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ACTA NÚM. 2 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 23 DE FEBRER DE 2017 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2017000002 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de febrer 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) (quan s’indica),  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), Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), 
Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà i Pujol (ERC), Josep Guix Feixas 
(PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras 
Fluvià (CUP), Lluís Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), 
Xavier García Zabal (OeC).  
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 

Intervé l’Alcalde. Felicitar una vegada més al Club de Patinatge Artístic Olot i al Sr. 
Joan Fàbrega, el seu president, que han tornat a rebre distincions, premis i han 
guanyat campionats. 
Volia tenir unes paraules, que espero que vostès les vulguin compartir, respecte al Sr. 
Gaspar Senis, que ha deixat de ser President del Club Natació Olot. Crec que ha estat 
un molt bon president, d’una entitat que té moltíssims olotins com a afiliats, i voldria 
expressar l’agraïment perquè durant tots aquests anys ha volgut estar al capdavant del 
club. Jo com a Alcalde, i abans com a soci, he tingut relació amb ell –i com tot, de 
vegades d’acord i de vegades en desacord– però crec que ha fet una gran tasca, i per 
tant, si els hi sembla bé, li farem arribar l’agraïment per la feina feta. Crec que val la 
pena agrair a les persones que des de la societat civil treballen per a tots, i crec que el 
Sr. Senis s’ho mereix.  
En quant a temes de despatx oficial, en vaig donant compte repetidament a la Junta de 
Govern i per tant ja ho tenen. Només comentar que el dia 26 de gener vaig estar a 
Barcelona amb el President Puigdemont per parlar de temes de la variant i per 
demanar el seu suport, però també anunciar-los que el dia 3 serà aquí a Olot, a la 
inauguració de la Xarxa Espavilada, per tant molt contents de poder tenir el President 
Puigdemont aquí amb nosaltres.  
I també parlar-los de la visita de l’Hble. Consellera Meritxell Borràs, que hem tingut 
avui aquí, per comunicar-nos que la subvenció del FEDER, d’aquests projectes 
europeus que es gestionen a través de la Conselleria de Governació, el projecte que 
hem acabat anomenant “Espai Cràter” i que durant molt de temps en vàrem parlar, ja 
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en el mandat passat, i als inicis d’aquest, que era un projecte per posar en valor el 
vulcanisme a la nostra ciutat. És un dels projectes que han valorat més positivament, 
dels més puntuats, i sí que hem merescut que dels recursos que es podien demanar, 
eren entre un i quatre milions d’euros, nosaltres vàrem anar al màxim, vàrem demanar 
4 milions d’euros i ens han concedit 1.850.000 euros per poder tirar endavant aquest 
projecte. Jo deia aquest matí que aquest és un projecte de llarg camí, venim del 
mandat passat, que vàrem parlar amb la societat civil, amb el Parc Natural, amb 
Turisme Garrotxa, amb l’Associació d’Hostalatge, amb empresaris del sector; amb 
moltíssima gent, i això ens va servir per definir aquest projecte. La veritat és que són 
molts diners per un projecte que pot ser molt important per a la ciutat, que a més es 
situa just a tocar la ciutat i que per tant ajudar també a dinamitzar el centre de la ciutat. 
Crec que tots ens n’hem de felicitar. Avui la Consellera Borràs ha estat aquí per 
explicar-ho, hem pujat a dalt a Sant Francesc, perquè és un projecte que ha d’anar 
clarament lligat a tot el que és la rehabilitació de Sant Francesc. Per tant, donar 
compte en aquest Ple del que per a mi és una molt bona notícia. 
També explicar-los que vaig estar convidat a Barcelona pel Conseller Jané, a 
participar en una taula en relació als plans locals de seguretat viària, que porten deu 
anys en execució. L’Ajuntament d’Olot, l’any 2006, va ser dels primers ajuntaments de 
Catalunya que s’hi va implicar, això va tenir unes paraules d’agraïment i de felicitació 
del Conseller cap a la feina que s’havia fet, unes dades de la Policia on remarcaven 
que determinats punts, que havien estat punts negres de vialitat dins la ciutat, cruïlles 
que s’havien assenyalat en el primer estudi, actualment estaven ja pràcticament 
superades; n’hi havia més i hi anaven treballant, però la veritat és que em va agradar 
que ens convidessin a estat fins i tot a la taula per ser dels primers ajuntaments que 
s’hi havia afegit, i crec que això és molt important.  
I per últim, aquesta tarda, un dels instituts de la ciutat ha rebut un premi important en el 
tema de la formació professional, però com que és un tema que no conec amb prou 
detall, li cediré la paraula al regidor Sr. Jaume Mir, perquè ens ho expliqui. 
 
Intervé el Sr. Mir. És un premi que forma part del V Concurs d’Emprenedoria de la 
Formació Professional de les Comarques Gironines, el lliurament de premis es feia 
avui a l’edifici de la Generalitat a Girona. Es donen dos premis, un premi a Grau mitjà i 
un a Grau superior, i a l’Institut la Garrotxa li han concedit, a l’alumna que el 
presentava, un premi per a un projecte guanyador de Grau Mitjà, amb el nom de 
“Sensible Roots”, que és un projecte de plantes aromàtiques i medicinals del Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà. Per tant aprofitem el premi també per felicitar a l’Institut i a 
l’alumna que ha tingut aquest premi, que és la Iris Rivera.  
 
Seguidament, l’Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 26 de gener:     

- de particulars:  18 
- d’entitats:  41 
 

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 26 de gener, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el M. Hble. 
President de la Generalitat, CARLES PUIGDEMONT.   
 
- el dia 10 de febrer, va rebre la visita de l’Hble. Sr. SANTI VILA, Conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, que va venir a veure la residència FABER i els 
residents que s’hi trobaven.  
 
-  el dia 14 de febrer, es va entrevistar a Barcelona amb el Sr. MIQUEL BUCH, 
president de l’ACM.  
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- i finalment comenta que avui dijous, l’Hble. Sra. MERITXELL BORRÀS,  Consellera 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
ha estat a  Olot per presentar el projecte de l’Espai Cràter.  
 
A continuació el Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit 
durant el mateix període :  
 
- el dia 27 de gener va assistir a l’acte d’enterrament de l’exregidor i exdiputat al 
Parlament MARÇAL CASANOVAS I GUERRI, pare de la regidora Clara Casanovas. 
Comenta que lamenta molt la seva pèrdua i  que tal com ja va manifestar en el darrer 
Ple, dóna el més sentit condol als seus familiars.  
 
- el dia 28 de gener al matí, va assistir a l’acte de presentació de la Fira del Farro que 
va tenir lloc a la Plaça Mercat i al vespre, va participar del Sopar de la Cavalcada de 
Reis.  
 
- el dia 30 de gener es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell de 
Direcció del Consell català de la Salut.  
 
- el dia 2 de febrer, juntament amb el regidor Josep Berga, va tenir una entrevista amb 
uns directius de l’empresa Simon, amb qui visitaren l‘Arxiu d’Imatges; i d’altra banda, 
es va entrevistar amb responsables de SOLVIA pel tema dels pisos desocupats i va 
mantenir un dinar de treball amb representants de la Universitat de Vic.  
I a la tarda va assistir a la Junta General de Dinamig que va tenir lloc a la seva seu.  
 
- el dia 3 de febrer es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió de la Taula 
estratègica del Corredor Mediterrani que va tenir lloc al Palau de la Generalitat.  
 
- el dia 4 de febrer al matí va assistir a un acte de Sanitat, al qual hi era present el 
Conseller de Salut, que va tenir lloc al Paraninf de l’Hospital Clínic i al vespre, va 
assistir a la celebració de la Fira del Farro a la Vall de Bianya.  
 
- el dia 6 de febrer, com a vicepresident de l’AMI, es va desplaçar a Barcelona per 
assistir a l’acte de suport als encausats pel 9-N i entrevistar-se amb la Direcció 
Territorial de Catalunya de BANKIA.  
I a la tarda, va assistir a la reunió de Junta d’Innovacc que va tenir lloc a la sala 
Gussinyé.  
 
- el dia 7 de febrer,a la tarda, es va tornar a desplaçar a Barcelona per acompanyar 
juntament amb la regidora Mar Roca, les patinadores del CPAO en la recepció que els 
va oferir l’Hble. Consellera, Neus Munté al Palau de la Generalitat.  
 
- el dia 8 de febrer, es va entrevistar amb els responsables de la Unitat de Política 
Social de Vivenda del BBVA a Catalunya, i a la tarda,  l’equip redactor del projecte del 
Firal va tenir tres reunions de seguiment amb diferents col.lectius, a la sala Gussinyé: 
primerament amb tècnics municipals, després amb els membres del Jurat i a 
continuació amb els veïns del grup impulsor.  
 
- el dia 9 de febrer, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la 
seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 10 de febrer, va assistir a la conferència que va pronunciar el regidor Josep 
Berga, sobre “L’Associacionisme a la Garrotxa” en el marc del cicle de xerrades 
organitzades pel PEHOC.  
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- el dia 11 de febrer al matí,  va anar a donar la benvinguda al Ple del Secretariat de 
l’ANC que feia  la reunió a la sala d’actes de l’Arxiu i al vespre va assistir a l’acte de 
presentació del Carnaval a Olot, que enguany tindrà lloc el primer cap de setmana de 
març.  
 
- el dia 12 de febrer, va ser present a la Fira del Fajol de Batet. 
 
- el dia 13 de febrer, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la presentació del 
Cercle de Salut que va tenir lloc a l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
 
- el dia 14 de febrer,  va assistir a la reunió dels dos Patronats, de la Fundació de 
l’antic Hospital i de l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 
-  el dia 16 de febrer, es va desplaçar a Barcelona per participar en una Taula rodona 
amb diferents alcaldes, sobre “La Seguretat Viària” que va tenir lloc al departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 17 de febrer va tenir una reunió amb els responsables dels diferents edificis 
que s’alimenten de la xarxa energètica, ubicada a l’edifici de l’antic Hospital; va anar 
juntament amb el regidor Jaume Mir a visitar l’Escola Bisaroques i al vespre, varen ser 
presents a la presentació de la nova aula de l’Escola Municipal de Música.  
 
-  el dia 19 de febrer va assistir a la celebració de la Casa Cultural d’Andalusia amb 
motiu dels seus 25 anys d’existència. En el decurs del present 2017, s’aniran celebrant 
diferents actes commemoratius. 
 
-  I el dia 22 de febrer va assistir a la reunió de la Junta de Protecció de la Zona 
Volcànica, que va tenir lloc a can Jordà.  

 
3.- DECRETS  

 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2017LDEC000178 al 2017LDEC000435. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Nosaltres voldríem demanar sobre tres decrets: s’ha adquirit una 
televisió amb suport amb rodes per a la Sala Gussinyé i Sala de Plens, que ens 
expliquin on anirà, on és i per a què servirà. Després hem vist que s’ha denegat el 
permís per recollir firmes contra les Mines anti-persona a l’Àfrica durant quatre dilluns 
al mercat setmanal, quina és la raó. I hem vist també que del 3 al 5 de març l’Alcalde 
delega les funcions al Tinent d’Alcalde, si es pot saber el motiu pel qual deixa de ser 
Alcalde aquests dies. 
 
Respon l’Alcalde. Com que no tenim els expedient aquí, ja els hi contestarem. 
L’Alcalde del 3 al 5 de març fa vacances, i per això, quan l’Alcalde fa vacances no és 
només que en demani, sinó que m’ho fan explicar a tothom, ho publiquen al Butlletí 
Oficial, i hem de fer un decret. Llavors el divendres 3 al matí jo estaré treballant, però a 
la tarda, i dissabte i diumenge, no estaré a la ciutat, i habitualment si em quedo a la 
vora no faig cap explicació pública, sinó que delego al Tinent d’Alcalde. 
Els altres dos decrets, ho estudiarem i els hi contestarem. 
 

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària.  
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5.1. - DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 
EVENTUAL 

 
Núm. de referència : X2017003939     
Núm. expedient: SG052017000001 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment 
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que 
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte 
que: 
 
A febrer de 2017, l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que estableix l’article 104 bis de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, tal com recull el següent quadre: 
 

Personal eventual màxim 
segons art. 104 bis 

7 

Personal eventual contractat 
a febrer de 2017 

2 
(dedicacions completes) 

Adscripció Serveis generals 
 
 
Intervé l’Alcalde. És un punt de donar compte, en concret sobre el personal eventual, 
continuem amb les mateixes dades que cada trimestre expliquem: tindríem dret a tenir 
7 persones eventuals de confiança contractats, en tenim dos a dedicació completa que 
estan adscrits a Serveis generals. Per tant, donem compte al Ple que complim a 
bastament aquesta obligació.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
S’incorpora a la sessió la Sra. Núria Zambrano. 
 

6.1.- POSAR EN MARXA EL SERVEI D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AFECTIVA, 
SEXUAL I DE GÈNERE 

 
Núm. de referència : X2017003955  
Núm. expedient: SG112017000002 
 
El 30 de gener de 2014 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar una moció contra 
l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Olot. L’octubre del mateix any es va aprovar 
la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 
Atès que durant l'any 2016 s'ha dut a terme l'itinerari Identitats imPOSSIBLES que 
englobava diverses accions a la ciutat per reflexionar sobre la diversitat sexual i de 
gènere i promoure’n el reconeixement.  
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de promoure el dret a la igualtat de tracte i el 
reconeixement del dret a viure una vida digna i lliure de discriminació de totes les 
persones, entre elles les que conformen el col·lectiu LGTBI. 
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Per tot això es creu convenient oferir atenció comarcal a la diversitat afectiva, sexual i 
de gènere, per tal de donar un acompanyament de qualitat, coordinar actuacions 
locals, sensibilitzar la població de la comarca de l’existència de la diversitat sexual i de 
gènere, i oferir suport als diferents serveis en atenció a la diversitat.  
 
Des d'aquest espai d'atenció, es donarà informació i assessorament i es recolliran 
incidències i denúncies de possibles discriminacions per tal que puguin ser tramitades. 
Per altra banda, se seguiran duent a terme accions de prevenció, sensibilització i 
formació, fent èmfasi en l'entorn de les persones ateses. També s'oferiran altres 
serveis en funció de les necessitats que es detectin: atenció social, acompanyament 
terapèutic, assessorament jurídic. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
Posar en marxa l'Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, amb seu al 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a Olot. 
 
El Sr. Berga presenta conjuntament els punts 6 i 7.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC).  
 
7.1. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI 

 
Núm. de referència : X2017003975     
Núm. expedient: SG062017000001 
 
El 30 de gener de 2014 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar una moció contra 
l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Olot. L’octubre del mateix any es va aprovar 
la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 
Per tal d’impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI, es considera necessària 
l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la Xarxa de Municipis LGTBI. Pobles i ciutats per la 
diversitat afectiva, sexual i de Gènere, que té com a objectius, entre d’altres: afavorir 
l’intercanvi i el coneixement entre els governs locals, fomentar la col·laboració i l’acció 
conjunta per impulsar polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI en l’àmbit municipal, 
construir referents polítics i models conceptuals per articular l’acció de govern en el 
desenvolupament de les polítiques d’igualtat i diversitat, compartir actuacions i serveis 
com a model de bones pràctiques, i possibilitar l’intercanvi d’experiències i projectes 
de treball.  
 
Atès que el municipi d’Olot compleix els requisits per a l’adhesió a la Xarxa, fixats en el 
document marc de la Xarxa de Municipis LGTBI, ja que disposa d’una regidoria amb 
competències delegades en polítiques LGTBI, desenvolupa actuacions que ajuden a 
avançar en els valors de la igualtat i impulsa actuacions que permeten un enfocament 
integral i transversal de les polítiques LGTBI.  
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la Xarxa de Municipis LGTBI. 
 
Segon.- Adoptar el compromisos recollits en el document d’adhesió a la Xarxa, que 
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són els següents: 
 

1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la 
diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra 
institució i a la defensa pública dels mateixos. 

