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ACTA NÚM. 1 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 26 DE GENER DE 2017 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2017000001 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 de gener de 2017, 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), 
Maria del Mar Roca i Reixach (CiU), Montserrat Torras i Surroca (CiU), Josep 
Gelis i Guix (CiU), Jordi Alcalde i Gurt (CiU), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna 
Barnadas i López (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà i Pujol 
(ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa 
(PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís Rubió Amargant (CUP), Anna 
Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal (OeC).  
Excusa la seva assistència la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC). 
 
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 de la sessió anterior. 
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 
Intervé l’Alcalde. Primer de tot lamentar la mort del pare de la regidora Sra. Clara 
Casanovas. El Sr. Marçal Casanovas va marcar la història d’Olot d’una forma molt 
important i molt decisiva, va ser regidor d’aquesta Corporació els anys 1979-1980, és a 
dir, a l’inici de tot el període democràtic, i després de 1991 al 1999. Va ser diputat al 
Parlament. En tot moment va demostrar el seu compromís amb el nostre país, la lluita 
pels drets del nostre país, en la defensa de la llengua; va ser una persona molt 
respectada per tots els olotins. I ara per desgràcia, ningú se’n pot escapar, ha mort. 
Per tant jo crec que la Corporació ha de fer públic el seu condol per la mort d’una 
persona que tant ha col·laborat amb la nostra ciutat i amb el nostre país, i a més 
també fer arribar el condol a la Sra. Casanovas, i a tota la resta de la família. La ciutat 
d’Olot ha perdut un personatge singular, un personatge molt important, que ha 
demostrat sempre el seu compromís amb la ciutat i amb el país.   
I passant d’aquest punt trist, tornem als temes una mica més alegres als que els té 
acostumats, el Club Patinatge Artístic Olot, que ha guanyat avui el campionat i estic 
segur que d’aquí a pocs dies en guanyaran un altre, però aquesta vegada hi ha hagut 
un reconeixement al club, i especialment al Sr. Ricard Planiol: vint-i-cinc anys lligat al 
patinatge i al Club Patinatge Artístic Olot, i ara és la Federació espanyola de Patinatge, 
que habitualment sempre ens havia ignorat, qui fa el reconeixement al Sr. Ricard 
Planiol. Espero que això només sigui un primer pas per reconèixer a esportistes d’elit, 
que d’alguna manera els obliguen a competir en nom d’Espanya. Com a mínim, ja vaig 
manifestar aquesta meva opinió el dia que em vaig assabentar de quines eren les 



 

Mod ACTS_DP06 2 

condicions que se’ns demanen que al competir en nom de la Federació espanyola de 
patinatge, almenys tinguin el detall de reconèixer la feina ben feta, com en aquest cas 
a Ricard Planiol, i de col·laborar econòmicament amb unes esportistes, que jo crec 
que s’han de considerar esportistes d’elit. Hi ha poques persones al món que puguin 
exhibir l’historial, els deu mundials, els onze europeus; un èxit que crec que prestigia 
moltíssim la nostra ciutat i el propi esport del patinatge artístic. 
 
I en el que serien activitats normals, com sempre, ja que en dono compte habitualment 
a la Junta de Govern, només referir-me a activitat d’ahir i avui. Ahir vàrem estar a 
Madrid, amb el Sr. Josep Guix i amb el Sr. Ramon Prat, Cap d’Infraestructures de 
l’Ajuntament, per continuar parlant del tema de la variant, pel que afecta a la part que 
és responsabilitat de l’Estat, pel plantejament inicial que hi havia hagut. He de dir que 
la reunió va ser més que cordial, ens varen atendre bé, mantenen el seu compromís 
en què és responsabilitat seva tota aquesta part nord de la variant. No anàvem només 
a reclamar que hi hagués la resposta de totes aquestes al·legacions per al projecte 
que ells van presentar, un estudi molt inicial, on va haver-hi també acord entre una 
gran majoria d’alcaldes de la comarca per presentar un seguit d’al·legacions. Nosaltres 
portàvem una idea, més que un projecte, que ja feia uns dies que els hi havíem fet 
arribar i que per tant havien pogut mirar-se; que no veuen malament, que ells 
acabaran de fer l’estudi. I ens van donar un termini aproximadament d’un mes, per 
tenir una resposta. Com que ens acompanyava el Sr. Ricard Font, que li agraeixo 
moltíssim que ens vingués a acompanyar específicament per defensar el tema de la 
variant d’Olot davant del Secretari General d’Infraestructures del Ministerio, i el Sr. 
Font és Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del govern de la Generalitat. També hi 
va haver aquesta relació entre Generalitat i el Ministerio de Fomento, jo crec que 
també amb bon ambient, per veure com plasmaríem, o com es faria efectiu aquesta 
duplicitat d’administracions que han d’executar la variant. Crec que van anar bé les 
seves converses, i veurem si en els propers dies tenim notícies. Jo continuo dient que 
sóc optimista, no tinc cap dada que pugui recolzar aquest meu optimisme, però sóc 
optimista i almenys crec que haurem intentat fer tot el possible. 
I avui, seguint en la mateixa línia, el que he fet ha estat anar al Parlament de 
Catalunya, a entrevistar-me amb el President de la Generalitat també per demanar-li el 
mateix i continuar complint aquell compromís que jo ja havia expressat, que jo a tots 
els membres del Govern amb qui tingués la possibilitat de parlar-hi, els hi demanaria 
que tinguessin en compte que la variant d’Olot és en aquests moments una necessitat 
molt important de la ciutat i de la comarca. He anat a veure el President de la 
Generalitat per demanar-li específicament el seu compromís amb aquest projecte. La 
trobada, més que cordial; sincerament, em sento molt afalagat de la manera que el 
President m’ha tractat, del seu coneixement d’Olot i de l’entorn i de les qüestions que 
es mouen aquí. Li he anat a demanar això, i jo crec que el tema de la variant és un 
tema que haurem d’anar treballant, que haurem d’anar intentant que es mantinguin viu, 
que es mantingui sobre la taula, fins el dia que tinguem alguna notícia; que és difícil, 
però que no hem d’abandonar l’optimisme i esperem que això avanci ja en qüestions 
pràctiques. 
La resta és tota l’activitat d’aquest mes, dels dies de Nadal i de finals del mes de 
desembre, i principis de gener, que l’hem explicat a la Junta de Govern Local i que si 
algú hi té més interès en el que és despatx oficial, ho tenen a la seva disposició.  
 
Seguidament, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 22 de desembre  :     

- de particulars :  15 
- d’entitats :  35 
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Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut durant 
el mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració :  
 
- el dia 10 de gener, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se d’una banda, amb 
el Diputat de Junts xSi, JORDI TURULL i  de l’altra, amb el Sr. MIQUEL BUCH, 
President de l’Associació Catalana de Municipis.  
 
- el dia 18 de gener, es va afegir a la visita que la Sra. ASSUMPTA FARRAN, 
Directora de l’ICAEN, va efectuar a l’espai Zero i a la Xarxa espavilada de la nostra 
ciutat.   
 
- el dia 20 de gener, va rebre la visita de la Sra. MUNTSA VILALTA,  Directora General 
de Comerç, que va venir a Olot, per visitar la Plaça Mercat i contactar amb el col.lectiu 
de comerciants de la ciutat.  
 
- el dia 23 de gener es va entrevistar a la seu del Consell Comarcal, amb el Sr.PERE 
SALÓ, actual Director Territorial de Territori i Sostenibilitat a Girona, en el marc de la 
ronda d’entrevistes que feia als alcaldes de la comarca.  
 
- el dia 25 de gener, acompanyat de l’Enginyer Ramon Prat, del regidor Josep Guix i 
del Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, es varen desplaçar a Madrid i 
es varen entrevistar amb el Sr. MANUEL NIÑO, Secretari General d’Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS  i ASSISTÈNCIA A 
ACTES que ha mantingut durant el mateix període :    
 
- el dia 23 de desembre va anar a felicitar el Nadal al : CASG, a les monges de la 
Providència,  del Cor de Maria i de l’Hospital Sant Jaume, al personal de  Ràdio Olot, 
als rectors de les Parròquies de Sant Esteve i de Sant Pere Màrtir, al personal de  
l’antic Hospital Sant Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal, a la Residència 
Montsacopa i a la Comunitat Carmelitana.  
 
- el dia 25 de desembre, també com ja és habitual de cada any i acompanyat del 
regidor Josep Berga,  va anar a felicitar el Nadal als residents dels pisos del Parc Nou, 
del geriàtric de la Caritat i de la residència del Tura.  
 
- el dia 27 de desembre, va assistir a la concentració de suport al regidor Joan Comas 
de l’Ajuntament de Vic, que com molts altres municipis, va tenir lloc davant de 
l’Ajuntament.  
 
-  el dia 29, va visitar amb uns quants regidors, la xarxa espavilada, els nous camps de 
futbol i la depuradora de l’escorxador.   
 
- del 31 de desembre al 4 de gener, fa ver vacances i aprofita per agrair al Primer 
Tinent d’Alcalde, Josep Berga, el fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de 
l’alcaldia.  
 
- el dia 5 de gener, com és habitual de cada any, va anar a esperar els Reis de l’Orient 
i els va entregar la clau de la ciutat, al capdamunt del Firal.  
 
- el dia 8 de gener, va ser present a l’inici de la Marxa Nadalenca, que sortia del Museu 
dels Sants.  
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- el dia 9 de gener, va entregar una placa a Joan López Ruiz, el fins ara electricista de 
la Brigada Municipal, amb motiu de la seva recent jubilació  i va ser present a la reunió 
del patronat de la Caritat.  
 
- el dia 13 de gener, juntament amb el regidor d’Ensenyament, Jaume Mir, varen visitar 
l’Escola Malagrida i s’hi varen quedar a dinar, continuant així la  ronda de visites a  les 
diferents escoles de la ciutat que varen començar a l’inici del curs 2016-17. I al vespre, 
va assistir a la presentació dels nous balls de patinatge al Pavelló, amb els quals 
competiran als diferents campionats.  
 
- el dia 14 de gener va anar al Pavelló del Pla de Llacs, per saludar els organitzadors 
del 1r Torneig de Gimnàstica artística masculina i femenina que se celebrava a la 
nostra ciutat.   
 
- el dia 17 de gener, va assistir a una reunió extraordinària del Patronat de la Fundació 
de l’antic Hospital Sant Jaume que va tenir lloc a la Biblioteca de la seva seu.  
 
- el dia 18 de gener, va anar a donar la benvinguda als alumnes assistents a la 
Jornada de Delegats que va tenir lloc al Casal Marià.   
 
- el dia 19 de gener, es va desplaçar a Mataró per assistir a la reunió del Comitè 
Executiu de l’AMI.  
 
- i comenta que avui s’ha entrevistat al Parlament de Catalunya, amb l’Hble. President 
de la Generalitat, Carles Puigdemont. 

 
3.- DECRETS  

 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2016LDEC003236  al 2016LDEC003373  i del 2017LDEC000001 al 2017LDEC000177 
 

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. - INFORME DE MOROSITAT, QUART TRIMESTRE DE 2016 
 
Núm. de referència : X2017001196     
Núm. expedient: TR032017000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- 
Donar compte de l’informe de morositat, que ara es transcriu, emès per la Tresorera 
d’aquest Ajuntament: 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
DURANT EL QUART TRIMESTRE DE 2016. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
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desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 
 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015 en establir el càlcul del període mig de 
pagament, esmenta que s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals 
transcorreguts des dels 30 dies posteriors a la data d’entrada de la factura en el 
registre administratiu, segons consti en el registre comptable de factures o sistema 
equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons 
correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. 
 
Aquest informe és referit al tercer trimestre natural de 2016, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

37.67 35.01 31.99 34.26 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 2.649.562,1
3 

2.878.247,1
3 

2.258.073,98 4.314.334,25 

PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 22.14 15.87 22.20 12.77 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 738.996,29 737.254.77 2.044.592,91 2.933.442,64 

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

33.30 36.23 29.37 28.94 
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TOTAL PAGAT dins el trimestre 76.286,44 80.885,44 134.008,68 83.616,59 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 17.32 16.11 15.95 16.23 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 32.956,80 35.359,70 37.313.10 40.731,27 

 
IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

28.86 27.82 31.02 27.45 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 100.555,10 96.396,64 92.704,96 90.075,63 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 15.04 16.19 21.23 18.35 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 29.845,96 27.732,82 37.307,47 57.238,13 

 
IMPO (INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D’OLOT) 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

35.10 31.94 30.72 25.28 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 300.160,10 139.541,00 114.559,38 251.124,38 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 13.92 26.26 13.47 19.54 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 51.851,54 27.404,93 30.213,48 325.589,82 

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

41.67 30.13 36.55 33.11 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 265.486,69 263.816,55 195.094,93 213.581,01 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 17.73 25.80 16.88 14.43 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 69.387,39 100.592,24 76.671,64 147.990,23 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment.” 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. S’informa per donar compliment a les normes sobre la 
morositat dels pagaments duts a terme per aquest Ajuntament. Hem de donar compte 
del termini de pagament del quart trimestre del 2016, continuem amb dades molt 
bones, en línia de tots els trimestres que hem anat fent, l’Ajuntament d’Olot va pagar 
les seves factures a 34,26 dies, l’Institut Municipal d’Esports i Lleure a 28,94 dies;  
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot a 27 dies; l’Institut Municipal de 
Promoció d’Olot a 25,28 dies i l’Institut Municipal de Cultura d’Olot a 33 dies. 
Per tant ens adaptem a la norma que s’ha dictat per complir amb aquesta llei de la 
morositat, i cada trimestre ve al Ple per donar-ne compte.  
 
El Ple es dóna per assabentat 
 

6.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE 
DELEGACIONS A REGIDORS 
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Núm. de referència : X2017001332     
Núm. expedient: SG012017000002 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que susbcriu, dóna compte del 
Decret número  2017LDEC000165, dictat en data 23 de gener, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 
“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 del decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
114 a 118 i 120 i 121 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 45 a 50 
del Reglament Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.- Modificar les delegacions de competències atorgades mitjançant Decret 
d’Alcaldia dictat en data 30 de juny de 2015 (del qual se’n va donar compte en el Ple 
de 2 de juliol de 2015) les competències que a continuació es determinen a favor dels 
següents regidors, per a la gestió dels assumptes de llurs respectives àrees 
d’actuació, amb la particularitat que les matèries que es relacionen, són merament 
enunciatives i no limitatives. 
 

REGIDORIA D’HABITATGE: Sr. JORDI ALCALDE i GURT 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Habitatge 
Política de promoció d’habitatge públic 
Adjudicació i habitatge d’accés als habitatges de protecció pública 
Borsa d’habitatge social i d’habitatge jove 
Política de rehabilitació 
Oficina d’Habitatge i rehabilitació 
 
EMPRESA MUNICIPAL 
Gestora Urbanística Olotina (GUOSA) 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència 
de la Junta de Govern o del Ple. 
 
REGIDORIA DE GENT GRAN: Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Promoció de la gent gran activa 
Relacions amb les associacions de gent gran 
Coordinació de programes de suport 
 
FUNCIONS DELEGADES  
Aquesta regidoria té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la 
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de 
la Junta de Govern o del Ple.  
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DELEGACIONS ESPECÍFIQUES  
 
Delegació específica de la gestió del PIAM de Sant Miquel: Sr. Josep Berga i Vayreda.  
 
Delegació específica de la gestió del PIAM del Nucli Antic: Sr. Estanis Vayreda i 
Puigvert.  
 
Segon.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent de dictar-se aquest 
decret i la delegació s’haurà d’acceptar expressament pels regidors, tot i que 
s’entendrà acceptat tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des del 
nomenament el regidor no presenta davant de l’alcaldia la seva renúncia expressa.  
 
Tercer.- En el text del decret adoptats pels regidors delegats en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància incorporant en la part 
expositiva el text següent:  
 
“Considerant la delegació efectuada per l’Alcaldia en el decret de data 23 de gener de 
2017.”  
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci 
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Vostès saben que tenim dos projectes que nosaltres 
considerem molt importants per a la ciutat, que hem anat impulsant i treballant, amb 
ànims de transformar el barri de Sant Miquel i el nucli antic de la nostra ciutat. 
Considerem que són projectes cabdals i el que fem és nomenar oficialment a dos 
tinents d’alcalde, dos regidors amb una important implicació en tot el que és el govern 
de la ciutat en aquest mandat. I per tant el primer canvi del qual voldria donar compte, 
que vaig fer a través d’un decret d’Alcaldia és nomenar al Sr. Josep Berga, com a 
responsable del PIAM de Sant Miquel, que ja té més recorregut i que hi hem estat 
treballant més, i el Sr. Berga hi ha estat implicat des del primer moment, i per tant ara, 
nomenar-lo oficialment com a responsable d’aquest Pla integral de remodelació del 
barri. I al Sr. Estanis Vayreda, que havia estat regidor específic del nucli antic, fer-lo 
responsable del PIAM del nucli antic. Per a nosaltres, com a equip de govern, aquests 
dos plans són molt importants, i per tant ens sembla que val la pena que hi hagi una 
persona que lideri i que tuteli que es vagin complint, a pesar que probablement no 
anirem tan de pressa com ens agradaria anar, per qüestions pressupostàries. Però 
continuarem marcant en la nostra acció de govern, el que són àmbits prioritaris.  
Aprofitem també per fer un canvi en la regidoria de Gent gran, el Sr. Josep Berga 
assumeix aquesta part, que també és un àmbit en el qual és una persona reconeguda 
per tots els dirigents de les diverses entitats de gent gran, el que fem és al Sr. Berga 
acumular-li també aquesta feina, amb la qual jo crec que s’hi sent còmode i que és un 
interlocutor reconegut. 
I per últim fem un altre canvi important, en relació a la regidoria d’Habitatge. En aquest 
cas acumulem la feina al Sr. Jordi Alcalde, que ja té responsabilitats en temes 
d’Urbanisme, sobretot de planificació urbanística. Li acumulem Habitatge. Només 
tornar a posar sobre la taula el fet que Habitatge compta amb un equip de 
professionals molt competents, reconeguts no només a Olot sinó fins i tot a nivell de 
Catalunya i de les entitats municipalistes de Catalunya. Hem estat coordinant molt bé 
el que és l’Àrea d’Habitatge amb el Consorci d’Acció Social, sota la direcció del Sr. 
Berga, i per tant, implicats ja absolutament en tots aquests temes socials, intentarem 
continuar donant suport a una àrea que per a nosaltres és molt important com és 
l’Àrea d’Habitatge, i el Sr. Alcalde i tindrà la dedicació que aquesta àrea necessita. 
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Estem arribant a la meitat, no són canvis transcendents, són canvis importants per a 
nosaltres, que calia remarcar aquesta nostra voluntat, i aquesta és la decisió adoptada 
a través d’un Decret d’Alcaldia de fa pocs dies, i el portem al Ple per donar-ne compte. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dos comentaris: un, 
evidentment l’organització és competència seva i s’han d’organitzar com millor creguin 
per complir el seu Pla de Govern. I aprofitaria en tot cas, per felicitar-los, perquè també 
era una proposta que havíem anat expressant des d’OeC referit al nucli antic, i és que 
en lloc de mesures més o menys aïllades com és venia fent, exigíem, i pensàvem que 
calia precisament això: un pla integral on quedés clarament recollit quins eren els 
compromisos de l’Ajuntament amb el barri; donava peu a la participació dels ciutadans 
a l’hora d’elaborar quines mesures i quines prioritats hi calien, i alhora també això, 
donant-se totes aquestes circumstàncies, també facilitava la inversió de la iniciativa 
privada, que és molt necessària, però sense uns compromisos clars de l’Ajuntament 
sobre què pensava fer, en quins terminis i amb quins compromisos econòmics, això és 
pràcticament impossible. Jo penso que amb això facilita que aquesta situació es doni, i 
per tant, felicitar-los per aquest canvi en la política que han dut fins ara. 
 
