit 
a la paciència; està molt bé pensar que Espanya serà un dia federal, que ens deixaran 
votar de forma normal com a Escòcia, però és clar, quan veus que porten anys i panys 
fent el possible perquè passi justament el contrari, és d’honestedat respecte als 
ciutadans posar-te un límit. I com a mínim ells ho fan i diuen que el 2016 se’ls acabarà 
la paciència i per això crec que d’aquí poc estaran al nostre costat. I fins i tot els 
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companys del PSC jo crec que un dia ho celebrarem junts això, vostès poden estar el 
temps que vulguin aquí practicant el federalisme, el dia que guanyem els invitarem a 
celebrar-ho conjuntament. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 CUP) i 4 vots en contra (3 PSC, 1 OeC). 
 

14.1. - MOCIÓ D'OeC, ERC I CUP PER DECLARAR OLOT COM A MUNICIPI 
OPOSAT AL TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIONS ENTRE LA 

UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS D'AMÈRICA (TTIP), AL TRACTAT DE 
LLIURE COMERÇ DE LA UE AMB CANADÀ (CETA) I A L'ACORD MULTILATERAL 

PER A LA COMERCIALITZACIÓ DE SERVEIS (TISA) 
 
Núm. de referència : X2015025804     
Núm. expedient: SG022015000012 
 
Els grups municipals d’OLOT EN COMÚ, ERC i CUP presentem, per a la seva 
discussió i aprovació, la moció relativa a la Declaració de Municipi oposat a l'aplicació 
del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), i d'altres iniciatives relacionades 
d'acord amb la següent fonamentació, com ja han aprovat els ajuntaments de 
Barcelona, Blanes, Girona, El Prat de Llobregat, Gavà, El Vendrell, Les Franqueses 
del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Rubí, Sant Pere de Vilamajor, Santa Coloma 
de Gramenet, Tordera, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar entre d'altres. 
 
La Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica estan negociant en secret, amb un 
intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus 
representants polítics un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que 
representa un seriós perill per a la democràcia, prioritzant l'interès comercial dels 
inversors i empreses transnacionals davant de l'interès general. 
 
Aquesta liberalització de les relacions comercials EUA-UE», tal com està concebuda, 
implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord- americans, és a dir, de les 
regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits com el consum, el 
treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limitarien els beneficis de les 
corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al «principi de precaució», que a Europa 
domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus. 
 
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació 
dels mateixos a les empreses transnacionals, posa en perill els serveis i les compres 
públiques, a tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per 
administrar lliurement les seves comunitats locals i promocionar l'economia i les 
iniciatives locals. 
 
S'inclou en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de presentar 
conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els estats, un «tribunal» d'arbitratge serà qui 
s'encarregarà de resoldre'ls: l'anomenat «Inversor-State Dispute Setlement» (ISDS). 
Aquest òrgan tindrà competència per establir compensacions econòmiques dels estats 
a la inversió estrangera, per l'aplicació de mesures que puguin reduir els seus 
beneficis presents o futurs. L'estat no podrà recórrer la sentència, ja que les decisions 
dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades. Aquest tipus de 
mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat 
desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions 
a Argentina per impostos sobre l'energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a 
Alemanya per la seva política energètica a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions 
d'hospitals. Exemples que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors 
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dels interessos de les empreses, no defensor de la llei i la pròpia democràcia. 
 
Així mateix el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de 
Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que 
estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar 
en el seu benefici la nostra legislació fins i tot abans que s'engeguin. 
 
D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altre 
consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, estatal, autonòmica o 
local. Les comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals restrictius 
deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta 
lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat als poders locals per 
subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a 
polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local. 
 
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'estat espanyol, a l'ofensiva del govern 
estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de «Llei de Racionalització 
i Sostenibilitat de l'Administració Local» pretén tres objectius bàsics: 
 

- Restringir l'autonomia local.  
 

- La supressió de competències i serveis públics locals.  
 

- La privatització total dels serveis municipals.  
 
El TTIP, afectarà a la població, a part de l'administració local tal i com s'explicava en 
els anteriors paràgrafs, altres àmbits: 
 
- Agricultura i consum. Suposarà una rebaixa en la qualitat de l'alimentació. Es 
pretén garantir sense cap control l'entrada a la UE dels aliments transgènics (OGM), la 
carn de vedella i porcs tractats hormonalment amb químics nocius per a la salut 
humana i fins hi tot cancerígens. A més, es vol regular la reducció o eliminació dels 
aranzels, la qual cosa portarà als agricultors europeus a una competència injusta i 
desequilibrada per part de les grans corporacions agroindustrials americanes. És a dir, 
perdríem encara més sobirania alimentària.  
 
- Drets laborals i política social. Es busca unificar criteris laborals amb un país, 
EEUU, en el que la cobertura mèdica és opcional en els contractes laborals, en el que 
les despeses mèdiques és la primera causa de fallida econòmica familiar i en el que 
les vacances pagades no són un dret laboral de totes les treballadores. En aquesta 
matèria la «harmonització» reglamentària passa per malmenar en extrem el «model 
social i de dret laboral europeu» i equiparar-la amb la nord-americana, molt més 
precària i, en alguns casos, inexistent. Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit 
normes fonamentals del treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa 
la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva, i si es signa el 
TTIP a la UE passaríem a estar al mateix nivell.  
 
- Desprotecció mediambiental. Percepció de la natura exclusivament com una font 
de recursos i no com un escenari de respecte i convivència. Eliminar algunes normes i 
regulacions en nom de la pretesa «harmonització» d'estàndards, és a dir, desregular 
més els mercats. Està en perill el principi de precaució europeu, clau per a la política 
europea mediambiental, amb greus conseqüències sobre la salut i la seguretat de les 
persones i el medi ambient. D'aquesta forma es facilitarien pràctiques com l'extracció 
d'hidrocarburs mitjançant fractura hidràulica (fracking).  
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- Privatització de la sanitat i la salut. Convertir la sanitat en un recurs només a 
l'abast de les famílies amb més recursos econòmics, massificar l'atenció més bàsica i 
eliminar el concepte d'atenció sanitària universal. Les negociacions van en el sentit 
d'obrir la contractació pública a l'engròs de serveis de salut a la inversió privada i a la 
competència estrangera. A més a més incrementaran els preus de les medicines i els 
serveis de salut, fent-los menys assequibles a la ciutadania.  
 
- Cultura. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un 
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural 
en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la 
cultura en general.  
 
- Acords comercials bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d'acords 
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora 
des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria suposar la formació 
de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més obres a normes en 
les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i 
afeblint les iniciatives de reforma del comerç global per enfortir millor els desafiaments 
globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.  
 
Per tot això, els nostres grups municipals proposen adoptar els següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar Olot com a Municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i 
Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica (TTIP), al tractat de lliure 
comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a l'Acord Multilateral per a la Comercialització 
de Serveis (TISA), defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i 
redistribució social. 
 
Segon.- Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol: 
 

- El seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels    
anomenats serveis socialment útils.  

- La derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una nova 
normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local.  