 
2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, 

transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats. 
 

3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal 
tot posant èmfasi en: 

 
• La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i 

d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i 
sexuals.  

 
• Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la 

intersexofòbia i la bifòbia de manera continuada i des dels diversos 
àmbits d’actuació municipal. 

 
• Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les 

polítiques de gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o 
programes d’igualtat. 

 
Tercer.- Nomenar com a representant a la Xarxa de Municipis LGTBI, al Sr. Josep 
Berga i Vayreda, com a regidor de Benestar Social i Drets Civils.  
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI.  
 
El Sr. Berga presenta conjuntament els punts 6 i 7. Entra en funcionament el servei 
d’atenció integral LGTBIQ a Olot. Aquest és un servei d’atenció a la diversitat afectiva, 
sexual i de gènere 
Servei vol dir que s’atendrà a totes les persones que necessitin informació i 
assessorament, o que hagin patit algun tipus d’incidència: dificultats per accedir a 
algun servei, presentar algun suggeriment, discriminació administrativa en formularis, 
insults, malmetre objectes, denegació d’un accés, agressions, amenaces, incitació a 
l’odi; que en definitiva hagin patit una possible discriminació o violència. 
El servei farà acollida, recepció de la demanda i donarà resposta. És integral perquè el 
recurs resposta pot ser: atenció social, acompanyament psicològic o terapèutic o 
assessorament jurídic.  
Des d’aquest servei també es treballarà la prevenció mitjançat formació, 
sensibilització, redacció de protocols d’actuació i proposar  nous formularis que siguin 
respectuosos.   
L’atenció serà comarcal i es farà des del Consorci de benestar social, la qual cosa no 
implica que el servei es presti forçosament a l’edifici de Can Castellanes. Es buscarà 
sempre el lloc adequat. El servei es prestarà en hores convingudes per tant cal cita 
prèvia que es pot aconseguir telefonant al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa o per 
correu electrònic.  
Voldria situar una mica el marc amb què posem en funcionament aquest servei: 

• Moció d’ICV de gener de 2014 contra homofòbia, la lesbofòbia i la tranfòbia 
• Peticions que ens van arribar per carta de l’associació LGTB TALCOMSOM 

també del 2014 relacionades amb la seguretat, l’acció social, l’administració 
pública, salut, cultura, mitjans de comunicació.   

• Aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets del col·lectiu LGTBI, que 
en seu article 9è  
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• Voluntat d’aquest equip de govern d’impulsar una regidoria en defensa dels 
drets civils i avançar en la no discriminació per motius de diversitat.  

• Voluntat de la Generalitat d’avançar en la mateixa direcció amb la creació de la 
Direcció General d’Igualtat. 

En aquest marc avui posem en funcionament aquest nou servei que complementa les 
diverses accions que durant tot el 2016 s’han fet en aquesta direcció. Entre les accions 
realitzades, s’ha fet: formació oberta a tot el personal de l’ajuntament, formació 
específica per a la Policia Municipal, l’exposició identitats Impossibles i 20 activitats 
relacionades amb aquesta exposició. Hem arribat directament a 3.400 persones.  
Amb aquest servei esperem que la gent pugui viure situacions de discriminació com a 
conseqüència de la seva diversitat afectiva, sexual i de gènere. 
Aquest servei neix com un punt d’atenció al col·lectiu LGTBIQ però la nostra pretensió 
que es acabi donant resposta a qualsevol situació de discriminació per raó de la 
diversitat. L’única pretensió d’aquest servei és millorar la vida de les persones i que no 
es repeteixin situacions que coneixem de joves i les seves famílies que han patit 
manca de suport, discriminació, desinformació i situacions que els hi ha produït 
patiment i que es podrien haver evitat.  
I per altra banda proposar l’adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI, que és una xarxa 
que va entrar en funcionament al juny de 2016 i que agrupa a diverses ciutats, sobretot 
de Barcelona i de la seva àrea metropolitana  
Fomentar que les ciutats respectin els drets de les persones per raó de la seva 
diversitat afectiva, sexual i de gènere 
Impulsar el treball conjunt, l’aprofitament de recursos, el compartir coneixement 
Formar part de la xarxa implica assistir a les reunions i grups de treball però no 
comporta cap despesa per a la ciutat en forma de quota.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. La moció que ha esmentat el 
Sr. Berga d’Iniciativa per Catalunya – Verds, i el reguitzell era Esquerra Unida i 
Alternativa, i en tot cas, em sembla que no sols l’aprovació de la moció, sinó tot el que 
acaba d’explicar i el treball que s’ha anat duent a terme per part de l’Ajuntament, diu 
molt i molt bé, de l’Ajuntament i de l’equip de govern.  
Aquesta moció, com en alguns altres temes, també corria el perill que quedés en una 
cosa purament declarativa, que s’aprova i que no té cap conseqüència pràctica, estem 
davant d’un exemple que no ha estat així, sinó més aviat tot el contrari.  
Jo de l’exposició del Museu, voldria en tot cas reproduir tres de les manifestacions que 
fan persones que hi van assistir, perquè em sembla que explica molt bé el treball que 
s’ha fet. Una persona diu: “Gràcies per tractar aquest tema amb tant d’amor i amb 
tanta delicadesa”, una altra diu “Una exposició molt punyent, m’ha tocat de ple. M’ha 
emocionat, he plorat, veig que tinc moltes coses a curar encara i crec que pot ajudar 
molta gent. Bona feina, gràcies.” I la tercera, deia: “Nos hemos encontrado de repente 
en nuestra ruta en bici con una exposición maravillosa. Toda una sorpresa que no 
esperábamos. Viva la diversidad.” A mi em sembla que això diu molt més del que jo 
podria expressar del sentit positiu del treball que s’ha dut a terme.  
Només faria, si és possible i si sembla que té algun sentit, dos suggeriments: un és fer 
un cert esforç comunicatiu a difondre aquest servei; moltes vegades es fan coses, 
s’organitzen però de vegades falla l’aspecte comunicatiu, no arriba de vegades a les 
persones que necessitarien i poden utilitzar aquest servei. Per tant, potser ja ho tenien 
prou pensat, però en tot cas cap esforç en aquest sentit és sobrer. I l’altre, seria, que 
moltes de les dificultats d’aquestes persones es donen en l’àmbit laboral. Llavors seria 
veure com trobar sinèrgies amb els sindicats i amb el món de les empreses, no sols 
per fer difusió d’aquest servei, sinó per posar un exemple, no sé si serà possible, si hi 
ha algun tipus de discriminació laboral dintre de les empreses, els sindicats tenen 
advocats, més d’una vegada potser s’han vist immersos en aquesta problemàtica; 
potser és possible un tipus d’acord per derivar, si són problemes estrictament laborals 
o d’assessorament, per exemple, explorar aquesta possibilitat. 
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Com dic, al meu entendre, tampoc és que conegui la tasca que en aquest sentit estan 
fent la resta dels ajuntaments de Catalunya, però tinc la impressió que poc o res a 
envejar a d’altres ajuntaments, tenim en aquest àmbit. Per tant en aquesta primera 
part, el nostre suport i el nostre vot favorable.  
L’adhesió a la Xarxa, ens sembla un pas lògic, de coordinació de tots els ajuntaments 
que treballen aquest tema, sigui com ha dit vostè per compartir experiències, crear 
sinèrgies, sumar voluntats; en definitiva, ser més eficients en aquest àmbit.  
Hi ha un aspecte que també m’atreveixo a comentar, però no per forçar res, sinó que 
sorgeixi d’una manera natural: en aquest document de la Xarxa d’entitats, es parla de 
la possibilitat de crear un altre tipus d’organismes: taules de treball, consells, plans o 
programes. I a mi em sembla que no sols cal fer totes aquestes activitats i que sigui 
sempre unidireccional –en aquest cas és de l’administració cap a les possibles 
usuàries o usuaris d’aquest servei– sinó veure com trobem un encaix perquè participin 
també en la presa de decisions d’aquest servei. Per tant, també sense forçar res, però 
em sembla que d’una manera natural s’hauria de mirar d’aconseguir que aquestes 
persones participessin com ho fan en qualsevol altre àmbit, la gent gran, els joves, o 
en altres problemàtiques que es van creant àmbits en què aquestes persones hi 
participen.  
I també, evidentment, aquesta segona proposta la votarem favorablement.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP.  És una bona noticia 
que estigui apunt el SAI (servei d’atenció integral), com diu el present document; cal 
una clara aposta política per la seva implementació perquè malgrat la llei, encara hi ha 
moltes violències, abusos i prejudicis contra les persones que estimen i gaudeixen la 
seva sexualitat fora del marc heteronormatiu. Hem de ser conscients que la 
discriminació segueix present en la vida quotidiana  a través del llenguatge homòfob i 
sexista, prejudicis, bromes, exclusions, ambients poc segurs o respectuosos.  
Cal prendre compromisos per avançar cap a la igualtat real, jurídica i social i  a favor 
del reconeixement dels drets afectius, sexuals i de gènere. 
Cal sensibilitzar a la població de la comarca de l’existència de la diversitat sexual i de 
gènere i que les persones poden demanar recolzament específic i que poden 
presentar denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.  
Cal fomentar polítiques públiques que incorporin transversalment la perspectiva de 
gènere i la diversitat LGTBI formant al personal, dotant de pressupost, articulant les 
accions necessàries: taules de treball, plans, programes, etc. Revisió de models, 
instàncies i formularis, impulsant una administració més inclusiva.  
És important que la formació es faci a tothom i que sigui imprescindible fer-la;  a totes 
les àrees des de policia, passant per esport i la brigada, a educació, recaptació, 
habitatge, etc.  
Dotant de pressupost; he mirat el pressupost del 2017 i no he vist cap partida 
específica, potser el  regidor ens podrà aclarir aquest dubte.  
Cal seguir treballant dins l’àmbit educatiu, esportiu i de lleure on encara ara la 
diferència sovint és motiu de comentaris, burles i assetjament.  Però també en altres 
àmbits: laboral, sanitari, cossos de seguretat, etc. 
Aprovarem aquest servei i l’adhesió a la Xarxa. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Gràcies a l’exposició del Sr. 
Berga, que ens ha recordat que tenim una moció aprovada des del gener del 2014 i 
que s’hi està treballant, i que és un tema nosaltres pensem que bàsic, de la nostra 
societat, és un tema que no s’ha de tractar tangencialment, sinó que s’ha de tractar 
d’una manera central, i que no és una qüestió –com també ha comentat el Sr. Berga– 
només d’un servei, d’un punt d’atenció. Ara em venia al cap, per exemple, unes 
declaracions d’avui mateix del President del govern espanyol, sobre un tema d’un 
assassinat de violència masclista, i es referia al fet que hi havia un telèfon i que la 
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persona podia haver trucat. És a dir, són temes tan importants, que no s’han de 
frivolitzar amb un sol punt de dir, hem creat un telèfon i hem solucionat la qüestió. És 
evident que entén el Sr. Berga que no és això, estem parlant d’un tema de molt més 
recorregut, estem parlant que s’han de fer moltes actuacions, s’ha de sensibilitzar tota 
la població, s’ha de defensar que si realment volem una república que sigui igualitària, 
que tothom tingui els seus drets, i sobretot si volem que sigui una societat justa, ha de 
ser, no pas la societat monolítica d’on ens pensàvem que veníem, on tothom havia de 
ser tallat del mateix patró, i bàsicament havia de creure el mateix, tenir les mateixes 
creences, tenir les mateixes idees, i complir els mateixos tòpics. Avui en dia, si volem 
que el futur sigui millor, hem de gestionar una societat que sigui diversa, que no sigui 
monolítica, que accepti i que defensi, i que fins i tot promocioni la diversitat, perquè la 
diversitat és el futur i no pas la igualtat. Per tant, des de les administracions hem 
d’estar molt atents i hem de lluitar per aquesta feina per fer, aquesta tasca, perquè 
tothom se senti a gust i se senti ciutadà de ple dret, sense fer cap diferència respecte a 
qualsevol altre que tinguem al costat. 
Pensem que hem avançat molt, però que tenim dos perills: un que és acomodar-nos, 
perquè els tòpics, tots ho sabem, segueixen instal·lats a la societat i s’ha de fer molta 
feina, i s’ha de fer una feina evidentment des de les escoles i els instituts, però des de 
la societat sobretot. I des de tots els agents que hi estiguin implicats, perquè 
segurament aquests tòpics, qui més qui menys en un moment determinat, els ha pogut 
veure en qualsevol reunió, en qualsevol situació social, veiem que hi ha tòpics i que hi 
ha persones que segueixen creient en aquest tòpic, i que s’ha de corregir; aquestes 
són situacions que s’han de corregir, que s’ha d’acceptar i potenciar que siguem tots 
diferents. I per altra banda, també, i ho estem veient per exemple als Estats Units, tot i 
que a casa nostra també ho podríem veure perfectament, correm el perill del retrocés. 
Correm el perill que ens pensem que hem anat avançant, que hem anat cap a una 
societat més justa, més tolerant, més igualitària; dintre de la diversitat, però que en 
qualsevol moment això pot anar enrere, i per tant des de les administracions hem de 
treballar perquè no sigui així. Si no, ens pot passar que en un moment determinat, 
quan menys ens ho esperem, de cop i volta tornem enrere i no sàpiguem com ha anat.  
I per tant, des d’ERC, evidentment, ens trobaran sempre a favor en totes aquestes 
actuacions, i mirem de treballar en tots els àmbits de la nostra vida en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Berga. Moltíssimes gràcies a tots els grups, pel seu vot afirmatiu, no en 
tenia cap dubte, però després de les seves intervencions, permeti’m que els ho 
agraeixi.  
Els suggeriments del seu grup, Sr. García, perfectament agafats, l’esforç comunicatiu 
tenim clar que l’hem de fer, sobretot al principi, és a dir, que ningú deixi d’utilitzar 
aquest servei perquè el desconeix, aquesta és la primera cosa que també ho han dit el 
grup de la CUP. I som molt conscients de l’àmbit laboral, on es donen moltes 
situacions de discriminació, i de fet dintre dels circuits interns que hem pensat per al 
tipus de demandes que preveiem que podem tenir, n’hi ha una bona part que ja van en 
el que és l’assessorament jurídic en l’àmbit laboral; és a dir, tenim tot un protocol intern 
de com actuar en cada cas; de saber quin tipus de demanda és, com ho derivem, ens 
agrada molt fer processos en el Consorci això ho tenim ben definit, i som molt 
conscients de la discriminació en l’àmbit laboral. Ho farem a arribar a la Xarxa, la 
persona que participi a la Xarxa, aquesta possibilitat que a les preses de decisions 
tinguin en compte a les persones a què ens adrecem; crec que ja probablement ho 
han pensat, però en tot cas els hi farem arribar expressament.  
L’esforç comunicatiu ja ho han comentat, la formació no para. És a dir, la formació ja li 
he dit, se n’ha fet ja, a la Policia municipal, específica al personal de l’Ajuntament, tots 
aquests àmbits que deia ja ha estat. Però el fet que haguem tancat l’any 2016 dedicat 
a aquests drets civils, no vol dir que l’aturem, ara precisament ja en tenim una de 
prevista a principis del 2017, per a tot el personal del Consorci d’Acció Social, també hi 
participarà una formació específica d’aquest àmbit, i en continuarem organitzant, com 
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deia, en l’àmbit laboral, en l’àmbit sanitari; intentarem arribar a tot. 
M’ha fet la pregunta de la partida de diners. A veure, és un servei que en aquest 
moment entenem que depèn més de la voluntat política d’aquest funcionament, perquè 
està previst que inicialment la persona que es farà  càrrec d’aquest servei, ja els hi he 
dit que seria en hores concertades, dediqui deu hores de la jornada setmanal a 
impulsar-lo. Si després veiem que és insuficient ja ens haurem d’organitzar d’una altra 
manera. Per tant ho podem fer amb personal que en aquest moment tenim a l’àrea 
d’Acció Comunitària. El que sí tenim és una partida de 5.000 euros, que es diu de 
Drets civils, la trobaran al pressupost, que serveix per pagar les formacions, és a dir 
els formadors, com ja es va fer l’any passat. I la Direcció General d’Igualtat, que ja la 
vàrem anar a veure fa gairebé un any, per demanar-li que col·laborés econòmicament 
en la posada en funcionament, s’ha trobat amb un pressupost prorrogat. En ser una 
Direcció General nova no té pressupost, i ara esperem que si finalment s’aprova el nou 
pressupost de la Generalitat, que disposen de pressupost com per participar i 
col·laborar en mantenir el servei.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC).  
 