Intervé la Sra. Treserras, portaveu del grup municipal CUP. 
Com ben bé saben, Habitatge és una de les nostres prioritats. Per tant, seguirem 
treballant com sempre hem fet per reclamar, senzillament, que l’habitatge sigui un dret 
per a totes i tots. Per nosaltres qui hi hagi al davant d’una regidoria no és important, el 
que és important és la política d’habitatge que s’aplica a la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. En principi, per la 
reorganització evidentment res a dir, és una competència de l’equip de govern i mira 
d’organitzar-se tan bé com pot. 
Però sí que voldríem subratllar un parell de qüestions: esperem que aquesta 
organització serveixi com a impuls, l’Alcalde ho acaba de dir, estem gairebé a mig 
mandat, i és un bon moment per reimpulsar alguns dels temes que potser han quedat 
una mica més coixos. Nosaltres també sempre havíem demanat l’ampliació del PIAM 
de Sant Miquel al barri vell, i l’únic inconvenient que podem trobar és que s’entenguin 
com a dos plans diferenciats, però entenem que la bona sintonia entre els regidors 
segur que coordinarà perfectament l’acció que es puguin implantar en els dos PIAMs, 
en els dos plans de millora, i per tant els encoratgem a fer-ho. I pel que fa a Habitatge, 
és cert que en els últims anys hi ha hagut moltes qüestions que tenen més a veure 
amb la capacitat legal dels municipis, ens sembla un bon criteri el de posar al 
capdavant algú que hi entengui més en qüestions legals. Per exemple, avui mateix ha 
sortit en el Ple de Sant Pere de Torelló que pujaven l’IBI al grau màxim d’IBI als pisos 
buits, propietat d’entitats bancàries, i com que sempre hi ha aquelles qüestions legals, 
entenem, si es pot fer o si no es pot fer, que algú que hi entengui en qüestions de com 
està la llei, també estarà bé.  
Per tant els encoratgem sobretot a impulsar aquests dos temes que són molt 
importants, i sobretot els desitgem molta sort. 
 
Intervé l’Alcalde. Moltes gràcies, perquè la sort serà per a tots, si les coses funcionen i 
les coses ens van bé. Estem contents de com va el tema de Sant Miquel, torno a 
repetir que ens agradaria tenir més pressupost per poder donar-hi més impuls, però 
els projectes que hem anat parlant amb els veïns es van fer realitat. A la que tenim 
partida pressupostària, és a dir, el primer mes en què tenim aprovat el pressupost del 
2017, en una Junta de Govern busquem ja la convocatòria aquesta –no sé si ha estat 
ja o serà la següent– per buscar els especialistes que ens ajudin a fer aquesta 
diagnosi. Segur que serà una cosa que haurem de treballar coordinadament, el que 
passa que probablement les problemàtiques són diferents, les de Sant miquel de les 
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del nucli antic. I treballarem segur coordinadament, però probablement les solucions 
que haurem d’aplicar són diferents.  
Continuem insistint que en el nucli antic venim d’un Pla de barris en el qual s’han 
invertit molts diners, venim d’un contracte de barris en el qual hem continuat invertint 
molts diners, que es va acabar just a finals de 2016. Seguirem ara amb aquest PIAM i 
també amb el compromís com a equip de govern que cada any anirem destinant una 
partida per poder anar fent actuacions i que de mica en mica es noti l’efecte d’aquest 
pla, que volem que sigui absolutament participat, per tant estan tots convidats a 
participar-hi i a ajudar-nos-hi, però que també siguin directament els ciutadans, les 
organitzacions; sempre diem que les associacions de veïns per nosaltres són un 
interlocutor preferent, però totes les organitzacions que treballen o que es mouen 
dintre els diversos àmbits, convidar-los a buscar quines són les mesures i com les 
podem anar implantant progressivament. 
És important també el tema de la Gent gran, crec que tot el que fem en gent gran és 
més que merescut, i també hem de fer-hi un esforç. El Sr. Berga crec que és una bona 
elecció.  
I el Sr. Jordi Alcalde crec que aportarà coses positives a la política que anàvem portant 
d’Habitatge, que sabem que és un àmbit complex i difícil i la voluntat que tenim és 
sumar esforços i anar intentant que cada dia sigui millor el tema d’Habitatge, des del 
punt de vista que la gent té dret a un habitatge digne, cosa que no discutim en cap 
moment. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.1. - DONAR COMPTE DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS A 01 DE GENER DE 2016 

 
Núm. de referència : X2016006853     
Núm. expedient: ES992016000030 
Confeccionat l’expedient de rectificació del Padró municipal d’habitants referit a l’1 de 
gener de 2016, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el període 
comprès entre l’1 de gener de 2015 i l’1 de gener de 2016, de conformitat amb el que 
estableix la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es 
disposa la publicació de la Resolució de data 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de 
l’Instituto Nacional de Estadística i del Director general per a l’Administració Local, per 
la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del 
padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Per tot l’anterior, 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 rectificació del Padró municipal d’habitants, amb referència a 
l’1 de gener de 2016, formada pels resums numèrics generals d’altes, baixes i 
modificacions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i l’1 de 
gener de 2016, amb les següents dades: 
 
• Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015: 33.944 habitants 

(aprovat per RD 1079/2015, de 27 de novembre) 
 

ALTES 1.832 habitants 
Altes per naixement...................................................................: 315 habitants 
Altes per canvi de residència.....................................................: 1.508 habitants 
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• Procedents d’un altre municipi de l’Estat......................: 1.176 habitants 
• Procedents de l’estranger.............................................: 332 habitants 

Altes per omissió........................................................................: 9 habitants 
BAIXES 1.793 habitants 
Baixes per defunció....................................................................: 369 habitants 
Baixes per canvi de residència..................................................: 1.167 habitants 

• Amb destí a un altre municipi de l’Estat........................: 1.001 habitants 
• Amb destí a l’estranger.................................................: 166 habitants 

Baixes per inscripció indeguda..................................................: 16 habitants 
Baixes per duplicitat...................................................................: 2 habitants 
Baixes per caducitat de la inscripció padronal...........................: 239 habitants 
MODIFICACIONS 4.237 habitants 
Canvis de domicili......................................................................: 2.116 habitants 
Modificacions de dades personals.............................................: 1.434 habitants 
Modificacions de dades territorials.............................................: 242 habitants 
Renovació de la inscripció padronal..........................................: 293 habitants 
Confirmació de la residència......................................................: 152 habitants 

 
• Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2016: 34.000 

habitants (aprovat per RD 636/2016, de 2 de desembre) 
 
El creixement positiu de població produït entre l’1 de gener de 2015 i l’1 de gener de 
2016 és de +56 habitants. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fité. Donem compte de la rectificació del Padró municipal 
d’habitants, en data 1 de gener de 2016, que és el resultat de les altes, baixes i 
modificacions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener del 2015 i l’1 de 
gener del 2016, el que suposa un creixement positiu de la població entre aquestes 
dates, de 56 habitants, donant un resultat final quadrat de 34.000 habitants.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Volia comentar una dada. Les 
altes per naixement són 315 i les baixes per defunció 369, és a dir, tenim més 
defuncions que naixements, i aquest creixement de 56 persones és per altres motius. I 
parlo d’aquestes xifres perquè no deixa de ser preocupant, és a dir, una realitat de la 
nostra ciutat és el sobreenvelliment de la nostra població, per tant, això implica que les 
polítiques; i d’aquí recupero el que deia el Sr. Berga de feina orientada a la gent gran, 
doncs té i tindrà moltíssima feina, jo crec que molt important. I té efectes en les 
polítiques dels serveis que ofereix el nostre Ajuntament, ara i en el futur, i també té la 
seva expressió en el món laboral; és a dir això és un problema, parlem sovint de la 
qualificació, però també aquest envelliment de la població és un problema.  
És una mica per ressaltar que aquesta problemàtica que tenim es va mantenint i 
continuant en el temps i cal estar amatent, i que en les polítiques de l’Ajuntament, és 
un col·lectiu el de la gent gran, a tenir en compte.  
 
Intervé l’Alcalde. Només remarcar que és important que tothom sàpiga això: neixen a 
la ciutat d’Olot menys olotins que no pas moren. Això està passant a pesar que pugem 
el nombre d’habitants. Això és realitat que demostren els números, i crec que és bo 
que tots ens n’assabentem i ho tinguem en compte.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
8.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS 

I DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
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Núm. de referència : X2017001213     
Núm. expedient: CPG12017000001 
 
L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de 17 de novembre de 2016, va aprovar 
inicialment la modificació de l’Ordenança general de subvencions i el Pla estratègic de 
subvencions. Aquest acord fou publicat en el BOP d’ 1 de desembre de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la 
Corporació, en tant que no s’han presentat al·legacions en el termini d’exposició 
pública. 
 
I introduir d’ofici, una modificació no substancial, en el sentit següent: 
 

- Clàusula 19a. ... Es consideraran despeses no subvencionables les següents: 
....  Despeses d’àpats, llevat de casos excepcionals proposats en el document 
de sol.licitud i validats pel gestor responsable tècnic del seguiment de la 
subvenció. També caldrà validar aquesta despesa en l’expedient de justificació.    
.... 

 
Segon.- Modificar de forma no substancial el Pla estratègic de Subvencions en el 
sentit de: 
 

- Fixar dos períodes de concurrència competitiva a les diferents bases de les 
convocatòries de subvencions, un primer període de sol·licituds de 20 dies 
naturals a partir de la publicació de les bases i la convocatòria en el BOP i un 
segon període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre, supeditat a les 
disponibilitats pressupostàries. Es podran fixar terminis diferents en el cas de 
bases que tinguin a veure en aspectes socials i de l’habitatge. 

 
- Donar per prorrogat el Pla estratègic fins a 31.12.2018 sense necessitat 

d’acord. En tot cas caldrà aprovar, expressament, qualsevol modificació que 
tingui a veure amb el caràcter i l’import de les subvencions de cada any (de 
concurrència competitiva, nominatives del pressupost o de concessió directa), 
amb els terminis de presentació de sol·licituds o amb els indicadors que posin 
de manifest el compliment dels objectius establerts en el Pla. 

 
Presenta la proposta la Sra. Fité. Precisament presentem l’aprovació definitiva de 
l’Ordenança general de subvencions, perquè toca però també perquè no s’han 
presentat al·legacions en el termini d’exposició pública. Però sí que el que voldríem fer 
és introduir una modificació que no és substancial, que arrel de preparar tot el que són 
les bases concretes de les subvencions i tot el sistema de justificació, a la clàusula 
número 19 hi inclouríem un aclariment: parla de l’exclusió de despeses que no són 
subvencionables, parla dels àpats, i en aquest cas, continuarien estan exclosos de 
subvenció sempre i quan no siguin casos excepcionals que ja quedin recollits en el 
document de sol·licitud i que tècnicament estiguin validats perquè no sigui així. Seria 
per exemple el cas d’algunes entitats o associacions que fan alguna activitat i amb 
algú extern que no és de l’entitat, que ve de fora, de vegades aquesta persona que fa 
alguna xerrada o que fa alguna activitat, no implica cap cost, no emet cap factura per a 
l’associació, però sí que com a contraprestació se la convida a un dinar. En aquests 
casos excepcionals o algun d’aquestes característiques, podria estar justificat que es 
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poguessin considerar aquestes despeses d’àpats. 
I llavors pel que fa al Pla estratègic de subvencions, també incorporaríem dues 
modificacions substancials: la primera fa referència a fixar dos períodes, i no un com 
deia el Pla estratègic inicialment, perquè es poguessin presentar subvencions en 
format de concurrència competitiva. Una que seria al període inicial, que aquesta ja 
venia contemplada en el Pla estratègic, i una següent, cap al mes de setembre, en la 
línia que si a les partides, pel motiu que fos, continués quedant un romanent en 
aquestes partides de subvenció, doncs que es pogués fer una segona convocatòria 
per acabar de repartir en aquelles entitats que hi ha faltat cobrir alguna part de 
pressupost. I la segona modificació seria incorporar que malgrat que el Pla està 
aprovat per dos anys, és a dir, fins a 31 de desembre de 2018, que  en el cas de cara 
a l’any vinent hi hagi necessitat de modificar alguna qüestió, prèvia aprovació i 
presentació, poguéssim incorporar aquestes modificacions dintre del Pla estratègic. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Reiterem la felicitació 
d’aquesta proposta, que ja vàrem fer en la presentació inicial, i malgrat que és 
l’aprovació definitiva avui, fer un suggeriment que no sé si podrien recollir: en el punt 
16, quan parla de resolució i pagament de les subvencions, a nosaltres ens agradaria 
que les subvencions de més de 3.000 euros, i que es resolen per part de la Junta de 
Govern, afegir que s’haguessin de portar a aprovació en el proper Ple de l’Ajuntament. 
És a dir, que tinguéssim ocasió que aquestes de més de 3.000 euros es poguessin 
portar aquí perquè els grups de l’oposició hi poguéssim donar la nostra opinió al 
respecte. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. En l’Ordenança ens 
abstenim perquè és una qüestió molt tècnica. Creiem necessari tenir aquest pla 
estratègic però hi trobem mancances, com ja vam dir en el ple de novembre i per tant 
hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres en la mateixa línia, 
farem el mateix posicionament que vàrem fer en l’aprovació inicial, que va ser abstenir-
nos. 
 
Intervé la Sra. Fité. En relació al seu suggeriment, Sr. García, veurem a veure si és 
possible donar-li compliment i portar-ho aquí al Ple. Ho valorarem i li donarem resposta 
al respecte. 
 
Pregunta la Sra. Descals si la votació és conjunta pels dos apartats. 
 
Respon l’Alcalde que sí. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 CiU, 3 PSC, 1 OeC), 2 
vots en contra (CUP: Sra. Tresserras, Sr. Rubió), i 5 abstencions (4 ERC, 1 CUP Sra. 
Descals). 
 

9.1. - AL·LEGACIONS ORDENANCES FISCALS 
 
Núm. de referència : X2016028314     
Núm. expedient: IG112016000010 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2016 va aprovar 
provisionalment els següents acords: 
 
* Aprovació de les modificacions de les OOFF 2016 a regir a partir del proper exercici 
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2017. 
 
* Aprovació del calendari del contribuent 2017. 
 
Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 210 de 3 de novembre de 2016 i la 
seva exposició pública es va fer des del dia 3 de novembre de 2016 fins el dia 19 de 
desembre de 2016 ambdós inclosos. 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 2016 va aprovar 
definitivament les esmentades OOFF 2017 resolent en el mateix ple les següents 
reclamacions: 
 
* CUP. Candidatura d’unitat popular d’Olot. 
* Olot en comú. 
 
Amb data 19 de desembre de 2016, últim dia d’exposició pública de les modificacions 
OOFF 2016 a regir per al 2017, Joan Caball i Subirana en representació de UNIÓ DE 
PAGESOS DE CATALUNYA va presentar a través de l’oficina de Correus de 
l’Hospitalet de Llobregat, al·legacions contra les Ordenances. 
 
Aquests al·legacions van ser presentades en temps i forma, però en haver-se 
presentat a l’Hospitalet de Llobregat no van arribar a l’Ajuntament fins el dia 
23/12/2016 (data d’entrada al Registre municipal), un dia després de la data de l’acord 
de Ple que aprovava definitivament les Ordenances fiscals.  
 
És per això que s’admeten  les  al·legacions  formulades  i es procedeix a la seva 
resolució  amb efectes 1 de gener de 2017. 
 
Vistes les al·legacions presentades per Joan Caball i Subirana en representació de la 
UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA  contra l’acord d’aprovació provisional de 
modificacions de les OOFF a regir per al proper exercici 2017 que es concreten en; 
 
1- Manifesten que les explotacions agrícoles i ramaderes existents al terme municipal 
d’Olot són poques i requereixen d’edificacions pròpies que són imprescindibles per fer 
viable la seva activitat. 
 
2- Els valors cadastrals assignats de l’IBI rústica  notificats per l’Ajuntament a partir del 
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general no han tingut en compte 
criteris com ara la localització de l’ immoble, l’aptitud per a la producció, cost 
d’execució material de les construccions etc... 
 
3- A conseqüència d’això els valors cadastrals resultants estan sobredimensionats 
degut a l‘elevat valor assignat a la construcció agrària. Per això s’incompleix el que 
estableix l’article 23 del R.D.L 1/2004 de 5 de març 
 
4- Aquest elevat preu de la construcció es degut a que l’Ajuntament d’Olot no té un 
mòdul bàsic propi de construcció per a rústica i per defecte s’ha agafat el valor 
d’urbana de 600 euros/m2. Es pot observar segons dades que s’acompanyen del 
Col.legi d’Enginyers i Agroxarxa que el preu de 600/m2  euros és erroni, ja que el preu 
correcte oscil·laria entre 52,09 euros/m2 i 127,33 euros/m2. 
 
En base a les observacions detallades proposen: 
 
a)- Reducció del tipus de gravamen aplicable als béns de naturalesa rústica, 
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actualment fixat en el 0,6778%. 
 
b)- Aplicar la bonificació prevista per l’article 74 del R.D. Legislatiu 2/2004 que 
estableix la possibilitat d’una bonificació de fins el 95% a la quota íntegra de l’impost 
per aquells immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstancies socials, 
culturals, històric artístiques o de foment de l’ ocupació.  
 
Estudiades les al·legacions formulades i d’acord al que determina la legislació vigent 
cal considerar: 
 
a)- L’Ajuntament és conscient dels fet exposats i així ho ha manifestat en la reunió 
mantinguda durant aquest mes de gener amb els representants de la UNIÓ DE 
PAGESOS. És conscient en concret,  de què per les circumstancies especials de la 
ponència d’Olot, el mòdul de 600 euros /m2 construït és molt elevat.  
 
b)- Es per això que hi ha el compromís de l’Ajuntament d’estudiar la sol·licitud de cara 
al proper exercici 2018 fent una valoració exhaustiva de la petició formulada. Aquesta 
possible correcció es concretarà el mes d’octubre de 2017 amb l’aprovació provisional 
de les noves ordenances fiscals per al 2018. No obstant això, abans de l’aprovació, 
durant el tercer trimestre 2017 la regidoria d’hisenda contactarà amb la UNIO DE 
PAGESOS per informar-los del resultat de l’estudi i avançar-los la nova proposta per al 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per UNIO DE PAGESOS DE 
CATALUNYA  contra l’aprovació provisional de la modificació de les OOFF 2016 a 
regir per al proper 2017. 
 
Segon.- Comunicar a UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, tal com s ‘ha detallat a la 
part expositiva que durant el tercer trimestre de 2017 es realitzarà un estudi per 
possibilitar la presa de decisions escaients respecte a la petició formulada.  
 