 
Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Competitivitat la suspensió de les 
negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de 
Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la 
liberalització i Privatització de Serveis Públics ). 
 
Quart.- Sol·licitar igualment del Ministeri d'Economia i Comerç que: 
 

- No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i 
siguin eliminades dels tractats actualment en vigor.  

- Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció 
de les empreses transnacionals en les regulacions comercials que afectin els 
drets de la ciutadania.  

- Que no es ratifiqui cap tractat que inclogui mecanismes entre inversors i la Unió 
Europea o els seus estats membres que excloguin els procediments i òrgans 
judicials ordinaris o qualsevol altra disposició que pugui comprometre els 
serveis socials, serveis públics, i els subministraments bàsics.  
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Cinquè.- Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap 
Tractat d'inversió ni de transacció mercantil els serveis educatius, els serveis de salut 
(sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, subministraments d'aigua i energies. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords al Consell comarcal de la Garrotxa, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol i al Parlament Europeu. 
 
Setè.- Assolir el compromís de donar suport a les entitats o grups municipals que 
vulguin promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i les entitats 
econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l'impacte que podrien 
comportar aquests tractats al nostre municipi. Els arguments seran els que s'exposen 
a la moció presentada, i d'acord amb la plataforma «Catalunya diu no al TTIP».  
 
La promoció de la informació i el debat públic serà mitjançant fulletons informatius 
disponibles als llocs públics de la ciutat com també al portal web de l'ajuntament 
d’Olot. Això es farà amb un termini de sis mesos després de l'aprovació de la moció. 
En cas d'una trobada europea de municipis sobre aquesta temàtica, considerar la 
possibilitat de participació de la ciutat d’Olot.  
 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. La presento jo però 
faré un recorregut lleuger per la moció –perquè és llarga i una mica espessa– que 
espero que em sabran agrair, i la resta de grups que també recolzen aquesta moció, 
també donaran la seva explicació. 
Dir inicialment que aquesta moció ja ha estat debatuda i aprovada en nombroses 
ciutats de Catalunya: Barcelona, Girona, El Prat de Llobregat i un llarg etcètera. Dir 
que aquest tractat comercial s’ha estat –i s’està duent encara– amb molt de 
secretisme, no sols per a la població en general sinó també als nostres representants 
a Europa, els nostres europarlamentaris, que tenen unes restriccions molt grans per 
poder accedir a la documentació. Això ja denota un dèficit democràtic molt gran, una 
manca de control i de transparència que sembla que avui tots els grups ens 
autoexigim.  
Teòricament això diuen que és una liberalització del comerç i de les inversions, dels 
inversors, però jo diria que una mica és una trampa: a les relacions comercials entre 
Europa i els Estats Units ja tenim molt pocs aranzels, per tant més que una 
liberalització és una rebaixa d’exigències que tenim en els estàndards europeus i que 
en canvi als Estats Units és molt més baix, i tot sembla indicar que en els diferents 
àmbits –alimentari, sanitari, mediambiental, laboral, etc.– aquesta equiparació 
evidentment es donarà a la baixa, equiparant-ho amb els estàndards que tenen els 
Estats Units, i aquesta és la verdadera intenció de fons. Com a exemple, en moltes de 
les maneres de funcionar a Europa n’hi ha un que és el principi de precaució, aquest 
sembla ser que s’eliminarà, i l’únic objectiu declarat d’algunes publicacions 
econòmiques, sembla que aquesta liberalització en cas de dur-se a terme, el que 
portaria és  a incrementar les relacions comercials en un escàs 0,4%.  
En algun dels aspectes que influiria aquest tractat és en agricultura i consum. Aquesta 
rebaixa de la qualitat en l’alimentació que comportaria seria: entrada d’aliments 
transgènics, que la carn de vedella i els porcs són tractats hormonalment amb químics 
nocius per a la salut, demanen per part dels Estats Units també l’eliminació d’aranzels, 
la qual cosa suposarà una competència força injusta per als nostres agricultors 
europeus per part de les grans corporacions agroindustrials americanes, i evidentment 
també comportarà una pèrdua –ja que parlàvem abans de sobirania– doncs pèrdua de 
sobirania alimentària; aquesta és sobirania real també. 
En el dema de drets laborals i política social, la intenció també és anar unificant els 
criteris laborals que existeixen a Estats Units, que com vostès coneixen són força 
escassos: tenen una cobertura mèdica de metge que no arriba a tots els ciutadans i és 
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un dels grans objectius de l’Obama. Estats Units no té ratificats sis dels vuit convenis 
més importants de l’Organització Internacional del Treball; dos d’aquests són el tema 
de llibertat sindical, el tema del dret a la negociació col·lectiva. I tot això–i altres coses 
que suposo que explicaran els companys– ens porta a presentar aquesta moció i que 
proposa que s’adoptin per part de la ciutat d’Olot els següents acords. 
Tot seguit el Sr. García llegeix els acords que proposa la moció. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres no hi 
aprofundirem molt més perquè el company regidor ho ha explicat perfectament bé, 
però sí que voldríem fer només incidència en un sentit: és a dir, ERC, està a favor del 
lliure comerç però justament aquests tractats el que fan és no ser lliure comerç i per 
tant impedir el que nosaltres considerem que és lliure comerç, i transportar un model 
que pensem que el model europeu és el model correcte de funcionament i importar un 
model americà que per res seria el nostre model en moltes situacions. Jo només 
posaré un parell d’exemples, per exemple en el tema del medi ambient: és a dir, 
Europa ha treballat durant molts anys, sobretot en els últims 50 anys, per crear xarxes 
d’espais naturals, per crear qualsevol tipus de subvencions, projectes, per donar un 
valor a aquest medi natural i després els altres models –el model americà– veuen el 
medi ambient com un recurs a explotar. I així podríem anar dient tots els punts que ja 
ha tractat el regidor Sr. García, i ens donaríem compte que estem caient –sobretot per 
desinformació i perquè és un tema molt espès– en un parany que des de la Comissió 
Europea ens hi posaran i per tant la incidència nostra és en el tema d’informar a la 
població.  
És a dir, estem en un punt on podem comprometre, ja no nosaltres –perquè nosaltres 
de fet, tot això ja ens agafarà una mica grans– però sí les generacions futures, sense 
saber exactament què s’està fent. Per tant en el punt que des d’aquest ajuntament i 
des dels grups d’aquest Ajuntament es pugui ajudar a informar a la ciutadania, 
nosaltres li donem molt valor, perquè després, al cap i a la fi, la ciutadania es podrà 
crear una opinió, és clar, si no tenim informació perquè si ara sortíssim aquí fora qui 
sap què és això del TTIP, jo penso que un 99,9% de la població diria que no en té ni 
idea de qui li estem parlant, i en canvi, en un lloc com la Garrotxa, per exemple, que el 
sector agroalimentari és bàsic, això pot posar en risc moltes d’aquestes produccions 
pel que ha comentat el Sr. García; pel tema de la baixada d’aquest nivell d’exigència 
que els europeus hem tingut sempre molt clar, i que s’ha de treballar amb una sèrie de 
polítiques i que els productes que vinguin d’aquests altres territoris no serà el mateix.  
Per tant bàsicament dir això: a favor del lliure comerç, i justament per això, en contra 
d’aquests tractats que ens prenen la nostra manera de funcionar i aquesta Europa en 
molts temes que s’ha estat construint durant molt de temps.  
Pensem que d’aquesta manera no es pot aportar res, que la manera de treballar i 
aquest ocultisme que hi ha és una cosa molt estranya, la falta de transparència des de 
moltes instàncies; parlàvem amb un assessor de la Comissió Europea que ens deia 
que per poder veure algun dels dossiers del TTIP han d’estar tancats en una habitació 
on els hi fan deixar el mòbil a fora, els hi fan signar un document de confidencialitat. 
Per tant pensem que una cosa tan important com aquesta, si més no des de la poca o 
molta força que tinguem des d’un ajuntament com el d’Olot, hem de fer una acció 
d’informació i d’entrada mostrar-nos-hi en contra. L’esperança i confiança de poder-ho 
revertir no és massa, però que no quedi per no haver fet aquesta acció. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Una mica també per 
descarregar la tensió acumulada. Tampoc vull tornar a posar el dit a la llaga, i que no 
es prengui malament els nostres argumentaris, perquè nosaltres fem oposició –ja ho 
sabeu– i aquest és el nostre paper, en cap cas aquesta oposició és destructiva, la  
comparació no m’ha semblat gens afortunada, Sr. Alcalde li he de dir. La nostra 
oposició és constructiva i aportant idees, i també en la línia de la CUP, que és fer 
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hemeroteca, ser coherents, ens dediquem molt a l’hemeroteca, a buscar documents i a 
explicar-los públicament en un Ple, llavors això pot agradar més o menys i podem ser 
més encertats o menys.  
Però justament, per exemple, fent hemeroteca, no sabem el vostre posicionament en 
aquesta moció; nosaltres evidentment de seguida que la vàrem rebre hi vàrem estar 
d’acord. I remenant i buscant documents que ens ajudin a fer l’argumentari, vàrem 
trobar en paraules del diputat convergent, Jordi Xuclà, dient que: “és un acord que 
enforteix el lliure comerç” o en paraules de l’eurodiputat de CiU, Ramon Tremosa: 
“Catalunya hi té molt a guanyar”. Hem anat a buscar altres paraules que ens ajudin 
també a argumentar què hi tenim a perdre, per exemple en Josep Manel Busqueta, 
que és el nostre diputat i és economista i pastisser, té nombrosos articles que parlen 
del que suposa en el capitalisme aquest concepte de llibertat i democràcia quan 
només serveix per afectar els interessos dels poderosos. En paraules per exemple, de 
David Fernández: “La TTIP és un segrest i un atac a la sobirania política i econòmica”; 
en paraules de Susan George, que és una activista, és presidenta d’honor d’ATTAC 
França i presidenta del Transnational Institute d’Amsterdam, ella diu –i té nombrosos 
articles sobre la TTIP–, diu que “es un asalto a cada una de las ramas de la 
democracia”. Seguim, Arcadi Oliveras: “les grans transnacionals tenen un interès 
enorme en el TTIP; i fins i tot Ignasi Ramonet: “Aquí lo que está en juego es 
sencillamente la sobiranía de los estados y el derecho de estos para llegar a cabo 
políticas públicas en favor de sus ciudadanos”. És a dir, en trobaríem moltes més de 
referències a la TTIP, que com diu la Sra. Barnadas, també és veritat que no està prou 
explicada, com diu el Sr. García hi ha molt ocultisme, darrera un tractat que és molt 
greu i que ens exposa a tots a uns perills molt grans. 
Ells ho han dit més bé que nosaltres, però finalment només ens agradaria expressar, 
que de la moció, els últims punts que ens vàreu passar en els que es van haver de 
canviar algunes frases perquè l’equip de govern hi estiguéssiu més d’acord, a 
nosaltres ens agradava més el model antic. És a dir, el model que deia que 
l’Ajuntament impulsaria i dinamitzaria propostes per donar a conèixer la TTIP, a més a 
més de –com diu aquí– donar suport a les entitats o grups municipals, s’implicaria en 
aquest fet d’explicar des de baix, des del municipalisme, als ciutadans el que suposa la 
TTIP. I en el punt set, ara posa que es considerarà la possibilitat de participar, la ciutat 
d’Olot en una trobada europea de municipis que hagin aprovat aquesta moció i que 
parlin del tema; i nosaltres també som l’estil CUP, més implicats, i dir, no només 
“considerem la possibilitat de defensar-ho”, no, no; la signem doncs ho defensarem, 
ens hi mullem, ens impliquem i no deixem aquesta incertesa en la que constantment 
ens veiem posats. No fer-ho a mitges sinó realment fer una aposta valenta. 
 