8.1. - DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTIVITATS DE LA FES, ANY 2016 
 
Núm. de referència : X2017003957     
Núm. expedient: SG052017000002 
 
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 les activitats de la Fundació d’Estudis Superiors, any 2016. 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Saben que l’Ajuntament d’Olot participem com un 
dels principals patrons en aquesta fundació, juntament amb altres institucions del 
sector social, educatiu i empresarial, i la voluntat de portar-ho al Ple és primer donar 
compte de l’activitat, i segon, poder també escoltar les propostes que segur que ens 
poden fer també vostès en una institució tan important pel que fa a la formació. 
Abans fer primer un aclariment: quan parlem de la FES parlem d’una fundació que 
saben que està en un espai que és can Monsà, i que can Monsà inclou altres serveis 
de la ciutat. A can Monsà hi ha, a més a més de la FES, la Fundació Kreas que fa 
formació en el sector agroalimentari, hi ha el Consorci de Normalització Lingüística de 
Catalunya, hi ha la UNED, i també des de fa poc hi ha el Centre de Noves 
Oportunitats, un projecte de garantia juvenil per a joves. Sí que la FES i tot l’equip de 
la FES gestiona les accions de formació que es fan en tot l’edifici. 
Tenen a la seva disposició una breu memòria que explica una mica les activitats, tot 
esperant la memòria definitiva. Veuran que les activitats de la FES l’any 2016 han 
estat 65 accions de formació, unes 1.200 hores; cursos organitzats per universitats, la 
majoria dirigits als centres professionals, emprenedors, i de temàtiques molt diferents, 
en total han estat 1.002 alumnes els que s’han format.  
Qui participa en les activitats? Doncs per ordre de més a menys, principalment 
treballadors de microempreses i autònoms, personal de l’administració en segon lloc, 
en tercer lloc professionals que s’inscriuen pel seu compte, per compte lliure; en quart 
lloc personal d’empreses mitjanes i finalment treballadors de grans empreses.  
En quant a la proposta que es fa des del punt de vista econòmic, de totes les activitats, 
22 són activitats gratuïtes –tot el que són seminaris d’emprenedors i altres extensions 
són gratuïtes–, unes 33 tenen un cost que va entre els 35 i els 325 euros; això en 
funció de les hores que es fa de formació. Hi ha tres programes de postgrau, lligats a 
universitats, que sí que van entre els 475 i els 2.450 euros; i finalment hi ha un 
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programa per a directius, que en aquest cas sí que el cost, el que es va fer l’any 
passat, era al voltant dels 6.000 euros.  
A banda d’aquestes activitats de formació, la FES fa molts altres serveis; un de molt 
interessant que es va iniciar fa dos anys, que és el de la bonificació de la formació, que 
moltes empreses no coneixen i que és molt útil i la majoria d’empreses des del 
moment que tenen treballadors poden bonificar-se la formació i aquesta gestió es fa de 
forma gratuïta des de la FES. Un programa que es va començar fa poc, que es va 
recollir de la feina que s’estava fent des de la Fundació Escola Empresa, de beques 
per a estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior, que també ara es fa des 
de la fundació; es fa formació també a la mateixes empreses; elaboració de plans de 
formació, que ja s’ha començat a fer-ne algun especialment per al sector públic; es fan 
acreditacions també per formació pel Departament d’Ensenyament; es dóna un suport 
a la Fundació Kreas; és punt de suport de la UOC, i també es fa una gestió de l’Aula 
Mentor.  
El que us deia abans: a part de la FES, dins l’edifici s’està fent molta formació i hi ha 
un ús intensiu de les aules, amb moltes altres institucions, de fet són unes 4.600 hores 
de formació el que s’està fent en aquests moments a l’edifici de can Monsà. Des del 
punt de vista econòmic, la Fundació d’Estudis Superiors té dues fonts d’ingressos: una 
de les administracions públiques, bàsicament Ajuntament d’Olot i Diputació de Girona, 
i l’altra de les matricules dels participants que van als cursos de formació. Tenen les 
gràfiques en la memòria amb una mica de resum. Veuran que hem intentat fer un 
esforç, especialment els treballadors, d’incrementar els ingressos en quant a 
matrícules, incrementant l’oferta i fent un esforç de màrqueting i d’anar a vendre més 
la Fundació, i també hem aconseguit que la Diputació pogués aportar més recursos. 
Amb tot això també hem aconseguit en els darrers anys restablir els fons propis de la 
Fundació, que van passar uns anys que estàvem per sota del que és recomanable pel 
Protectorat de Fundacions. I enguany també esperem que el resultat del tancament 
serà positiu i per tant mantindrem una bona salut econòmica de la FES. Recordar que 
també des de l’any 2012, hem intentat aquest Ajuntament fer un esforç en quant a 
posar al dia l’edifici, és un edifici que és de propietat municipal, que pot ser un eix 
central de la formació just al centre de la ciutat, i que hem anat fent inversions i ho 
veuran, gairebé 600.000 euros d’inversió per anar adequant aquest espai; el 50% a 
més que ens ha vingut subvencionat pel Pla de Barris. 
I finalment tres reptes que tenim de cara a aquest any: el primer, evidentment 
continuar fent el servei de tots els ciutadans que es volen formar al llarg de la vida, 
però a més a més, consolidar aquesta primera línia de treball que els comentava de 
les beques en els cicles de grau mig i superior. Aquí estem en converses ja molt 
avançades amb la Fundació Escola Empresa, que és una fundació del Consell 
Comarcal, que quedarà extingida a mitjans de juny i la voluntat és poder integrar les 
feines de les dues fundacions; la de la FES i la de la Fundació Escola Empresa, que 
es dedicava bàsicament a temes de formació professional i intentar estendre aquest 
bon treball que s’estava fent des de la Fundació Escola Empresa amb l’IES Garrotxa, 
als altres instituts, i per tant que hi hagi un únic organisme, o una única institució de 
formació a la nostra ciutat i a la nostra comarca.  
Implantar les mesures que puguem, en la mesura que puguem en les obres de millora 
de l’edifici, sabem que s’ha d’anar millorant i ens reclamen des de la Direcció de la 
FES, disposar de més aules, perquè està creixent l’activitat. I també un últim projecte, 
que vàrem començar aquest 2017, que és el d’obrir espais alguns caps de setmana 
perquè estudiants i persones que estan treballant però també estan estudiant, puguin 
gaudir de les aules de la FES com a espai d’estudi, un espai tranquil, que també ens 
permet aprofitar unes molt bones instal·lacions. 
Finalment, a més a més que veig el Sr. Jordi Calabuig avui aquí, agrair-li a ell i a tot 
l’equip la feina que fan, han estat uns anys que no han estat fàcils, que s’han hagut 
d’adaptar a una nova realitat, a una situació complicada perquè s’han reduït els 
recursos de formació durant uns anys amb la crisi, i jo crec que s’està fent una molt 
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bona feina, i tenim encarada la FES amb bona salut econòmica i sobretot amb bons 
projectes. I per tant, em sembla just agrair a ell i a tot l’equip la feina que fan.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. D’entrada dir que valorem 
positivament la tasca formativa de la FES, de totes maneres nosaltres voldríem fer 
alguns comentaris.  
Entenent la formació d’una manera global, entenem que la formació professional està 
molt ben atesa i molt ben valorada a la nostra comarca, la formació ocupacional és un 
dèficit bastant gran, tant per manca de recursos del Servei d’Ocupació, però també 
entenem que nosaltres a l’Ajuntament, ni que siguin pocs també ho hem vingut 
demanant més d’una vegada, podria fer un esforç més gran del que està fent en 
aquest sentit. I en la formació continuada, en el bon treball de la FES s’està cobrint bé 
per a un segment de treballadors. Si veiem les dades que s’han donat, agafant com a 
indicador el volum d’hores –perquè em sembla que és el més rellevant per veure a 
quins col·lectius es dediquen– l’universitari representa el 43,33% de totes les hores, el 
dedicat al món de l’empresa, inclós el programa de màrqueting i vendes, empresarials, 
etc., és gairebé el 28%, i professionals –enginyers, cursos de comerciants, sector 
turístic– el 24,8%. S’ha de fer aquesta formació? Evidentment que sí. No estem dient 
que no s’hagi de fer, el que constatem és que els treballadors més de producció de 
baixa qualificació, estan absolutament desatesos per tothom i no reben aquesta 
formació. I això és tan necessari per als treballadors com per a les mateixes empreses; 
contínuament es diu que ha d’implementar-se la productivitat de les nostres empreses 
i en aquest sentit, la formació, com tots sabem hi juga un paper important. 
Per tant, aquest buit que més en l’apartat ocupacional serien els aturats de llarga 
durada i joves aturats, però que en l’ocupacional també afecta a aquests treballadors 
en actiu de baixa qualificació; o inclús als joves que treballen. Joves que molts d’ells 
estan fent feines per a les quals no han rebut formació, i que si no hi ha una certa 
formació continuada o que tenen la sort de fer una feina relacionada amb els seus 
estudis, en molt pocs anys perdran aquesta professionalització que han rebut i 
quedaran una altra vegada molt malament.  
I també hi ha alguns col·lectius específics que estan desatesos i n’esmentaré un: són 
les persones que es dediquen al treball domèstic. Són persones, la majoria de les 
quals estan treballant en negre, que moltes vegades no se’n valora la 
professionalització, i de vegades certes tasques, com pot ser fer les compres o la 
companyia, segurament ho pot fer qualsevol; però moltes vegades les feines a les 
quals es dediquen són tenir cura d’infants, de malalts, de gent gran, que requereix 
d’una formació més professionalitzadora per poder fer en condicions aquesta atenció. 
Són moltíssimes les persones, afecta majoritàriament a dones, per tant també són 
feines molt mal pagades, i ens sembla que aquests dèficits que tenim, d’alguna 
manera els hauria d’entomar l’Ajuntament, sigui per la FES, o Dinàmig, cadascú en el 
seu àmbit, però pensem que s’hauria d’entomar. Hem de tenir en compte que la 
formació també és un element que ajuda a combatre la desigualtat social, facilitant 
aquesta major formació, aquest major accés a feines més ben remunerades, per tant, 
no és només una cosa purament laboral sinó que té molt a veure amb aquesta xacra, 
amb aquest problema que també ens afecta a nosaltres. 
Hi ha un aspecte que al meu entendre s’hauria de corregir: vostè ha esmentat que dins 
els serveis que ofereix la FES hi ha el d’ajudar en la bonificació de la formació a les 
empreses, i que aquest servei és gratuït per a les empreses que fan formació que 
ofereix la FES. A mi em sembla bé, però em semblaria que com a objectiu ha d’anar 
una mica més enllà, i afavorir la formació de tots els treballadors de la nostra localitat i 
comarca, i també de les empreses. D’alguna manera s’hauria de mirar d’estendre 
també sense cost, aquest servei a la resta d’empreses, primer perquè també ells ho 
necessiten, i en segon lloc perquè les petitíssimes empreses moltes vegades si han de 
pagar aquest servei, pràcticament és el mateix cost que ja suposa aquesta formació. 
Per tant a mi em sembla que d’alguna manera, o bé fent-ho gratuïtament o bé a prop 
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de la gratuïtat, s’hauria d’estendre aquest servei. 
Acabant, d’acord com he dit al començament, aquesta formació que ofereix a 
empresaris i a comandaments, però insisteixo també en la resta de treballadors.  
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. En primer lloc felicitem 
sempre els tècnics i l’equip que fa possible el funcionament d’aquests equipaments 
públics però sens voler mostrar la nostra disconformitat cap a la línia que està agafant 
la FES en aquests darrers anys.  
Quan la FES va ser creada l’any 1999  es va fer amb una vocació de formació 
universalista, fer arribar a Olot estudis superiors, per qui no podia anar a la Universitat, 
i dotar-los d’una entitat tant a nivell de qualitat com a nivell de certificació. Des 
d’aleshores la FES no ha parat d’oferir cursos i formació, però els darrers anys la FES 
ha fet un gir, que al nostre entendre no respon a les necessitats de formació de la 
població sinó a una voluntat política. Si abans a la FES es podien cursar estudis 
superiors en arts, humanitats, idiomes i formació empresarial, avui l’enfocament s’ha 
posat als estudis empresarials, tant de creació d’empresa i emprenedoria, com 
d’estudis de màster vinculats a ESADE pel que fa a RRHH o gestió empresarial.  I 
també tot els cursos que es deriven de Dinàmig.  
Veiem que la FES està al servei de Dinàmig que pas de la regidoria d’educació i això 
és molt significatiu en una ciutat que és educadora i que en el seu PEC del 2010 hi 
sortia esmentada i reforçada en el seu eix estratègic 3 pel que fa a l’educació i a la 
formació al llarg de la vida - tothom té dret a  rebre una cobertura adequada-  amb uns 
objectius de formar la nostra població adulta més enllà de la formació bàsica que 
compleix perfectament l’Escola d’Adults, una formació pel reciclatge, pel present, pel 
futur i sobretot per formar a persones més cultes i més crítiques.  
Però ara la FES està al servei de Dinàmig i del sector empresarial potent,  si també de 
la petita i mitjana empresa en la seva formació permanent de seminaris empresarials, 
però sobretot la crítica recau als cursos que ESADE ha instituït a Olot, com una 
segona seu, per evitar que els grans empresaris hagin de baixar a Barcelona, amb uns 
cursos que se’n van dels 6.000 als 12.000 euros. Com podeu imaginar, preus populars 
res de res, només uns privilegiats s’ho poden pagar. Qui pot pagar-se un estudi 
d’ESADE també pot anar a Barcelona a estudiar. 
I la pregunta que ens fem és:  és cap aquí cap a on volem formar la nostra població 
adulta? cap al sector productiu, empresarial, enfortint el sector econòmic, només.  
Hem oblidat els estudis per a la professionalització dels nostres joves, els estudis 
universitaris al voltant de les arts, les humanitats, la filosofia, la reflexió, hem oblidat la 
pluralitat de la nostra societat. Volem una vocació més Humanista de la FES. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer de tot, ja que 
el punt de partida és la valoració de la feina que ha fet la FES el 2016, nosaltres com 
no podria ser d’altra manera, valorem molt positivament la feina que fa tot l’equip 
directiu i l’equip tècnic de la FES, tant a nivell organitzatiu com de propostes. Entenem 
que les propostes que fan són de qualitat, i així ens ho han fet arribar. I és una 
anècdota:  hi ha un parell de regidors que durant aquest any han fet algun tipus de 
formació i llavors podem valorar la qualitat del que s’ofereix molt positivament.  
Sí que ja que el Sr. Vayreda ens ha convidat també a fer propostes i dir el nostre parer 
sobre la FES, nosaltres sí que tenim un desig i una reflexió general: el primer desig és 
que ens agradaria que aquesta part que ara és més troncal i empresarial la valorem 
molt positivament, en tots els seus àmbits i la seva oferta variada; però a nosaltres sí 
que ens agradaria que s’anessin afegint, a  mesura que es pogués, altres tipus de 
formacions; és veritat que es fa alguna cosa –em sembla que és bianual– com la 
vulcanologia, és fa algun altre tipus de cosa i ens agradaria que es pogués anar 
ampliant l’àmbit de formació a altres aspectes que també entenem que són importants.  
I sí fer una reflexió més general, que la gènesi de la FES, que en aquest cas sí que ve 
de l’equip de govern dels socialistes, del Sr. Lluís Sacrest, la Fundació estava molt 
pensada i focalitzada en els seus inicis, pel tema dels estudis superiors universitaris. A 