Tercer.- Confirmar l’aprovació definitiva de les OOFF a regir a partir del proper exercici 
2017,  tal com es va establir a l’acord de l’Ajuntament Ple de  22 de desembre de 
2016.  
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. El dia 19 de Desembre la Unió de Pagesos va 
presentar a l'oficina de correus de L'Hospitalet de Llobregat unes al·legacions a les 
Ordenances Fiscals del 2017, l’últim dia d'exposició pública. Pel fet de fer-ho a l’oficina 
de correus de l'Hospitalet de Llobregat i no haver-ho anticipat per cap altre mitjà, van 
arribar a l'Ajuntament el dia 23 de desembre, un dia desprès de la celebració del Ple 
en què es varen aprovar definitivament. 
De totes maneres aquestes al·legacions van ser presentades en temps i forma es per 
això que es varen admetre i es va procedir a la seva resolució. Varem reunir-nos amb 
els representants de la Unió de Pagesos comunicant que ara les desestimàvem però 
que adoptàvem el compromís de estudiar-les de cares a l'exercici del 2018. 
Confirmem l'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals a regir per el 2017, tal com 
es va establir a l'acord de l'Ajuntament Ple de 22 de desembre de 2016 
 
Intervé la Sra. Descals en representació del grup municipal CUP. Desprès de llegir les 
al·legacions presentades per Unió de Pagesos, pensem  que tenen tota la raó el 
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sol·licitar la inclusió dins de les ordenances d’aquesta bonificació del 95% de 
bonificació en IBI als béns rústics en situació productiva.  
Fer notar que com ja s’ha vist en els darrers mesos, aquest impost ha rebut un seguit 
d’al·legacions, les quals, l’equip de govern pot estar mes o menys en contra, però que 
demostren que potser cal fer una revisió em profunditat d’aquest impost aquests estiu. 
Per tant nosaltres votarem en contra. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres ens 
abstindrem perquè malgrat pensem que aquestes al·legacions  s’haurien de tenir en 
compte, sobretot pel punt que deia la Sra. Descals, sí que és cert que potser aquesta 
urgència fa que en un any es puguin treballar una mica més a fons, i per tant, per això 
la nostra abstenció.  
 
Intervé la Sra. Torras. Vull també fer constar que la Unió de Pagesos, en la trobada 
que vàrem tenir, varen quedar satisfets del fet que diguem que farem un estudi profund 
d’això, perquè trobem que són rellevants i que val la pena que ens hi puguem dedicar, 
no tant a corre-cuita, sinó que ho fem més ben fet, i a veure si podem fer una cosa que 
sigui més justa.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 
PSC), 3 vots en contra (CUP), i 5 abstencions (4 ERC, 1 OeC). 
 
Intervé l’Alcalde. Donaríem també per aprovat les Ordenances Fiscals i esperem que 
amb la Unió de Pagesos avancem en les seves propostes, que l’últim dia de les 
al·legacions era difícil, per la seva complexitat, que les poguéssim tenir en compte, a 
part dels dubtes que tenien de si ens ho havien d’haver comunicat o si en les dates en 
què estàvem es pot entrar en una oficina de Correus sense comunicar-ho a ningú, i 
llavors si això té un efecte legal. 
De totes maneres com que les reunions han anat molt bé i estic segur que ens 
entendrem amb Unió de Pagesos, segur que en les Ordenances Fiscals de l’any 2018 
veurem reflectides algunes d’aquestes reflexions que ens fan. 
 

10.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCURS DE L'ARRENDAMENT 
D'UN BÉ PATRIMONIAL, PER A LA GESTIÓ I EXPLLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT 

DE SERVEIS DE BAR-RESTAURANT AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017001391     
Núm. expedient: CCS12017000002 
 
Vist el projecte per a la implantació del servei de bar-restaurant al fort del Volcà 
Montsacopa  
 
Atès el caràcter de bé patrimonial de l’immoble segons certificació de l’inventari de 
béns municipals fitxa núm. 4.2002 propietat del Bisbat de Girona i cedit segons 
conveni subscrit en data 20 de febrer de 2014 pel termini de 30 anys a comptar des de 
la signatura del conveni i prorrogables per períodes anuals amb el compromís per part 
de l’Ajuntament de destinar les finques cedides en ús a la finalitat de restauració, 
hostalatge i/o informació, promoció i venda turística.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Inciar l’expedient per  a l’adjudicació, mitjançant concurs, de l’arrendament per 
a la gestió i explotació de l’establiment de serveis de bar-restaurant al fort del Volcà 
Montsacopa. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars  que regiran 
l’esmentada licitació. 
 
Tercer.- Convocar la licitació i publicar-ne un anunci al BOP, al DOG i al perfil del 
contractant. 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Portem a aprovació del ple el plec de clàusules 
per adjudicar l’arrendament de l’espai ubicat al fort del volcà Montsacopa per destinar-
lo a  bar-cafeteria i donar servei així als ciutadans i visitants que pugin al volcà.  
Quins són els principis que marquen aquest projecte i que recullen els plecs? 

- Com deia, establir un servei per a tothom que pugi a Sant Francesc. Creiem 
que és un actiu de la ciutat, que cada vegada el visita més gent, i que es 
mereix està disposar de servei de restauració, de servei de lavabos i de servei 
d’informació. Per tant, el primer objectiu és el de donar un servei pels centenars 
de persones que hi pugen.  

- El segon és dignificar aquest espai. En els darrers anys hem anat invertint 
recursos econòmics i humans per millorar el volcà i ara cal que el fort, és a dir, 
el patrimoni arquitectònic, sigui digne al patrimoni natural que l’envolta. I amb 
aquest projecte aconseguim també dignificar l’espai de dins, la muralla, el fort,  
i l’Església.  

- Aquest espai ha de ser un espai de presentació, de promoció i divulgació del 
patrimoni natural i gastronòmic de la ciutat i de la comarca. És a dir, el 
Montsacopa és una icona per la ciutat i per això s’ha fet un projecte 
arquitectònic extremadament curós amb l’entorn, seguint els criteris del Parc 
Natural, i els plecs pretenen que la persona que gestioni aquest espai tingui en 
compte aquesta realitat i es responsabilitzi també del seu manteniment.  

Per tant, és un projecte que buscar donar servei, dignificar l’espai i ser un actiu més 
del patrimoni de la ciutat.  
Qüestions més concretes que es recullen en el plec són;  

- termini de la concessió, que és de 10 anys més 5 de pròrroga.  
- Un cànon de 250 euros mensuals.  
- L’obligació del concessionària de finançar l’equipament de cuina i mobiliari, 

d’acord amb l’Ajuntament. Una inversió que s’estima en 40.000 euros.  
- Uns horaris que busquen precisament donar el màxim de servei. Així, 

s’estableixen dos períodes d’obertura mínima:  
• Horari d’hivern (novembre a març) que s’haurà d’obrir caps de setmana 

i festius 
• Horari d’estiu (d’abril a octubre i setmana santa) que s’haurà d’obrir 

cada dia, amb un dia de descans. 
- Es regula les limitacions d’accés pels vehicles del concessionari i dels 

proveïdors, per mantenir la mínima circulació 
- Caldrà respectar les normes d’ús del Montsacopa, aprovades per aquest 

ajuntament i qualsevol activitat que es vulgui realitzar, igualment com ara, 
requerirà d’autorització municipal.  

- Què es valorarà? 
• La proposta gastronòmica, esperant que sigui una proposta de 

promoció de la cuina de la garrotxa i dels productes del territori.  
• L’experiència en la gestió 
• La proposta d’horaris 
• El servei com a punt d’informació del Parc Natural 
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• Entre d’altres 
Aquests plecs s’han treballat amb l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i esperem 
que siguin prou atractius i ben aviat disposem del concessionari i un cop acabades les 
obres es posi en funcionament aquest servei.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres ja en el moment en 
que es va presentar aquest projecte vàrem manifestar el nostre desacord amb la 
ubicació d’un bar cafeteria a Sant Francesc, i el raonament més important per oposar-
nos-hi era que estàvem –i encara estem– en un moment de crisi bastant important, el 
sector de la restauració precisament és un dels més afectats, han hagut de tancar 
alguns negocis, altres ho estan passant molt malament i nosaltres pensàvem que la 
instal·lació d’un negoci, a més provinent de la iniciativa de l’administració, no 
pertocava, i menys en aquests moments perquè era en tot cas repartir un pastís entre 
més, i per tant apretar encara més aquests negocis. Sí que pensàvem que era bona la 
idea i que ja s’havia anat fent, com ha expressat el regidor, d’anar recuperant aquest 
espai i fer-lo atractiu perquè vinguin persones, però que després aquestes el que facin 
servir, són els negocis i la restauració de la ciutat, i no el que estigui ubicat allà al 
centre. Això com a consideració general. 
Després manifestem el nostre desacord més absoluta amb la clàusula 5a, són 3.000 
euros de cànon a l’any, i la revisió és d’un 1% fix, això són 2,5 € mensuals durant tota 
la vida d’aquesta possible concessió, que són deu més cinc, quinze anys; i en quinze 
anys l’evolució del cost de la vida és molt imprevisible. Jo els hi recordaré als regidors, 
i en quinze anys poden passar moltes coses, que a l’any 1977 la inflació va ser de 
prop del 27%. Espero que no arribem a aquestes circumstàncies, és cert que a Europa 
un dels tòtems econòmics és el control de la inflació, i per tant podríem pensar que no 
deixaran que es desboqui gaire, però és que en aquests moments inclús la Unió 
Europea hi ha molt qüestionament sobre la seva continuïtat, que també espero que no 
desaparegui. Dic això perquè en quinze anys les incerteses són molt grans i a mi, per 
un principi de prudència que és el que s’exhibeix moltes vegades en l’administració, 
em semblaria millor posar una revisió d’acord amb l’IPC, que fos l’IPC a Catalunya, i 
per tant que ens curéssim en salut i no ens poséssim en alguna cosa segurament no 
volguda, però que en quinze anys podem trobar-nos-hi. Per tant demanaria que es 
modifiqués aquest aspecte.  
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP.  Nosaltres hi votarem 
en contra, per vàries motivacions: 

● El projecte dels  arquitectes es parla en tot moment de serveis  de restauració  
● Pel que fa els punts del plec de condicions : 

- El termini de l’arrendament seran 10 + pròrroga de 5 .  
- 3.000 euros a l’any són 250 euros al mes  
- 40.000 euros (IVA inclós): les obres que haurà de fer el concessionari.  

● Espai exterior: net de material de bar però tema papers, cigarros, etc. com està 
previst? 

● Mobilitat: 2 vehicles, tipus vehicle i furgoneta (treballador o arrendador) 
● Horari: espectacles públics i bar cafeteria (fins a les 3 de la nit pot estar obert)  
● Terrassa coberta: segons la normativa d’obres, ens han els veïns ens 

comuniquen que no poden fer cap obra a la seva terrassa, per exemple, si 
volen ampliar una mica els m2 del pis i en canvi a dalt hi fem un edifici nou, no 
es pot fer obres de construcció nova perquè estàs en un zona de reserva 
integral , en canvi , ben bé al costat del volcà sí.  

● El fet de complir amb les obligacions marcades pel departament de cultura, 
quin cost ha suposat? 

● Tampoc tenim clar amb quin pressupost comptem per a fer aquesta 
infraestructura, de moment el que surt al projecte són uns 250.000€, però més 
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uns 40.000€ que haurà d’assumir qui guanyi el concurs.  
● Pas pel Departament de Cultura de la Generalitat? 

Per tant, els agrairem que a partir d’ara diguin les coses pel seu nom i  no les maquillin 
com solen fer sempre, recorden que van vendre el projecte a la ciutat com una 
oportunitat per gestionar i mantenir millor l’espai i per fer-hi un toc de tant en tant...això 
és una inversió turística, i senzillament, diem que votem en contra, perquè pensem 
que no és la millor manera de mantenir i gestionar un espai de reserva integral. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. El grup d’ERC des 
del començament hem demostrat la nostra posició favorable, primer a tota la 
remodelació del fortí de Sant Francesc, semblava que és una cosa que calia fer, i com 
deia el Sr. Vayreda, dignificar-ho, que hi haguessin uns serveis públics com cal per a 
la gent que ja ara hi va, i a més a més ens semblava interessant, que ja que fem 
aquest projecte, poder tenir-hi un lloc per anar a prendre una cervesa; a nosaltres ens 
semblava bé.  
A més ens sembla que el projecte arquitectònic que s’ha fet, la idea que s’ha fet, 
juntament amb Patrimoni, em sembla que és una cosa que està molt bé, i que li dóna 
un valor afegit, penso que quedarà molt bé, i en el fons nosaltres entenem que la ciutat 
té un espai més que eixampla el centre i hi ha molta gent que hi va; si ho entenem com 
una altra part de la ciutat, entre cometes, potser convidarà més els olotins a pujar-hi 
més del que hi pugem. 
Els plecs ens semblen bé, per això nosaltres votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Revisarem el tema de l’1% perquè no sé per quina raó, des 
d’un punt de vista tècnic s’ha plantejat aquest tema, i mirarem si cal esmenar-lo. Tenir 
en compte també, que és veritat, que un 1% és poc, però que hi ha tot l’esforç també 
de la inversió i que també té unes limitacions com a espai i és que la gent hi ha de 
pujar a peu, i això des del punt de vista del concessionari, que és una cosa que haurà 
de respectar, genera alguna limitació; no és un espai que estigui situat a peu de 
carretera, o un altre bar semblant com el que podem tenir al Parc Nou, que és un tipus 
de servei semblant, que allà la gent hi va amb vehicle. 
En el tema dels horaris que deia el Sr. Rubió, som conscients que hi ha veïns, i per 
tant en tots els possibles concessionaris i amb l’Associació d’Hostalatge, que hi hem 
parlat, els hi hem dit que el respecte als veïns i la tranquil·litat s’ha de mantenir, que 
per tant no és un lloc per fer-hi concerts ni per fer-hi altres tipus d’espectacles; ja els hi 
he dit que totes les activitats hauran de ser autoritzades per l’Ajuntament. I en tot cas, 
quan vàrem presentar el projecte, vàrem fer una audiència per als veïns i almenys els 
que van venir, en aquell moment, no varen mostrar aquestes objeccions que ens 
comenta vostè. 
En quant a les normes, jo li demanaria que fos una mica més curós, l’Ajuntament no es 
salta les normes. Les normes d’Urbanisme, aquest projecte i totes, passen per la 
Comissió d’Urbanisme, que és la que ha autoritzat el projecte; no l’autoritza 
l’Ajuntament. I és la Comissió Provincial d’Urbanisme la que dóna el permís, i suposo 
que és diferent fer la construcció en un fort que ja estava construït, que deu tenir una 
realitat urbanística diferent que el que comentava d’aquest senyor particular.  
El pressupost que deia vostè, l’adjudicació que ha fet el Consell Comarcal és d’uns 
190.000 euros, crec que no arriba a 200.000 euros, de les obres, un cop hi ha hagut la 
baixa corresponent de l’empresa que va guanyar el concurs, i em sembla que són de 
les obres. Aquí s’hi hauria d’afegir algun cost més de la redacció de projecte, que ara 
jo no recordo, en tot cas si li interessa, l’hauríem de mirar. 
I finalment, jo no deia que volia un volcà actiu, d’activitat; jo dic que és un actiu de la 
ciutat, un valor de la ciutat, no que sigui un lloc on volem activitat, sinó que és un actiu 
de la ciutat, un espai de valor, i a nosaltres ens sembla que ajudarà –com deia el Sr. 
Quintana– a distribuir també més els visitants, i que serà un espai extraordinari on 
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podem gaudir tots plegats de vistes d’Olot, de la ciutat, i espero que quedi molt bé; el 
projecte de debó que els convido que el mirin, perquè és un projecte molt acurat i molt 
ben integrat, i tan de bo agradi a tothom i sigui molt visitat. 
 
Intervé el Sr. García. Agrair que es mirin altre cop aquest punt, en tot cas, quan 
nosaltres fèiem aquesta proposta ja teníem en compte aquesta inversió que és en 
mobiliari i maquinària i que si tenim en compte que exhaureixen fins als quinze anys, 
pràcticament està amortitzat, és a dir que si ho recuperés l’Ajuntament hauria de tornar 
a posar màquines, o si es posés en un altre lloc hauria de fer aquesta inversió. 
Em refereixo a que em sembla de justícia que es faci aquest canvi en la revisió, i que 
ho considerin. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Seré recurrent amb el tema “d’un actiu” per a la ciutat. Nosaltres 
creiem que el volcà ja ho és, o sigui, no fa falta que hi posem res perquè sigui 
considerat un actiu; senzillament ens diu el model que vostès defensen. O sigui, fer un 
bar allà dalt és una qüestió turística i respon a un model; el nostre model és diferent, 
per a nosaltres el volcà és un actiu de la ciutat i no necessitem posar-hi absolutament 
res.  
 
Intervé l’Alcalde. Només voldria fer-los el comentari que pensin en els serveis que 
podrem oferir a tots els visitants, molts ciutadans d’Olot que hi pugen cada dia tindran 
serveis, si volen prendre alguna cosa podran fer-ho, que això també és un intangible. 
Podríem pujar més el preu, el problema que tenim és que no crec que hi hagi gaire 
gent que pensi que això serà un gran negoci amb el qual guanyaran molts diners, sinó 
que nosaltres ens ho agafem més com una actualització de l’espai; un espai aquest 
fortí, que estava bastant abandonat. Quan ho vaig veure, l’última vegada que hi vàrem 
pujar, la vegetació pràcticament s’ho havia menjat i ara el convertirem en un espai al 
servei de tots els ciutadans, al servei dels visitants, amb un punt d’informació, on hi 
haurà lavabos, on la gent podrà prendre alguna cosa si vol.. I que per tant ho entenem 
més com un punt de servei per als ciutadans que no pas com un gran negoci per a la 
ciutat. 
I després jo també li volia fer la mateixa reflexió, Sr. Rubió: l’Ajuntament no se salta 
cap llei. I suposat que ens haguéssim volgut saltar una llei, la Comissió Provincial 
d’Urbanisme s’ho ha mirat; i la Comissió Provincial de Cultura també s’ho ha mirat.   
 
Intervé el Sr. Rubió. No volia dir que se saltessin la llei, sinó que era un greuge, 
senzillament això. No m’he expressat bé. 
 
Respon l’Alcalde. Tampoc és un greuge, les diferents àrees de la ciutat tenen les 
seves qualificacions urbanístiques, d’un POUM que es va fer en el seu moment, i seria 
com si algú del Pla de Dalt digués, a Bonavista poden fer segons quines coses i aquí 
no. Això és una definició urbanística. Respectem a tothom i intentem nosaltres també 
donar exemple i respectar totes les normes.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 CiU, 4 
ERC, 3 PSC) i 4 vots en contra (3 CUP, 1 OeC). 
 
11.1. - MPPE-17.- MASIES I CASES RURALS.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I 
CASES RURALS D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2016025026     
Núm. expedient: UPL12016000006 
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Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2016 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment l’expedient de modificació puntual del Pla 
Especial del catàleg de masies i cases rurals d’Olot, redactat pels serveis tècnics 
municipals en data novembre de 2016. 
  
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 233 
de data 7 de desembre de 2016, al Diari de Girona de 30 de novembre de 2016, al 
tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus.  
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa del qual hem rebut l’informe favorable 
corresponent en data 17 de gener de 2017. 

