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ACTA NÚM. 3 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 30 DE MARÇ DE 2017 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2017000003 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 de març 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 
 
Intervé el Sr. García. Només una modificació de les meves paraules, a la pàgina 13, a 
l’últim paràgraf, a la segona línia, que diu “la FES hi ha el d’ajudar en la unificació de la 
formació”; no és “unificació”, és “bonificació” perquè parlàvem d’aquest aspecte. 
 
Respon l’Alcalde que se’n pren nota i es farà la rectificació. Jo continuo esperant que 
hi hagi un moment que les vídeoactes funcionin, que sigui una gravació i que sigui molt 
fàcil poder-hi accedir, que sigui segur que es guardi la informació. L’ACM ha fet ja una 
adjudicació per a vídeoactes i ens ho mirarem, perquè el fet d’haver-ho de picar és una 
feina molt feixuga que pot tenir aquests errors. Per tant corregirem l’acta, i corregit 
això, la donaríem per aprovada.   
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 
Tinc diverses coses, la primera en relació al Sr. Lluís Rubió, en resposta a les tres 
preguntes que em va fer dels decrets dels quals donàvem compte en la passada 
sessió: 

- La primera, crec que era l’última en ordre cronològic, però és de la manera que 
els tinc aquí resumits. El tema de les meves vacances ja li vaig contestar, quan 
faig vacances, necessito nomenar un substitut i es fa fer un Decret. 

- En quant a la compra del televisor, és la pantalla de televisió que fem servir a la 
Sala Gussinyé o a la Sala de plens, perquè cada vegada hi ha més gent que 
vol projectar coses o que vol projectar una imatge que puguem compartir tots, i 
vàrem pensar que era correcte comprar aquesta televisió, i per això, com que 
el seu cost ho permetia, ho vàrem fer a través d’un decret. 

- I el tercer, la denegació d’un permís, es basa en un informe policial. 
Les tres respostes els hi hem fet arribar per escrit, però de totes formes jo prefereixo 
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donar-ne compte al despatx oficial. 
En quant a la pregunta que la Sra. Barnadas ens va dirigir a l’apartat de precs i 
preguntes la respondrem. 
En el despatx oficial, més enllà de totes les visites i activitats, que poden trobar en la 
documentació. La primera és expressar el condol –segur que tots hi estarem d’acord– 
per la pèrdua del Sr. Joaquim Rocarols, una persona molt lligada a l’associació de 
veïns del Nucli antic, de la qual havia estat president i actualment n’era vicepresident. 
Una persona molt amable, amb qui sempre que hi enraonaves demostrava la seva 
estimació pel nucli antic, per tant, farem arribar el condol a la família per la pèrdua 
trista per a la nostra ciutat.  
La segona cosa, és fer arribar una felicitació en nom de la ciutat a l’equip d’arquitectes 
RCR Aranda Pigem Vilalta, pel premi Pritzker que han aconseguit. Realment vagis on 
vagis hi ha gent que et parla dels arquitectes d’Olot; de mèrit nostre no és; sinó que és 
mèrit seu. Per tant fer-los arribar aquesta felicitació en nom del plenari de l’Ajuntament. 
La tercera també és donar compte, explicar, i els hi sembla fer arribar la felicitació a 
Gas Natural i Wattia perquè a la Xarxa espavilada li varen donar un dels premis 
d’excel·lència energètica l’Institut Català d’Energia. Són premis importants a casa 
nostra, i val la pena també felicitar-los, ja que hi ha un reconeixement.  
També donar compte al Ple del fet que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
va presentar una guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit 
municipal. En el marc de la jornada, va convidar tres municipis perquè expliquessin les 
seves experiències, i fent-ho servir com a referència. Una d’elles va ser la d’Olot. Hi 
havia les de Llagostera, Terrassa i Olot. En el cas d’Olot el nostre gerent va anar a 
presentar tot el tema del procés participatiu del barri de Sant Miquel, que va recollir 
elogis unànimes per part de tothom. Per tant, penso que val la pena que també en 
donem compte al Ple.  
Un altre tema, també molt transcendent i important, però que crec que s’ha resolt bé, 
és el tema de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, que ahir a Barcelona va fer 
reunió del seu Consell rector i en el qual ja feia dies que hi estava parlant i estàvem 
intentant orientar-ho bé, que el Director, el Sr. Joan Nogué va haver de presentar la 
seva renúncia per una qüestió d’incompatibilitat des del punt de vista de funció pública. 
També proposo fer-li arribar la felicitació i agraïment d’aquest Ple per la feina que ha 
estat fent a l’Observatori, defensant el paisatge de tot Catalunya, amb publicacions, 
amb temes d’educació perquè es de referència parlant de paisatge a moltes escoles. 
Agrair moltíssim al Sr. Nogué, que segur que continuarà estant vinculant a 
l’Observatori del Paisatge, i que encara que no hi estigués oficialment continuaria 
estant-hi vinculat, ha estat la persona que l’ha portat fins on és i l’Observatori té 
reconeixement internacional; són moltes les persones que sempre me’n parlen. La part 
trista de tot això és que el Sr. Nogué ha hagut de deixar, no voluntàriament sinó forçat, 
la seva plaça de Director. El seu substitut és el Sr. Pere Sala Martín, a qui coneixem 
pràcticament tots, era el número dos del Sr. Nogué dins l’Observatori, la persona que 
coordinava, que dinamitzava, que anava a reunions per tot; estic segur que farà una 
feina fantàstica, una persona jove, amb molta empenta, que coneix moltíssim també 
tot el tema de l’0Observatori, que se l’estima perquè hi ha estat treballant pràcticament 
des del seu naixement. Per tant, si els hi sembla, l’hi farem arribar la nostra felicitació 
perquè ha estat nomenat Director i  l’encoratjarem que segueixi en aquesta tasca que 
ha estat portant l’Observatori del Paisatge de Catalunya.  
I per últim, donar compte que el dia 2 d’abril, per tant diumenge, és el Dia mundial de 
conscienciació sobre l’autisme, ens han demanat que per conscienciar la ciutadania 
d’aquesta malaltia, d’aquest trastorn, que il·luminem en blau, com a mostra de 
solidaritat, l’edifici de l’Ajuntament. Per tant diumenge l’edifici de l’Ajuntament estarà 
il·luminat de color blau per enviar aquest missatge de solidaritat a totes les famílies 
que tenen algun membre que pateix autisme. 
 