Intervé el Sr. Mir, en nom de l’equip de govern. En primer lloc posar de manifest que 
aquesta és una moció que posa de relleu els possibles efectes negatius que tindria 
aquest possible acord, però en cap cas tampoc parla dels efectes positius que tot 
acord comercial normalment acostuma a tenir. Ho dic en aquest sentit perquè és un 
acord que és veritat que en aquests moments s’està negociant entre les parts 
implicades, però que ni tan sols encara en aquests moments hi ha cap esborrany que 
ens permeti tenir una documentació sòlida per poder discutir.  
Aquest acord, a grans trets, la pretensió és actuar en tres grans àrees: una és la 
millora a l’accés als mercats eliminant les barreres aranzelàries, que com deia el Sr. 
García són poques, però estan en un 3% i en un volum de transaccions importants 
entre aquestes dues aigües pot ser un escull, que pot dificultar de vegades aquest 
efecte comercial positiu. Un segon que a part de les barreres aranzelàries també n’hi 
ha moltes que no són aranzelàries i que també s’hi pretén incidir i reduir en aquest 
sentit, i buscar noves formes de cooperació davant els nous reptes que té el comerç 
mundial, que ens pot agradar més o menys però és un comerç globalitzat i penso que 
aquest acord podria tenir alguns efectes positius en aquest sentit. Un acord d’aquestes 
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característiques, per tant coincidim absolutament amb el que s’ha dit: exigeix 
transparència, exigeix legalitat democràtica, i evidentment la necessitat de garantir uns 
mínims inqüestionables per a tots els drets laborals que en aquesta moció es posen en 
qüestió, medioambientals també, de protecció als consumidors, i evidentment 
d’exclusió dels serveis públics de tot aquest paquet, que ens sembla que tot això no hi 
hauria de ser, evidentment. 
Creiem per tant que un acord ambiciós entre els Estats Units i Europa pot d’alguna 
manera apuntar algun aspecte positiu que em sembla que pot tenir aquest acord: pot 
contribuir a la recuperació econòmica de la Unió Europea i a la seva reindustrialització; 
un acord entre els dos grans blocs econòmics del món, creiem que podria suposar 
també un benefici per a tercers països, sobretot en termes de comerç i de 
desenvolupament just sostenible, si aconseguim que els resultats es concentrin en el 
benestar dels ciutadans –si no aconseguim això serà més complicat– també en els 
drets dels treballadors i en la protecció del consumidor final, ja que té el potencial de 
crear revolucions que poden ser adoptades més fàcilment a nivell mundial. 
Per tant en aquest sentit, creiem que un acord que impulsi el comerç internacional i el 
creixement sostenible, que obri noves oportunitats a les nostres empreses –en 
particular a les petites– que estimuli la creació d’ocupació de qualitat que beneficiï els 
consumidors i que serveixi per defensar i promoure a escala mundial els principis i 
valors que compartim en matèria de protecció mediambiental, social i laboral, no està 
en principi, d’entrada, malament; per apuntar algun efecte positiu que al nostre 
entendre podria tenir un acord d’aquestes característiques. 
També ens consta que hi ha una sèrie d’aspectes que no hi ha consens polític en 
aquest moment de la negociació i sobre els quals caldrà estar molt atents per 
preservar-los i que han sortit la majoria d’ells en la moció que presenteu. El tema de la 
limitació  de  la regulació pública o de la  liberalització  de  serveis  públics  
fonamentals –tema salut, educació, infraestructures, serveis bàsics com aigua, 
transport, electricitat, etc.–, evidentment que s’han de preservar. O temes de  
desregularització laboral i el potencial dumping social que pugui sorgir d’aquí, que 
provoqui aquesta desregularització comercial és una altre aspecte que pot ser negatiu; 
la protecció a la privacitat i de les dades de caràcter personal, la gestió de la propietat 
intel·lectual, la protecció de la diversitat cultural, l’erosió dels estàndards 
mediambientals, de sostenibilitat; entre d’altres, que més o menys anaven apareixent 
en tot el text que heu presentat avui. Evidentment, com he dit abans, pot haver-hi 
efectes positius i efectes negatius en un acord d’aquestes característiques. 
Tampoc veiem gens clara la inclusió que es fa de l’ISDS, que és l’arbitratge de 
diferències entre Estat i inversors que en els primers esborranys, apunten cap a un 
mecanisme de característiques que permeti a les grans empreses o a les 
multinacionals denunciar els estats. Això ens sembla que aquí, en aquest acord 
concret no té cap sentit; això pot tenir sentit en acords en països on la justícia està en 
qüestió, creiem que aquí, entre països on els sistemes jurídics funcionen i en els quals 
no s’han identificat riscos d’interferència política del poder judicial o de denegació de 
justícia no cal, per tant això evidentment creiem que no hi ha de ser.  
Coincidim –ho he dit al principi– s’ha de reclamar la màxima transparència en el 
procés de negociació, és evident que això no hi és, aquesta manca de transparència 
és òbvia, i sobretot el retard en donar a conèixer aquestes deliberacions genera 
preocupació entre la societat civil, jo crec que és absolutament lícit.  
Creiem que s’ha d’incidir políticament en la necessitat d’aconseguir un bon acord, en 
aquest sentit, no tant en oposar-nos-hi d’entrada. Segurament si la moció hagués anat 
en la línia de remarcar la major transparència i major participació de tots plegats en les 
negociacions i en la concreció de l’acord, nosaltres com a grup de govern també hi 
hauríem estat a favor, però no veiem clara aquesta oposició frontal a un acord que si 
està ben fet jo crec que pot aportar alguns beneficis econòmics, socials, tant a Europa 
com a Espanya, com a Catalunya, com fins i tot a OIot i a la Garrotxa, on el seu teixit 
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industrial jo crec que pot treure profit d’aquest acord en el futur.  
Per tant en aquest sentit ens abstindrem en aquesta votació, i evidentment ens 
reservem el dret a tornar-la a presentar –aquesta o una de semblant– si en el futur 
realment aquestes alarmes que s’han encès avui amb aquesta moció es concreten. 
Però en aquesta fase de la negociació ens sembla que encara no podem entrar en 
aquest detall.  
 