  
Vist els articles 67, 78 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures i Obra Pública  proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT l’expedient de modificació puntual del Pla 
Especial del catàleg de masies i cases rurals d’Olot, redactat pels serveis tècnics 
municipals en data novembre de 2016. 
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el 
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde. En el Ple del passat 17 de novembre es va 
portar a aprovació inicial l’expedient de modificació puntual del Pla especial del 
Catàleg de masies i cases rurals d’Olot, de les finques Mas Pataqués i Mas 
l’Arengada. S’ha posat a exposició pública durant un mes i durant aquest termini no 
s’ha presentat cap tipus d’al·legació ni suggeriment. De manera simultània a 
l’exposició pública, s’ha sol·licitat informe al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, del qual s’ha rebut un informe favorable. Pels motius abans esmentats es 
proposa aprovar-ho provisionalment i tramitar la seva aprovació definitiva als Serveis 
Territorials d’Urbanisme.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP.  Ens abstenim per ser 
coherents amb l’aprovació inicial del ple de novembre 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 4 ERC, 3 PSC, 1 
OeC) i 3 abstencions (CUP). 
 

12.1. - ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS DE 
UBICACIÓ/INSTAL·LACIÓ DELS CLUBS SOCIALS CONSUMIDORS DE 

CANNABIS.- Proposant aprovar definitivament. 
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Núm. de referència : X2016013736     
Núm. expedient: URG42016000009 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 16 de juny de 2016, va adoptar, entre d’altres 
l’acord d’aprovar inicialment l’ordenança Municipal reguladora de la ubicació de Clubs 
Socials de Cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a la Ciutat d’Olot. 
 
Vist que el referit expedient es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta 
dies al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 129 de data 7 de juliol de 2016, al 
Diari Oficial de la Generalitat número 7157 de data 7 de juliol de 2016 i al número 7166 
de data 20 de juliol de 2016 i al diari de Girona de data 6 de juliol de 2016. 
 
Vist que durant el referit termini d’informació pública es va presentar un escrit 
d’al·legacions en data 2 d’agost de 2016 amb registre general d’entrada E2016009164 
per part de la sra. Amina Omar Nieto, advocada del despatx Omar Nieto, Boutique 
Legal. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 17 de gener de 2017 conforme al 
qual desestima en la seva integritat l’escrit d’al·legacions presentat i proposa procedir 
a l’aprovació definitiva de l’ordenança. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat en data 2 d’agost de 2016 
amb registre general d’entrada E2016009164 per part de la sra. Amina Omar Nieto, 
advocada del despatx Omar Nieto, Boutique Legal, d’acord amb l’informe emès pel 
lletrat d’urbanisme en data 17 de gener de 2017 i que s’aprova a efectes de motivació. 
 
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’ordenança Municipal reguladora de la 
ubicació de Clubs Socials de Cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 
activitat a la Ciutat d’Olot. 
 
TERCER.- FER CONSTAR que el text de l’Ordenança no entrarà en vigor fins que 
s’hagi publicat íntegrament en el BOP i hagi transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils fixat a l’article 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.  
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Presenta la proposta el Sr. Josep Guix, com a responsable de consum. En tot cas sí 
que això va passar ja l’aprovació inicial, quan es va fer el debat en aquest Ple de 
l’aprovació inicial, vàrem fer els suggeriments que ens van fer alguns dels regidors, 
sobretot d’OeC, que estan ja incorporats en la ponència, per tant això ja es a incloure.  
Però sí que hem rebut una al·legació de la Sra. Amina Omar Nieto, una advocada de 
Barcelona que presenta una sèrie d’al·legacions, bàsicament que fan referència a les 
distàncies que regulen aquests clubs de cànnabis a la nostra ciutat.  Nosaltres vàrem 
posar una distància que ens semblava que era coherent, sobretot per la distància que 
estiguessin aquests punts de cànnabis en relació als centres escolars, educatius, 
esportius, culturals, etc., i per tant posàvem aquesta distància de 500 metres lineals. 
En tot cas aquesta senyora no hi està d’acord i ens presenta una al·legació, nosaltres 
la informem que deneguem la seva al·legació, i per tant posaríem el tema a votació en 
aquest sentit. 
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Intervé la Sra. Descals en representació del grup municipal CUP.  Ens abstenim, com 
ja vàrem dir al ple del mes de juny en l’aprovació inicial, si mires la distancia és 
impossible fer un club social de cànnabis. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 4 ERC, 3 PSC, 1 
OeC) i 3 abstencions (CUP). 
 

13.1. - MOCIÓ D'UNIÓ DE PAGESOS: DE LA NECESSITAT DE RENOVAR EL 
CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA 

 
Núm. de referència : X2017001247     
Núm. expedient: SG022017000001 
 
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser 
La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a 
objectiu, és necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els 
nivells, és per això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar 
organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també 
va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment: 
 
MANIFEST:  LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA 
PAGESIA  
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat 
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de 
Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la 
necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la 
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el 
sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a 
Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual cal 
fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat 
catalana.  
 
 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat 
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector 
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la 
ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, 
considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector: 
   a) L’abastament segur d’aliments a la població. 
   b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural. 
   c)L’ocupació equilibrada del territori.  
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís 
del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi 
hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector 
l’aportació a la societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o 
només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la 
producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de 
respectar, ja que només han de complir la normativa concordant amb les regles de 
l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la 
pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les 
activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 
 
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana 
de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de 
Pagesos 
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Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de 
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia 
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una 
representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i 
els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i 
menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant 
àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes. 
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional 
catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament 
d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de 
l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació professional contínua i 
ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica de 
determinades administracions locals. 
 
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia 
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % 
de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la 
Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per 
la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos 
per les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment 
desmesurat de determinats costos de producció. 
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i 
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els 
recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i 
sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si 
escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a 
assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el 
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet 
legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, 
els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com 
l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la 
transparència dels mercats. 
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les 
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a 
l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris. 
 
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 
74 % l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, 
no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, 
van acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha 
respectat i ha comportat retallades en les inversions en les explotacions, mesures 
d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les 
Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).  
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la 
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal 
i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i 
execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les 
reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.  
 
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any 
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rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No 
podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament 
d’Agricultura han de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir 
una gestió eficaç de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la 
situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques 
per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals. 
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot 
l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució 
de les mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de 
fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha 
d’actuar diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions 
dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la 
sobreabundància de l’espècie que els causa. 
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi 
la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar 
domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi 
augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de 
danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la 
possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres 
zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva. 
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a 
tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de 
gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar 
aprofitant al màxim el marc actual. 
 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius 
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està 
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments 
fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o 
instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat 
també està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions 
ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que 
no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables. 
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures 
i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no 
urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de 
les noves zones amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a 
les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona 
d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Olot aprova: 
 
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. 
 
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de 
vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de 
caràcter voluntari. 
  
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció al President de la Generalitat de Catalunya i al 
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
 
Intervé l’Alcalde. Crec que sí que hi ha gent de la Unió de Pagesos que ens volen 
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presentar la moció. 
 
Intervé el Sr. Joan Puigdevall. Sóc Joan Puigdevall, President de la Cooperativa del 
Camp d’Olot i representant d’Unió de Pagesos de la Garrotxa, i volia venir a presentar-
los la moció aquesta, que fem la Marxa pagesa per a la dignitat de la pagesia. Aquesta 
moció són sis punts, els llegiré un per un.  
Tot seguit el Sr. Puigdevall els sis punts recollits en l’apartat de manifest. 
 
Intervé l’Alcalde. Si després pensa que ha de fer algun aclariment, li tornarem a donar 
la paraula. 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Em sap greu, però en aquesta 
moció, nosaltres com a OeC votarem en contra, per les raons que tot seguit explicaré. 
La intenció del manifest, com bé s’ha dit des del començament, és renovar el contracte 
de la societat amb la pagesia. Aquest em sembla que amb aquest manifest és un 
objectiu no aconseguit; quan llegeixes el redactat, és molt confús i hi ha parts que no 
s’entenen, són de molta dificultat, per tant, aquest contracte amb la ciutadania, em 
sembla que des d’aquest punt de vista comunicatiu, molt mal enfocat. 
Sí que estem d’acord amb les propostes expressades d’una manera més genèrica, 
que són totes les que fan referència a la dignificació i reconeixement de la pagesia, 
però quan entren en propostes concretes, en algunes d’elles expressem el nostre 
desacord. 
Com a idea general que em queda de la lectura del manifest, no sé perquè, em sembla 
que segueix una mica un cert model que l’administració ha tingut fins ara amb el potent 
lobby dels propietaris forestals, que es podria resumir en: doneu-me els recursos, no 
em poseu gaire normes, que nosaltres ja decidirem què fem amb aquests diners, en 
què els invertim i com ho fem, però no us hi poseu gaire. Aquesta és una mica la 
impressió general que tinc jo al final de la lectura.  
Es queixen de la poca representativitat, però jo entenc que en el món sindical, quan 
parlem de representativitat, és quan negociem els convenis, llavors sí que s’ha de 
respectar estrictament la representativitat que cada sindicat té a l’hora de fer aquestes 
taules de negociació. Però en aquestes taules tècniques o àmbits de representació en 
l’administració, no és exactament la negociació d’un conveni, allà hi ha d’estar 
representats tots els actors, i per exemple, el Parc Natural de la Zona Volcànica en el 
seu àmbit hi ha d’estar representat, com altres parts i altres actors, i no s’ha de seguir 
–entenem nosaltres– aquesta estricta representativitat sindical.  
El manifest també fa una certa carregada contra les ZEPA, les Zones d’Especial 
Protecció d’Aus, quan això és una imposició normativa de la Unió Europea, com bé 
saben, i alhora també les persones o pagesos afectats tenen la seva compensació 
econòmica.  
En la proposta que fan en matèries d’Urbanisme, d’homogeneïtzació, tal com està 
plantejat almenys, la idea que em queda és que aquesta homogeneïtzació és una mica 
a la baixa, quan un dels grans èxits –em sembla a mi– que havia tingut aquesta 
normativa, havia estat de millorar, i una exigència que em penso que ha estat en 
benefici de tots plegats. I amb aquesta normativa es va aconseguir, entre altres coses, 
com a exemples una mica col·laterals, coberts que acabaven convertint-se en 
habitatges o part d’activitat econòmica i habitatge. Jo penso que tornar enrere en 
aquest sentit, no hi estem d’acord.  
Estan en contra del règim sancionador de les dejeccions ramaderes o fertilitzants, 
d’alguna manera plantejant que no són voluntàries, però això passa en moltes 
activitats humanes, que no volem fer segons què i acabem incomplint alguna norma, i 
per tant la voluntarietat aquí no hi ha de jugar; i més quan el tema de la contaminació 
dels nitrats a Catalunya i també a la nostra comarca, a la Garrotxa, és un problema. 
Aquesta contaminació dels aqüífers és un problema, per a la població en general però 
també per als pagesos, i pensem que cal ser molt exigents en aquest aspecte. 
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Considera un problema la fauna protegida, i quan n’anomena algun, anomena els 
ossos i els voltors. D’ossos en tenim uns dotze a Catalunya, fer d’això un problema de 
la pagesia, em sembla molt atrevit. I dels voltors, de moltes de les morts que se’ls 
atribueixen, aquí s’està pagant un preu polític, perquè els que treballen en el sector 
saben que moltes vegades la majoria de morts no són degudes als voltors; són per 
moltes altres causes. I llavors sí que és veritat, davant l’animal mort es troben els 
voltors i se li acaba atribuint la responsabilitat, però no és així. 
Demana emergència cinegètica tot l’any, si és tot l’any no seria ja emergència. I en el 
tema de control de fauna, dir que dins l’administració ja s’havia produït una certa bona 
gestió de la fauna. El que passa és que ara, amb les retallades, que també esmenteu, 
també han afectat en aquest sentit; s’ha eliminat molt de personal que hi havia dedicat 
a aquesta tasca. Per posar un exemple, perquè la gent ho entengui més bé: una sola 
persona ha de gestionar la fauna de tres parcs naturals. Evidentment amb aquests 
recursos i d’aquesta manera, és impossible de poder fer. 
Nosaltres pel que estem és per una conservació de la biodiversitat, una qualitat 
paisatgística, la defensa dels animals també, un nou model de desenvolupament 
plural, la gran tasca pendent de revitalitzar el món rural amb una agricultura, ramaderia 
i selvicultura i pesca sostenibles, que millorin el bon estat ecològic en tot el territori; 
apliquin models laborals i socials justos; i cal potenciar nous sectors amb valor afegit 
de demanda creixents, com ara: l’agricultura ecològica, el turisme rural sostenible, o 
les cooperatives de consum, de les quals també en tenim bons exemples aquí a la 
comarca. Alguns dels veritables problemes de la pagesia, i que d’alguna manera 
també apunteu, són els derivats de la globalització, de la industrialització de 
l’agricultura. 
A mi em sap molt greu, perquè durant molts anys de la meva vida he estat sindicalista, 
m’he sentit molt proper a Unió de Pagesos i hem compartit algunes reivindicacions, per 
tant, m’està saben molt greu dir això, però em sembla, i recordo a la Unió de Pagesos, 
que d’alguna manera reivindicava altres coses que les que jo he entès amb aquest 
manifest. Potser la meva lectura ha estat equivocada o esbiaixada, però és la que hem 
pogut fer, i en funció d’això, a banda de l’aclariment que ens pugui fer el Sr. Puigdevall, 
en principi hi votaríem en contra. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Des del grup de treball 
de pagesia de la CUP  es dona suport a la marxa. Referent a les mobilitzacions d'Unió 
Pagesos, es pot tornar a llençar el manifest sense massa canvis. En tot cas, caldria 
retocar l'entrada, ja que es parla en un lloc de la reducció de les finques de muntanya 
però l'argument és extensiu a tota la pagesia, no només la de muntanya.  
La resta de temes encaixen prou bé, i són aplicables més enllà de la pagesia de 
muntanya. Al punt 7 caldria afegir la creació d'un banc de terres, ja que apareix en 
alguns dels documents de la "República o reprivada" que han circulat i estaria bé que 
aparegués. 
I a més a més es podrien demanar accions de sensibilització sobre les activitats 
agràries i l'entorn rural, des dels mitjans públics i les institucions. 
Nosaltres sí que els hi votarem a favor.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres abans 
de res agrair la feina d’Unió de Pagesos, i agrair que el senyor Puigdevall ens hagi 
vingut a presentar aquesta moció. 
El primer que nosaltres volíem posar de manifest, és que la moció que ens ha llegit el 
Sr. Puigdevall no és la que s’ha presentat aquí, és a dir, ell ha fet un resum, 
extremadament resumit i per tant les cares d’estupefacció que veia en alguns dels 
regidors potser és per això, perquè el que ens ha presentat el Sr. Puigdevall ho podem 
compartir fàcilment, però en canvi la moció que realment presenta Unió de Pagesos i 
que és el que s’ha entrat en aquest Ajuntament, realment els continguts... Els podem 
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comentar i  anar explicant punt per punt el que nosaltres veiem. 
Bàsicament entenem que se’ns demanen dues coses: el suport a la Marxa pagesa, i 
per tant començarem per aquí, i tenen el nostre suport més absolut en aquesta marxa, 
que avui sortia de les terres de l’Ebre i que anava pujant cap a Barcelona, i que també 
ens demanaven el suport a nivell logístic, i per tant, si s’escau, nosaltres estem d’acord 
que aquest Ajuntament doni tot el suport logístic que calgui a aquesta Marxa. 
També estem absolutament d’acord en renovar i actualitzar els pactes amb la pagesia, 
i volem fer un reconeixement explícit a la tasca d’Unió de Pagesos durant mots i molts 
d’anys, i sobretot pel seu compromís amb aquest país, i la feina que fan en el territori. 
Si ens centrem ja en el manifest, nosaltres en el primer punt del manifest, té com una 
introducció, i per tant pensem que cal treballar conjuntament per mantenir el paisatge 
agrari sostenible; pensem que estaria bé de compartir unes bones pràctiques agràries i 
agropecuàries, i en definitiva el compromís amb el manteniment dels recursos 
naturals, però sempre també valorant i respectant el patrimoni natural. 
En el segon punt, pensem que cal respectar les diferents agrupacions agràries i 
agropecuàries, també els grups de joves pagesos, els grups que treballen per a 
l’agricultura ecològica, i per tant les propostes que surtin de tots aquests sindicats i 
agrupacions, evidentment han de ser tingudes en compte en la gestió del país. I 
conjuntament també per això, en les propostes i directrius que de vegades venen 
marcades pels tècnics que integren per exemple els parcs naturals, o els gestors de 
l’aigua. Sempre buscant el benefici, que pensem que ha de ser conjunt per a tots els 
actors implicats i per a la gestió del país. 
En el tercer punt hi manifestem el nostre acord i coneixem la feina que fa amb 
sensibilitat i amb què treballa la Consellera Serret, i per tant estem segurs que la seva 
conselleria vetllarà per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels 
productes agroalimentaris. 
En el quart punt, entenem que  les polítiques que depenen de l’Estat sempre topem 
amb l’infrafinançament i el dèficit fiscal, i per tant, evidentment que estem d’acord amb 
que tot plegat tingui una reglamentació d’acord amb les necessitats del col·lectiu. 
Arribem als punts 5è i 6è i és aquí on manifestarem les nostres discrepàncies, i 
intentaré fer una síntesi. Cal, evidentment, una millor regulació de les espècies 
cinegètiques; aquí ens posaríem totalment d’acord, però s’ha de buscar una estratègia 
comuna entre la pagesia, que també hi col·labori intensament millorant les seves 
pràctiques. Pel que fa a la fauna protegida, no puc estar més d’acord amb el que ha dit 
el Sr. García; també volem remarcar que de vegades les ajudes no arriben a l’hora, 
segurament, però sí que hi són, i per tant no podem generalitzar en aquest àmbit. 
Pensem que hem de treballar per aconseguir la total compatibilització d’aquesta fauna 
i les activitats del territori,i per tant la nostra proposta seria en la direcció de crear un 
fons de compensació pels incidents que generi aquesta fauna salvatge, però aquesta 
fauna salvatge cal mantenir-la en el territori, perquè també és vital per mantenir la 
biodiversitat. 
Per últim acabarem amb el 6è punt, i em permetran aquí que llegeixi algunes de les 
paraules que es diuen en aquest punt, i amb les que de fet, nosaltres ens hi 
manifestem més amb desacord. És a dir, el sisè punt comença dient “Aturem les 
arbitrarietats” i parla d’una gestió de la Generalitat de Catalunya que aplica 
arbitrarietats i que treballa amb criteris espuris. Evidentment, ens és impossible estar 
d’acord amb aquest punt. És a dir, nosaltres no podem acceptar que es treballi en 
aquest sentit amb interessos, amb criteris espuris i amb arbitrarietat. I per tant, la 
compatibilització dels usos de l’espai comú, no poden ser arbitraris ni tampoc poden 
ser exclusius; i evidentment ja no parlarem del tema dels criteris espuris. Per posar un 
exemple, pel que fa a les dejeccions ramaders, en el manifest es diu que hi ha un 
règim sancionador arbritrari; evidentment pensem que no és així, és a dir, quan 
aquestes dejeccions ramaderes acaben contaminant els nostres aqüífers, no podem 
sancionar arbitràriament, sinó que senzillament es fa una sanció com qualsevol 
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explotació que faci una contaminació sobre el medi, pensem per exemple en les 
explotacions industrials. També volíem destacar el tema de la zona ZEPA, és a dir, 
aquestes zones d’especial protecció per a les aus, no podem pensar que els tècnics 
les seleccionin sota criteris que no siguin de protecció ambiental, i a més a més 
aquestes zones, al final qui hi acaba donant l’aprovació evidentment és la Unió 
Europea, amb el seu programa de xarxes naturals d’espais protegits.  
I per tant ens sentim d’alguna manera amb una ambivalència, és a dir, evidentment el 
nostre compromís per treballar sempre que puguem per al tema agrari, per a l’espai 
agrari, pels productes agraris, per tot el comerç just, per a aquest tipus de 
manteniment d’aquests espais i de la sostenibilitat on pensem que la gent que treballa 
al camp té una feina vital i molt important en aquest país, i evidentment en la Marxa 
que s’ha iniciat. Però per altra banda hi ha punts d’aquest manifest, que ens és 
impossible d’estar-hi d’acord. Davant d’aquesta dualitat, nosaltres hem optat per 
abstenir-nos, perquè pensem que és el més just. És a dir, si les mocions cal aprovar-
les en la seva integritat, en una part hi estaríem completament d’acord, però hi ha 
frases d’aquesta moció que se’ns presenta, i continguts, que ens fan impossible 
l’aprovació, i per tant nosaltres el que farem serà abstenir-nos.  
 