Seguidament, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 



 

Mod ACTS_DP06 3 

de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 23 de febrer :  
de particulars : 24 
d’entitats :  40 
 

Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut durant 
el mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració :  
 
- el mateix dia 23 de febrer, l’alcalde comenta que va rebre la visita de l’Hble. 
Sra.MERITXELL BORRÀS, consellera de Governació,  que va venir a presentar el 
projecte FEDER “Espai Cràter” i a anunciar-nos que ens havien concedit una 
subvenció d’1.846.887 euros per portar-lo a terme.    
 
- el dia 24 de febrer, es va entrevistar amb el Sr. JOSEP GINESTA, secretari general 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
que va ser a Olot per mantenir diferents reunions de treball al Mas les Mates.  
 
- el dia 3 de març va acompanyar el M.Hble. President de la Generalitat, CARLES 
PUIGDEMONT a la visita que va fer al despatx d’arquitectura dels RCR arquitectes per 
felicitar-los pel Premi Pritzker , obtingut recentment.  I seguidament, va assistir a la 
visita i inauguració de la “Xarxa espavilada”, també presidida pel President de la 
Generalitat.  
 
- el dia 6 de març es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. JOSEP 
M. MARTÍ , Director de la Cadena SER.  
 
- el dia 8 de març es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. 
FRANCESC IGLESIES, secretari d’Afers Socials i Famílies.  
 
- el dia 14 de març es va traslladar a Barcelona per entrevistar-se juntament amb el 
regidor d’Ensenyament Jaume Mir, amb el Sr.LLUIS BAULENAS, Director General de 
Centres Públics de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 15 de març,va rebre la visita a Olot del Sr. JORDI MIRÓ, Director General 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del departament d’Ensenyament.  
 
- i el dia 17 de març va rebre la visita a Olot, de l’Hble. Sr. JOSEP RULL, Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El va acompanyar a visitar el 
despatx dels RCR per felicitar-los pel premi Pritzker, obtingut recentment i al Consell 
d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.    
 
A continuació el Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit 
durant el mateix període :  
 
- el dia 24 de febrer va assistir a la Junta del Sigma.  
 