Intervé el Sr. García. M’agradaria ser tan optimista com vostè, Sr. Mir, respecte a les 
possibles bondats de l’acord que s’està esbossant en aquests moments. És evident 
que qualsevol acord té aspectes positius i negatius, perquè si no, no seria ben bé un 
acord, tindria un altre nom. De totes maneres, fins ara el que es coneix, la valoració 
dels aspectes negatius, al nostre entendre, supera amb escreix algun dels aspectes 
positius que vostè ha esmentat.  
Si hem de pensar en com s’està portant aquest secretisme en aquestes negociacions, 
si pensem que la majoria a Europa és de forces conservadores, si coneixem que 
acords similars també s’han dut a terme en altres països i espais del món i ja 
coneixem els seus resultats: a Austràlia per un tema de regular el fumar, va haver 
d’indemnitzar fortament a les empreses tabaqueres i no és l’únic exemple; ja en tenim 
molts. Per tant no partim del buit a l’hora de veure més o menys què serà aquest 
possible acord, ja tenim precedents i per tant ens sembla que són bastant clares les 
intencions i com pot acabar aquest acord si no es fa absolutament res.  
No he comentat i vostè ho ha esmentat i és veritat, un dels aspectes encara que fa 
més negatiu aquest possible acord és el tema d’aquests tribunals privats que vostè ha 
esmentat. Però no és l’únic aspecte, també hi ha el que en diuen Consells de 
Cooperació Reguladora, amb el qual aquestes multinacionals tindran accés a les 
normatives europees abans que siguin aprovades; és a dir que la capacitat d’influir i 
modificar aquestes lleis que poden afectar aquestes empreses, se’ls hi facilita i s’obre 
molt més.  
Insistim nosaltres i pensem que una proposta com la que estem fent en aquest 
moment, s’hi hauria de votar a favor en lloc d’abstenir-se, però entenc els seus 
raonaments. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Jo només em volia referir un moment al tema, que no s’ha 
comentat potser, de les frases que vàrem treure quan a la Comissió Informativa el Sr. 
Berga ens va fer el suggeriment, els companys que estàvem allà. O sigui, valoro molt 
més la possibilitat que aquest Ple acabi podent aprovar aquesta moció amb l’abstenció 
de l’equip de govern, que no pas que per unes frases que potser sí donen molt de to 
però que en el moment aquell haurien impossibilitat que aquesta moció s’aprovés. I 
per tant, com que crec que la gràcia de tot plegat no és mostrar aquí el to, sinó que la 
gràcia és poder fer les accions; en aquell moment vàrem pensar que estàvem d’acord 
en treure aquelles frases, que si calia els grups que allà hi érem, ja assumiríem la 
responsabilitat de portar aquestes accions i amb el compromís del regidor Berga en el 
sentit de dir: cedirem les instal·lacions de l’ajuntament, ajudarem a fer difusió a la 
pàgina web –tal com ha comentat el Sr. García–. Per tant en aquest moment és més 
important aprovar la moció i poder fer l’acció d’informar la població, que no pas 
mantenir dues o tres línies, que podien ser molt potents, que podien tenir un caire més 
reivindicatiu, i que en canvi si l’equip de govern hi arriba a votar en contra, no aprovem 
la moció i per tant no hi ha aquest compromís. I per això jo només volia explicar el 
perquè d’aquest fet.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Nosaltres, a veure, temps al temps, com dèiem, i si és el 
criteri que defenseu no ens hi posarem. El que passa és que de les coses positives 
que heu dit, de veritat, jo no sé si hem llegit el mateix document, però em semblava 
que era que parlàvem de documents diferents Sr. Mir, perquè que això suposi una 
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recuperació econòmica per a la Unió Europea, què vols que et digui; que això suposi 
un benefici per a les empreses petites, ni molt menys; que els acords positius de tot 
acord comercial són positius, la veritat és que no, un sobre l’altre, i un model capitalista 
tan bèstia i tan depredador com el que estem vivint; si això és positiu, jo almenys no ho 
veig. Que la màxima transparència, evidentment, i que si aconseguim un resultat bé 
per als ciutadans bé, i si no ja es veurà doncs no.  
Es tracta de tenir un posicionament clar, que ens falta molta informació, ens falta molta 
documentació, hi ha esborranys, hi ha molt de document, hi ha molta literatura, de 
veritat, el convido a que la llegim a fons tots plegats, inclosa jo mateixa. Ahir 
m’acabava d’arribar un Ple monogràfic sobre les repercussions del TTIP en temes de 
Cultura, Sr. Berga, interessantíssim veure com el sector cultural tampoc està d’orgues i 
no ho veu pas gens clar; ja s’estan fent debats temàtics i debats a nivell de medi 
ambient, debats a nivell e drets laborals, debats a nivell de transgènics, d’alimentació, 
és molt heavy metal el que ens cau, perdoneu l’expressió tan col·loquial, sé que estem 
en un Ple.  
Convido a que ho llegim profundament, i tindrem temps i la cosa no és pas d’avui per 
demà. I de fet, s’han començat ja a ajuntar una sèrie d’ajuntaments, tot just comencen, 
a Barcelona fa quatre dies que ho va aprovar l’Ajuntament de Barcelona, i a nivell 
europeu tenim un munt de ciutats que ja s’han posicionat, i hi ha una pàgina web que 
ho explica perfectament i per tant valdrà la pena fer tot aquest esforç d’explicar-ho –
com deia la Sra. Barnadas– i de sortir al carrer i explicar que ens pot arribar a suposar 
la TTIP, no tant a curt termini, com deien, sinó pel que deixem, per a les nostres 
generacions futures.  
 