Intervé el Sr. Guix, en nom de l’equip de govern. Agrair que presentin en nom del 
col·lectiu aquesta moció al Ple d’Olot i que ens permeti en aquest fòrum Municipal de 
representació democràtica parlar d’agricultura dels agricultors i de l’espai agrari. 
Una vegada que anava a França, a la comarca del Cantal, que està a la Regió de 
l’Auvèrnia, vaig veure un cartell que posava: “Il n’y a pas d’avenir sans les paysans”; 
no hi ha futur sense agricultors. Quina gran frase quina gran veritat! Desprès hem vist 
aquesta frase en diferents idiomes i en molts països i entenem que es el que avui 
voleu demanar avui amb la vostra moció. 
Olot, malgrat ens pesa, te molt poc sòl agrari, unes  80 hectàrees les superfícies més 
grans les tenim al Pla d’en Llunes , el Pla de Dalt i el de Baix, el Triai com a zones més 
significatives. Algunes d’aquestes com els Pla d’en Llunes i els camp del Triai, estan 
protegides pel Pal General d’Olot. 
Però el que si tenim es una cooperativa agrícola que porta el nom de la ciutat, la 
Cooperativa del Camp d’Olot, que dóna servei a molts agricultors i ramaders de la 
comarca de la Garrotxa, fet que ens honora i ens agrada com a ciutat. 
Però Olot té molt present el sector agrari i el respecta, l’estima i el vol potenciar, i 
sàpiguen que des d’aquest Ajuntament s’estan fent politiques actives per potenciar els 
sector primari, el sector agrari: 
- Politiques de preservació del sòl agrari 
- Accions per millorar la comercialització dels productes de proximitat; 
- Mercat del Dilluns 
- Mercat del Rengle. 
- Plaça Mercat, on una colla de Placers son agricultors i/o ramaders 
- La Fira de l’ Embotit 
- I  molt especialment la Fira Orígens 
- Accions de Formació i recerca 
- Impuls i suport de la Formació Professional Agrària i d’alimentació a traves dels 

cicles formatius d’ Agrària i d’elaboració de productes alimentaris   
- I de la formació en el sector carni de la Fundació KREAS. 
- A través del Banc de Llavors del SIGMA. 
- Del suport dels tècnics dels SIGMA: en els Plans de dejeccions, en la DOP fesols 

de Santa Pau. 
- En el Laboratori de sòls Agraris, de farratges i de làctics del SIGMA. 
- Accions a l’Impuls empresarial dels sector agroalimentari a través d’INNOVA: 
- En el foment de l’horticultura familiar, amb la creació i la gestió de més de 350 

horts municipals. 
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Intervé el Sr. Puigdevall. Només el tema de les dejeccions que ha comentat el Sr. 
Guix, al sòl agrari també hi van tots els fangs de depuradora, no són pas només les 
granges que tirem porqueries al camp. 
I pel que diuen de la fauna salvatge, bàsicament això de la protecció de la fauna 
salvatge és pel cas dels senglars, hi ha una sobrepoblació exagerada, i pel cas dels 
voltors. Vostè potser no ho ha vist, però jo ho he vist, un ramat de vaques en un prat, 
veure un voltor que ve i al cap d’una estona un altre, al cap d’una estona trenta, al cap 
d’una estona quaranta, una vaca allà al mig que vedella, que li surt el vedell, li surt 
primer els peus i el cap, i el vedell encara ha de sortir fora i els ulls del vedell ja no hi 
són perquè els voltors se l’han menjat, perquè la vaca no es pot moure, i les altres 
vaques espantades allà en un racó. Jo ho he viscut, vostè potser no ho ha viscut.  
I els senglars, la super població de senglars, mireu: la illa aquesta que forma la 
muntanya de la serra de Sant Valentí, Sant Roc, tota la illa aquesta de muntanyes, 
amb dues batudes que han fet els caçadors, n’han mort trenta cada vegada. Compteu 
les hectàrees que té això i compteu els senglars que hi hauria d’haver i els que hi ha, i 
sabreu si és un problema per a nosaltres o no. Són el que ens afecta més, a 
l’agricultura actualment, la fauna salvatge, els senglars, és una cosa per de més.  
  
Intervé l’Alcalde. Jo també només volia fer una manifestació, és un tema que no és 
d’aquesta moció, sinó que passa sovint amb diverses mocions, que hi ha punts en què 
hauries de decidir si hi estàs d’acord o no hi estàs d’acord, i que de vegades una 
negociació prèvia pot millorar. La posició de l’equip de govern està presa des del punt 
de vista del  màxim suport al món de la pagesia, del màxim suport a la Marxa que avui 
ha passat per aquí a Olot, i que el regidor Sr. Berga, primer tinent d’Alcalde hi ha estat 
present perquè jo estava fora, perquè si no hagués anat allà a donar-los suport. 
Entenent que hi ha punts, com el tema de l’arbitrarietat, evidentment no estem d’acord 
amb què el govern de la Generalitat actua amb arbitrarietat, però pensem que la 
voluntat de donar suport a la pagesia, a tots aquests punts que el Sr. Guix els hi ha 
estat explicant, que intentem impulsar com a equip de govern per donar més força a la 
pagesia, fa que votem a favor i que no anem a aquesta anàlisi tan detallat de la moció.  
 
Intervé el Sr. García. En tot cas, jo només puc opinar i votar en consideració al text de 
la moció, no tant d’intencions i voluntats, que en principi jo sempre pressuposo les 
millors per tots els col·lectius. I agafar qualsevol col·lectiu, com pot ser el de la 
pagesia, i fer un sac únic, em sembla un exercici fals perquè dintre dels pagesos, com 
qualsevol col·lectiu, hi ha qui fa molt bé la seva feina i d’altres que no. Per tant, 
genèricament ja he dit que estava d’acord amb la dignificació de la feina dels pagesos; 
ara bé, com jo a més de manifestar-me sobre el manifest que avui aquí ens presenten, 
i posaven tota una sèrie d’exemples que jo no sé si són una mica mal agafats o que jo 
també faig una interpretació una mica esbiaixada, però en tot cas és sobre el que em 
puc manifestar, i continuo pensant el mateix, i hi votaré en contra. 
L’exemple que ens posava, no diré res en contra perquè segur que és veritat, però un 
cas aïllat no es pot generalitzar allò. Continuo pensant, perquè he parlat amb persones 
que coneixen el tema, que amb els voltors hi ha moltes més morts atribuïdes als 
voltors que no són reals, que les provocades per ells, i com que al manifest surten 
aquests animals, per això m’hi he referit. De totes maneres agraeixo la moció, les 
explicacions, però de moment continuen sense convèncer-me i hi votaré en contra.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Només un parell de comentaris, i la veritat és que jo em 
pensava que parlaríem i discutiríem sobre la moció presentada, i a mi em sorprèn molt 
que el regidor responsable en aquest sentit, no hagi pogut defensar la moció 
presentada i que hagi estat parlant de diferents aspectes relacionats amb Olot, que 
estan molt i molt bé i que segurament moltes coses les compartim, però en canvi aquí 
el que veníem a aprovar –o no– era aquesta moció.  
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I després una altra puntualització respecte al que ha dit l’Alcalde: moltes vegades quan 
s’han presentat mocions, jo he valorat molt positivament, malgrat moltes vegades 
potser no estava d’acord amb què vostès explicaven que una moció, o bé podies 
aprovar tots els punts; recordo una moció per exemple que va presentar la PAH, i que 
si hi havia tres o quatre punts, o dos punts, que no es podien fer o no es podien 
complir, o amb els quals no hi estaves d’acord, el més honest era no aprovar aquella 
moció, i per tant jo valorava molt aquesta honestedat. I a mi em sorprèn d’una manera 
bastant important, que s’aprovi aquí una moció que parla de criteris espuris i 
d’arbitrarietats del govern de la Generalitat, i la veritat és que formant part d’aquest 
govern, a mi em sap realment molt de greu, i per tant en volia deixar constància.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (9 CiU, 3 
PSC, 3 CUP), 1 vot en contra (OeC) i 4 abstencions (ERC). 
 

14.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC: PER GARANTIR QUE 
L'ADMINISTRACIÓ ACTUALMENT TITULAR DE L'AUTOPISTA AP7 NO EN 

PRORROGUI LA CONCESSIÓ NI EL PEATGE PER ALS USUARIS 
 
Núm. de referència : X2017001249     
Núm. expedient: SG022017000002 
 
La pròrroga de les concessions dels peatges de Catalunya fa temps que és un tema 
controvertit i amb la finalització, en els pròxims anys, del termini d’algunes concessions 
importants pren força de nou. El març del 2014, el Ministeri de Foment va manifestar 
que no renovaria la concessió de l’AP7 sud (d'Alacant a Tarragona) quan s’exhaureixi 
el termini d’aquí a tres anys, pel desembre del 2019. La ministra en funcions va 
confirmar aquestes manifestacions el juliol del 2016. 
 
L’any 2021  finalitza la concessió de l’autopista AP7 que l’estat espanyol, actual 
Administració titular, té concedida a l’empresa Abertis per al tram de Tarragona fins a 
la frontera amb França. En una interpel·lació al ministre per part del grup parlamentari 
al Congrés dels diputats d'Esquerra Republicana, el passat novembre Íñigo de la 
Serna va manifestar que no tenien el desig de prorrogar la concessió, i la moció 
subsegüent s'aprovà per unanimitat de tots els grups parlamentaris del Congrés 
segons la qual no es prorrogaria la concessió, però sense garantir que s'eliminarà 
completament el peatge de l'autopista. De fet, el ministeri de Foment ha manifestat 
que cal analitzar com es pagarà el manteniment de l'autopista un cop finalitzada la 
concessió actual. 
 
Aquesta autopista, originàriament inaugurada com a Autopista del Mediterrani, va ser 
la primera construïda a l'Estat espanyol l’any 1969 i durant tots aquests anys ha estat 
la que més beneficis econòmics ha reportat a les concessionàries, fins al punt que el 
seu cost de construcció està més que sobradament amortitzat. Segons un estudi del 
Centre Català de Negocis, en el seu tram català, l'AP7 va suposar una inversió inicial 
de 89,5M€ i, al llarg de tots aquests anys, la companyia concessionària n'ha obtingut 
uns ingressos de 8.070M€, de manera que els usuaris hem pagat 90 vegades el cost 
inicial de la infraestructura. 
 
Els cars peatges de l’AP7 suposen una dificultat afegida per l’economia gironina, 
obligada a afegir el cost d’aquests peatges en el transport de mercaderies i en els 
desplaçaments de les persones. El disgust social que comporta aquest greuge es va 
poder manifestar obertament amb la intensa campanya "No vull pagar", que es va 
desenvolupar sobretot al llarg del 2012. 
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El greuge comparatiu que ha existit amb altres territoris de l’estat espanyol ha estat 
sempre més que evident i ara, a les portes de la finalització de la concessió, resultaria 
un escarni que qualsevol govern s’avingués a una possible pròrroga de la concessió. 
Salvador Alemany, president de l’empresa Abertis, concessionària de l'autopista, el 
2015 ja va fer unes declaracions proposant la pròrroga de la concessió a canvi de 
pagar polítiques socials i, d'altra banda, també s'ha insinuat que mantenir els peatges 
actuals pot ajudar a sufragar els elevats costos del rescat que Foment ha hagut de fer 
de les autopistes radials madrilenyes deficitàries.  
 
Seria intolerable que aquestes possibles pròrrogues suposessin una càrrega imposada 
a la futura Administració titular de la infraestructura. 
 
Val la pena també recordar que la supressió dels peatges, amb l'abaratiment dels 
costos pel pas de l'AP7 que comportaria, incloent-hi el seu enllaç directe amb l'eix 
transversal, suposaria rebaixar la pressió sobre la reducció del pas de vehicles 
pesants en trànsit pel túnel de Bracons, perquè la gratuïtat de l'autopista ja no faria tan 
atractiva, com a via alternativa, la circulació per la Garrotxa. 
 
Per tots aquests motius ACORDEM: 
 
1.- Demanar al Ministeri de Foment espanyol que certifiqui amb totes les garanties 
que, igual que pensa fer amb el tram sud, no s’aprovarà cap tipus de pròrroga per a la 
concessió de l’autopista AP7 nord, entre Barcelona i la frontera amb França, i que 
s'eliminaran definitivament per als usuaris els peatges de l'AP7. 
 
2.- Demanar al Govern de la Generalitat que faci les actuacions necessàries per fer 
complir aquesta necessitat del territori. 
 
3.- Convidar a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya que donin suport a 
aquesta moció. 
 
Presenta la moció el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. El tema de la 
moció és important, remarcar que és l’actual titular, el futur ja ho veurem.  
Resumiré molt breument els motius: l’AP7 en la seva part nord acaba la concessió 
l’any 2021, queda poc temps i derivat d’una moció que va presentar al Congrés 
espanyol el grup parlamentari d’ERC, la resposta de l’actual Ministre de Foment no 
ens va acabar de satisfer perquè d’alguna manera, sí que deia que la intenció del 
govern espanyol era no prorrogar la concessió que s’acaba el 2021, però que 
estudiarien de quina manera mantindrien els costos de manteniment anual de 
l’autopista, i això obria la porta a no prorrogar la concessió, però sí prorrogar el peatge 
per als usuaris. Hem de tenir en compte que és una autopista que en el seu moment 
ha costat de construcció uns 90 milions d’euros i que al llarg de tots els anys que ha 
tingut la concessionària, ha tingut uns ingressos derivats de la seva explotació de 
8.070 milions d’euros, segons un estudi del Centre Català de Negocis; la qual cosa vol 
dir que ha tingut uns beneficis 90 vegades el cost de la construcció, i per tant, ens 
sembla que és de lògica absoluta que ja s’ha pagat sobradament aquesta autopista, i 
que quan acabi la concessió el 2021 no només no es prorrogui sinó que els usuaris no 
n’haguem de pagar el manteniment. Si no, seria un greuge comparatiu amb d’altres 
territoris de l’Estat, en aquest moment, especialment quan hem vist que les autopistes 
radials de Madrid s’han hagut de rescatar amb 4.000 milions d’euros pagats per tots, 
especialment per nosaltres, i també que s’havia insinuat que el manteniment del 
peatge de l’AP7 serviria per sufragar el cost del rescat de les autopistes de Madrid, per 
aquests 4.000 milions d’euros. 
Podríem pensar des de la Garrotxa que és un tema que ens afecta tangencialment o 
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relativament, però pensem nosaltres i per això hem presentat aquesta moció des 
d’ERC, que és un punt fonamental de cara a la vialitat de la nostra ciutat i de la nostra 
comarca, bàsicament perquè el fet de la gratuïtat a partir del 2021, per als usuaris de 
l’AP7, estem convençuts que traurà la pressió sobre el túnel de Bracons, sobre la 
intenció que puguin tenir determinades línies de transport d’utilitzar el túnel de 
Bracons, la variant d’Olot i la carretera de Figueres, per estalviar-se el pas per l’AP7 i 
el peatge. Ho tenen en l’últim paràgraf de la moció (el Sr. Gómez el llegeix). Pensem 
que és fonamental de cara al futur, que aquests transports en trànsit, que ara potser 
com que tenen frenat el pas per Bracons, si s’aixeca la prohibició dels camions en 
trànsit, podrien tenir la intenció de passar per aquí, i entenem que és una via molt més 
lògica, molt més ràpida, Eix Transversal i AP7 i per tant ja no tindrien el “però” del cost 
del peatge de l’autopista. 
Pensem que de cara al futur de la comarca, és fonamental i per tant pensem que des 
de la Garrotxa ho hem de defensar, i per tant demanem al Ministeri de Foment 
espanyol que certifiqui amb totes garanties que igual que pensa fer amb el tram sud, 
no s’aprovarà cap tipus de pròrroga per a la concessió de l’autopista AP7 nord, entre 
Barcelona i la frontera amb França, i que s’eliminaran definitivament per als usuaris, 
els peatges de l’AP7 i demanar al govern de la Generalitat que faci les actuacions 
necessàries per fer complir aquesta necessitat del territori.  
 
Intervé el Sr. GArcía, portaveu del grup municipal OeC. Sols comentar que compartim 
l’exposició dels companys d’ERC i hi votarem a favor.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. El 2019 serem una 
república, i per tant, demanar quelcom a un estat que ja no tindrà res a dir amb el país, 
ens sembla que no ajuda a pensar que vostès es veuen en una república independent.  
L’AP7 és una autopista propietat de l’esta espanyol que gestiona Abertis. Els 57% 
dels beneficis d’Abertis provenen d’aquesta autopista. Abertis és una empresa que 
depèn de la Caixa i CiU té un deute força alt amb aquest banc. El director d’Abertis, 
Salvador Alemany i molt proper a CIU i a Artur Mas, tant proper que el Sr. Mas el va 
proposar per a ser Conseller d’Economia a l’any 2011, justament a l’any 2015, va dir 
que la seva empresa, a canvi de mantenir la gestió de les autopistes, finançaria 
polítiques socials.  
Actualment l'Estat és el titular de 463 quilòmetres d'autopistes de peatge a Catalunya, 
que en total concentren més del 55% de recaptació de tot el sistema estatal.  
En la moció, Teresa Jordà fa constar que la inversió que va representar la construcció 
d'estes autopistes "ja l'hem pagat diverses vegades en peatges", i que concretament 
el tram entre Martorell i Molins de Rei, "ja s'ha pagat 80 vegades". 
El fet que l’AP7 fos gratuïta, faria que disminuís el flux de vehicles, sobretot evitaria 
que camions de mercaderies passades passessin per Bracons i per tant per la Vall 
d’en Bas, Les Preses i l’entrada d’Olot pel vial.  
 