-  el dia 25 de febrer va presenciar l’inici de la rua del Carnaval infantil i seguidament 
va assistir a la xerrada que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal, sobre “El 
sistema sanitari del futur”.  
 
-  el dia 27 de febrer va presidir la concentració de suport a Francesc Homs que va 
tenir lloc davant de l’Ajuntament i seguidament, l’Audiència Pública que va tenir lloc al 
Saló de Sessions.  
 
- el dia 28 de febrer, va ser present a la roda de premsa del Festivat MOT, que va tenir 
lloc a la sala Gussinyé.   



 

Mod ACTS_DP06 4 

 
- el dia 2 de març va assistir a l’acte organitzat per l’ANC, “El procés constituent per a 
la República Catalana” en la qual va intervenir LLUIS LLACH. 
 
-  el dia 3 de març, després d’inaugurar la “xarxa espavilada”, es va desplaçar a 
Palamós, per assistir a l’Assemblea de l’AMI, (Associació Municipis per a la 
Independència)  
 
- els dies 4 i 5 de març va delegar les funcions de l’alcaldia al Primer Tinent d’Alcalde, 
Josep Berga, a qui agraeix el fet d’haver-lo substituït. 
 
- el dia 6 de març es va desplaçar a Barcelona, per assistir a la reunió del Consell de 
Direcció extraordinari del Servei Català de la Salut.  
 
- el dia 7 de març, va assistir a la celebració del sisè aniversari de l’edifici Balmes i la 
primera de les sessions informatives als barris,  que va tenir lloc al barri de 
Bonavista. .  
 
- el dia 10 de març va assistir a la reunió del Patronat del Museu dels Sants i a la 
celebració del desè aniversari del Museu que va tenir lloc a la seva seu.  
 
- el dia 11 de març va assistir a la presentació de la Taula rodona sobre “Lluites 
compartides”, organitzada per la delegació d’Òmnium Cultural la Garrotxa i  que va 
tenir lloc al Casal Marià i al vespre, va assistir a la V Gala dels Premis Horseball 
Catalunya que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 12 de març va presenciar la cavalcada de Sant Antoni Abat pels carrers més 
cèntrics de la ciutat. 
 
- el dia 13 de març va assistir a la reunió de la Junta del Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 16 de març, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, va dinar amb els 
alumnes que estan impartint el curs d’Esade a la FES, en un restaurant de la ciutat.  
 
-  el dia 18 de març va assistir a l’acte de presentació de la Revista “El món d’ahir” de 
Toni Soler, que va tenir lloc a la sala la Carbonera.  
 
- el dia 19 de març va presenciar una estona del partit de Tennis Taula que es jugava 
al Pavelló d’Esports.  
 
- el dia 21 de març, va assistir a la reunió extraordinària del Patronat de l’antic Hospital 
que va tenir lloc a l’antiga Biblioteca de l’edifici i  seguidament, al plenari del Consell 
Escolar Municipal que va tenir lloc al Saló de Sessions.  
 
- el dia 22 de març, va assistir a les reunions de les Juntes del Sigma i del CASG, que 
varen tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 23 de març va assistir a l’acte d’inauguració del Festival MOT que va tenir lloc a 
la sala la Carbonera.  
 
- el dia 24 de març va assistir a un dels actes de la festa patronal de la Policia 
Municipal, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament. I a la tarda, va 
tenir diferents reunions de seguiment del Firal , amb tècnics municipals, amb els 
membres del Jurat i amb el gruo impulsor de veïns.  
- el dia 25 de març va donar la benvinguda als participants en la 4ª Jornada d’Energia 
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que se celebrava a Olot, concretament a la sala Torín. I al vespre va assistir a la 
conferència que va pronunciar el periodista Enric Juliana a l’Orfeó sobre “Catalunya 
vista des d’Espanya”.  
 
- el dia 28 de març va dinar amb els representants i directius de la Federació Catalana 
de Futbol en un restaurant de la ciutat; a continuació els va portar a visitar els nous 
camps de futbol de l’Av. França i seguidament va presenciar el partit de la Copa 
Catalunya a l’estadi municipal. 
 