Intervé el Sr. Berga. Una referència molt breu al que la regidora Sra. Barnadas ha 
comentat, que és veritat que  vàrem canviar una frase, que també hi ha fet referència 
la regidora de la CUP. Quan aprovem mocions, aprovem compromisos, i vostè fa un 
moment ens ha dit allò que a nosaltres ens agradaria ser més valents i que sí que ens 
comprometem. Exactament el que deia la moció és que si hi ha una cimera per 
debatre aquest tema l’Ajuntament d’Olot hi enviï algú, i això ho podem assumir a 
través d’una moció. I resulta que si aquest debat es produeix a Estocolm o es produeix 
a Berlín, què vol dir, que l’Ajuntament d’Olot ha de pagar els viatges d’uns regidors a 
Estocolm o a Berlín? Em refereixo a què ens hem de mesurar una mica quan amb el 
contingut de les mocions assumim uns compromisos que després són difícils de 
complir, i vostè probablement seria la mateixa que després no trobaria justificable que 
un regidor de l’Ajuntament d’Olot se n’anés a una cimera d’aquest tipus a Estocolm. 
Això ho dic perquè mesurem una mica el contingut de les mocions perquè després 
s’han de complir i de vegades tenen conseqüències, i conseqüències econòmiques per 
a l’Ajuntament.  
 
Intervé el Sr. Mir. Dues puntualitzacions: el tema de l’abstenció s’entén que anava en 
el sentit que compartim una mica aquest estar atents de les possibles problemàtiques 
que pot portar aquest acord, i per tant el no votar a favor és dir: estem votant un acord 
que no coneixem, i per tant aquesta manca de transparència s’ha de solventar d’una 
manera o altra, i que encara no ha arribat ni un esborrany. Per tant oposar-nos a una 
cosa que no coneixem ens sembla que tampoc no és el camí absolutament correcte. 
Però en tot cas la nostra abstenció anava una mica en aquesta línia, de dir que 
compartim la preocupació i  per tant hem de vetllar tots plegats perquè això arribi al 
millor acord. 
La Sra. Tresserras quan deia quin document ens hem llegit, jo suposo que vostè l’únic 
que s’ha llegit és aquest, nosaltres també ens documentem, també mirem hemeroteca 
i contrastem altres opinions. Hi ha molts documents, no només aquest, que tenen 
opinions diferents sobre el que pot ser un acord comercial com aquest i per tant la 
nostra lectura va una mica més enllà del document que vostè s’ha llegit.  



 

Mod ACTS_DP06 35 

En tema de difusió, simplement recordar-li, per si no ho sabia, que fa dues setmanes 
va venir un europarlamentari a parlar precisament d’aquest acord i no vaig veure ningú 
de la CUP allà, per tant aprofito i els convido a venir. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Sí que hi érem, el que passa és que no ens coneixeu 
encara gaire. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 9 vots a favor (5 ERC, 3 
CUP, 1 OeC) i 12 abstencions (9 CiU, 3 PSC). 
 

15.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Tresserras.  
 
AUDIÈNCIA PÚBLICA.- Voldríem fer un prec. Ens hem llegit el ROM i a l’article 123.3 
es diu que l’Alcalde pot convocar dues audiències públiques per any, com a màxim. 
Ens hauria agradat una audiència pública pel tema dels pressupostos i les 
ordenances, ara ja no hi som a temps perquè ho vàrem aprovar al Ple passat, però 
com que encara hi ha un període de trenta dies d’exposició pública i al·legacions, ens 
agradaria fer un prec, a veure si seria possible una audiència pública per tal de poder 
explicar els números de manera detallada als ciutadans, tenint en compte que tenim 
aquests dies d’al·legacions pel mig. 
 
Respon el Sr. Alcalde. És veritat que ho vàrem incorporar en el mandat passat en el 
ROM, en vàrem voler fer, en vàrem fer dues i la veritat és que va ser un problema 
pràcticament de manca d’assistència de ciutadans, per això no hem tingut l’interès o la 
voluntat immediata de posar-ho en marxa. Recollim el seu prec i mirarem si en els 
propers dies o properes setmanes podem organitzar una altra audiència pública; no 
tenim cap mena de problema per reunir-nos amb qui faci falta i donar les explicacions 
que facin falta. 
 
Intervé la Sra. Descals.  
 