Intervé el Sr. Vayreda, en representació de l’equip de govern. Nosaltres donarem 
suport a aquest moció, perquè compartim el plantejament que es fa, que bàsicament 
es resumeix en què les autopistes estan sobradament pagades i que per tant no cal 
allargar concessions ni inventar-se fórmules estranyes com s’ha proposat en algun cas 
des de les empreses concessionàries. Ni entendríem que els diners que paguen els 
vehicles que passen per l’AP7 servissin per rescatar altres autopistes, ni correspon a 
les concessionàries d’autopistes pagar polítiques socials.  
Aquesta decisió té el consens de tots els grups polítics al Congrés de Diputats i hem 
d’esperar que es mantingui l’acord i el Ministeri no tingui temptacions diferents.  
És evident que les infraestructures són un element molt important per la competitivitat 
del territoris i que si volem desenvolupar socialment i econòmica les comarques de 
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Girona i el país en general ens calen millors infraestructures i sempre que sigui 
possible gratuïtes. 
No obstant això, caldrà tenir en compte també que aquestes autopistes requeriran d’un 
manteniment, que en ser vies ràpides, habitualment és més car que el d’una via 
convencional. En aquí caldrà estudiar qui i com es finança aquest manteniment i sí es 
podrien establir  fórmules com peatges per determinats vehicles o conductors.  
Però en tot cas, esperem que aquesta decisió la pugui prendre el govern d’una 
República catalana i que qualsevol benefici que pugui generar aquesta infraestructura 
es destini a allò que es decideixi des de Catalunya.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Agrair el suport a tots els grups, i refermar també aquest criteri, 
és a dir, segons quina decisió es pugui prendre al Ministeri de Foment, si en el futur la 
república catalana acaba essent la titular de l’autopista, segons a quins acords hagi 
arribat el Ministeri de Foment poden complicar la qüestió, i per tant val la pena estar 
amatents.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 4 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

15.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS: EN RELACIÓ A LA CAMPANYA DEL 
MÓN CATALÀ "CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA" 

 
Núm. de referència : X2017001256     
Núm. expedient: SG022017000003 
 
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a 
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que 
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.  
 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva 
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències 
d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que 
cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que 
han provocat la seva fugida.  
 
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals 
i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la 
societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se 
a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder 
acollir persones refugiades.  
 
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa 
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments 
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que 
viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de 
la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el 
lema “volem acollir”. 
 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra 
És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu 
compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi 
a la seva iniciativa.  
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Per tot això, des de l’Ajuntament d’Olot, es proposa l'adopció dels següents acords: 
 
• Declarar Olot municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra. 
 
• Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 

Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 

 
• Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació 

de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el 
proper 18 de febrer. 

 
• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi 
(o ens local supramunicipal si és el cas). 

 
Intervé l’Alcalde, en representació del grup municipal CiU. Aquesta és una moció que 
presentem tots els grups, en relació a la campanya de la societat civil catalana en 
general “Casa nostra és casa vostra”. Crec que hi ha poques coses que hagin colpit 
més a l’opinió pública i a una gran majoria de la nostra societat com les imatges que 
hem estat veient en els camps de refugiats, especialment a la zona de Grècia, però en 
general a tot el Mediterrani. La quantitat de morts, de nens morts, imatges que ens han 
interpel·lat directament sobre la justícia, que en el nostre món, això fos una realitat.  
Penso que si algun factor ha posat en dubte el nostre convenciment d’europeisme, la 
nostra voluntat de formar part d’Europa, si alguna cosa ho posa en dubte –que estic 
convençut que necessitem formar part d’aquesta Europa conjunta– és aquesta pèrdua 
de valors que demostra Europa. Les persones que fugen d’una guerra, les guerres 
sempre són injustes, però les persones que fugen d’una guerra ètnica i religiosa, crec 
que són persones que l’única cosa que podem fer és donar-los suport i ajudar-les i no 
deixar-les patir de cap manera. Les administracions, en general, i especialment les 
administracions europea i espanyola, no han estat sensibles a això, no han volgut 
buscar solucions, a pesar que hem estat molts els ajuntaments i ciutadans que ens 
hem ofert per poder donar un cop de mà a aquesta gent que pateix, que al final són 
gent exactament com nosaltres, que tenien la seva vida organitzada a casa seva i que 
van haver de fugir de casa seva, i de les seves feines estables i de la comoditat de les 
llars de casa seva, segons els seus costums, però de la comoditat d’una llar que 
consideres casa teva, n’han hagut de fugir pel desastre que arriba a ser la guerra, la 
mort i el patiment de les persones. I no hem estat capaços com a administracions, de 
donar-hi resposta, i hem anat veient davant dels nostres ulls com la gent es moria 
enmig del Mediterrani, o patia i fins i tot moria en camps de refugiats, en unes 
condicions que considero que són infrahumanes.  
És la societat civil una vegada més la que ens interpel·la, la que ens diu que això no 
pot continuar essent així. És la societat civil formada sobretot a partir de gent del món 
de la cultura i de l’espectacle, que posa en marxa aquesta campanya. La campanya  
és “Casa nostra és casa vostra” amb la voluntat que siguem capaços d’acollir aquestes 
persones que fugen d’una guerra.   
  
A continuació l’Alcalde llegeix els punts que la moció proposa aprovar.  
Continua l’Alcalde. Crec que la moció és prou clara, però de totes maneres els hi 
passaré la paraula per si volen manifestar la seva opinió al respecte d’aquesta 
campanya.  
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Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. El que voldria és constatar una 
vegada més, perquè ja s’han presentat iniciatives o mocions o propostes relacionades 
amb solidaritat amb aquestes persones, per tant és una més, però val la pena 
constatar aquesta solidaritat manifesta dels municipis de tot Catalunya, i aquí el que 
manca és la voluntat de complir els compromisos per part del govern espanyol, 
compromisos que ha adquirit de poder portar gent a casa nostra. 
No volia  desaprofitar l’ocasió que parlem d’aquesta moció, perquè molts de vosaltres 
segurament sabeu que hi ha hagut una iniciativa a Olot aquests darrers dies, d’uns 
particulars que han llançat la iniciativa de recollir roba d’abric i portar-la ells mateixos 
fins a les persones afectades, per tant el reconeixement a aquestes persones, i a les 
moltíssimes altres, que voldrien d’alguna manera materialitzar aquesta solidaritat però 
que moltes vegades no troben els canals adequats.  
Per tant pensava, i deixo anar la idea, o avui o en parlem algun altre moment, que 
moltes vegades sembla que aquesta acció directa de persones o organitzacions de la 
societat civil, semblen molt  més efectives que les de l’administració. Jo ja sé les 
dificultats de tot tipus, legal, organitzatives, que una administració té. Però a mi em 
sembla que entre quedar-nos amb aquesta manifestació purament declarativa i l’acció 
directa de persones que no tenen aquests condicionants, potser podríem trobar un 
intermedi; l’administració té recursos de locals, tècnics, mitjans de comunicació. Jo el 
que us demanaria és de constituir un grup de treball per veure si d’alguna manera 
recursos de l’administració els podríem posar a disposició i en suport d’iniciatives 
privades d’una manera rapidíssima. Aquesta que he comentat ara, potser si hagués 
pogut comptar amb el suport tècnic i material de locals de difusió, potser s’hagués 
pogut fer; potser no, jo estic convençut que sí. Per tant, veure si podem trobar una 
fórmula perquè si no ho podem fer nosaltres, sí posar els recursos i donar suport a 
iniciatives que surten de la societat civil.  
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. En ser una moció 
conjunta, que presentem tots junts, ens semblava que la millor manera de fer 
l’argumentari i defensar-la i si l’Alcalde ho permet, quan comentava aquestes imatges 
que ens arriben, que ens sobten, nosaltres voldríem convidar la Sra. Sílvia Pagés, que 
acaba d’arribar dels camps de refugiats, que ella pogués expressar en primera 
persona aquestes imatges, convertir-les una mica en paraules i poder-nos 
contextualitzar  la situació. Com d’altres vegades s’ha fet en el Ple, en mocions 
conjuntes hem comentat el fet de poder-les defensar persones que tenen més 
coneixement, i ens semblava que la Sra. Pagès, acabada d’arribar dels camps, podia 
ajudar-nos a fer aquest argumentari i a defensar la moció de forma conjunta. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo sempre he estat partidari que qui sigui pugui enraonar al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, però en una moció presentada per tots els grups, qui ha de parlar 
som els regidors. Entenc que forcen molt el reglament. 
 
Pregunta la Sra. Tresserras si pot cedir la seva paraula com a regidora a la Sra. 
Pagès? 
 
Respon l’Alcalde que això és el que en principi no permet el reglament.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Jo ho deia perquè l’altra vegada que es va presentar una 
moció de la Universitat de Vic, fent ús del que vostè havia dit, va venir una persona 
que la va defensar, que en tenia més coneixement, a mi em semblava que més que 
parlar-ne jo, el que podia dir dels refugiats, per què no, en ser una moció conjunta, 
cedir la meva paraula a la Sra. Pagès i poder-ho parlar en primera persona. 
 
Respon l’Alcalde. Ara mateix hem tingut un exemple: Unió de Pagesos presenta una 
moció i els convidem que vinguin aquí i que en parlin. Quan la moció la presentem tots 
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els grups, som els grups els que hem de parlar i no pas una persona de fora. Perquè 
llavors seguint aquest mateix exemple, en un punt qualsevol del Ple podríem portar un 
expert que volgués enraonar, i no es tracta que vinguin els experts, es tracta del que 
defensem entre els representants elegits que som els que estem asseguts aquí. Jo 
crec que són dues coses diferents: una cosa és que algú vulgui presentar una moció, 
que nosaltres no tenim cap mena de problema en que qui sigui presenti la moció, no 
em fa cap mena de por que qui sigui enraoni; però en una moció presentada pels 
grups municipals, són els grups municipals els que han de tenir la paraula. I em sap 
greu que això no ho haguem parlat abans o que no ho haguem parlat el dia de la Junta 
de Portaveus. 
 
Replica la Sra. Tresserras que el dia de la Junta de Portaveus ho va dir, i en no haver-
hi acta tampoc no va quedar escrit, i no va tocar, hi havia altres coses més importants. 
Alcalde, no vull causar un problema, en tot cas, si la Sra. Pagès m’ho permet, llegiré el 
seu escrit.  
“Aquesta moció es suma a la que es va presentar el setembre del 2015 “Moció 
presentada pels grups municipals de CiU i PSC de suport a l’acollida d’urgència de 
població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.” 
Començaré amb dades: 
2015 – 361.709 persones arribades per mar, 3.771 mortes o desaparegudes al mar 
Mediterrani. 
2016 –1.015.078 persones arribades per mar, 5.022 mortes o desaparegudes al mar 
Mediterrani. 
I això no s’atura, perquè avui segueixen arribant persones cercant refugi a les nostres 
costes i també n’hi ha moltes que hi perden la vida i s’enfonsen en les aigües d’aquest 
mar Mediterrani que està esdevenint el cementiri d’aquesta Europa insolidària, 
macabra, malvada i racista de la qual formem part. 
Si estic aquí, és perquè he estat 4 mesos treballant amb aquestes persones que els hi 
hem barrat el pas per tal de fer de forma cooperativa i compartida la seva espera més 
digna. Aquests 4 mesos a Grècia he vist la cara més malvada d’aquella Unió Europea 
de la qual no volem sortir de cap de les maneres. Avui, els diré més convençuda que 
mai que el millor que li podria passar a aquesta Catalunya independent, que moltes 
dels que esteu aquí tan desitgeu, no en formi part i pugui ser el que nosaltres com a 
ciutadanes vulgueu. Si mai coneixen alguna persona que ha passat o ha hagut de 
viure obligada a Grècia segurament els parlarà d’una voluntària catalana o d’un grup 
de catalanes, perquè a Grècia n’hem estat moltes i en seguim sent moltes. En alguns 
punts i moments hem estat majoria i això diu molt de nosaltres com a societat. I aquí 
és on distem de l’ Unió Europea. 
Avui, ja no es parla d’aquestes persones que esperen vivint en unes condicions 
inhumanes en molts casos.  
Avui, que el fred als Balcans ja ha passat i els mitjans ja no treu fotos i vídeos horribles 
de gent dormint en tendes colgades de neu, d’altres que no tenen ni un sostre, ni un 
plat calent al dia a -20ºC.  
Avui, ja no parlem de totes les persones que encara es juguen la vida creuant aquest 
Mediterrani assassí, perquè avui ja no arriben 1.000 barques al dia, n’arriben 1 o 2 i no 
són diàries. 
Que avui no se’ns mostris això no vol dir que no existeixi. Perquè hi és. 
Avui, continuem assassinant persones que busquen refugi al mar, a Grècia, a Sèrbia, 
a Macedònia, a Turquia i a la mateixa Síria. 
Durant 3 mesos vaig estar a la Comunitat Eko, és un petit camp de dia situat a pocs 
metres del camp militaritzat de Vasilika. Es troba molt a prop de Tessalònica al nord de 
Grècia. Eko és un oasi enmig del calvari que viuen aquestes persones. Les nenes i els 
nens tenen espais de jocs, de tallers, aules per aprendre llengües. Els adults també 
troben un espai de llibertat on són tractats com a persones i no com a números. Espais 
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com aquest són vitals, tot i que no solucionen res. Vostès ja saben que la solució és 
obrir les fronteres i que cada una d’aquestes persones pugui arribar al país on vulgui, 
demanar l’asil i per fi intentar tornar a viure. 
Els dic que Eko és un oasi, perquè els camps militaritzats estan en unes condicions 
deplorables. Dels 50 camps que hi ha a Grècia, tan sols 15 estan preparats per passar 
l’hivern. 15 de 50. No estar adaptats no significa que estiguin buits, tot el contrari hi ha 
persones que intenten viure en aquests camps inhumans com poden, sota la 
supervisió de l’ACNUR, Save the children, Metges del món, Càritas i altres grans 
ONGs. 
A Vasilika en plena onada de fred, a -10ºC i la sensació de fred al mig del dia de -15ºC 
un centenar de persones vivint en tendes dins d’una antiga granja de pollastres, amb 
talls continus de l’electricitat, sense aigua. Vostès creuen que hem de tractar a qui fuig 
d’una guerra d’aquesta manera? Ho troben normal? 
A Sèrbia la situació encara és pitjor, ja que la creació de nous camps és impossible per 
culpa de les traves del govern i hi ha milers de persones, sobretot joves malvivint pels 
carrers. A Belgrad, la capital del país hi ha més de 2.000 joves vivint en edificis 
abandonats sense rebre cap ajuda de cap gran ONG. 
Tot i que la Unió Europea té coneixement d’aquesta situació es continua negant a obrir 
les fronteres i continua sent partícip d’aquest genocidi. Sí, perquè totes les persones 
que han mort per culpa del fred aquestes ultimes setmanes, no han mort, les hem 
assassinat nosaltres amb aquesta política d’aixecar tanques. Sí, tanques que tenen el 
mateix ús que el mur entre Mèxic i EEUU que ha començat a construir el nou govern 
Trump i tan critiquem. 
Hem de treure-les d’allà i de moment Espanya i Catalunya estan molt lluny 
d’Alemanya, Grècia i Àustria han donat asil al 91% de les demandes de persones 
provinents de Síria. 
El Parlament de Catalunya es va comprometre ha acollir 4.500 persones, que és una 
misèria, però si ho fa i compleix ja serà un pas important. Però el que no podem 
permetre com a poble és no complir-ho i anar dient “Espanya no ens deixa”. 
Recordo que aquest passat diumenge al programa “Jo Pregunto” de TV3, en David 
Zorrakino, que porta més d’una any a Grècia i amb qui he compatit tres mesos a Eko 
va preguntar-li al President Puigdemont  si complirien la demanda del Parlament de 
Catalunya i desobeirien al l’Estat espanyol. El President Puigdemont en cap moment 
va dir que desobeirien, en cap moment. Simplement va dir que Catalunya estava 
preparada per rebre aquestes 4.500 persones. 
Doncs jo avui els demano, que des de l’Ajuntament d’Olot pressionin el govern de la 
Generalitat perquè desobeeixi i arribin aquestes 4.5000 persones i més, perquè podem 
acollir-ne moltes més perquè tenim una societat civil solidaria que es bolcarà amb 
totes elles. 
I acabo amb més dades. En data 18 de gener del 2017 tan sols s’ha portat a terme  un 
3,5% de processos de relocalització a Itàlia i un 11% a Grècia. Això en números 
significa que a Itàlia, de 39.600 persones demandants només 2.735 han arribat al país 
de destí. A Grècia, de 66.400 demandants de relocalització només 7.563 han acabat el 
procés amb èxit.” 
Les paraules de la Sra. Pagès són clares i sinceres. No podem quedar-nos 
simplement firmant una moció, hem de desobeïr i fer arribar refugiats a casa nostra, 
hem d’obrir fronteres. 
Tampoc cal enviar mantes, hem d’agrair a la gent que ho fa però no necessiten roba 
als camps, necessiten diners per llavors administrar-los.  
L’aportació  al Fons Català de Cooperació consistent en la quantitat de 0’10 euros  
(3.500€ si pressupostat el 2015) . Aquests diners s’han aportat perquè a la Moció ja es 
contemplava.  
Ja vàrem dir en el seu moment que aportar el 0,1%del pressupost, que són 3.500 € pel 
Fons Català de Cooperació (aprovat a l’anterior consell d’alcaldes del Consell 
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Comarcal) és poc, tenint en compte que en temes de cooperació i emergència es 
demana des de fa molts anys als Ajuntaments, un mínim del 0,7%.  Tampoc s’hi val a 
dir que ara enviem aquesta quantitat i l’any que ve ja veurem, per tant, demanen un 
compromís real que aquest suport econòmic es mantingui en el temps. 
 
Intervé l’Alcalde. No sempre les decisions que ha de prendre un alcalde són fàcils. La 
meva voluntat sempre ha estat que en el Ple hi pugui participar tothom i d’aquí a uns 
moments tindré un altre conflicte d’interpretació del reglament, que també prendré la 
decisió que pugui participar-hi tothom. El que passa és que els precedents són per 
sempre. En els punts que són de l’ordre del dia del Ple i que hem aprovat a la Junta de 
Portaveus, hem d’intervenir els que som representants, i he optat per aquesta decisió; 
el que no vol dir que jo no agraeixi moltíssim a la Sra. Pagès que hagi vingut aquí, que 
no agraeixi moltíssim a la Sra. Pagès especialment el fet que hagi anat allà i que hagi 
estat atenent a aquestes persones, i que per tant una garrotxina ha estat ajudant a 
persones que ho necessiten, i per això també volia expressar públicament el meu 
agraïment, més enllà del que pugui haver dit, i que estigui més d’acord o menys 
d’acord amb el que ella pot haver expressat, sí per la feina que ha fet en favor 
d’aquestes persones.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres volíem 
començar agraint als companys d’OeC, que van ser els que van portar aquesta moció 
a la Junta de Portaveus i que van compartir amb tots els altres grups, i per tant el 
nostre primer agraïment seria aquest. L’altre agraïment seria per a tota la gent que es 
desplaça de la comoditat de les seves llars i que va a treballar a aquestes camps de 
refugiats, vivint una experiència molt dura i molt complexa. Per tant tenim claríssim el 
drama humà que tot això suposa, el drama personal de la gent que ha abandonat les 
seves llars per aquesta guerra, com sempre una guerra injusta. I per tant, nosaltres no 
estem tan lluny. És a dir, el que al poble català pensem que li passa, és que no fa tant, 
avui fa 78 anys que les tropes franquistes van entrar a Barcelona i en els dies 
següents a aquesta entrada, més de 500.000 persones van creuar la frontera i van 
esdevenir refugiats. I per tant ho tenim realment proper, m’agrada molt una frase que 
ara sóc incapaç de recordar qui la va dir, però que diu: “Nosaltres seríem ells en les 
seves circumstàncies”. I que per tant, el que avui passa, per desgràcia a aquestes 
persones, tan de bo no sigui així, però un dia ens podria passar a nosaltres, i per tant 
la nostra màxima sensibilitat i el suport a qualsevol iniciativa. 
També és cert que quan un refugiat arriba al país d’acollida és molt important que hi 
hagi aquestes onades de la primera acollida, però nosaltres volíem fer una mica 
d’altaveu,  a una onada de segona acollida, que justament aquesta setmana s’ha obert 
a la llum pública i que porta el Sr. Oriol Amorós, des de la Secretaria de Migracions, 
Igualtat i Ciutadania, i que pensem que és molt important que després d’aquesta 
primera acollida, el refugiat no se’l deixi, sinó que durant uns anys tingui el suport dels 
ciutadans que ja estem en aquest país. Per tant el programa de mentors de refugiats, 
que és un programa que s’ha obert –com dèiem– aquesta setmana i que alguns olotins 
ja ens hi hem inscrit, és molt important, perquè això garanteix que aquest suport que 
es comença acollint en un inici es perllonga en el temps. Per tant una persona que 
arriba en un lloc que no coneix, és molt important que tingui un acompanyament, no 
durant el primer any sinó durant tants anys com sigui possible i que aquesta persona 
ho requereixi pel seu assentament en el lloc d’acollida. I per això pensem que és molt 
important que a part dels programes d’acollida, es facin programes de seguiment, i per 
tant ho traspassem a la ciutadania i que tots ens fem còmplices de l’acolliment i del 
seguiment i d’acotxar aquesta gent que han passat per una situació personal i humana 
molt dramàtica, i que per tant necessitaran un temps –no només el primer moment 
sinó molt temps– per poder refer la seva vida en el país que els aculli.  
Per això des d’aquí animem a tothom, malgrat nosaltres encara no tenim refugiats d’un 
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any, que serien aquests que estarien sotmesos a aquest programa de mentors de 
refugiats, sí que animem a la ciutadania, tal com demana la moció, a participar en 
qualsevol acte, també en facilitar –com deia el Sr. García– qualsevol eina, instrument, 
que en aquests moments pugui ser d’ajuda al lloc on hi ha els camps de refugiats ara 
mateix, i en última instància doncs, que participin en qualsevol acte d’acolliment en el 
qual puguin ser útils. 
I per tant, evidentment la presentem entre tots, i el màxim suport a tota aquesta 
circumstància.  
 