- el dia 29 de març es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell 
Rector de l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a la seu del departament de 
Territori i Sostenibilitat. I a la tarda, va assistir a la reunió de la Junta d’Innovacc, que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
- i finalment, avui dijous, ha assistit a una reunió extraordinària i conjunta dels 
membres del Consell Rector i Comissió Permanent de l Consorci de Salut i Social de 
Catalunya amb l’Hble. Conseller de Salut, Antoni Comin.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Un petit comentari, que no sé 
si es pot enquibir aquí, i si no fos possible, faré la petició, si es pot fer al Ple del mes 
que ve.  
I és la felicitació, ja que parlem d’aquest aspecte també, als serveis d’urgències de 
l’Hospital d’Olot, amb una avaluació a tots els hospitals de Catalunya ha estat valorat 
dintre dels deu primers, amb el setè lloc, en un pla de millora –perquè també surten 
alguns punts a millorar–. A mi em sembla que de la mateixa manera que fem crítiques 
moltes vegades, de serveis, quan pensem que alguna cosa potser no funciona prou 
bé, quan es fan aquests tipus de reconeixements penso que també val la pena felicitar 
als treballadors i a la institució.  
 
Respon l’Alcalde. Té tota la raó, i me l’he saltat sense voler en el despatx oficial. És 
l’estudi del Plaensa, on fa referència sobretot en el tema d’urgències, però pregunta 
sobre moltes coses, i per exemple, sobre el menjar, em penso que som el quart 
hospital de Catalunya amb millor valoració; i en molts altres temes l’hospital ha tingut 
una molt alta valoració. Té tota la raó, crec que els hi hem de fer arribar aquesta 
felicitació. Recollim aquesta felicitació que el Sr. García ens proposa. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Nosaltres pensem que el tema de les felicitacions és delicat i és 
complicat perquè per exemple, per què no felicitem a la PAH, que fa dos anys i mig 
que lluita i que treballa per als drets socials de les persones? Aquest Ajuntament mai 
ha fet cap esment a tota aquesta gent que lluita i que a més, aglutina a tot un sector de 
la població que poques possibilitats i ajudes rep des de les institucions en general. 
Llavors, ho aprovarem, però sí que volem que consti que s’intenti establir algun criteri 
que ens ajudi a entendre perquè es feliciten a uns i no a uns altres en aquest plenari. 
 
Respon l’alcalde. En general les felicitacions venen perquè han tingut un èxit en el cas 
dels esportistes, o venen perquè algú més els ha reconegut; no fem, en general, coses 
que ens surten de nosaltres. Crec jo, m’ho estic mirant ara mateix; RCR va ser el 
Pritzker; la Xarxa espavilada va ser l’Institut Català d’Energia; el Servei Català de la 
Salut amb el programa Plaensa; l’Escola d’adminstració pública perquè ens va 
demanar que participéssim; l’Observatori del Paisatge; el Dia mundial sobre 
l’autisme... En general no ho fem, però recollim aquesta seva proposta i l’estudiarem.  
Recollirem a l’acta el que ens ha proposat el Sr. Xavier García i el comentari del Sr. 
Rubió. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Diré que està bé que siguem agraïts, sobretot amb la feina que 
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fan els nostres conciutadans. Per tant, benvingudes siguin les felicitacions i que 
puguem felicitar la gent per molt de temps. I si pot ser, accions com les de la PAH, que 
realment no calguin perquè les coses ja es fan ben fetes. Però també ens afegim a les 
felicitacions a la feina que està fent la PAH.  
 

3.- DECRETS  
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2017LDEC000178 al 2017LDEC000800. 
 

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

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

5.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES 
 
Núm. de referència : X2017006792     
Núm. expedient: SG052017000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la Sentència núm. 36/2017 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona (UPSC Cont. Administrativa 1) referent al procediment 
abreujat 366/2016, per la qual es desestima el recurs interposat contra l’Ajuntament 
d’Olot en relació a una responsabilitat patrimonial per una caiguda esdevinguda el dia 
29 d’agost de 2015. 
 