CRITERIS SOCIALS EN CONTRACTACIÓ.- Ja ho vàrem dir en un altre Ple, el que 
passa és que se’m va dir que no es poden fer propostes, i en el ROM també diu que: 
“s’entén un prec com una proposta d’actuació adreçada a algun dels òrgans de govern 
municipal”, això ho diu el ROM a l’article 12. Doncs torno a reemprendre aquell prec, 
que era que pensem que s’haurien d’introduir aspectes socials en els plecs de 
clàusules administratives que l’Ajuntament fa servir, i és per això que des de la CUP 
presentem aquest prec –una proposta d’actuació– per tal que l’Ajuntament es 
comprometi a estudiar el fet d’introduir criteris socials als contractes externalitzats i 
també ens oferim a ajudar-los en el que calgui perquè aquesta proposta es tiri 
endavant. Pensem que a través de la contractació pública responsable, amb criteris 
socials i ambientals, podríem fomentar la contractació de qualitat, la inclusió social i 
garantir la sostenibilitat ambiental. 
 
Respon la Sra. Fité. Ens agradarà que ens facin arribar les seves propostes, que de 
veritat estudiarem detalladament i intentarem buscar la manera d’incorporar en els 
futurs plecs.  
 
Continua la Sra. Descals. 
 
CAMPANYA PUBLICITAT FIRA ORÍGENS.- Voldríem saber què val la promoció de la 
Fira Orígens, sobretot l’anunci que ha sortit a TV3, els espots a les ràdios, el tema que 
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avui parlàvem a la Junta de Govern Local del programa Divendres. És a dir, saber què 
ha costat la campanya de publicitat de la Fira Orígens. 
 
Respon el Sr. Vayreda. La veritat és que no sé el pressupost exacte de promoció, la 
Fira Orígens té un pressupost d’uns 160.000 euros però no sé exactament els que 
destinem a promoció. Ho mirarem. Però com que entenc que ens ho pregunten, i ja 
ens ho han preguntat avui, i entenc que vostès no ho farien, doncs nosaltres entenem 
que els esdeveniments, qualsevol, no en fem massa de fer-los o de dissenyar-los bé i 
planificar-los bé si no els sabem promoure bé, i al final ho fem perquè vingui gent. Per 
això ho fem.   
I en concret en el programa Divendres que ja ens ho han preguntat també avui, els 
costos per aquest ajuntament han estat d’allotjar durant una nit l’equip de la gent de 
TV3, que han estat unes vint persones; han estat allotjades dues nits, i una l’ha 
assumit el sector dels hotels i de l’Associació d’Hostalatge, i una altra nit l’hem assumit 
l’Ajuntament. Els considerem molt ben invertits, perquè no sé si ha vist el programa, 
que durant aquests dies hagi sortit en Xevi Codina, en Japot, que hagin sortit les 
patinadores, que hagi sorit tota aquesta gent, són actius de la ciutat, a TV3, i que hagi 
estat un programa d’actius, per a nosaltres són molt ben invertits. S’ha parlat molt bé 
de la ciutat, de la gent que ha sortit i per tant aquesta és la nostra política. Ho dèiem i 
ho continuarem fent, i en tot cas crec que està bé que tots expressem les opinions 
clarament i nosaltres és un tema que continuaríem fent i en tot cas els hi buscaré el 
pressupost i els hi faré arribar, perquè no sé el detall dels números.  
 
Intervé el Sr. Rubió, que formula un prec. 
 
REMODELACIÓ PLAÇA MAJOR.- Avui també ens hem sorprès d’una notícia que hem 
vist als mitjans, on hem pogut veure una remodelació gairebé total de la plaça Major. 
Llavors nosaltres els hi voldríem demanar que ens expliquin una mica aquest projecte 
perquè no en sabíem res, sí que en Juntes de Govern s’havia explicat que es 
canviarien els quadres de llum, que es faria una intervenció en l’enllumenat, però en 
cap cas el tema de la remodelació. 
 
Respon el Sr. Gelis. Com vostè sap, Sr. Rubió, el dia 12  la Junta de Govern Local va 
aprovar el projecte que feia referència a la modificació del cablejat i la il·luminació de la 
plaça Major, per una qüestió de seguretat i de manca de llum allà; avui és el que hem 
explicat a la premsa. Aquest projecte preveu diferents fases, nosaltres només farem la 
fase primera de canvi de cablejat i d’il·luminació i sí que en un futur, el projecte preveu 
que es podrien modificar els jardins de la plaça i el terra de la plaça, però això no està 
en cap moment previst fer-ho immediatament. Aquest matí he dit a la roda de premsa: 
uns mesos i uns anys, doncs en la paraula mesos probablement jo m’he equivocat en 
dir-la, em referia més aviat a d’aquí uns anys que no pas d’aquí uns mesos, el fer 
aquestes segona i tercera fase de la plaça Major. Estem parlant exclusivament del que 
vàrem parlar a la Junta de Govern. 
 
Intervé el Sr. Juncà, formulant els següents precs i preguntes: 
 
ANIMALS DOMÈSTICS.- Sobre el tema dels animals, dos reflexions i una pregunta. 
Primer, que estem contents de la campanya que han iniciat de sensibilització dels 
propietaris dels animals perquè siguin més cívics i més responsables dels seus 
animals, i alhora també perquè els animals estiguin millor, i traslladar-los també la 
felicitació que diverses entitats animalistes m’han fet arribar a mi, dient que bé que ho 
feu a Olot, i per tant jo ho trasllado a l’equip de govern perquè em sembla que toca. 
I llavors sobre això, l’altra reflexió sobre aquest tema era referent a les sancions –que 
abans no ho he dit quan hem tret el tema– que era que sobre aquest tema podem tenir 
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moltes regulacions i moltes normes però el que és important és que les apliquem, i per 
tant tot allò que faci que les normes les apliquem i sancionem, si és el cas, doncs que 
ho fem, i us animo a que no tremolin les cames si s’ha de sancionar una persona que 
té un animal en males condicions o un propietari que és incívic i no vetlla perquè la 
bestiola en qüestió faci les necessitats on no toca, per exemple. Vull dir que no ens 
arruguem amb això. 
I en aquest sentit la pregunta, ja sé que ara no ho tenen a mà, però m’agradaria saber 
el detall de quantes sancions estem posant, de quin tipus de sancions són, si són 
perquè la gent no ha censat els animals o perquè la gent no els porta lligats; saber una 
mica més realment quin nivell d’incivisme tenim i per quines causes el tenim, i si el 
sancionem o no, i si les sancions que es posen s’acaben cobrant o no. 
 