 

 15 

nosaltres sí que aquest objectiu ens agradaria que es mantingués aquesta idea que 
dintre de les possibilitats que hi ha, i es posés com un dels objectius a llarg termini, 
poder tenir més formació reglada, universitària, o de grau superior, i que la FES 
aquesta idea original que tenia, dintre les possibilitats i la realitat que vivim, no la 
perdéssim de vista; tot dient que la resta que fan ens sembla positiu i ens sembla que 
és un valor de la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. Alguns aclariments a això que deia el Sr. García: el que passa 
Sr. García és que tampoc podem fer tots el mateix. El que hem intentat una mica i 
estem intentant en el tema de la formació és ordenar una mica tota l’oferta, i anar-nos 
especialitzant. Molta d’aquesta oferta que ens plantejava vostè, s’està fent des de les 
Mates; s’estan fent diferents cursos. Formació més tècnica? La formació més tècnica 
requereix també unes instal·lacions que la FES no té. Per això nosaltres el que fem 
des del Garrotxa o d’altres centres educatius, i per això la FES des dels inicis ha fet 
sempre un altre tipus de formació. Ara intentarem ajuntar aquestes dues fundacions i 
que també la FES aglutini aquesta formació, però sempre una mica amb l’experiència 
del que ja s’ha fet a la ciutat. Kreas està fent també molts certificats per a moltes 
empreses. També hauríem de comptar la formació que s’està fent des de la regidoria 
d’Ensenyament. És a dir, que ja hi ha molts actors a la ciutat que estan fent aquesta 
formació, i el que no podem és des de la FES fer tota la informació, sinó intentar 
concentrar-nos en aquella que ens sembla que no s’estava fent. Això seria intentant 
arribar força a tothom. 
En quant al que deia de la bonificació per altres empreses, diria, perquè ho hem parlat 
alguna altra vegada, que hi ha algun dubte legal sobre si es pot fer aquesta funció; és 
una funció que legalment sap vostè que fan les assessories i gestories i hauríem de 
veure-ho, però en tot cas traslladaré la petició al Sr. Calabuig perquè ho pugui mirar. 
En quant al que deia la Sra. Tresserras, és evident que tenim dues prioritats, la nostra 
és crear llocs de treball, és ajudar la gent que trobi feina i durant aquests anys de crisi, 
és al que ens hem dedicat. I segurament tots tenim les nostres, de prioritats; aquesta 
és la nostra i per això hem intentat ajudar tanta gent com es pugui a tenir feina, formar-
se, sense deixar de fer el que diu vostè: formació artística. Per exemple l’Escola d’Art 
és un patró, estem fent en aquests moments formació per a estudiants de l’Escola 
d’Art i s’han fet diversos cursos; s’està fent a la FES des de fa molt de temps, formació 
de medi ambient que segurament vostè coneix bé, per acreditar tots els guies de la 
comarca. Recordo que es va fer a la FES un curs per a les directores de llars d’infants; 
per tant jo entenc que vostès tenen el discurs de l’empresa, i que sempre és tot contra 
l’empresa, però també els convidaria –ja els ho he dit alguna vegada al Ple– que 
intentem parlar de les realitats; mirin vostès el principal usuari de la FES: jo no he vist 
que siguin grans empresaris. El curs d’ESADE és un curs de 65 cursos; la majoria són 
autònoms, són professionals, són gent normal i corrent, sembla que aquí ara hagim 
muntat un holding per als empresaris, no sé on ho han vist perquè de 65 cursos un és 
el d’ESADE. Que sàpiga que gràcies a aquest curs d’ESADE, el números de la FES 
van més bé i gràcies a aquest curs, alguns cursos es poden fer gratuïts. Per tant, 
només faltaria que no es paguessin els cursos, no es pot imaginar que l’Ajuntament 
paga els cursos d’ESADE als empresaris; se’ls paga cada empresari, cada empresa, 
cada treballador –perquè en algun cas ho paguen els treballadors– però són cursos 
que ajuden a la FES. I a part que donen prestigi a la ciutat, i que si podem ajudar a 
que alguns càrrecs intermitjos, en lloc d’anar cada setmana a Barcelona, ho puguin fer 
a la nostra ciutat, em sembla que és positiu que ho puguem fer. 
Quant al que deia el Sr. Quintana, totalment d’acord que hem de mantenir lligada la 
FES en quant a temes universitaris, de fet va tenint relació amb totes les universitats; 
molta relació amb l’Escola d’Art. 
Només faré un apunt històric: qui va crear la FES va ser la Sra. Brussosa, és veritat 
que la va desenvolupar el Sr. Sacrest. Ho dic perquè jo vaig presentar-me en aquells 
moments per ser Director de la FES però no em van agafar, però jo em vaig presentar 
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en un concurs públic, i va ser en l’últim any de mandat de la Sra. Brussosa que es va 
crear, i llavors el Sr. Sacrest la va fer crèixer, va comprar l’edifici; només ho dic per ser 
justos.    
Intervé el Sr. García. Dues coses molt breus: reconec la tasca de les Mates i la 
formació que es fa als instituts, però insisteixo en que aquestes mancances que he 
comentat existeixen, malgrat que es faci alguna coseta. Jo penso que la mateixa 
voluntat a vegades que l’equip de govern posa en cercar recursos per altres aspectes, 
jo trobo a faltar en aquest sentit de cara a la formació continuada, recursos per dedicar 
a aquestes persones i col·lectius que he comentat abans, i que de vegades sabem que 
la Generalitat pot tenir l’excusa que tenim un atur més baix que la mitjana catalana, per 
tant, fa menys formació ocupacional. Però en tot cas, aquí té la part contrària, vol dir 
que tenim més treballadors en actiu, vol dir que en formació continuada els recursos 
haurien de se més grans del que són.  
I respecte al servei d’assessorament que ofereixen a les empreses, si el problema és 
que no es pot fer gratuït, que es cobri un euro, però em sembla que és de fàcil solució 
si la voluntat política hi és.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Nosaltres no digui el que no diem: no estem pas en contra 
dels empresaris, només faltaria, ni de la formació empresarial. Només que estem 
discutint, i evidentment, només faltaria que és el seu mandat i vostès fan el que volen, 
però estem discutint l’accent excessivament empresarial que posen a la FES i poc 
humanístic i poc de formació al llarg de la vida, que necessita tothom.  
I evidentment estem discutint aquests estudis d’ESADE perquè no ens sembla que un  
equipament públic com és l’Ajuntament hagi d’impulsar aquest tipus d’estudis tan 
altament qualificat, i que les persones que els poden fer tenen totes les possibilitats del 
món d’anar a Barcelona i tornar, i formar-se en ESADE, MBA, màsters i tot el que hi 
hagi. Però no estem en contra absolutament, dels empresaris; no diem coses que no 
diem. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
9.1. - DONAR COMPTE DE LA PARTICIPACIÓ A L'AGRUPACIÓ DE L'ATENEU 

COOPERATIU DE LES COMARQUES GIRONINES, ACGI 
 
Núm. de referència : X2017003959     
Núm. expedient: SG052017000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de la participació a l'Agrupació de l'Ateneu Cooperatiu de les 
Comarques Gironines, ACGI. 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Ens va semblar que és un projecte que preveu la 
participació de l’Ajuntament en aquesta agrupació, era bo explicar-lo. Aquest projecte 
surt una subvenció d’un programa impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Família, amb l’objectiu de fomentar dins el territori català el món de les cooperatives. 
Hi havia una destinació de sis milions d’euros a tot el territori per crear quinze ateneus 
a Catalunya, amb una subvenció de 215.000 euros. Al final s’han creat deu d’aquests 
ateneus, i un a les comarques de Girona.  
Aquí a Girona hi participem l’Ajuntament d’Olot conjuntament amb les entitats Gentis, 
Sepac, Labcoop i Daria i també amb el Consell Comarcal del Gironès, els Ajuntaments 
de Celrà i Sarrià de Ter, Vilablareix i la Diputació de Girona.  
Les accions que es faran aquí a la ciutat en relació a això, són dos eixos, el que es 
farà en primer lloc és una diagnosi de l’economia social i col·laborativa, per saber 
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quines empreses tenim; es faran també diferents tallers en relació a les cooperatives a 
les persones emprenedores que s’apropen al servei; es faran jornades obertes; 
s’elaboraran materials específics, i també es farà un treball amb possibles prescriptors, 
com poden ser les assessories o les gestories. 
Aquest és una mica el programa que es planteja, amb la participació, com deia, de 
l’Ajuntament per aquest 2017. Esperem que ens ajudi a difondre tot aquest món del 
cooperativisme, i estendre’l en una comarca i una ciutat, on com saben ja hi tenim 
alguns exemples, la majoria d’èxit, i per tant esperem que sigui d’èxit també aquest 
projecte.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. D’entrada, i sempre que ha 
sortit el tema cooperativisme, posem sobre la taula el nostre suport a aquest tipus 
d’empreses. De fet les cooperatives, com tothom sap, representen un altre model de 
relacions laborals, un altre model de propietat i d’empresa, que d’una manera molt 
clara amb la crisi econòmica s’ha demostrat que les cooperatives han tingut un 
comportament absolutament diferent, la pèrdua de llocs de treball que s’ha produït al 
sector privat, en el món de les cooperatives no té res a veure, aquí s’han buscat 
sempre en el possible, solucions que no comportessin l’acomiadament de persones i 
en una bona part ho han aconseguit.  
Una mica ressaltar també la importància d’aquest sector, que de vegades, excepte 
perquè tenim alguna cooperativa a casa nostra, però sempre que parlem, sembla que 
fan cosetes. Dir que a Catalunya són gairebé 46.000 les persones que treballen en 
aquest sector, que a les comarques de Girona tenim 250 cooperatives i gairebé 1.500 
treballadors, per tant estem parlant d’un sector potent i important. 
De la informació que ens ha donat el regidor i que és la que hem pogut atendre a 
l’expedient, d’entrada ens sembla molt positiu tot el que sigui impulsar això. De totes 
maneres, mirant informació, hem pogut accedir al projecte de la Catalunya central, 
també en aquest mateix projecte i he de dir que m’agrada bastant més, ells plantegen 
en el seu projecte tres objectius clars: crear 150 llocs de treball, atendre 1.000 
persones interessades en l’economia social i fer néixer 30 empreses cooperatives. 
Això a mi m’atreu molt més que les propostes més genèriques que planteja l’agrupació 
de les comarques de Girona. De totes maneres, el nostre suport i benvinguda a aquest 
tipus de proposta. 
 
Intervé el Sr. Lluís Rubió, en representació del grup municipal CUP. D’entrada ens 
sembla un projecte que podríem signar nosaltres, ara bé, pel que em anat investigant, 
veiem que a les comarques gironines neix amb certs dubtes.  
Quan vàrem veure la notícia a la premsa ens va sorprendre que aquest Ajuntament 
volgués participar d’aquest projecte. Bàsicament perquè fa uns mesos enrere, aquest 
mateix govern va impedir que Olot entrés dins la Xarxa de Municipis per l’economia 
social i solidària[ Llegint la poca documentació que hi ha, aquest  projecte, impulsat  
des de dalt, des del govern de la Generalitat i concretament des d’una Conselleria 
regentada per ERC, veiem  com els objectius que persegueix són  els mateixos: 
treballar  per  al foment de l’economia social i solidaria, impulsar  la creació i 
coordinació de cooperatives i treballar per a la justícia social i el bé comú. Esperem 
que ens en puguin donar més informació. 
També evidenciar que en aquest vaixell no hi ha pujat tothom. Són pocs els pobles de 
la província de Girona que, de moment, s’hi han sumat. Com es traslladarà la 
col·laboració de la ciutat? 
També hem vist que la ubicació és curiosa. Edifici construït amb fons FEDER per 
ubicar-hi projectes de dinamització del territori i que no han anat massa bé, ara s’hi 
ubicarà aquest projecte que, a més a més, ja ve amb una privatització en la gestió, és 
a dir que ja s’ha contractat a una empresa.  
Tot plegat ens genera dubtes, n’estarem pendents. 
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Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres estem a favor 
que hi hagi aquest compromís de sumar-se a l’Ateneu Cooperatiu, entre d’altres coses 
evidentment perquè surt d’una conselleria governada per ERC i per tant estem molt 
contents que es facin iniciatives d’aquest estil.  
Ara, també ens agradaria recordar que tan bé les cooperatives malgrat vulguem 
impulsar-les i vulguem que sigui una forma jurídica d’empresa que arreli més, que té 
moltes avantatges i virtuts, que no caiguem en el dogma de pensar que és l’única 
forma empresarial vàlida o l’única bona. Hi ha moltes formes jurídiques, es pot fer-se 
autònom, fer una societat civil, una societat mercantil de tots els tipus que hi ha, i pots 
fer una cooperativa. I això depèn no de si un model és més bo que tots els altres 
sempre, sinó de les necessitats que tingui aquell projecte, del nombre de promotors, 
del capital inicial, de la capacitat de finançament. I que per tant, no hem de caure en 
cap dogma especial sobre si les cooperatives són l’únic model desitjable o no. Que 
segurament haurien de tenir més paper a la societat que tenim, segurament; que són 
útils per fer que molts projectes funcionin millor i de forma més justa, segur.  
Però nosaltres, jo crec que amb la legitimitat que tenim de ser els impulsors d’aquesta 
proposta des del partit, també ens permet posar aquest punt crític, de dir que no 
caiguem en cap dogma, com si les cooperatives de cop i volta fossin l’única solució per 
curar les injustícies econòmiques del nostre món. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Sí, Sr. García, també hi ha indicadors en el nostre projecte. És 
a dir, aquest és un projecte que no lidera l’Ajuntament d’Olot, el lidera especialment el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà, amb algunes entitats, que 
promou el Departament, hi havia una convocatòria oberta; uns presentaven 
agrupacions. Nosaltres ens hi sumem perquè no ho podíem liderar, un projecte 
precisament pels indicadors; a nosaltres ens sembla i jo hi vaig ésser el dia de la 
presentació i hi comença a haver dubtes reals que algun any es puguin crear 30 
cooperatives a les comarques de Girona. És clar, això en cap moment es podia 
imaginar que des d’Olot sol podíem crear en un any trenta cooperatives a la ciutat, 
llavors de seguida vàrem pensar que era millor sumar-nos però tots els projectes tenen 
uns indicadors i veurem què. En aquest cas a Girona són 1.000 persones ateses i 
trenta cooperatives que hem de veure si el projecte és capaç de fer-ho.  
En quant al que deia el Sr. Rubió, és clar, el plantejament és el que dèiem: ve per unes 
bases que ens hi hem d’acollir, que marquen uns indicadors, el funcionament el marca 
el Departament , ja preveien també les bases qui es podia presentar, la col·laboració, i 
per tant el que fem l’Ajuntament és sumar-nos a aquesta elecció. I surt de dalt, 
bàsicament perquè és qui paga el Departament, és qui posa els diners i financia amb 
215.000 euros l’estructura de personal que farà tot aquest treball.  
I totalment d’acord amb el que deia el Sr. Juncà al final: darrera de cada sistema 
empresarial hi ha persones, i hi ha persones que ho fan molt bé en una empresa, en 
cooperatives, i suposo que al revés també. Per tant, del que es tracta una mica és de 
difondre un nou model, que és veritat que a Girona en general és molt menys utilitzat 
en relació a totes les comarques del país, i a veure si som capaços d’aplicar èxits com 
el que tenim, que havíem tingut la Cooperativa la Fageda Fundació, o la Cooperativa 
Suara, que sembla que també té seu aquí, o cooperatives d’ensenyament; la 
Cooperativa de la Vall d’en Bas; cooperatives agrícoles... per tant si som capaços. 
Algun altre exemple pot sortir, benvingut sigui, però sempre deixant clar això, que 
darrera de tot sempre hi ha persones que són les que fan bons o mals projectes.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
10.1. - APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DE FITXERS DE 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017003937     
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Núm. expedient: SG032017000001 
 
El Ple de la Corporació, en sessions de 19 de juny de 2008 i 18 de juny de 2009, va 
aprovar els fitxers per al tractament de dades de caràcter personal de titularitat de 
l’Ajuntament. 
 