Segon.- Donar compte de la Sentència núm. 46/2017 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona (UPSC Cont. Administrativa 1) referent al procediment 
abreujat 389/2016-B, per la qual es desestima la demanda interposada contra 
l’Ajuntament d’Olot en relació a liquidacions d’IBI d’una finca, dels anys 2013 a 2015.  
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Seguint amb la línia d’explicar en el Ple les sentències 
que afecten a l’Ajuntament, avui en tenim dues de favorables a l’Ajuntament d’Olot i es 
desestimen recursos interposats contra l’Ajuntament. Una en relació a un tema de 
responsabilitat patrimonial per una caiguda, que l’Ajuntament havia dit que no tenia 
raó, la persona, lícitament va anar als tribunals, però continuen donant la raó als 
arguments tècnics dels nostres serveis jurídics. L’altra és una decisió que vàrem 
prendre en relació a la liquidació de l’IBI d’una finca dels anys 2013 a 2015, també el 
tribunal dóna la raó a l’Ajuntament.  
Suposo que vindrà en un proper Ple, però crec que és important dir, que també hem 
rebut –i si m’equivoco em corregeixi, Secretària– una sentència favorable a 
l’Ajuntament en relació a l’Arxiu i la denúncia que havia presentat l’Associació 
d’accionistes de la plaça de toros; continuen donant-nos la raó en tot el que s’ha estat 
fent, que s’ha fet perfectament, i per tant en donarem compte més detalladament quan 
la tinguem. Però com que és de fa pocs dies m’ha semblat que valia la pena que 
també ho expliqués.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - DONAR COMPTE D'UN DECRET D'AUTORITZACIÓ DE CANVI DE NOM 
D'UN GRUP MUNICIPAL 
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Núm. de referència : X2017006763     
Núm. expedient: SG012017000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 23 de març de 2017, pel qual s’autoritza el 
canvi de nom del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), que passarà a 
anomenar-se “Grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català / Demòcrates de 
Catalunya (PdeCAT / DC)”; i que en designa com a portaveu el Sr. Josep Berga i 
Vayreda, i com a portaveus adjunts, els Srs. Estanis Vayreda i Puigvert i Jordi Alcalde i 
Gurt. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Com saben, per la situació general del país, el grup 
municipal de CiU, en general a totes les ciutats ha desaparegut, i hem passat a ser el 
grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català / Demòcrates de Catalunya 
(PdeCAT / DC). El que proposem és aquest canvi, per a nosaltres important però que 
no ha de tenir transcendència en el funcionament del dia a dia de l’Ajuntament. El 
portaveu serà el Sr. Josep Berga i Vayreda, i com a portaveus adjunts, els Srs. Estanis 
Vayreda i Puigvert i Jordi Alcalde i Gurt; que és el mateix que teníem quan ens 
anomenàvem CiU.  
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. D’entrada, no ens 
sembla ètic aquest moviment. Ja hi tornem a ser, legalitat versus ètica. Llegint la 
documentació que se’ns ha facilitat: 

- Se’ns dona compte del canvi de nom del grup CIU pel de PDeCAT/DC, però 
clar, qui va concorre les eleccions van ser dos partit CDC i Unió sota les sigles 
CIU a través d’una coalició electoral, no? 

- Dins Unió, hi va haver una escissió d’un grup “independentista” els quals van 
formar Demòcrates per Catalunya, però aquests, no estaven dins la coalició 
electoral, no? per tant, potser aquests regidors hauríen de passar a ser no 
adscrits? 

- El que tenim clar és que el que demanen és que CDC sigui ara PDeCAT i que 
reconeixem com a partit una part dels regidors d’Unió que van abandonar el 
partit i van fer-ne un de nou, oi? 

Davant d’això, ens hem llegit la normativa, i si bé aquest diu que es possible el canvi, 
posa alguns condicionats, concretament en el ROM en el seu article 69 diu: “La 
denominació dels grups no podrà diferir substancialment de la denominació de la llista 
electoral  corresponent.  Els casos de conflictes en la denominació dels grups 
municipals seran resolts pel Ple municipal aplicant en últim extrem la mateixa 
denominació de la llista electoral.”  
Per tant, segons estenem aquest article 69.2, aquest estipula que la denominació dels 
grups municipals a l’Ajuntament ha de mantenir similitud amb el nom amb què es van 
presentar als comicis, i nosaltres no veiem moltes similituds entre CIU i PDeCAT/DC  
També especifica que, en casos de conflictes, serà el ple qui ho resolgui, i vostès han 
fet un decret d’alcaldia. 
És un assabentat, però pensem que ni de bon tros és just, ni democràtic ni ètic 
aquests canvis de denominació, i menys quan dos partits són nous i no han 
concorregut a cap sufragi. 
 