Respon el Sr. Guix. En tot cas aquesta és una de les activitats o propostes que tenim 
al nostre programa de govern justament, amb CiU, per tirar endavant la ciutat; aquest 
model de ciutat que nosaltres sí que en tenim. L’altre dia els de la CUP, quan vàrem 
aprovar els pressupostos varen dir que no teníem model de ciutat; aquest és un model 
de ciutat educadora, sostenible, acollidora, social, i que la convivència sigui el pal de 
paller, per tant aquest incidir en el tema dels gossos, com a convivència és molt 
important. Què hem fet en aquest cas? Hem enviat més de 1.500 cartes, que són les 
cartes a tota la gent que té gossos a la ciutat, xipats, i a més cartes firmades 
personalment per mi, perquè penso que és un document que ha d’arribar a cada 
família o a cada usuari i és important que la informació es doni bé; els hem explicat els 
drets i els deures d’una persona que té un gos, quins han de ser. I després també els 
hem informat que a partir d’aquí hi hauria unes campanyes de fer complir la normativa 
que hem aprovat democràticament en aquest Ple, i en tot cas això és el que s’està fent 
en aquests moments.  
Sí que hi ha policia que està ja començant a posar denúncies, no li puc dir ara 
exactament quin és el resultat, ja li passaré en tot cas al proper Ple, com han anat 
aquests resultats, però em sembla que la cosa està funcionant bastant bé. I sobretot 
també que ens hem reunit amb un grup de persones que tenen gossos, que ells 
mateixos ens han demanat que tirem endavant aquest tipus de propostes, perquè el 
mateix col·lectiu, com deia vostè, ho demana perquè són els primers interessats en 
què les coses es facin ben fetes.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
REFLEXIÓ.- Jo reprendré una mica la idea, quan han començat parlant dels atemptats 
i de la falta de llibertat de la gent. És un prec a la reflexió, més aviat. Primerament  
volia fer una breu pinzellada que aquest any fa quaranta anys de la Marxa Verda, en la 
qual es va demostrar la manera de l’Estat espanyol d’actuar en front els drets dels 
saharuís i dels drets humans. Això és una constatació de la manera de funcionar de 
l’estat espanyol. Llavors demà mateix fa quaranta anys de la mort de la mort del 
Generalísimo Franco. A l’Europa democràtica, l’estat espanyol és l’únic estat que no 
ha condemnat mai la seva dictadura. Franco i els membres del seu govern no han 
estat mai jutjats, i és més, els judicis franquistes continuen vigents, com també ho són 
els crims i atemptats causats pel GAL. A tot Espanya, sinó a tot arreu, a molts llocs, 
encara hi ha simbologies franquistes.  
M’agradaria remarcar que aquí a l’Ajuntament d’Olot, i després d’una llarga insistència 
a través del temps des dels ajuntaments democràtics, el nostre partit va lluitar i ha anat 
incidint perquè es traguessin els símbols franquistes, i finalment, aquest any passat 
donem les gràcies expressament a l’exregidor Josep Ferrés, que juntament amb tot 
l’equip de govern, va estar amatent a la qüestió i es va poder aconseguir treure i 
eradicar símbols franquistes. Volem que això es pugui fer arreu.  
I no ha estat fins aquest any que una quarantena d’entitats com Òmnium Cultural, 
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l’ANC, Justícia i Pau, Comissió per a la Dignitat, Drets... fins a una trentena més 
d’organitzacions, han pogut convocar un acte massiu d’homenatge a les víctimes i 
reivindicació per demanar justícia pels crims del franquisme. Estem demanant la pau i 
la llibertat a tots els països d’Europa i hem de fer neteja i posar les coses al seu lloc a 
casa nostra. 
Era aquesta la reflexió, i després recordar que, sortosament, la gent està lluitant per 
posar les coses al seu lloc i recordar que, finalment hi ha jutjats internacionals que han 
acceptat revisar aquests casos; abans la Sra. Barnadas ens recordava el judici a 
Companys, doncs com ell trenta mil judicis més que estan pendents de ser abolits. És 
aquesta la nostra reflexió, donat que demà fa quaranta anys que teòricament haurien 
hagut de començar a brollar per tot arreu les llibertats i la justícia en tot el sentit de la 
paraula.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Gairebé em vindria de gust passar-li la paraula al Sr. Josep 
Ferrés, que el veig assegut al públic, però no és possible deixar-lo intervenir. 
 
Respon el Sr. Berga. De fet el que proposava la regidora és més una reflexió, que 
efectivament, la compartim. Gràcies, Sr. Ferrés, per haver-nos ajudat a suprimir els 
símbols franquistes que encara quedaven a la ciutat. I com sap, el tema dels drets 
civils, que és un tema que jo hi dono moltíssima importància, i em penso que els meus 
companys de Consistori també, perquè és un tema que recurrentment cada vegada 
surt més i l’important que és per a la cohesió social que les persones aprenguin a 
respectar la llibertat sexual, religiosa; per cert, hi va haver un periodista aquí que va 
comentar en el seu recull de premsa que jo actuaria en contra de la llibertat religiosa i 
la llibertat sexual, va ser un malentès, tot el contrari. La funció d’aquesta regidoria 
precisament és treballar a favor de drets com aquests i de comprometre’ns a ajudar 
tots aquells col·lectius que treballen en contra del feixisme, en contra del racisme; és 
un tema que de veritat penso que els propers quatre anys tindrà més importància 
encara i que hem de donar tot el suport als grups que hi treballen.  
 
Intervé el Sr. Quintana. 
 
FELICITACIÓ LLUÈRNIA I PREC OLOT.DOC.- Volia fer un prec. De la mateixa 
manera que òbviament ens sumem a la felicitació de l’Alcalde als organitzadors del 
Lluèrnia, i la part també que té aquest equip de govern, perquè em sembla que aquest 
binomi d’activitats culturals –en aquest cas, que és el tema que ens toca– públic i 
ciutadà, em sembla que és molt interessant i que la felicitació cal fer-la, i com a ciutat 
n’hem d’estar orgullosos.  
Però també hi ha hagut la setmana abans de Lluèrnia, una altra notícia relacionada 
amb el món de les entitats culturals, que em semblava que n’havia de fer esment 
públic aquí al Ple, és que la gent de l’Olot.doc, després de deu anys d’activitat han 
decidit que fins aquí havien arribat. Primer de tot nosaltres volíem fer palès el nostre 
agraïment perquè la gent que dedica –i hi ha gent aquí al Ple que també ho ha fet o ho 
fa– hores voluntàriament, hores del seu temps, a fer activitats per a la ciutat, en aquest 
cas relacionat amb el món de la cultura, els ho hem d’agrair. També els que hi estem o 
hi havíem estat, que també som molts, entenem les petites problemàtiques que porten, 
i que de vegades totes sumades fa que en algun moment et plantegis si continuar o 
no.  
Primer doncs fer aquest agraïment i respecte a la seva decisió. Sí que faríem un petit 
prec en el sentit que ens sembla que tota aquesta feina que han fet deu anys que 
varen començar de crear un públic en aquest tema audiovisual, i més en el tema del 
món del documental, que em sembla que és un gènere molt interessant en el temps 
que vivim perquè és un gènere que treballa des de la memòria històrica, l’esperit crític, 
la reflexió i molts àmbits culturals, doncs ens semblava que almenys des de la 
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regidoria i l’Institut de Cultura, jo penso que almenys s’hauria de fer l’intent, no tant que 
l’Olot.doc continuï, perquè em sembla que hem de respectar la seva decisió, però jo 
entenc que tots els seus arguments junts són molts, posats petits són salvables i no sé 
si la gent d’Olot.doc o l’Ajuntament amb Olot.doc o buscant altres tipus de 
col·laboracions, que aquest pas enrere servís d’alguna manera –això s’hauria de 
treballar o almenys de provar-ho– que fos un pas endavant i que Olot en aquest 
aspecte, d’aquest àmbit audiovisual, pogués en el futur tenir algun tipus 
d’esdeveniment, petit o gran –això ja s’hauria de veure– relacionat amb el món de 
l’audiovisual, fer aquest prec. 
 