En aquests moments, a 8 anys de l’aprovació dels fitxers anteriors i amb l’objectiu de 
fer més viable la gestió de la protecció de dades, en el marc de la Llei Orgànica 
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de 
desenvolupament, es fa necessari  modificar els fitxers existents, creant nous fitxers i 
suprimint els fitxers existents. 
 
Vist que amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per a 
l’exercici efectiu d’aquets drets, l’art. 20 de la LOPD i l’art. 52 del Reial decret 
1720/2007, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el reglament del desplegament  de 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal preveuen que la creació, modificació i supressió dels fitxer de les 
administracions públiques que continguin dades de caràcter personal, sols es podrà 
dur terme en virtut d’una disposició general o acord publicat en el diari oficial 
corresponent. 
 
Vist  que de conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, 
d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la Corporació Local 
queda sotmesa a l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
en matèria de protecció de dades. En aquests termes, les Corporacions Locals 
crearan, modificaran i suprimiran el seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança 
municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general en els termes previstos a la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local i, en el seu cas, en la 
legislació autonòmica. 
 
Vista la Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament d’Olot elaborada a l’efecte que s’acompanya a aquest expedient. 
 
Vist el que disposen els arts. 20.2 de la LOPD, l’art. 54 del RD 1720/2007 d’aprovació 
del Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de 
dades de caràcter personal,  l’art. 3 de la Llei 32/2010 de l’Autoritat Catalana de  
Protecció de Dades. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter 
personal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Aprovar la creació dels fitxers automatitzats i no automatitzats que es detallen 
en el document annex I de la Ordenança, el qual forma part del present acord, la 
titularitat del quals correspon a l’Ajuntament d’Olot, que es regiran per les disposicions 
generals,  normes legals i reglamentàries que per la seva matèria i àmbit els 
correspon, instruccions que es detallen per a cada un d’ells, i per la normativa que ne 
cada moment estigui vigent en matèria de protecció de dades. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació dels fitxers automatitzats i no automatitzats que es 
detallen en el document annex II de la Ordenança, el qual forma part del present 
acord, la titularitat dels quals és correspon a l’Ajuntament d’Olot, creats per acord del 
Ple municipal de data 19 de juny de 2008  i modificats per acord del mateix òrgan de 
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data 18 de juny de 2009.  
 
Quart.- Aprovar la supressió dels fitxer automatitzats i no automatitzats que es detallen 
en el document annex III de la Ordenança, el qual forma part del present acord, la 
titularitat dels quals és correspon a l’Ajuntament d’Olot, creats per acord del Ple 
municipal de data 19 de juny de 2008  i modificats per acord del mateix òrgan de data 
18 de juny de 2009. 
 
Cinquè.- La titularitat dels fitxers regulats pel present acord correspon a l’Ajuntament 
d’Olot, que adoptarà les mesures necessàries per assegurar que les dades de caràcter 
personal s’utilitzaran exclusivament per les finalitats que justifiqui la seva creació. 
 
Sisè.- Sotmetre aquest acord i l’Ordenança reguladora de fitxers de caràcter personal 
de l’Ajuntament d’Olot a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al utlletí oficial de la Província de Girona  per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. També es publicarà i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
En cas de no presentar-se al·legacions durant el termini d’informació pública, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Seguidament es publicarà el text íntegre de la 
Ordenança aprovada al BOP i al tauler d’anuncis. 
 
Setè.- Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la documentació relativa als fitxers que 
es creen i suprimeixen a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
Vuitè.- Facultar a l’Alcalde-President  per tal que realitzi els tràmits necessaris i signi el 
documents  que resultin escaients al respecte. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fité. Es tracta de fer l’aprovació inicial de l’ordenança que 
modifica l’Ordenança vigent en aquests moments, que es va crear l’any 2008 i el que 
pretén, fonamentalment, és registrar tots aquests fitxers al Registre general de 
Protecció de Dades de Catalunya; crear els nous fitxers necessaris per protegir 
adequadament totes les dades que han de complir aquesta normativa de protecció de 
dades; modificar i suprimir alguns dels fitxers que tenim en aquests moments i que ja 
no ens calen i també definir el nivell de seguretat adoptat per cadascun d’aquests 
fitxers.  
Aquesta Ordenança estarà en exposició pública durant trenta dies, i tindran temps per 
a revisar-la i estudiar el que contempla, i a partir d’aquí, d’aquí a un mes faríem 
l’aprovació definitiva.  
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. És evident que cal 
protegir les dades de caràcter personal, per tant no hi hauria d’haver cap problema per 
a votar-hi a favor. Però aquesta ordenança conté un element que nosaltres no hi 
estem d’acord; l’ús de càmeres de vigilància. Nosaltres no estem d’acord amb la 
instal·lació de càmeres a l’espai públic perquè creiem que atempten directament 
contra el dret a la privacitat.  
Des del nostre punt de vista no podem regular una vulneració del dret a la privacitat de 
les persones, per tant ens abstindrem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1 
OeC) i 3 abstencions (CUP). 
 

11.1. - MOCIÓ CONJUNTA PER A LA MILLORA DE LA LÍNIA R3 I EL 
RECONEIXEMENT DE L’ESTACIÓ DE TORELLÓ COM A ESTACIÓ DE 

REFERÈNCIA PER A LA GARROTXA 
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Núm. de referència : X2017001266     
Núm. expedient: SG022017000004 
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general, al qual 
han de poder accedir tots els ciutadans.  
 
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar 
constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 
 
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3 
funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a 
uns preus raonables. 
 
Atès que les millores en les comunicacions per carretera han acostat la Vall del Ges i 
La Garrotxa i que, per tant, l’Estació de Torelló és la més pròxima a moltes de les 
poblacions d’aquesta comarca. 
 
Per tot això es proposa a aquest ple municipal acordar els punts següents: 
 
Primer – Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir millores per 
a la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 
 
Segon – Reconèixer l’Estació de Torelló com a estació de referència per enllaçar La 
Garrotxa amb Barcelona i l’àrea metropolitana de manera econòmica i sostenible.  
 
Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat i a qui correspongui perquè 
s’articuli un servei de bus que connecti els municipis de La Garrotxa i l’Estació de 
Torelló i que, evidentment, estigui coordinat amb els horaris dels trens. I perquè 
s’incorpori la comarca de La Garrotxa dins la tarifa integrada. 
 
Quart – Instar ADIF perquè faciliti i col·labori en l’adequació de l’aparcament que hi ha 
darrere l’Estació de Torelló, un aparcament que ha de ser per als usuaris del tren 
d’acord amb el compromís manifestat per l’Ajuntament de Torelló. 
 
Cinquè – Manifestar la voluntat d’impulsar i participar, conjuntament amb altres 
institucions i organismes de La Garrotxa, en campanyes per promoure l’ús del tren. 
 
Sisè - Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu 
“Perquè no ens fotin el tren”, presenti una proposta de racionalització dels horaris de la 
línia R3 adaptada a la mobilitat actual de la població perquè pugui ser debatuda i 
consensuada. 
 
Setè – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió 
dels horaris del tren, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre aquest i els 
autobusos urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de 
transport públic. 
 
Vuitè – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i 
RENFE a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en 
funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a 
l’hora d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent 
que es destinin vehicles de seients “tous” a aquests trajectes.   
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Novè – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal de La 
Garrotxa, a ADIF, a RENFE i al col·lectiu Perquè no ens fotin el tren 
(pqnoensfotintren@gmail.com). 
 
Intervé l’Alcalde. Hem intentat posar-nos en contacte amb persones del col·lectiu i a 
última hora no ha estat possible. Per tant, presentarà el Sr. Berga i després tothom 
parlarà.  
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. La presentaré perquè ens hem posat en contacte 
amb el col·lectiu per veure si era possible que la presentessin ells; no ha estat 
possible, no els hi anava bé venir, en tot cas com que em penso que tots els grups que 
estem aquí representats eren a la presentació que es va fer al Consell Comarcal,  
presento la moció en nom d’ells. 
Aquesta és una moció del Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” per exigir la 
racionalització dels horaris de la línia de Rodalies R3, estem parlant de la línia que 
connecta Barcelona i la seva àrea metropolitana amb Ripoll, passant per Vic, Torelló i 
acabant a Ripoll. D’alguna manera enllaça amb un acord de Ple que ja es va fer aquí 
l’any 2010, ara fa set anys, en què ja demanàvem aquest plenari a la Generalitat que 
fes el desdoblament de la via fins a Ripoll, que això ens hauria de permetre tenir una 
freqüència d’horaris que la fes competitiva amb el transport de busos, i que ens 
permetés que els ciutadans de la Garrotxa tinguéssim una estació de tren molt 
propera.  
És a dir, a ningú se li escapa que dintre de la planificació ferroviària d’aquest país, a 
curt o a mig termini, no serà possible que el tren arribi a la nostra comarca. Això no ho 
interpretin com una renúncia, en aquest moment crec que la gran majoria de persones 
defensen que el tren és el transport de viatgers del futur, i no hem de renunciar que en 
el futur es pugui tornar a estudiar alguna qüestió relacionada amb això; però a curt o 
mig termini això no serà possible. Mentrestant una massa crítica de gairebé 40.000 
habitants que vivim aquí –probablement als de la corona de la Vall de Llierca ja no els 
hi toqui tan directament– els que vivim a Olot, la seva corona i el que és la Vall del 
Brugent, doncs reconèixer l’estació de Torelló com l’estació de referència de la 
comarca, i fer-ho per unanimitat com ho vàrem fer ahir tots els grups polítics que tenim 
representació en el Consell Comarcal; és dir val la pena, perquè ja no estem parlant de 
la població de Torelló i del seu entorn immediat, sinó que estem parlant d’una massa 
crítica molt més gran. 
El tren arriba fins a Granollers amb dues vies, a partir d’allà és una única via, això fa 
molt difícil una freqüència d’horaris competitiva; s’haurien de fer brancals perquè un 
tren en deixi passar un altre a cada moment. És complicat, és un desdoblament a què 
no renunciem, i per a nosaltres també seria importantíssim disposar d’un bon 
aparcament proper a l’estació, i per descomptat un sistema llançadora de bus que 
connectés la comarca amb aquesta estació i que ens ho fes tot més fàcil. Tots sabem 
el que representa anar a Barcelona amb cotxe i haver de deixar el cotxe en un 
aparcament, el cost que suposa, estem encara fora de la integració tarifària d’aquell 
desplegament de corones que permetia que econòmicament l’ús del transport públic 
continua essent, si no és amb tiquets i continua essent car amb bus, el tren és més 
sostenible; són  moltes les virtuts que té.  
Per tant a través d’aquesta moció el que demanem és sumar-nos, tots els ajuntaments 
de la comarca en una data, a aquesta idea que Renfe, Adif, la Generalitat, tothom qui 
té alguna manera relació, ens tingui en compte a l’hora de donar valor a l’estació de 
Torelló.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En primer lloc agrair al 
Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” la feina que han fet fins ara, que ha fet possible 
també que aquestes mocions hi ha coses que de manera unànime s’estan generant.  
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L’altra, el suport a la iniciativa aquesta de convertir Torrelló en l’estació de la Garrotxa, 
no en un sentit possessiu, sinó de referència, com deia el Sr. Berga. Recalcar el tren 
com a mitjà de mobilitat sostenible i econòmic, que també destacava el Sr. Berga, per 
a moltes persones desplaçar-se a Barcelona serà molt més econòmic amb el tren que 
no utilitzant el cotxe. Això ha suscitat, i cal valorar-lo, l’acord unànime a la nostra 
comarca per donar-li suport i finalment el que ens recordaven en la presentació d’ahir, 
que una cosa i el pas són els acords d’aquests mocions, però que caldrà després 
continuar treballant per fer possible les propostes que aquí s’hi contenen. I per tant, 
votarem favorablement com no hi havia dubte.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Som una comarca 
aïllada del transport públic, tenim una TEISA amb preus poc assequibles, es va 
eliminar el tren .. 
Primer de tot agrair al col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” la seva tasca realitzada i 
com ells diuen perquè segueixin sent un corcó per tal d’aconseguir un transport públic 
digne i de qualitat.  
L’administració pública ha de vetllar perquè el transport públic sigui un transport de 
qualitat.  
No es pot dir: “oh, és que la gent no el fa servir” o “no l’utilitza”. 
L’administració ha de garantir uns horaris racionals, combinacions amb altres mitjans 
de transports, aparcament prop de les estacions, preus assequibles, accessibilitat per 
a totes les persones,  etc.    
Som una comarca molt maltractada a nivell de transport públic i per això utilitzem molt 
el cotxe. Durant molts anys i encara ara, només hem tingut una empresa de busos que 
només fa el transport regular.  Els horaris són el que són, i tot i haver-hi descomptes, 
els preus també són el que són: un bitllet per a anar a Barcelona val 18 euros.  
Pensem que és necessari per a la Garrotxa que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat treballi per crear una vertadera xarxa de transport públic i que 
l’Ajuntament i el Consell instin el Departament a que ho faci. El primer pas és incloure 
la comarca a la xarxa de transport integrat. 

 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Veig que són el 
darrer en intervenir, intentaré no repetir-me gaire. Nosaltres òbviament donem suport a 
la feina d’aquest col·lectiu, o sigui pugem al tren del Col·lectiu “Perquè no ens fotin el 
tren”, i els hi donem suport en les seves reivindicacions.  
Sobretot perquè és veritat que malauradament tenim un problema, i és que el tren, tant 
el tren com la via del tren depèn de l’Estat, o sigui, no depèn de nosaltres. Segurament 
amb més o menys èxit, nosaltres podríem mirar de pressionar si depengués del govern 
de Catalunya, perquè estudiés una via que penso que és una vergonya, perquè tarda 
més que fa setanta anys en fer aquest recorregut; i nosaltres ens en podem beneficiar, 
però ells que ho pateixen són més perjudicats, i el fet que sigui l’estació de referència 
dels olotins i dels garrotxins, ens sembla que és una bona idea. I per això, pugem al 
tren d’aquesta moció.  

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC).  

 
12.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CiU, ERC, CUP, OeC PER A 
L'ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 

 
Núm. de referència : X2017003946     
Núm. expedient: SG022017000007 
 
Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel 
Referèndum amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats, 
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sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials. 
 
Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar a 
Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de 
fer-lo de manera acordada amb l’Estat espanyol i de buscar també suports fora del 
país. 
 
Atès que el dia 1 de febrer de 2017 a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es 
va aprovar un manifest en el que es demana als Governs de Catalunya i de l’Estat 
espanyol a superar els obstacles polítics, i a assolir un acord que permeti la celebració 
d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual sigui 
políticament vinculant i efectiu. 
 
Atès que entre els acords de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es preveu 
l’adhesió de persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya.   
El grup dOlot en Comú proposa al ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS, 
 
1. Adherir l’Ajuntament d’Olot al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que 

s’adjunta. 

2. Comunicar el present acord als representants de partits polítics, entitats, sindicats, 
governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials del Pacte 
Nacional pel Referèndum. 

 
MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves estructures polítiques no el reconeguin així. 
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població. 
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum. 
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la 
societat organitzada a favor del seu dret a decidir. 
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha 
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 
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Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços. 
 