Respon l’Alcalde. Sr. Rubió, ens vàrem presentar amb els nostres noms i cognoms i 
ens vàrem presentar, d’acord, sota un determinat nom, però al final la gent ens va 
votar a nosaltres. Nosaltres som regidors, el que no té sentit és que continuem lligats a 
partits que fins i tot han desaparegut. Llavors l’acord és unànime de tots els que estem 
aquí formant part d’aquest grup, a mi no se m’ha acudit negociar-ho específicament 
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amb el Sr. Guix i els companys del PSC, però estic segur que ells no tenen cap mena 
d’inconvenient que fem això. Tots hi estem d’acord i és adaptar-nos a la realitat, més 
que buscar-hi cap altre canvi. Això és legal, i ens sentim més còmodes amb aquest 
nom i crec que això tindrà poca transcendència en el dia a dia.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.1. - ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL 
SOBRE ELS ARXIUS (DUA) 

 
Núm. de referència : X2017007119     
Núm. expedient: AX042017000001 
 
Atès que el Consell Internacional d’Arxius va elaborar i aprovar la Declaració Universal 
sobre els Arxius (DUA) l’any 2010 i que la UNESCO (Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura), en la seva 36a Conferència General 
celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució en què feia 
seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els seus 
principis i a aplicar estratègies i programes en el futur en el seu respectiu àmbit 
nacional. 
 
Vist que la Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de 
reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la 
rendició de comptes democràtica, com en la preservació de la memòria social 
col·lectiva, i en la investigació històrica. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA) 
elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per 
la UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació (traducció catalana del text 
elaborada per l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i adoptada 
pel Parlament de Catalunya el 17 de juliol de 2013):  
 
“Declaració Universal sobre els Arxius 
 
Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són 
gestionats des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són 
fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les 
actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial 
en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la 
memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre 
coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania 
i millora la qualitat de vida.  
 
Per això, nosaltres reconeixem: 
 

- El caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats 
administratives, culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les 
societats. 

- El caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i 
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria 
individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el  present i preparar 
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el futur.  
- La diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la 

humanitat.  
- La multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els 

documents, ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol 
naturalesa. 

- El paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació 
inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el 
procés de producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu 
ús. 

- La responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, 
propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals 
del camp de la informació– en la gestió dels arxius.  

 
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que: 
 

- S’adoptin i s’apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius. 
- La gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els 

organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en 
l’exercici de les seves activitats. 

- Es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta 
gestió, incloent-hi professionals degudament qualificats.  

- Els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la 
seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús. 

- Els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les 
relatives als drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels 
usuaris. 

- Els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d’una ciutadania 
responsable.” 

 
Segon.- Comunicar a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya 
l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la DUA, per tal que sigui donada d’alta al registre 
oficial que gestiona aquesta entitat.  
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. El que fem en aquest punt és una adhesió de 
l’Ajuntament d’Olot a la Declaració Universal sobre els arxius, és un acte testimonial de 
reconeixement a la importància que tenen els arxius a les nostres societats. De fet  la 
DUA és una declaració del 2011 del Consell Internacional d’arxius, creat al 1948 en el 
sí de la UNESCO. L’any 2013 el Parlament s’hi va adherir, van ser els primers. 
Al 2014 l’associació d’arxivers-gestors de documents de Catalunya, va iniciar una 
campanya d’adhesions, ara mateix hi ha 123 entitats adherides a Catalunya. 
Potser el més destacable és que aquesta declaració es compon de dues parts: 
-  Una part de reconeixement del caràcter dels arxius, que són únics, essencials, 

diversos, amb multiplicitat de suports, que el seu manteniment és una 
responsabilitat de tots i que són elements de preservació de la memòria col·lectiva 

-  Una part de compromisos de treball: adoptar polítiques relacionades amb els arxius,  
cosa que aquest Ajuntament fa molts anys que fa; valorar la seva gestió; tenir 
professionals qualificats, crec que aquest és el punt més destacable d’aquesta 
adhesió; és a dir, els nostres arxius d’acord que estan composats de conjunts de 
documents, però el que té una importància i fa que un arxiu acabi funcionant són els 
professionals que hi ha al capdavant, i penso que ens podem sentir molt orgullosos 
dels que tenim a la ciutat; i per últim garantir l’accessibilitat als ciutadans.  