Respon el Sr. Berga. Sobre la reflexió que ha fet de Lluèrnia i després l’ha traslladat a 
l’Olot.doc, ho comparteixo totalment. No sé si recorda quan nosaltres definíem quin és 
el nostre model de cultura, doncs hi ha molts possibles models; és a dir, quan parlem 
de cultura tenen molta importància els equipaments, els recursos humans, el 
pressupost per descomptat, però després una ciutat ha de tenir un model. I en el 
nostre model sempre hem tingut molt present que no ho volem fer sols. És a dir, que 
l’Ajuntament el que ha de fer és evident que és cobrir aquells espais que de vegades 
requereixen tècnics professionals per fer una bona programació de teatre, o per fer 
una bona programació musical, però que també donem moltíssima importància a 
col·laborar amb totes aquelles entitats que treballen a favor de la ciutat. I el resultat del 
seu treball no és ni més bo ni més dolent, senzillament és un resultat diferent, i m’ha 
sentit explicar més d’una vegada que hi ha accions, hi ha part de la programació 
cultural que està organitzada per aquestes entitats, que si ells deixen de fer-ho és 
necessari que l’Ajuntament substitueixi a l’espera que algú vulgui tornar a recuperar 
aquest testimoni. És el cas de l’Associació de Música d’Olot, que durant molts i molts 
anys va programar música clàssica i en un moment determinat van dir estem cansats, i 
va sortir l’Ajuntament i va continuar programant música clàssica. I Rialles que fa una 
feina excel·lent fent teatre infantil, si alguna vegada diu ja en tenim prou, doncs 
nosaltres substituirem perquè és evident que la ciutat ha de tenir teatre infantil. 
Però en canvi hi ha altres projectes que són molt més unipersonals, són més allò que 
no veiem aquesta necessitat. Podria posar tot d’exemples, però ens referirem en 
aquest cas a l’Olot.doc; ha estat una feina excel·lent la que han fet al llarg de deu 
anys, de fet jo mateix estava a l’acta fundacional –és a dir vaig estar a la primera junta, 
perquè també m’agrada moltíssim el cinema i durant un temps vaig col·laborar amb 
ells– i arriba un moment que el projecte, a mi m’ho comentava el seu principal 
responsable quan em va venir a trobar –abans de fer-ho públic m’ho va comunicar– i 
em deia: és que he perdut la il·lusió, em trobava un dia mirant el mar, que va anar al 
festival de Sitges, i se m’havia fet una càrrega que havia d’enviar un correu a un 
director, que no em sortien els números que hi havia no sé què del SGAE... Tot plegat 
el va acabar, d’alguna manera agobiant i va dir: faig una parada. L’Olot.doc no s’ha 
acabat, és a dir, l’Olot.doc senzillament no fa l’edició de l’any que ve, aquest és 
l’anunci que ens han fet; a l’espera que algú reculli el testimoni, que esperem que sigui 
d’aquesta manera, tal com deia. Perquè es va preguntar, és a dir, quan ens van venir a 
trobar vaig preguntar si era un tema de diners, i em va dir que no, que no era un tema 
de diners. Perquè si fos un tema de diners l’Ajuntament si que podia ajudar a fer un 
extra, perquè una activitat continuï. Quan no és només de diners, sinó que les 
persones que ho porten, que hi tenen aquell compromís i aquella il·lusió, això es perd, 
de vegades has de deixar passar un temps. 
I això ho enllaça molt bé amb la reflexió que ha fet de Lluèrnia, o el Mini, que vostè 
mateix en forma part i és un festival extraordinari, jo penso que és el festival de música 
més important que en aquest moment tenim a la ciutat, i que se l’ha d’anar dotant de  
pressupost i de contingut i que ens agrada molt fer-ho amb col·laboració amb entitats. 
El cas de Lluèrnia, jo penso –i tots nosaltres ho pensem, perquè encara avui en 
parlàvem amb el Sr. Vayreda– que requereix una reflexió seriosa com a ciutat, perquè 
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ja no és una qüestió d’una organització d’una activitat cultural, sinó que hi estan aquí 
implicats l’hostalatge, els restaurants, la Policia Municipal, els accessos que es van 
col·lapsar; és a dir, és una cosa que ha caigut amb tanta gràcia i no només a casa 
nostra sinó al país, que d’alguna manera ens tres anys ens ha desbordat 
completament. Per tant hem de fer una reflexió seriosa abans de la propera edició de 
Lluèrnia, que esperem que superi amb escreix totes les anteriors i no trobar-nos amb 
aquests problemes. I potser haurem d’habilitar llocs on la gent pugui menjar més enllà 
dels restaurants a l’engròs, perquè hi havia gent que no se’n va sortir, que no van 
trobar un lloc on poder menjar, i hi havia restauradors que explicaven que van acabar 
fent entrepans de pa Bimbo, perquè va ser una cosa que els va sobrepassar. Però 
això no ho saps.  
En fi, és una reflexió en el sentit que Lluèrnia ha tingut un encant molt especial, ha 
entrat molt bé, però realment està organitzat per una entitat, per un grup de persones 
que ho porten i el nostre model, repeteixo, consisteix en això, en treballar. 
Olot.doc jo crec que de recolzament, i de fet, el Sr. Jordi Teis se’n va havent obtingut 
les Ales a la Cultura, que les Ales a la Cultura no es donen només per la trajectòria 
feta, sinó com unes ales que t’impulsin a continuar treballant per a la ciutat. Esperem 
que el Sr. Teis, i tots els seus col·laboradors, però no ens equivoquem, al final hi ha 
una persona que és el pal de paller, recuperi l’ànim i la il·lusió i si no és amb l’Olot.doc 
emprengui un projecte nou i continuï treballant per a la cultura local.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Crec que hem contestat tot el que ens havien preguntat i hem 
recollit els precs.  
Abans de donar per acabat el Ple, deixi’m tres comentaris curts. Un perquè me l’he 
deixat en el despatx oficial, fer públic el fet que les Festes del Tura, que fins ara ha 
estat portant com a responsable polític la Sra. Mar Roca, a qui li agraïm moltíssim la 
feina que ha fet, passen a mans del Sr. Josep Berga, no a Cultura sinó específicament 
a aquest regidor i ell serà el regidor que portarà directament el tema de les Festes del 
Tura. 
Els altres dos comentaris, de menys transcendència, són recordar als regidors que 
dilluns dia 23 tenim una Junta de Govern extraordinària per fer el sorteig de la gent 
que ha d’anar el dia 20 a les meses electorals. I l’última que al proper Ple, pocs dies 
abans de Nadal, hi ha el costum de fer un sopar de Nadal que tenim intenció de fer-lo, 
que no està pagat per l’Ajuntament sinó que cadascú se’l paga, i que si ho volen 
reservar a les seves agendes, jo crec que és una activitat que està molt bé, 
acompanyats amb la parella anem a fer el sopar de Nadal, serà el dia 17 de desembre 
que tindrem Ple.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts de deu del vespre, i per a 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 LA SECRETÀRIA 
 