Per tot això : 
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu. 
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot. 
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
 
Presenta la proposta el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Els antecedents 
són coneguts per tothom, el 23 de desembre de l’any passat es va constituir el Pacte 
Nacional pel Referèndum, més de 80 entitats, on hi havia partits, sindicats, governs 
locals, diferents agents socials, van signar aquest Pacte. El dia 1 de febrer es va 
acordar el manifest que avui presentem per a l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot. 
Recordar que el desig del referèndum concita les voluntats del voltant del 80% dels 
catalans i catalanes com a mitjà per a solucionar el conflicte que tenim a sobre. Només 
faré un petit resum perquè cadascú pugui aportar la seva visió i el seu matís.  
El manifest en definitiva, el que demana als governs de Catalunya i de l’Estat espanyol 
és que se superin els obstacles polítics i la voluntat d’assolir un acord que permeti la 
celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del 
qual sigui políticament vinculant i efectiu. I entre els acords que proposa aquesta 
moció, hi ha aquest de l’adhesió del nostre Ajuntament al Manifest. 
Dir també en tot cas que aquestes últimes hores, a part de les entitats d’una manera 
col·lectiva, es demana l’adhesió que també es pot fer a títol personal i particular, que 
en només set hores hi ha hagut ja més de 10.000 persones que s’hi han adherit, i en 
tot cas la voluntat i el desig que aquest esforç per sumar voluntats que siguin capaces 
de resoldre el problema que tenim a sobre.  
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP.  No confiem 
excessivament, per no dir gens, que a l’altra banda a l’Estat hi hagi algú que vulgui 
acordar el referèndum, en tot cas, respectem i valorem positivament que es treballi fins 
al final perquè algú respongui. El que sí que volem deixar clar és que el setembre del 
2017 està a tres cantonades i que encara no tenim data, per tant, fer un referèndum 
amb garanties no té res a veure amb dilatar la data. 
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La lògica no ha de ser temporal sinó de voler exercir el dret a l'autodeterminació, i ha 
recordat que al Congrés encara hi ha dues terceres parts que formen el "búnquer" de 
PP i PSOE. 
Davant d'aquest escenari, "només tenim dues opcions: seguim construint per si algun 
dia les dues terceres parts són menys i la fraternalitat s'estén a l'Estat, o bé 
reconeixem i exercim el dret a l'autodeterminació". "la ruptura amb l'Estat, a més, pot 
democratitzar l'Estat", perquè esquerdaria el règim del 78. 
La suma de forces socials catalanes que garantiran la celebració del referèndum, que 
nosaltres faríem avui mateix perquè d’aquí al setembre no veiem possibilitats de canvi 
més enllà del govern de l’estat opressor, és important i cabdal perquè tot allò que no 
fem nosaltres serà fet contra nosaltres. 
Saben, tan bé com jo, que tenim un estat amb la democràcia segrestada, primer per 
un govern antidemocràtic i segon pel mercat lliure. Pensem que cap persona, ni cap 
partit, ni cap govern, que es faci dir demòcrata no pot impedir que s’exerceixi el dret, 
reconegut dins la declaració dels drets humans, i un dels principals pilars de la pròpia 
democràcia, que les persones decidim.  
Pensem que és un error històric i els passarà factura perquè som allò que fem, que el 
PSC voti en contra d’aquesta moció i que no participi de l’exercici més clar, nítid i 
coherent de les democràcies. No hi ha més debat. 
Les amenaces’ de l’estat espanyol per frenar el referèndum són previsibles i 
lamentables, i alhora, proporcionals a la manca de democràcia.  
Un 80% d’aquest país vol decidir. 
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també estem 
satisfets d’aquesta moció conjunta, amb els companys d’OeC. Potser sí que també 
ens agradaria que els companys del PSC s’hi sumessin, però tampoc els esperàvem 
ara; ja vindreu.  
I només recordar als companys d’OeC que de promeses, voluntats i desitjos fa molt de 
temps que en vivim, i que per tant, ara ha arribat el moment de posar-hi una mica més 
de compromís, i vindran mesos que faran falta gestos concrets i ser valents en 
posicions i decisions concretes, i que no n’hi haurà prou només amb el suport teòric al 
referèndum i que segurament les excuses per tirar endavant, que fins ara s’han fet 
servir, s’hauran de deixar de fer servir. I per tant us animem a vosaltres, aquí a Olot, i 
a la formació política que representeu, que també sigueu valents i que sigueu 
conscients que aquests tipus de mocions al final, un dia s’acabaran, que no podem 
estar perpètuament aprovant mocions i fent declaracions i expressant gestos i desitjos, 
perquè així només, el referèndum no arribarà. 
 
Intervé el Sr. Guix, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres no ens hem 
sumat a aquesta moció, justament perquè el nostre partit no estava en aquesta taula a 
favor del referèndum, la Taula aquesta que es va constituir a Barcelona. En tot cas 
saben molt bé quina és  la posició del nostre partit, nosaltres estem per la reforma de 
l’estat en un estat federal, per tant estem a favor de la reforma de la Constitució, i en 
tot cas aquí sí que vindrà un referèndum quan s’hagi d’aprovar aquesta Constitució 
reformada. En tot cas aquest és el nostre full de ruta, ho hem deixat molt clar des de 
sempre.  
El que passa que sí que veiem que és una moció molt oberta, i en tot cas, agraïm les 
paraules del Sr. García, i el nostre vot serà una abstenció, no serà un no. 
Dir al Sr. Rubió que no m’ha agradat el seu to perquè això que “ja ens arribarà el 
moment” o no sé què ens ha dit; cadascú té les seves opinions, cadascú té la seva 
manera d’actuar, Sr. Rubió, i en tot cas estem en una democràcia que ens ha costat 
molt d’obtenir-la, i aquest règim que vostè diu del 78, molts el vàrem haver de patir 
perquè poguéssim tenir aquesta democràcia que estem avui i en podem gaudir. 
 
Intervé el Sr. Berga, en representació del grup municipal CiU. Aquest Pacte pel Dret a 



 

 27 

decidir del juny de 2013 s’ha passat a aquest Pacte Nacional pel Referèndum, del 
desembre de 2016, els catalans volem un referèndum vinculant; sabem que exercir el 
dret a l’autodeterminació està reconegut a la Carta de les Nacions Unides, a la 
Declaració dels Drets Humans, i per tant crec que són anteriors a la Constitució si no 
m’equivoco, i per tant volem aquest referèndum vinculant i esperem que es trobi la 
manera que es pugui realitzar.  
 
Intervé el Sr. Rubió. Jo no m’he posat amb vostès, senzillament he dit “la història 
posarà cadascú al seu lloc”, si vostè s’ha sentit al·ludit... Llavors pel tema del to, potser 
haurem de fer classes i potser m’hi apuntaré, o al Happy Day, perquè el to, és el meu. 
Intento ser el màxim educat possible, intento no faltar mai al respecte, i em sembla 
que mai ho he fet en aquest Plenari. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 CUP, 1 
OeC) i 3 abstencions (PSC). 
 

13.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC REFERENT A LA TAXA PER L'ÚS 
PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES 

INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I 
HIDROCARBURS 

 
Núm. de referència : X2017003961     
Núm. expedient: SG022017000008 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els darrers anys les companyies subministradores de serveis bàsics, i particularment 
les elèctriques, han vist incrementats els seus ingressos alhora que la ciutadania ha 
patit un increment desmesurat de les tarifes. Aquesta situació ha posat en risc l’accés 
de moltes famílies als subministraments essencials, accentuant la problemàtica de la 
pobresa energètica. 
 
Per la seva banda, l’Estat espanyol enlloc de vetllar pels interessos dels ciutadans ha 
optat per prioritzar els interessos econòmics de les grans corporacions, algunes 
vegades per acció i altres vegades per omissió. Els ajuntaments també hem patit la 
posició de poder d’aquestes companyies que, amb la complicitat de l’Estat, sovint han 
trobat els mecanismes legals per eludir el pagament de taxes municipals. 
 
Un exemple clar és la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini 
públic que han d’abonar les empreses de subministraments per les instal·lacions de 
generació, transport i distribució. La llei d’hisendes locals recull a l’article 20.3.k  la 
possibilitat d’establir una taxa per gravar les instal·lacions de transport d’energia 
elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, subsòl o el vol de vies públiques o d’altres 
terrenys de domini públic local. 
 
A més, l’article 24  de la llei d’hisendes locals defineix els mètodes de càlcul de la 
quota tributària ja sigui a través de la valoració de la utilitat de mercat derivada de l’ús 
o aprofitament o bé de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que 
obtingui l’empresa subministradora al terme municipal per l’aprofitament especial del 
sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
Les companyies afectades per aquestes taxes han presentat nombrosos recursos 
davant els tribunals demanant l’anul·lació de les ordenances fiscals que les regulen, 
argumentant que la quota exigida no estava prou fonamentada o bé era 
desproporcionada.  
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Mitjançant les ordenances fiscals els municipis poden exigir, com es fa a Olot, a les 
empreses explotadores de serveis de subministraments que, actuant com a 
distribuïdores i/o comercialitzadores, presten serveis que resulten d’interès general o 
afecten a la generalitat o a una part important del municipi una taxa de l’1,5 per cent 
sobre els ingressos bruts generats al municipi.  
 
Atès que les sentències del Tribunal Suprem estableixen que els ajuntaments també 
podran establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes que travessen el 
terme municipal, però que no van directament vinculades a la prestació de serveis al 
municipi. 
 
Atès que segons el que estableix la doctrina del Tribunal Suprem es pot determinar 
com a base imposable el valor de la utilitat que reporta l’ús privatiu o aprofitament 
especial del domini públic, tant en sòl rústic com urbà, i aquesta utilitat pot calcular-se 
partint del valor cadastral del sòl amb construccions, considerant construccions les 
pròpies línies elèctriques d’alta tensió, així com altres elements de la instal·lació. 
 
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament d’Olot 
proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Dur a terme els tràmits necessaris per aprovar l’ordenança fiscal relativa a l’ús 
privatiu o aprofitament del domini públic fet per aquelles empreses que, sense prestar 
directament serveis de subministraments bàsics al municipi, compten amb 
instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua o hidrocarburs que 
transcorren pel terme municipal, aplicant com a base imposable el valor de la utilitat 
derivada de l’aprofitament especial o l’ús privatiu del domini públic local, calculat 
aquest valor a partir dels valors cadastrals amb construcció. 
 
Segon. Destinar els majors ingressos obtinguts per l’aplicació d’aquesta taxa a 
implementar polítiques per combatre situacions de pobresa energètica 
 
Tercer. Exigir al govern de l’Estat espanyol que, en cap cas, traslladi el major cost 
suportat per les companyies a les tarifes o peatges que paguen els usuaris per serveis 
essencials com el gas, l’aigua o l’electricitat. 
 
Quart.  Encarregar un informe tècnic econòmic per concretar la regulació i import o 
càlcul de la taxa.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Presenta la proposta la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Des 
d’ERC portem aquesta moció per demanar que s’apliqui una taxa per l’ús privatiu i 
ocupació de l’espai públic de les empreses subministradores d’energia.  
Ho fonamentem en dues prèvies: la primera és que hi ha un infrafinançament bastant 
important de les hisendes locals, i per tant el que passa és que per als ajuntaments 
han d’aconseguir diners de finançament a partir d’impostos, com per exemple l’IBI, que 
recau normalment sobre els ciutadans i les famílies. Això fa que pensem que la feina 
nostra com a regidors és ser el màxim d’imaginatius i de fer que aquests recursos 
puguin venir d’altres tipus de fonts, i en aquest cas, hi ha una llei, que és la Llei 
d’Hisendes Locals, que permet establir una taxa, de fet dues taxes, sobre aquestes 
empreses subministradores d’energia, i això també ho fonamentem en un altre punt, 
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que és que de fa temps, a nivell de l’estat espanyol, les portes giratòries, els oligopolis 
energètics, el descontrol tarifari, i les pujades d’alguna manera indecents de les 
factures dels subministraments –pensem bàsicament en elèctriques i gas– fa que des 
de les hisendes locals també es pugui implementar aquesta taxa i pensem que està 
absolutament justificada. 
Hi ha dues possibles taxes, dèiem abans, els articles 23 i 24 de la Llei d’hisenda local, 
explica que hi ha una possible taxa sobre els consums elèctrics, i aquesta taxa està a 
les nostres Ordenances Fiscals, però també hi ha una altra taxa que és possible, que 
és sobre l’ocupació d’aquestes empreses distribuïdores dels sòls urbans i dels sòls 
rústics, i per tant, el que faria això és crear una nova bossa d’ingressos per a aquest 
ajuntament, que nosaltres pensem que aquesta bossa d’ingressos, com que té un 
origen de nou i per tant no estaria contemplada fins ara, es podria destinar a tipus de 
serveis per a la comunitat que poguessin estar relacionats amb el tema de l’energia, 
com podria ser la pobresa energètica, i el fet que nosaltres presentem en aquestes 
dates aquesta moció, bàsicament és perquè sabem que fa poc que s’han aprovat les 
Ordenances Fiscals, però també entenem que justament aquesta taxa necessita d’un 
treball tècnic previ, bastant llarg, i que ha de ser molt ben fet perquè no pugui ser 
impugnat per aquestes companyies elèctriques i de subministraments en general. I per 
tant pensem que està bé fer-ho amb temps, està bé pensar-ho des de ja, i que aquesta 
taxa es pugui implementar a les Ordenances Fiscals del 2018.  
A continuació la Sra. Barnadas llegeix els acords que es proposen adoptar.  
Per tant en resum, la idea és que hi ha dues taxes possibles a aplicar, l’Ajuntament 
només n’aplica una, i per tant nosaltres demanem que s’apliqui aquesta segona taxa.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En tot cas valorem molt 
positivament aquesta proposta d’ERC en explorar aquesta possibilitat d’aquesta taxa, 
tal com ha comentat la Sra. Barnadas en el sentit que els ajuntaments estem 
infrafinançats, i també una sentència recent respecte del tractament de les plusvàlues, 
que si es confirma també minvaran els ingressos de l’Ajuntament.  
Per tant, positiva aquesta proposta i encara més el fet que si es pot aplicar el fet que 
s’apliqui al tractament de la pobresa energètica, que si li traiem aquest adjectiu que 
penso que és com hem de fer aquestes coses, i parlar de pobresa directament, que té 
vàries cares, i una és l’energètica. Hi votarem favorablement. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Des de la CUP volem  fer 
alguns comentaris i plantejar alguns dubtes en relació a la seva moció. 
Com vostès sabran el sector energètic  de l’Estat va patir una gran transformació arran 
del procés de liberalització que va encetar en el seu moment el PSOE i va continuar el 
govern del PP a partir de l’any 1996. Els moments a destacar d’aquest procés són la 
privatització d’empreses públiques com Endesa (que va arrencar l’any 1988), Repsol i 
Gas Natural (les dues es van produir l’any 1997) i Red Elèctrica (que va ser 
privatitzada l’any 1999), així com l’aprovació per part del Congreso de los Diputados 
de la Llei 54/1997 de 27 de novembre del Sector Energètic. Fins aquell moment era el 
govern de l’Estat el que exercia el control d’aquest sector, dictaminant els preus dels 
hidrocarburs i els preus de totes les fases de les activitats destinades a garantir el 
subministrament elèctric, que com saben són la generació, el transport, la distribució i 
la comercialització final de l’energia. En aquella època l’obtenció de beneficis i més 
beneficis fent negoci dels serveis bàsics no regia el sector sinó que ho era la prestació 
d’aquests serveis garantint que els costos derivats en cadascuna de les fases 
descrites amb anterioritat es computaven en la preu final a pagar pel consumidor, 
garantint que aquest no era el resultat de les lògiques especulatives que regulen els 
mercats, sinó per criteris més justos. 
Aquell procés de privatització, que no oblidem va arrencar amb el govern del PSOE i 
va culminar el PP amb el suport de la ja extinta CiU, es va vendre a l’opinió pública 
com la garantia de que es produiria un abaratiment del preus dels combustibles i de  la 
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factura elèctrica. Es va repetir per activa i per passiva que l’entrada de capital privat en 
el sector i per tant l’aparició de noves companyies comercialitzadores ampliaria l’oferta 
existent. És l’etern conte de fades que ens intenten fer passar com a polítiques pròpies 
del liberalisme progressista, quan en el fons responen a polítiques neoliberals 
salvatges que només busquen l’obtenció de beneficis sense cap consideració més. 
Vint anys després d’aquell espoli no només no tenim energia més barata, sinó que el 
preu de la llum no ha deixat de pujar, mentre que empreses com Endesa registren uns 
beneficis nets de 1086 milions de d’euros l’any 2015, Gas Natural Fenosa  uns 
beneficis nets de 1347 milions d’euros l’any 2016 i Red Elèctrica uns beneficis nets de 
636 milions d’euros l’any 2016. I nosaltres aquí aprovant mocions sobre les 
escorrialles, que volem fer veure que ens permetran avançar en l’articulació de 
polítiques socials que permetin superar injustícies manifestes com és la pobresa 
energètica. 
En relació a la seva moció volem apuntar que les empreses distribuïdores a Catalunya 
són: en el sector elèctric Endesa i en el gasistic Gas Natural-Fenosa. Com saben 
aquestes dues empreses també presten servei de subministrament directe al nostre 
municipi. Vostès saben que els consumidors poden decidir quina és l’empresa 
comercialitzadora que contracten però no podem triar quines és l’empresa 
distribuïdora, ja que aquesta està definida per l’Estat que assigna zones a cadascuna 
de les empreses. 
Si tenim en consideració això i entenent que aquesta moció afecta a aquelles 
empreses distribuïdores d’energia que “sense prestar directament serveis de 
subministraments bàsics al municipi” fan ús de l’espai públic, a quines empreses ens 
estem referint en el punt 1 de la moció?  Ens ho podrien aclarir? 
També els volem preguntar quins mecanismes preveuen que s’han d’establir perquè 
aquesta nova taxa a  les empreses distribuïdores, en el nostre cas Endesa i Gas 
Natural, no repercuteixi a la factura final? 
No troben contradictori fer exigències a l’Estat espanyol com fan vostès en el punt 
tercer de la seva moció vist el moment en el que es troba el procés polític que s’està 
vivint al nostre país? No creuen que seria més coherent directament emprar a la 
Generalitat que assumeixi aquestes competències? Ens creiem o no això de que en 
qüestió de mesos volem desconnectar de l’Estat? 
No es prenguin com un atac totes aquestes preguntes, és que simplement si tenim en 
consideració tot el que els hi hem exposat, se’ns generen dubtes i creiem que cal 
aclarir tot això per a que el conjunt de la població olotina entengui que estem aprovant 
amb aquesta moció i per a que nosaltres com a grup puguem definir el sentit del 
nostre vot.  Moltes gràcies, escoltarem les seves respostes. 
Votarem a favor, no sense estar-nos de dir que en un país on imperés el sentit de 
justícia per damunt de cap altre consideració, es defensaria sense embuts, sense 
complexes, com ho fem nosaltres, que de l’accés a l’aigua, el gas, la llum i l’habitatge 
no se n’ha de fer un negoci. Estem parlant d’uns drets bàsics que cal garantir-los per 
damunt de tot, i nosaltres només pensem que això serà possible el dia en que es 
recuperi el control públic d’aquests sectors en la seva totalitat. 
Allò que se’ns presenta aquí com l’estat natural de les coses, que el sector energètic 
estigui en mans del capital privat, ja hem vist que no sempre ha estat així. Mentre no 
avancem en la línia de la recuperació del control públic dels sectors estratègics i 
mentre no es produeixi una democratització dels mateixos cap resolució que s’aprovi, 
cap taxa que s’estableixi servirà per revertir l’actual situació, sinó per anar posant 
pedaços. 
Per aquest motiu volem anar emplaçant a la resta de forces polítiques d’esquerres a 
que treballem plegades sense complexos en aquesta línia i superem d’una vegada per 
totes aquesta fase en la que ens limitem a presentar mocions que tenen un efecte més 
que discutible sobre les necessitats reals de la nostra societat. 
 