Intervé la Sra. Traveria, en nom de l’equip de govern. El setembre de 2015 aquest 
Ajuntament va aprovar, per unanimitat, una moció conjunta de tots els grups 
municipals de “suport a l’acollida urgent de població refugiada víctima dels conflictes 
armats a la Mediterrània “. 
El mes passat, el 22 de desembre, aquest  Ajuntament en Junta de Govern Local va 
aprovar un Manifest  “per afavorir el canvi d’actitud de les institucions en relació amb la 
crisi migratòria que actualment viu la Mediterrània”. 
I avui votarem a favor  d’aquesta Moció d’adhesió a la campanya “Casa nostra és casa 
vostra”. 
En resposta a la pregunta del Sr. Garcia d’OeC de si ens hem plantejat donar suport a 
les campanyes que s’organitzen per ajudar a la població refugiada li hem de dir que 
bona part d’aquestes accions van destinades a la recollida de roba que, per desgràcia 
la majoria de vegades no arriba al seu destí. El que sí fa l’Ajuntament és col·laborar 
amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, organització formada per 
ajuntaments catalans, diputacions, consells comarcals i mancomunitats, que destinen 
una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació i de Solidaritat amb els 
pobles dels països més desfavorits. El setembre del 2015 l’aportació d’aquest 
Ajuntament  va ser de 3.500 euros, i el desembre del 2016 es va fer una nova 
aportació de 3.200 euros. L’abril del 2016, els Fons de Cooperació  ens va fer arribar 
el detall del destí que havien donat als recursos recollits fins al moment: 
- Assistència  en rutes de fugida 587.000 euros a 17 projectes d’acció humanitària.    
- Suport als municipis de la ruta: 330.000 euros.   
- Educació per al Desenvolupament : 16 projectes d’educació 208.000 euros. 
També es van destinar 600 euros a la compra de medicaments que es van fer arribar 
al campament d’Idomeni. I el desembre del 2016 es van destinar 600 euros a una 
exposició per sensibilitzar a la població sobre aquesta problemàtica. 
El que sí podem dir és que el Fons de Cooperació, després de les demandes que els 
hi hem fet arribar els diferents Ajuntaments, crearà un projecte sobre la recollida de 
roba per a camps de refugiats  (ja que són els que poden tenir contactes al territori on 
s’envia el que es recull ). 
I en resposta a la regidora representant de la CUP, de fer desobediència i acollir 
refugiats, li hem de dir que aquest equip de govern no hi està d’acord perquè estem 
parlant de persones. Persones a les que hem d’ajudar, però legalment, perquè volem 
que visquin amb nosaltres, que tinguin papers i tinguin les mateixes oportunitats que 
tenim els altres. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Només una petita observació. També volíem comentar el fet 
que és veritat que com deia el Sr. García o la Sra. Traveria, hi ha moltes campanyes 
per recollir roba i molt bona voluntat, però probablement de vegades no són els millors 
mecanismes, és a dir, també és molt més car, tampoc calen perquè qui està als 
camps, la Sra. Pagès comentava que de vegades no cal això, i que de vegades és 
molt més productiu i ràpid enviar diners, perquè els diners arriben i llavors es 
cobreixen les necessitats que en el seu moment hi ha. 
I referent a la desobediència, és clar, tampoc estem complint el dret a l’asil, per tant, 
com que també ens ho estem saltant, tant per tant saltem-nos-ho directament, perquè 
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vist que obeint no ha arribat cap refugiat, i abans que perdre la gent pel camí o perdre-
la en els camps, tant per tant, si  és un dret reconegut universal que tothom té dret a 
l’asil, obeïm aquest dret i arremanguem-nos una mica, perquè si no, tant la moció que 
vàrem aprovar el 2015 com aquesta que aprovarem avui, són banderoles al balcó. Per 
tant reclamem un compromisos concrets, perquè si no, queden aquestes mocions 
sobre el paper, blanc sobre negre. Per tant aquests 3.500 euros eren els que en el seu 
moment vàrem dir en la moció, i per tant els que tocaven, que era un 0,1%, quan 
nosaltres també en aquell moment demanàvem que dediquéssim un 0,7% del 
pressupost a cooperació, i només vàrem dedicar aquests 3.500 euros. Per tant, si 
l’aprovem, fem-ho amb totes les seves conseqüències.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 4 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

16.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS: MOCIÓ DEL COL·LECTIU "PERQUÈ 
NO ENS FOTIN EL TREN" PER A EXIGIR LA RACIONALITZACIÓ DELS HORARIS 

DE LA LÍNIA DE RODALIES R3 
  
Intervé l’Alcalde. Hi havia aquesta moció, que també estava oficialment presentada i 
també estava admesa per la Junta de Portaveus. A última hora, persones relacionades 
amb els proposant ens han explicat que hi ha una reunió a la Vall d’en Bas aquest 
dissabte, i per tant el que hem fet ha estat, d’acord amb ells, deixar la moció, 
probablement per al Ple següent, un cop hi haurà una millora en el seu text, des del 
punt de vista d’incorporar-hi qüestions que ens afecten directament com a comarca. 
Per tant aquesta moció la deixaríem sobre la taula, segur que ens la trobarem més 
endavant. 
 

17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC: PER A LA DEFENSA DELS 
INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, 
IRPH, DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEU 
ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017001267     
Núm. expedient: SG022017000005 
 
Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades com 
a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis 
bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven 
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, 
crèdits hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència 
de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament 
cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines 
municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis 
d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis 
d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les consultes ateses en 
aquestes oficines darrerament. 
 
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i 
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els 
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes 
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus 
d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus 
prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").” 
 
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la 
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concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb 
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les 
parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es troba 
configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les 
baixades dels tipus d'interès. 
 
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb 
aquesta clàusula. 
 
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que 
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, 
diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Existeix 
el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades des d’aquesta 
data. 
 
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no 
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per 
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions 
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava 
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura 
dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules. 
 
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats 
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal 
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat 
tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un bon 
coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la 
manera de poder exercir-los. 
 
D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va 
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el 
crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan l’haurien assumir els 
bancs en la seva totalitat,  perquè són les entitats les interessades a registrar 
l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, un 
jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la 
raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions d'hipoteques a 
l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i consumidores que volen 
recuperar els diners pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca. 
 
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines 
municipals d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres 
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de 
Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la 
possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, 
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne 
les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu. 
 
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin 
trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels mecanismes una 
oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida als serveis 
municipals. És també important poder garantir la defensa jurídica d’aquelles persones 
i/o col·lectius més vulnerables que no poden accedir als honoraris previs necessaris 
per interposar les seves demandes civils quan les entitats no l’atenguin d’ofici. En els 
casos que es tracti de persones afectades per l’impagament del seu crèdit hipotecari, 
poden ser assumits per les oficines d’intermediació de deutes en l’habitatge o les 
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oficines municipals de l’habitatge. 
 
A banda reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones 
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem i exigim que el 
govern central no faci cap maniobra per protegir els bancs, tal i com malauradament 
ha fet fins ara cada vegada que hi ha hagut un cas d’abusos. El codi de bones 
pràctiques anunciat pel Consell de Ministres perquè les entitats financeres, de manera 
voluntària, retornin els diners cobrats indegudament per les clàusules sòl poden 
motivar nous enganys i fraus de la banca En lloc d'aquesta intervenció improvisada a 
favor de la banca, el que el Govern ha de fer és complir les seves obligacions legals de 
protecció als consumidors i consumidores, i executar de manera immediata, universal i 
gratuïta una sentència tan important el inapel·lable del màxim tribunal europeu, 
promovent una solució extrajudicial de resolució del conflicte. 
 
No cal esperar que sigui la justícia, cas a cas, la que resolgui un problema que neix de 
les males pràctiques de les entitats bancàries, per tant ha d'operar una posició comuna 
harmonitzada amb el Banc d'Espanya que elimini aquesta clàusula dels contractes 
hipotecaris. És imprescindible articular els mecanismes normatius necessaris que 
permetin reparar el dany causat. No es pot oblidar que aquestes clàusules van ser un 
element fonamental de la crisi social de l'habitatge. Per culpa de les clàusules 
abusives milers de persones es van veure obligades a deixar de pagar les quotes 
hipotecàries i, en última instància, van ser desnonades. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents 
acords: 
 
1. Instar el Govern de l’Estat a aprovar, amb diàleg i acord amb els grups 

parlamentaris, les organitzacions de consumidors i les plataformes d'afectats, un 
projecte de llei amb l'objectiu que les entitats financeres facin efectiu el compliment 
de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 
2016 sobre contractes celebrats amb els consumidors en els assumptes C-154/15, 
C-307/15 i C-308/15, així com la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem de 
23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i acció de 
cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres 
contractes bancaris, mitjançant una solució universal i realitzada amb les màximes 
garanties i rapidesa i alhora donar compliment a la sentència. 

 
2. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es 

presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels 
interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la 
sentència del TJUE 

3. Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la 
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta 
comunicació a les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també 
d’un règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc 
transparents. 

 
4. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, com a organisme 

regulador, la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les 
entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de les 
persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació 
contra les clàusules sòl. 

 
5. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya; a la Comissió 

Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i 
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Competitivitat a realitzar les actuacions d'inspecció, investigació i sanció 
necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules 
abusives. 

 
6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 

canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis 
destinats a les persones afectades 

 
7. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a 

la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a defensa 
i demanda de restitució del drets de les persones afectades. 

 
8. Instar l’Ajuntament d’Olot a oferir serveis gratuïts de primera acollida (informació i 

assessorament) per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels 
drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre els crèdits contractes 
en base a l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) 

 
9. Instar l’Ajuntament d’Olot proposi el Col·legi d’Advocats de Girona la signatura d’un 

acord de col·laboració per a la defensa jurídica d’aquestes persones. 
 
10. Convocar, a través de les OMIC o els seus equivalents a les administracions 

supramunicipals (en el cas de municipis més petits), a les persones directores de 
bancs i caixes del municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per a 
realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades i a facilitar-los 
les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució reconegut a la 
sentència del TJUE. En aquestes reunions hi estaran convidades, a més de les 
forces polítiques amb representació al consistori els/les representants de les 
associacions de veïns i veïnes del municipi 

 
11. Demanar al Consell Comarcal el suport necessari per reforçar els serveis d’atenció 

a les persones afectades, per garantir un primer servei d’assessorament 
professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats del municipi on 
resideixin. 

 
12. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les 

entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a 
la Diputació de Barcelona (Lleida, Tarragona, Girona) a la FMC i a l’AMC. 

 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. No la llegiré, faré 
una breu explicació de la moció. 
Com vostès saben, recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fallat en 
favor d’una reclamació sobre les clàusules sòl, reclamació que en els tribunals 
d’Espanya no s’havia pogut solucionar. I ja que parlem de vegades de la Unió 
Europea, en aquest sentit, la Unió Europea ens ha estat positiva des d’aquest punt de 
vista.  
En termes generals el Reial Decret que després ha publicat el govern per donar 
compliment a aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ens 
sembla absolutament insuficient. De nou practiquen concessions a la banca, que 
d’alguna manera ve a guanyar políticament allò que ha perdut judicialment. En cap cas 
les persones que han de pagar aquestes males pràctiques de la banca són les 
persones afectades per la clàusula sòl moltíssimes a casa nostra, no he sabut accedir 
a quantes poden ser, però jo diria que més d’un miler aproximadament; estem parlant 
aproximadament d’1,5 milions de famílies a nivell de l’estat.   
I aquestes clàusules abusives han estat una vulneració sistemàtica del dret a 



 

Mod ACTS_DP06 45 

l’habitatge: són abusos i fraus que d’una manera continuada, amb connivència o la 
indiferència dels successius governs, tant del PP o del PSOE.  
I alhora també aquestes clàusules sòl han estat determinants perquè moltes famílies 
hagin estat desnonades. Si s’hagués aplicat la clàusula sòl, en molts casos hauria 
significat reduir gairebé a la meitat l’import que havien de pagar i moltes famílies no 
s’haurien vist desnonades perquè sí que podien assumir aquest altre import.  
Ara la solució que han pactat el PP i el PSOE, són precisament els actors que han 
anat incomplint aquestes normes europees, d’acord amb la banca i deixa de banda 
una altra vegada els interessos de la ciutadania.  
Pel que respecte exactament i en concret del Decret llei, dir que no estableix un 
mecanisme general de devolució automàtica d’aquests imports, que és el que es podia 
deduir de la sentència del tribunal europeu; empeny una altra vegada a la ciutadania a 
un procediment extrajudicial, que no deixa de ser negociar directament amb els bancs i 
ja sabem que en aquesta situació estem en una gran desigualtat. 
No preveu tampoc cap mecanisme de sanció per a les entitats de crèdit que d’alguna 
manera vulguin obstaculitzar el procediment i s’oposin a la devolució dels imports; no 
preveu tampoc cap mesura judicial per accelerar la resolució dels milers de 
reclamacions que van entrar de demandes als tribunals, especialment després de 
conèixer-se la sentència i tampoc s’aprofita aquest Reial Decret per impulsar mesures 
de devolució a les persones afectades per imports pagats indegudament en la 
formalització de les hipoteques. 
Per altra banda, a part de les clàusules sòl, s’ha anat consolidant una jurisprudència 
en què les despeses del registre, notaries i tributs, són cobraments clarament indeguts 
i que, o bé ha d’assumir l’entitat bancària, o en el pitjor dels casos hauria de ser 
compartit per tots dos. 
Amb la moció, de les coses concretes que demanem, llegiré només les que fan 
referència a una activitat que impliqui a l’Ajuntament.  
A continuació el Sr. García llegeix els punts 8, 9, 10 i 11. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. El que ve dient fa molts 
anys la PAH és que les execucions hipotecàries són il·legals, les hipoteques estan 
plegades de clàusules abusives i això suposa que s’hagin executat centenars de 
milers de desnonaments de forma il·legal. Ahir mateix, un magistrat del propi Tribunal 
Suprem va sentenciar que ” les execucions hipotecàries que tenint com a causa 
l’aplicació d’una clàusula sòl són nul·les, i el desnonat hauria de recuperar casa seva”.  
No és només la clàusula sòl, són totes i cadascuna de les clàusules que contenen les 
hipoteques les que converteixen en il·legals els préstecs hipotecaris. 
Aquesta moció ens demostra que cal canviar les polítiques de compra i de lloguer i cal 
impulsar el mercat de lloguer. 
Aprovant la moció  l’Ajuntament pot ajudar a intermediar i assessorar en els tràmits de 
identificació i reclamació de les clàusules sòl. 
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Com ha fet abans el 
regidor Sr. García, jo també voldré trencar una llança a favor d’Europa: quan es mereix 
castanyes a Europa ho hem de fer, com era el cas d’abans, que evidentment amb el 
tema dels refugiats és una vergonya per a tothom el que estem fent, però que massa 
sovint també serveix d’excusa per allò que potser nosaltres no fem del tot bé. L’esport 
de criticar Europa, jo crec que la critiquem massa, o com a mínim no practiquem aquell 
a vegades de defensar-ho quan fan coses bones, com és el cas d’aquesta sentència 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que torna a fer el que passa molt sovint, 
que és que l’Estat espanyola aplica unes polítiques que van clarament en contra dels 
interessos dels ciutadans i que de vegades és Europa l’únic recurs que tenim per 
intentar salvar els mobles. 
En aquest cas ERC està molt a favor d’aquesta sentència, estem convençuts que hi ha 
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d’haver un rescabalament universal i just per a totes les persones afectades per les 
clàusules sòl i per tant el que demanem és que es faci un compliment escrupulós 
d’aquesta sentència. I aquí ens tornem a trobar –anava a dir amb la sorpresa, però no 
ho és– que l’acord que hi va haver aquesta setmana entre PP i PSOE, justament el 
que fa és intentar esquivar la sentència perquè se’n deriva que les persones que 
vulguin ser rescabalades hauran de posar-se en mans d’un procediment poc clar, llarg, 
arbitrari fins i tot, i que per tant ens trobem que una altra vegada, molta de la gent que 
mereixeria ser ajudada, es trobarà amb unes dificultats impressionants. I per tant 
votarem a favor de la moció, per ajudar a posar pressió a què a aquesta gent se la 
pugui ajudar d’alguna manera.  
 