Intervé la Sra. Montserrat Torras en nom de l’equip de govern. Tal com dèiem estaríem 
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gravant xarxes que passen pel municipi i que no facturen. No estem parlant per tant ni 
de distribuïdores ni de comercialitzadores, és el cas de Red Eléctrica Española, amb el 
cablejat d'alta tensió. 
Sempre parlem d'ocupació del domini públic, sigui carrers, places, espais, zona verda, 
zona rústica pública, però mai d'espai privat. Estem parlant de línies i també de la base 
dels transformadors. 
Per fixar els preus cal un estudi econòmic molt complicat. Xaloc ho ha encarregat a 
una empresa especialitzada,pensant en introduir-ho a les Ordenances Fiscals 2018, 
estarem atents a tot això. 
L'ocupació no només és per la projecció de la línia al sòl, sinó que cal tenir en compte 
que segons la potència de la línia ,a banda i banda d'aquesta s'ha de deixar un espai, 
sobre el que no es pot edificar ni res. 
Xaloc està preparant un dossier que en uns mesos ens passarà als ajuntaments per si 
volem que es cuidin de la gestió. Sembla que potser hi haurà l'oportunitat de delegar 
només aquest tema i no tot el tema subministradores. Del dossier de l'equip tècnic que 
assessora Xaloc tenim els preus següents per fer-nos-en una idea: 
- Molt alta tensió de 220 kilovolts, serien de 7.000 a 12.000 € km/any 
- Més de 66 a 220 KV, de 3.000 a 4.500 € km/any 
- Més de 30 a 66 KV, de 2.000 a 3.000 € km/any 
- Menys de 30 KV, de 500 a 1.000 € km/any 
Això en el mon elèctric pot passar en aigua, gas, etc.. No és el cas d'Olot, però: amb 
aigua tenim una concessió cedida, en Gas cobrem l’1,5% de la facturació. 
Des d’aquest Ajuntament últimament s'ha dut a terme una inspecció i s'han detectat un 
total de 19 comercialitzadores que no ens passaven l’1,5 % de la facturació, els hem 
reclamar els quatre anys i a partir d'ara ja ens faran l’ingrés trimestralment. Ara estem 
comprovant si les propietàries de la xarxa ens inclouen en la seva facturació el import 
del peatge que paguen aquestes comercialitzadores. 
Tot això ho comento perquè vegin que estem totalment a favor de reclamar si es que 
correspon aquesta taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic de 
les instal·lacions de transport d'energia. 
En quant al segon punt de destinar els majors ingressos obtinguts per l'aplicació 
d'aquesta taxa a implementar polítiques per combatre situacions de pobresa 
energètica, comentar-los que en aquest Ajuntament ja fa temps es dona resposta a les 
situacions de pobresa energètica des del consorci i des de l'Oficina d'Habitatge, ens 
alegrarem que tot això tiri endavant perquè voldrà dir més ingressos per poder cobrir 
moltes necessitats. Votarem a favor de la moció. 
 
Intervé l’Alcalde. El grup d’ERC va presentar a la Diputació aquesta mateixa moció fa 
dos dies justos, i allà va ser on es va fer aquesta exposició i a més van afegir una altra 
cosa: vostès saben que tot sovint diem, posarem moltes taxes quan això sigui efectiu; 
posar-ho quan no se sap què passarà. I evidentment, bancs i companyies elèctriques 
tenen equips d’advocats molt preparats, i els serveis dels ajuntaments poden fer poca 
cosa.  
Les sentències que comencen a sortir al País Basc, favorables a posar la taxa, és del 
dia 21 de desembre de 2016, per tant fa molt pocs dies que sembla que això serà 
possible. Esperarem a veure què passa, si ho podem fer tots els municipis 
conjuntament, crec que llavors tindrà molt més valor; de fet Xaloc fa tres o quatre anys 
que hi està treballant, i que les denúncies presentades al País Basc, que són més de 
40, han estat durant molt de temps parades, i que nosaltres com a ajuntament seguim 
aquesta estratègia. També va passar que vàrem intentar cobrar una taxa sobre la 
telefonia mòbil, una cosa ben diferent; hi vàrem posar diners i al final vàrem haver de 
desistir perquè les companyies de telèfons van aconseguir sentències favorables als 
tribunals.  
Llavors la idea és que ho farem quan això sigui realment efectiu. Volem estar segurs 
que aquestes sentències acaben dictant jurisprudència i per tant llavors no serem 
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només nosaltres, sinó que seran tots els ajuntaments els que aplicaran això; sempre i 
quan tot aquest estudi de repercussió econòmica –que es veu que es bastant 
complex– faci que sigui rendible posar aquesta taxa, i no que ens costi més diners fer 
l’estudi que cobrar-ho a les companyies elèctriques, que sembla que és un altre dels 
punts complexos de tota aquesta taxa. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Jo volia començar agraint a la Sra. Torras l’exposició que ens 
ha fet, tan exhaustiva i tan plena de dades tècniques, i per tant penso que una de les 
preguntes dels regidors de la CUP ha quedat resposta. També el que volia aclarir, que 
en cap moment no s’entengués que pensem que es desentenen dels temes de 
pobresa energètica, sinó que tenim clar que és així, però parlant amb el regidor 
d’Acció Social també vàrem comentar que aquest tema seria en positiu, perquè es 
deixa com a impagada la factura, que crea un estrès a les famílies i que per tant 
estaria bé tenir a disposició aquests diners.  
També m’agradaria pensar que sí que és important que els municipis de les 
comarques gironines facin aquesta acció conjuntament, però que en qualsevol cas és 
una taxa que està a disposició, que van sortint sentències favorables i que per què no, 
Olot podria liderar aquests ajuntaments que s’atreveixen i que posen la taxa, i que de 
fet el tema de la rendibilitat penso que amb les dades que ha donat la Sra. Torras, ha 
quedat totalment comprovat que segurament és molt rendible, perquè les quantitats de 
milers d’euro per quilòmetre eren bastant espectaculars.  
Pel tema de tot el que ens ha explicat la Sra. Tresserras, evidentment sí a tot, però sí a 
tot en el sentit que nosaltres enfoquem tot el tema de les energies i de com ha d’estar 
aquesta energia cap a la nova república, i puc assegurar que des d’ERC s’està fent un 
treball molt exhaustiu, que nosaltres bastim sota el nom de “La república que volem” 
,que el mes de gener es va presentar a Barcelona a la seu nacional, les conclusions 
sobre com serà l’energia a la nova república, que asseguro que per part nostra es 
varen presentar projectes que Catalunya es podia abastir tranquil·lament amb energies 
100% renovables, que estem totalment en contra dels monopolis, tal com s’ha vist que 
funcionava aquest estat espanyol que volem deixar, i per tant per a nosaltres el moll de 
l’ós és la república, per tant ens sap molt greu haver d’exigir de moment coses a l’estat 
espanyol. Pensem que la Generalitat no és que hagi d’assumir més competències, 
sinó que segurament ha de desaparèixer, perquè hem de tenir un govern d’una 
república i no una Generalitat autonòmica, i per tant aquesta és la nostra visió de futur. 
Per tant, sí a tot el que ha passat fins ara, i a partir d’ara, república, energia i nou 
sistema de funcionament energètic.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Gràcies per les respostes. En aquesta línia, penso que 
podem treballar ja junts de cares a revertir aquesta línia, superar aquesta fase en què 
estem i anar a una fase molt més valenta i sense complexes, en què no ens 
enganyem: si realment l’accés a l’aigua, a la llum, al gas, a l’habitatge, no fos negoci; 
si realment poguéssim recuperar altre cop aquests drets bàsics i garantir-los a tothom; 
i poguéssim recuperar el control públic d’aquests sectors bàsics per a la societat, 
tampoc parlaríem de pobresa energètica, òbviament. I no hauríem d’estar fent pedaços 
com el que estem fent fins ara.  
En aquest sentit, per això nosaltres insistim molt en el nostre discurs, en la 
municipalització d’aquests serveis bàsics; ens sembla que avui en dia hem normalitzat, 
hem posat en un estat natural que les coses funcionen així, que l’energia està en mans 
de capital privat, que poden fer negoci amb les nostres necessitats i ens sembla que 
nosaltres hem de trencar, hem de poder recuperar d’on veníem, per això hem fet 
aquest antecedent històric, perquè de vegades ens diuen que nosaltres somiem truites 
i ens imaginem un món idíl·lic, i no, tenim la constatació real que havíem tingut el 
control d’aquests serveis bàsics, i mentre no es produeixi aquest gir i aquest 
revertiment d’aquestes polítiques, anirem fent pedaços. I endavant i evidentment 
votarem que sí, però pensem que val la pena ja fer un cop de cap i tenir el control total 
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d’aquests recursos que són nostres i que són bàsics per a la ciutat i la societat.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Només preguntar-los si estan contents si a l’Ajuntament 
d’Olot hi ha una nova taxa, hi ha una nova borsa d’ingressos i es poden aplicar a la 
ciutadania, suposo que sí. 
 
Respon la Sra. Tresserras. Evidentment que estem a favor, i estem contents, i tot això 
que ens deuen que ens ho tornin i que vagi per pobresa energètica, però estem donant 
la solució que no hauria d’existir aquesta pobresa energètica. No hi hauria d’haver un 
fons perquè tindríem el control nosaltres i tot seria molt més fàcil, ens sembla. 
Però evidentment que votem a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC).  
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Anna Descals 
 
CAMPANYA INFORMATIVA DEL ROM.- En un passat ple, vam preguntar si 
l’Ajuntament tenia pensat fer alguna campanya per incentivar a la participació 
ciutadana. La regidora Sra. Núria Fité, ens va respondre que estaven enfeinats amb el 
procés del Firal però va afirmar que a partir del mes d’octubre es treballaria per crear 
un marc de participació ciutadana. Volíem preguntar com està. 
 
Respon la Sra. Fité. Hem estat en contacte amb el Sr. Quim Noguer, que és un 
especialista en temes de participació i estem preparant una acció formativa, i estem 
acabant de preparar el format que tindrà.  
 
Intervé la Sra. Anna Descals 
 
OFERTA FORMATIVA.- Ens van explicar que faran un estudi per mirar les empreses 
quins perfils necessiten de treballadors i així poder adaptar millor l’oferta formativa que 
hi ha a la comarca. Una de les demandes que vàrem fer a l’antic IMPO fou: demanar i 
saber quins tipus de contracte (temporals, falsos autònoms), salaris, comparació 
salaris dona i home,  salut treballadors, etc.  
Cal saber com està la situació laboral dels treballadors per si cal aplicar polítiques 
públiques concretes (no punitivament perquè no tenim la potestat) però si per fer 
accions de sensibilització i conscienciació  amb les empreses. Tots hem de tenir  clar 
que una societat on la gent treballar amb bones condicions, és una societat que està 
millor de salut, que està més cohesionada, més dinàmica i fins i tot , consumeix més 
(fires, comerç, restaurants,etc) 
 
Respon el Sr. Vayreda. L’estudi és molt més ampli del que comenta vostè, és un 
estudi sobre la situació del mercat laboral en un sentit ampli; l’estudi sobre el perfil 
professional només és un apunt. Evidentment s’estudiarà la situació actual dels 
aturats, es farà una fotografia dels perfils; s’estudiarà la situació laboral de la gent de la 
ciutat i de la comarca, els horaris de treball, les retribucions... Es farà una enquesta 
molt concret també a la comarca, per tant serà un estudi molt complert que inclourà 
molta d’aquesta informació que vostè demanava.  