Intervé el Sr. Guix, com a responsable de consum. En tot cas Sr. García, nosaltres 
també votarem a favor de la moció, és una declaració d’intencions amb les que la 
majoria estem d’acord amb la seva filosofia, per tant hi votarem a favor, no podria ser 
d’altra manera.  
El que sí m’agradaria és aclarir i informar al Ple d’alguns punts que vostè concreta en 
la seva moció, que pensem que per desconeixement o perquè és una moció molt 
genèrica que es presenta a molts ajuntaments, quan arriba a Olot, a la comarca de la 
Garrotxa, no és real. No és real en el sentit que vostè diu que l’Ajuntament ha de fer 
una sèrie d’accions al Consell Comarcal; sàpiga que nosaltres des de l’any 2002 
vàrem signar un conveni Ajuntament – Consell Comarcal amb l’Agència Catalana de 
Consum, per crear l’Oficina de Consum de la Garrotxa, en la qual des del 2002 hi 
treballen dues persones i que està atenent majoritàriament molts casos de problemes 
de consum en aquesta comarca i que té uns resultats molt favorables i està molt ben 
valorada pels usuaris de la comarca. Per tant, sàpiga que estem treballant en aquest 
sentit i que en el tema de clàusules sòl, fa temps que s’hi treballa, no ara que ha sortit 
la sentència europea, fa temps, justament al mes d’octubre passat ja es va fer una 
xerrada informativa sobre aquest tema, en tenen una de plantejada el mes de febrer 
que vindrà el col·lectiu ADICAE que són els usuaris que han presentat aquesta 
demanda a nivell primer estatal i després a Europa. Per tant en aquests moments 
porten més de 200 persones que han atès per aquest punt concret de les clàusules sòl 
i que ja estan en contacte amb aquesta oficina per presentar les reclamacions quan 
surtin les qüestions més específiques. Per tant és una qüestió que aquí hi estem 
treballant i s’hi treballa, en aquesta comarca i aquesta ciutat des de fa temps. 
Per altra part, també aquesta oficina manté una coordinació amb els 21 municipis de la 
comarca, a nivell de reunions i d’assessorament amb els tècnics de cada municipi, 
perquè també tinguin els usuaris de la comarca, informació directa de com estan les 
problemàtiques. 
També des de l’any 2005 es crea a la ciutat d’Olot l’Oficina local d’Habitatge, que és 
una iniciativa  important de la ciutat, que ha fet molt bona feina i que també treballa a 
l’hora d’assessorar i de donar informació sobre el tema de les hipoteques. Per tant 
sàpiga que aquesta oficina, per citar-li tres exemples, l’any 2016 ha atès 404 
assessorament jurídics, l’any 2015 en va atendre 641 i l’any 2014 en va atendre 510. 
Per tant és un treball intens d’assessorament a les persones que es dirigeixen a 
l’oficina local d’Habitatge per demanar informació sobre habitatge, hipoteques i d’altres 
temes. Sàpiga que també s’atén les persones que no són d’Olot, sinó de la comarca, 
per tant és fa una bona acció en aquest sentit.  
El que diu vostè del conveni amb el Col·legi d’Advocats de Girona ja està signat, ja fa 
temps que funciona i sàpiga que cada quinze dies es deriven persones que estan 
interessades a parlar amb els advocats que venen del Col·legi, concretament als 
Jutjats d’Olot, i que aquestes advocats que tenen de les possibilitats que té l’usuari per 
si vol presentar qualsevol reclamació i quins són els mecanismes per tenir un 
assessorament gratuït, que li ofereix la justícia. 
Per tant en aquests punts de la moció, sàpiga que ja fa temps que hi estem treballant i 
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que s’ha fet una bona feina. Simplement això, però hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. García. Només dos aspectes de la intervenció del Sr. Guix. Un és que 
conec el servei de l’OMIC perquè n’he estat usuari, conec aquest servei des que es va 
instal·lar a l’Ajuntament d’Olot amb l’Anna, que va ser inicialment aquí a l’Ajuntament 
d’Olot i després al Consell Comarcal, per tant amb una certa distància però conec 
aquest servei. 
I l’altre, que el que jo m’estic referint de poder donar aquest assessorament i orientació 
a les persones, tota la tasca prèvia que vostè ha estat enumerant, no la negaré, és 
així. Però jo al que m’estic referint és al que es deriva d’un Reial Decret que s’ha 
aprovat el 20 de gener, o sigui, es tracta de fer aquest assessorament. Per tant 
malament es pot haver fet gaire. 
 
Puntualitza el Sr. Guix que és del 21 de gener. 
Continua el Sr. García. És igual, com que votaran a favor, no em posaré a discutir, jo 
que sóc una mica discutidor, no sigui que encara votin en contra, per tant, gràcies pel 
vot favorable. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 4 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

18.1. - PREGUNTA PER ESCRIT PRESENTADA PER PLATAFORMA PER 
CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2017001457     
Núm. expedient: SG022017000006 
  
PxC d’Olot acollint-se a la legalitat vigent des de l’aprovació de l’actual ROM, a l’igual 
que han fet diferents persones físiques, entitats i partits polítics (amb representació o 
no en aquest Consistori) formula la següent pregunta a la sessió ordinària del proper 
Ple municipal del dijous 26 de gener de 2017: 
 
Per què els polítics d’Olot no deixeu decidir si els veïns volem una tercera mesquita al 
barri de Sant Miquel de la nostra ciutat? 
 
Intervé l’Alcalde. Hi ha una pregunta per escrit que presenta Plataforma per Catalunya, 
i aquí m’hi he referit abans, dient que he de tornar a fer un exercici d’interpretació, on 
puc decidir, senzillament contestar la pregunta per escrit que se’ns ha presentat; 
segons m’ha informat la Secretària. 
Però continuo amb la meva voluntat que en aquest Ple de l’Ajuntament no ens fa por 
res, no ens fa por cap mena d’idea, som capaços de parlar de tot i de decidir de tot, i 
per tant, tot i que el Sr. Mulleras ja comenci a caminar, li cediré la paraula, però 
purament amb la voluntat que aquí es pot dir de tot, podem parlar de tot, i estem 
disposats a escoltar-ho tot. El que no li permetré, serà que faci gaire teatre, Sr. 
Mulleras. A partir d’aquí vostè té la paraula, té el micròfon, no el teatre. 
 
Intervé el Sr. Mulleras en representació de Plataforma per Catalunya. Un plaer, 
Alcalde, tornar a participar en aquest Ple, en el qual he fet bons amics, d’altres no tant, 
i en què el meu partit, PxC, ha estat representat durant vuit anys, durant dues 
legislatures. 
Agraeixo de debò que finalment se’ns doni la paraula, igual que es fa amb qualsevol 
col·lectiu, persona, entitat o partit polític que parla, per fer una pregunta. Ho agraeixo 
especialment sobretot després que el Sr. Berga, tinent d’Alcalde, en el darrer Ple 
digués –cito textualment– que no reconeixia a Plataforma per Catalunya perquè no 
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formava part d’aquest Consistori; cosa que em sembla surrealista.   
Nosaltres els hi volem formular una pregunta que forma part de la campanya que hem 
fet per totes les llars olotines, suposo que a molts de vostès els haurà arribat la nostra 
campanya, i amb la qual, dit sigui de passada, nosaltres no hem fet cap insult, ni hem 
menyspreat ni hem atacat a ningú, com de fet es va dir en aquest Ple també fa un 
mes. Aquí tinc, a disposició de tots vostès, per si no l’han llegit, el flyer que vàrem 
repartir, i els demano a veure si algú de vostès pot dir on d’aquest flyer s’insulta a algú. 
El tinc a disposició de vostès i dels mitjans de comunicació.  
La pregunta concreta que els hi volem fer és: per què els polítics d’Olot no deixeu 
decidir si els veïns volem una tercera mesquita al barri de Sant Miquel de la nostra 
ciutat? 
Com que hem estat alguns anys aquí conjuntament i crec que conec una mica 
l’Alcalde, sé que em dirà que no es pot preguntar ni fer consultes a la ciutadania sobre 
temes que menyscabin els drets fonamentals i les llibertats de les persones, i hi estem 
d’acord. I jo li diria que nosaltres ens preguntem, des de PxC, si per donar drets i 
llibertats a un col·lectiu minoritari cal minvar els drets fonamentals i les llibertats de la 
majoria d’una comunitat com és l’olotina.  
Acabaré només amb un exemple, no faré aquí un gran discurs perquè suposo que a 
vostès em seria molt difícil de convèncer-los, però en una ciutat de Catalunya com és 
Molins de Rei, el preu de la taxació de la vivenda, fet per taxadors oficials, s’ha 
devaluat un 40%, des d’abans d’anunciar la construcció d’una mesquita en un barri 
concret, fins després d’aquesta construcció. Això és un fet que puc demostrar. 
Podria seguir, però no sé si els avorriria una mica i si els convenceria, simplement, 
parafrasejant la Sra. Carme Forcadell, jo li diria: Alcalde, posi les urnes. 
 
Intervé l’Alcalde. Tenim per costum, com molt bé vostè ha dit i suposo que la seva 
estada aquí l’ha ajudat també a dir, que sobre els drets de les persones nosaltres no 
preguntem, el que fem és respectar-los, el que fem és potenciar-los, i això és el que 
farem, no en aquest cas, sinó en tots els casos en què hi pugui haver el més mínim 
conflicte.  
 

19.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. García.  
 
PISOS BUITS PROPIETAT DE LA GENERALITAT.- Ha sortit fa pocs dies en algun 
diari, l’existència de pisos propietat de la Generalitat que estaven buits, a la ciutat 
d’Olot, i ens agradaria saber fins a quin punt això és cert o no. 
 
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Referent a la notícia que va sortir a la premsa, la 
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Sra. Meritxell 
Borràs, en una resposta parlamentària a una pregunta del PSC que després va sortir 
publicada, va indicar que a la comarca de la Garrotxa hi havia 30 habitatge de titularitat 
pública buits, crec que la notícia a què es referia és aquesta. En el moment que va 
sortir aquesta notícia, que va ser a finals de l’any passat, en aquells moments era 
correcte, òbviament. Aquests 30 habitatges estan repartits en 28 pisos, que eren els 
pisos de Sant Miquel, un al carrer Proa i l’altre al carrer Mestre Moner. I són aquests 
trenta habitatges.  
 
Intervé el Sr. García. 
 
CAMPS DE FUTBOL DEL MORROT.- Continuem amb l’endarreriment en les obres del 
camp de futbol del Morrot, en teoria havien d’acabar a finals de novembre, i a part 
d’aquest endarreriment, sembla ser que ha sortit algun defecte en la construcció del 
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camp de futbol que està acabat, que potser el podrem dedicar a golf en lloc de jugar a 
futbol. Demanaria que ens pogués donar una explicació de com està i com ho veu 
l’equip de govern.  
 
Respon l’Alcalde. Estem al final. És veritat que hi ha hagut alguns endarreriments, jo 
crec que van ser sobretot en el moment de l’inici; hi havia uns terminis molt ajustats, 
però estem absolutament al final.  
De fet els vestidors estan acabats. Ha passat ara també que amb la pluja i les nevades 
les obres  s’han encallat una mica, però havien de fer l’àrea d’entre els dos edificis, i 
l’altre dia vaig veure que ja hi havia la formigonera, per tant és una cosa purament 
d’acabats. Sí que en l’edifici on hi ha d’anar els serveis, encara tenim algun tràmit 
administratiu, que si Gas Natural, que qui haurà de pagar la rasa que s’ha de fer... 
Estem amb alguna discussió d’aquestes; que si el comptador elèctric, que si ens 
donaran el permís o no perquè depenia d’una autorització. Estem al final i crec que 
tardarem molt poc temps a tenir unes grans instal·lacions al servei de tots els 
esportistes olotins.  
Sí que hi ha alguna cosa que no ha quedat prou bé i que ho hem fet evident a les 
empreses i hi ha el compromís que ho solucionaran, però hi juguen a futbol 
contínuament, si vostè hi passa qualsevol dia a la tarda, entrenen quatre equips de 
mainada i és un magnífic camp de futbol. Però la seva empresa s’ha fet responsable 
que sota els seus costos repararà alguna cosa que és de mil·límetres en quant a que 
es vegi el lloc on estant situats els drenatges.   
També voldria fer esment de la important actuació que hi ha hagut per estabilitzar els 
talussos; deixarem una zona que estarà molt i molt bé, i jo crec que serà un orgull per 
a la ciutat tenir aquests camps de futbol. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
OBERTURA DE L’ESPAI DE L’ANTIGA FARINERA.- L’Ajuntament els darrers anys ha 
arribar acords amb diferents propietaris per la cessió de terrenys/solars en desús dins 
la ciutat d’Olot. Un bon exemple és el cas de l’espai infantil del barri de Sant Ferriol, 
davant Escola Pia.  
En vista dels precedents, des de la Cup proposem que la cantonada entre la Carretera 
de Santa Pau i Ronda Fluvià, bé, perquè ens entenguem, on abans hi havia la 
Farinera, es miri d’arribar un acord amb els seus propietaris, Seguretat Social i govern 
espanyol, perquè davant l’estat d’abandonament en que es troba, aquest sigui cedit a 
l’Ajuntament per poder ser utilitzat pels ciutadans/es d’Olot, ja sigui com espai infantil, 
zona oberta de pas, aparcament gratuït, etc. 
 
Respon l’Alcalde. L’última notícia és que ens el cediran, estem en tràmits i les últimes 
notícies eren aquestes. Cada any ho hem anat demanant. La responsable és la 
Tesorería de la Seguridad Social però hi ha diverses àrees, els anteriors deien que no 
perquè començarien les obres molt aviat, ara pel que sigui se’n deuen haver adonat 
que no serà així, amb la persona que vaig parlar per telèfon va dir que sí, que només 
hem de fer el tràmit de sol·licitar-ho. Estem ja en aquests tràmits burocràtics, espero 
que d’aquí a poc temps puguem donar compte que passa a formar part de 
l’Ajuntament.  
Ens agradaria fer-hi una actuació, evidentment per millorar-ho, i ens agradaria que 
l’actuació pogués anar lligada al carrer Fontanella. En això tornarem a xocar amb 
qüestions pressupostàries, al menys d’aquest any, que evidentment no hi ha res 
pressupostat per fer res en aquest terreny, però ho estem estudiant i farem tot el 
possible per poder intervenir-hi. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA IBI.- En el passat ple de desembre es van aprovar les 
ordenances fiscals pel 2017. En el seu moment es va dir que no hi hauria increment en 
IBI, però davant que la base es reduïa un 8% s’incrementava el tipus de gravàmen, 
passant del 0,7356% al 0,7996%. 
En el seu moment es va dir, que s’introduiria una disposició transitòria per deixar la 
porta oberta a una possible modificació del tipus en funció del que disposes la Llei 
General de Pressupostos.  
Doncs bé, repesant les ordenances fiscals del 2017 publicades el web, no hem sabut 
veure on quedava escrita aquesta disposició transitòria. 
 
Respon l’Alcalde. Respecte a aquest tema de l’IBI, els hi contestarem específicament, 
perquè és una qüestió molt tècnica. 
 
Intervé la Sra. Torras. Quan hi va haver la revisió de Cadastre a totes les vivendes i 
quan es va fer l’increment de l’IBI del 4%, va ser llavors que vàrem introduir això, que 
aquest 2016 les plusvàlues es pagaria un 18% menys perquè no s’havien modificat ni 
els increments ni els tipus aplicables. Posava “aquesta decisió pot ser revisada durant 
el primer trimestre de 2016, quan coneguem les xifres d’ingressos que pot representar 
la revisió cadastral que ha fet Hisenda de les construccions”. I llavors dèiem “introduïm 
a les Ordenances una disposició transitòria per deixar oberta la possibilitat de tornar a 
modificar el tipus a la baixa”.   
I vostè pregunta per al 2017. Això ho mirarem i si de cas ja li contestarem.   
 
Intervé la Sra. Tresserras. 
 
ESCOLA D’ART D’OLOT.- Quan va esclatar la crisi de l’Escola d’Art i del perill dels 
estudis a Olot es va dir que l’Ajuntament d’Olot faria el que creia que era la seva 
responsabilitat, mirar les instal·lacions de l’edifici del Carme per veure la seva 
obsolescència i valorar què suposaria modernitzar-les. Quines han estat les 
conclusions? 
 
Respon l’Alcalde. L’estudi està a disposició de l’equip de govern, ens han de deixar 
que acabem purament d’analitzar-lo i de donar-lo per bo, perquè crec que és una 
responsabilitat de l’equip de govern el fet de fer-ho públic.  
Sí que els he de dir que hem fet gestions en base a aquest estudi, per demanar que 
en els pressupostos de la Generalitat, que espero que s’aprovin d’aquí a pocs dies, hi 
pugui haver alguna partida destinada directament a aquestes reparacions. Sabem que 
és difícil, perquè el pressupost està molt ajustat i està molt tancat. En el cas que la 
Generalitat no ens hi pugui ajudar, sí que hi ha una mica el compromís de l’Ajuntament 
que d’una forma periodificada hi puguem anar arribant, com sempre hem anat fent, per 
exemple amb el teulat del Malagrida, o en aquelles coses que ens sembla que són 
urgents, des de l’Ajuntament posar-nos-hi.  
Tan de bo tinguem pressupostos ben aviat, i quan tinguem els pressupostos, que des 
d’Ensenyament o des d’on sigui, ens puguin donar un cop de mà en el tema de 
l’Escola d’Art i de l’actual edifici, que tenim tot l’interès en tirar-ho endavant.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. 
 
COST CAMPS FUTBOL.- Voldríem preguntar, si poden avui o per escrit ens ho 
responguin, el diferencial de cost entre el que tenien pressupostat i el que ha costat o 
està costant els camps de futbol del Morrot. 
 
Respon l’Alcalde. Evidentment no tenim cap mena de dada en quant a la diferència de 
cost, en cas que existís, és únicament i exclusiva per coses que no estaven 
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pressupostades. És a dir, crec que també els hi vaig explicar, hi havia un determinat 
mur que en el moment en què es va fer el projecte es va comptar que sobre aquest 
mur s’hi podien recolzar unes terres, aquest mur estava fet fa vint-i-cinc anys i no 
donava la suficient garantia; doncs hem hagut de fer alguna contractació extra. O pot 
ser que hi hagués uns amidaments que ara s’hagi demostrat que són diferents i per 
tant hagi calgut una mica més de formigó o així. Però serà una diferència poc 
significativa, sempre absolutament justificada, amb els informes tècnics.  
No hi ha problema amb els camps de futbol, hi haurà unes magnífiques instal·lacions, 
tots els esportistes notaran una gran millora perquè ja està funcionant la nova gestió 
per part de l’Ajuntament, els equips de futbol troben els vestidors sempre nets –encara 
que siguin aquests vestidors provisionals–. Jo crec que els camps de futbol no 
tardarem gaire a tenir-los plenament a disposició de tots els esportistes. Haurà estat 
una obra molt important que a més haurà dignificat tota aquella zona, amb unes 
instal·lacions elèctriques que compliran absolutament amb totes les normatives –que 
això també és molt important perquè tenim molts nens allà–; amb capacitat perquè tots 
els nens es puguin dutxar després d’haver fet esport, cosa que no passava fins ara; 
amb una important instal·lació de plaques solars per respectar el tema de la 
conservació medioambiental. 
Per tant no pateixin, seran uns grans camps de futbol i no tardarem gaire a fer la festa 
d’inauguració.  
 
Intervé el Sr. Quintana.  
 
SISTEMA TARIFARI INTEGRAT.- Si no vaig errat el febrer de 2015, més o menys, 
l’anterior Conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Santi Vila, va venir a la ciutat 
d’Olot i ens va posar sobre la taula el tema que Olot entrés dintre el sistema tarifari 
integrat de Catalunya. Volíem preguntar si en aquest tema s’ha avançat i si es podria 
demanar formalment, si no s’ha demanat, o si es podria plantejar a la Conselleria, al 
nou Conseller, si aquest 2017 podria ser un tema que poguéssim desencallar i Olot 
formés part del sistema tarifari integrat de Catalunya. 
 
Respon l’Alcalde. Està demanat per escrit per part del Consell Comarcal, estem 
esperant, en farem un seguiment i hi insistirem, perquè creiem que és molt important, 
estem absolutament d’acord que el nostre transport públic pogués quedar integrat dins 
aquest sistema. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart d’onze de la nit, i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