 
BASES AJUTS TRANSPORT.- A la junta de govern local del 9 de febrer, es va 
aprovar les bases dels ajuts per al transport per tal de facilitar el desplaçament a les 
persones aturades per la realització de formació professionalitzadora fora de la 
comarca, al llarg del 2017. Entenem que aquesta ajuda és per totes les persones de la 
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comarca.  
Proposem que es plantegi fer  ajuts per desplaçament per aquelles persones que 
viuen a fora municipis de la comarca: Les Planes, Mieres, Sant Feliu, Besalú, i que 
estan en situació d’atur, per tal de facilitar l’accés al servei d’ocupació de les Mates.  
Ja sabem que això ho podria dir a Dinàmig, però la propera és el maig. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Pel que fa als desplaçaments de les ajudes, només és per a la 
gent d’Olot, perquè és el pressupost de l’Ajuntament, i no està previst que la gent de la 
comarca si vol venir a Olot tingui ajudes, en tot cas hauria de ser cada un dels 
treballadors que hauria de parlar amb el seu ajuntament; en tot cas en el marc del 
Consell Comarcal plantejar que els ajuntaments també ajudin a finançar-ho.  
 
Intervé el Sr. Lluís Rubió 

 
CAMPS DE FUTBOL DEL MORROT.- Després de fer i sentir preguntes i explicacions, 
encara no ens ha quedat gens clar el tema dels camps de futbol del morrot. Volem 
saber la data de finalització de l’obra i el cost total de l’obra. 
 
Respon l’Alcalde. Cada vegada estem més al final, quan tanquem l’obra podrem 
explicar quins són els costos, avança amb algun incident però avança perfectament, 
serà una gran instal·lació i ja en donarem explicacions. Crec que són poques 
setmanes el que falta. M’agradaria dir que ja s’ha acabat del tot, però també posar en 
valor que mai s’ha deixat que ningú es quedés sense instal·lacions per entrenar i per 
jugar els partits, a pesar de fer aquesta obra, que quan estigui del tot acabada es 
demostrarà que és una obra gran des del punt de vista de funció, però també des del 
punt de vista d’actuació.  
 
Intervé el Sr. Lluís Rubió 
 
GESTIÓ DE XARXES SOCIALS.- Totes sabem que les xarxes socials són una eina, 
són un aparador i sovint li fem més cas del que potser es mereix, ara bé, des de la 
CUP pensem que són una eina que cal utilitzar amb cura, i és per això que, després 
de mesos fent un seguiment més o menys exhaustiu del Twitter d’aquest ajuntament, 
veiem que, només es fan ressó de les activitats, comentaris o actes dels membres de 
l’equip de govern i d’alguns regidors del propi govern. En aquest sentit els volem fer 
veure que una eina que ens engloba a totes i tots, ha d’estar al servei de totes i tots, 
no només al servei del govern. Olotuit és l’ajuntament, i a l’Ajuntament hi ha diversitat 
de regidores, per tant els demanem que s’estableixi un criteri clar al respecte sobre 
com s’utilitzen aquestes eines, i totes les regidores que participem a actes municipals 
tenim el dret a que es traslladin les nostres consideracions. 
En cas que no es vegi així, demanem que únicament es centri en donar informació 
sobre actes de ciutat i no sobre opinions de regidores. Si l’equip de govern necessita 
una eina per a difondre el que fa, que creï un perfil sota aquest nom, però no com a 
Ajuntament, ja que l’Ajuntament som totes i tots. 
 
Respon l’Alcalde. Jo crec que és lògic que el Twitter de l’Ajuntament contesti o faci 
córrer les actuacions de l’equip de govern. Si volen algun twit en nom de l’Ajuntament 
d’Olot, el facin arribar a la Sra. Diago i estic segur que no tindrem pas cap mena de 
problema en twittejar qüestions que siguin clarament relacionades amb l’Ajuntament, 
que és el que fem. Ara, és normal que expliqui el que està fent l’equip de govern. 
 
Intervé el Sr. Lluís Rubió. 
 
RESIDUS.- Hem pogut veure com l’Agència Catalana de Residus ha aprovat destinar 
7,5 milions d’euros a projecte de prevenció i foment del reciclatge i d’economia 
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circular. Tenen pensat participar-hi amb algun projecte concret? 
 
Respon el Sr. Guix. Desconec aquesta informació que ha dit de la Junta de Residus, 
dels 7,5 milions per fer campanyes de reciclatge, nosaltres en el pressupost –com 
vostè coneix, perquè ja el vàrem estar discutint en aquest plenari– hi tenim 15.000 
euros, propis, de l’Ajuntament, per fer campanyes de sensibilització i de reciclatge, és 
a dir, perquè la gent recicli millor, i en tot cas si surt alguna convocatòria de la Junta de 
Residus, ja sap que som dels primers a demanar-ho, no es preocupi.  
 
Intervé el Sr. Lluís Rubió. 
 
FESTES DEL TURA.- Atès que durant aquest estiu tenen previst començar les obres 
del Firal, quina és la proposta de l’equip de govern per a traslladar tots els actes que 
es celebraven al firal durant les Festes del Tura? També on proposen ubicar les 
barraques? S’ha fet alguna consulta a les parts implicades per rebre propostes 
d’emplaçaments? Què en diu la comissió de festes? 
 
Respon l’Alcalde. El tema del Firal, van tenir vostès accés a tota la informació el dia 
que van venir els arquitectes, continuarem treballant coordinadament amb tothom, a la 
Comissió de Festes s’ha anat parlant de com ho farem i com ho situarem. Un cop 
tinguem el projecte llavors haurem de fer una planificació de com s’haurien de fer les 
obres del Firal, la idea seria que les Festes del Tura es poguessin celebrar si no 
íntegrament, en gran manera, on les hem estat celebrant tots aquests anys i que fos 
després de les Festes del Tura que s’actués més en el passeig central i tota aquesta 
zona on passen les Festes, i que mentrestant es poguessin fer altres actuacions. 
La setmana que ve tornem a tenir reunió amb els arquitectes, aquesta vegada només 
amb tècnics per començar-nos a explicar més coses, cap al final de març hi haurà una 
altra reunió a la qual estaran tots convidats perquè els arquitectes expliquin el resultat 
final. Ells es mantenen que el 31 de març ens entregaran el projecte, i a partir d’aquí hi 
ha d’haver la licitació, quan se sàpiga l’empresa, llavors negociarem com s’ha de 
sectoritzar perquè per les Festes del Tura tinguin tot l’espai que necessitin.  
 
Intervé la Sra. Mireia Tresserras 
 
PREGUNTA 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 gravamen, 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, llegint les ordenances fiscals del 2017 publicades el web, no hem sabut 
veure on quedava escrita aquesta disposició transitòria. 
 
Respon la Sra. Montserrat Torras. Sí que és veritat que quan varem presentar les 
Ordenances Fiscals en el ple del mes d’octubre en el apartat de l’IBI vàrem posar una 
disposició transitòria perquè havíem demanat poder-nos acollir a una nova rebaixa del 
8% en els valors cadastrals, i en aquell moment no sabíem si ens ho concedirien. 
Quan les varem aprovar definitivament desprès de l’exposició pública, ja sabíem que 
ens hi podíem acollir, llavors no calia que constés definitivament aquesta disposició 
transitòria. En quant al tipus de gravàmen, si baixem el valor cadastral el 8%, el tipus 
també s’ha de pujar un 8% perquè el resultat final del rebut de l’IBI sigui el mateix que 
l’any anterior, ja que varem dir que no l’apujaríem. 
 
Intervé la Sra. Mireia Tresserras.  
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SISMÒGRAF.- Arran de la presentació del Festival de Dansa Sismògraf el passat mes 
de febrer, tenint en compte l’envergadura que té el Festival, a nivell internacional, 
voldríem que tinguessin un detall exhaustiu de totes les despeses del cost del festival, 
un cop s’hagi finalitzat, i  donar-ne compte al ple del mes de maig. 
 
Respon el Sr. Berga. No hi ha cap problema en tenir el total de les despeses de 
Sismògraf, però abans l’haurem de fer. És a dir, totes les contractacions de Sismògraf 
passen –no sé si ho van veient– per cada Junta de Govern Local, a diferència d’altres 
festivals no estan en una partida de l’Institut de Cultura, i per tant, com que està en 
una partida de l’Ajuntament perquè la Generalitat el que vol quan col·labora amb un 
festival estratègic, és donar-ho no a un organisme autònom, sinó directament a 
l’Ajuntament. 
El que ha de fer Sismògraf és no moure’s del pressupost que té assignat, però el detall 
de les despeses, fins que no acabem totes les contractacions no els hi puc donar, però 
finalitzat no hi ha cap problema per analitzar-les.  
 
Intervé la Sra. Mireia Tresserras.  
 
HABITATGE.- Al ple del desembre preguntàvem sobre les condicions d’accés als 
pisos de St. Miquel si s’havia de pagar: l’IBI, l’impost de trasnmissions patrimonials i 1 
mes de fiança. 
Ens va respondre el  Sr.  Berga.  que buscaria el cas i ens donaria resposta el proper 
ple, el mes de gener. No vam rebre resposta, per això li demanem ara. Ens va avançar 
que l’IBI els pisos de l’Ajuntament d’Olot no en tenen i que era absolutament segur que 
no. Nosaltres vam recuperar la carta en la que si era explícit que s’havia de pagar l’IBI.  
La resta va dir que ho buscaria. Transmissions patrimonials és molt probable que sí, 
que deuen constar a les bases. Hem mirat les bases i no hi consta.   
 
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Estan dintre el règim de contractació d’habitatge, què vol 
dir: que el llogater s’ha de fer càrrec d’una sèrie de costos (com qualsevol altre 
llogater),  i que aquests costos estaven indicats a les clàusules per poder accedir a 
aquests habitatges, o sigui que prèviament tothom els coneixia: 

-  Satisfer el cost mensual del lloguer. 
-  Costos de comunitat. 
-  Taxes i impostos. 
-   Fiança: 1 mes, que és el que indica la llei. 
-   ITP, Impost de transmisions Patrimonials, que per llei és responsabilitat de 

l’arrendatari. 
-   Alta de comptadors. 
-   IBI: al ser uns pisos compartits amb la Generalitat, s’han aplicat els contractes de 

la Generalitat i en aquests l’IBI s’ha de pagar, però per no fer un greuge 
d’aquests habitatges amb la resta que té l’Ajuntament, es va acordar i comunicar 
a tots els adjudicataris que l’IBI no s’hauria de pagar. 

 
Intervé la Sra. Clara Casanovas. 
 
RETIRADA IL·LUMINACIÓ NADALENCA.- Avui els hi demano, ara que ja ha passat la 
Candelera, a veure quan tenen previst treure alguns ornaments d’il·luminació 
nadalenca, que encara queden a la nostra ciutat. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte a la il·luminació de la Nadal queden dues avingudes i 
un carrer per acabar de treure-ho: l’avinguda de Girona, l’avinguda dels Reis Catòlics i 
el carrer Pare Roca. Per diferents motius hem anat més lents que altres anys, 
vacances que han hagut d’acabar la Brigada que no havien fet durant el període de 
Nadal, i també perquè el temps no ens ha acompanyat, però la previsió és que en vuit 
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o deu dies estigui ja tot fora. 
 
Intervé la Sra. Clara Casanovas. 
 
MANTENIMENT CARRETERA OLOT-RIUDAURA.- La carretera d’Olot a Riudaura, 
tenim entès que està dividida per al seu manteniment en tres trossos: un és de 
l’Ajuntament, un de la Diputació i l’altre de Riudaura. I el tros de la Diputació està cedit 
a què faci el manteniment l’Ajuntament d’Olot, i aquest tros està molt malmès, en 
qüestions d’asfaltat hi ha perill d’accidents, a veure si tenen previst de fer un asfaltat i 
una actuació properament per evitar algun mal major. 
 
Respon el Sr. Gelis. Efectivament tenim a la zona dels pisos Garrotxa quan plou algun 
problema important, que s’hi fan petites reparacions. Tenim coneixement que la 
Diputació també ha de fer la resta de carretera, i hem fet un conveni, que hem signat 
avui, perquè ells també quan facin la seva obra ens facin la nostra part, i així quedarà 
tot uniforme i pensem que tota la carretera quedarà arreglada.  
 
Intervé el Sr. Pere Gómez. 
 
PROPOSTA VARIANT NORD.- Es vàrem assabentar per la premsa que van anar a 
Madrid a presentar una proposta sobre la variant nord, en el seu pas per Riudaura, a 
l’Hostal del Sol. A nosaltres ens agradaria saber, sobretot, si els veïns més afectats 
directament, els de l’Hostal del Sol lògicament, estan d’acord amb aquesta proposta.  
 
Respon l’Alcalde. Sr. Pere Gómez no se n’ha assabentat per la premsa; ho he explicat 
en Junta de Portaveus, ho he explicat a Junta de Govern. El que vàrem anar a fer a 
Madrid van ser dues coses: una, explicar una idea perquè algú ens l’acabi de treballar i 
ho puguem presentar, i dues, que Madrid contestés les al·legacions o mogués fitxa en 
el tema de la variant d’Olot. Això és el que hem fet, als veïns se’ls hi ha dit que quan 
tinguem alguna cosa per explicar, seran els primers en saber-ho. Ara no tenim res, 
tenim una idea que hem presentat a qui és el responsable de fer el projecte, i que són 
els que han d’acabar de fer aquests estudis, i és veritat, hem acompanyat algun dibuix 
que són plànols tècnics, però no volem aixecar falses expectatives, fins que no estigui 
clar si això és possible i si això té viabilitat des del punt de vista constructiu. Quan 
tinguem aquesta viabilitat confirmada, els primers informats seran els veïns. 
 
Intervé la Sra. Anna Barnadas. 
 
VIAL PARC DELS NIUS – LES TRIES.- La meva pregunta és sobre el vial que va del 
parc dels Nius a les Tries, alguns veïns han demanat si hi ha hagut alguna aturada 
d’obres i en cas que hagi estat així, per què. 
 
Respon el Sr. Guix. Hi havia un aclariment en unes qüestions que ens va demanar 
l’ACA d’informació sobre el projecte i com funcionava exactament i per això va estar un 
temps parada, però ara l’obra està funcionant amb tota normalitat. 
 
Intervé la Sra. Anna Barnadas. 
 
COL·LECTOR.- Hi ha un col·lector que desaigua directament sobre aquest vial, que va 
del parc dels Nius a les Tries i a veure quina intervenció pensen fer-hi. 
 
Respon el Sr. Guix que la contestarà a la propera sessió. 
 
Intervé la Sra. Anna Barnadas. 
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COTA INUNDACIÓ FLUVIÀ.- La setmana passada va haver-hi una petita crescuda, 
molt més baixa que les que normalment fa el Fluvià, i la cota d’inundació estaria 
gairebé més elevada que la mateixa cota del vial, quan hi hagi les inundacions típiques 
estacionals que sol fer el Fluvià, que són entre tres i quatre a l’any.  
 
Respon el Sr. Guix. No he entès bé la pregunta de la inundació, de la inundabilitat. En 
tot cas li respondré el proper dia. 
 
Intervé l’Alcalde. Si no en tenim la informació, per exemple quan el Sr. Rubió ha 
demanat abans per dos decrets, si no tenim tota la informació sobre la taula, abans 
d’explicar o de fer una contesta, deixi’ns que recopilem la informació i que li acabem 
d’explicar bé. No pateixi que li farem l’explicació i li farem públicament; no ens 
amagarem de res. Jo me’n recordo de molts plens que des de l’equip de govern se’ns 
deia “en prenc nota i li tornarem la contesta”. No ho fem mai, però d’una pregunta 
volem tenir tota la informació i contestar-ho, no és cap menyspreu ni que ningú s’ho 
prengui malament, crec que és una cosa habitual i que a més té tota la lògica, si no 
tenim la resposta exacta.   
 
Intervé la Sra. Barnadas. El Sr. Guix no ha dit que no tingués la informació, ha dit que 
no havia entès la pregunta. És només això, però cap problema, em contesten la 
propera vegada. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts de deu del vespre, i per a constància 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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