 
Intervé la Sra. Tresserras, en representació del grup municipal CUP. Recordem que 
l’adhesió a la DUA  comporta la implicació de l’Ajuntament d’Olot en la promoció dels 
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valors de la bona gestió dels documents amb l’objectiu d’assolir una societat més 
transparent i democràtica.    
Hi votem a favor, encara que  ens sembla que arribem tard, però com sempre, val més 
tard que mai. Recordem que tant la diputació de Girona com del Parlament de 
Catalunya, s’hi van adherir al 2013, fa 4 anys. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Òbviament votarem 
a favor, dir només que nosaltres valorem la importància que tenen avui en dia –
sempre, però avui en dia més– els arxius municipals, per molts motius, i aprofitar 
l’avinentesa per dir que tenim uns tècnics i un Arxiu modèlic. Que en quedi constància. 
 
Respon l’Alcalde que és una opinió que compartim tots, tenim un molt bon Arxiu i una 
gent molt trempada al capdavant, i treballant-hi en el dia a dia. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 

8.1. - ENCARREGAR LA GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
DE L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ I EL MANTENIMENT DE 

LA PLAÇA DE TÈCNICA COMARCAL D'EDUCACIÓ 
 
Núm. de referència : X2017007487     
Núm. expedient: ED032017000003 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
de l’Ajuntament d’Olot ( en endavant IMEJO) tenen la voluntat de seguir cooperant en 
projectes d’educació en el marc del conveni de col·laboració signat el dia 16 de 
desembre de 2014, per endegar o ampliar serveis en matèria d’educació gestionats, 
dirigits i coordinats des dels serveis comarcals. 
 
Atès que amb aquest objectiu de millora organitzativa i eficiència de recursos, 
mitjançant l’anterior conveni, van crear una plaça de Tècnic Comarcal d’Educació que 
donés servei al municipi d’Olot i regulaven la prestació de serveis en matèria 
d’educació. 
 
Atès que aquest conveni ha estat vigent durant l’any 2016 i ha esdevingut extingit pel 
compliment del termini. 
 
Atès que les parts manifesten la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració i 
realitzar l’encàrrec de gestió que formalment l’emmarca. 
 
Atès que en data 20 de març de 2017 El President de l’IMEJO va signar el  Decret 
IMDE2017000037 per encarregar la gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de 
l’assistència tècnica en matèria d’educació i el manteniment de la plaça de tècnic 
comarcal d’educació. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Convalidar el Decret IMDE2017000037 per encarregar la gestió al Consell 
Comarcal de la Garrotxa de l’assistència tècnica en matèria d’educació i el 
manteniment de la plaça de tècnic comarcal d’educació. 
 
Segon.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, per aquest encàrrec. 
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Tercer.-Facultar el President de l’IMEJO per signar tota la documentació necessària 
 
Presenta la proposta el Sr. Jaume Mir. De fet aquest és un conveni que el que fem és 
renovar la voluntat de servei comarcal des de l’IMEJO, tant en educació com en 
joventut; és un conveni que ja havíem signat el desembre del 2014 i ara s’havia 
extingit. Per tant, com que la voluntat tant del Consell com de l’IMEJO és de continuar 
aquesta col·laboració i donar aquesta visió, no només de ciutat d’Olot sinó de comarca 
en temes d’educació, vam renovar aquest conveni i encarregar al Consell Comarcal el 
manteniment d’aquesta plaça de tècnic comarcal d’educació per poder seguir donant 
aquest servei.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Recordem que el conveni 
del Consell Comarcal està molt per sota del conveni que regula els treballadors de 
l’Ajuntament d’Olot, ens sembla injust que  treballadors que treballen per l’Ajuntament 
tinguin un conveni inferior als seus companys. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 
9.1. - CONVALIDAR EL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 22 DE MARÇ DE 2017 

RELATIU A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA (INSPECCIONS  DE CÈDULES  DE 2A OCUPACIÓ, PER 

REAGRUPAMENT FAMILAR I PER HABITATGES DE LLOGUER) 
 
Núm. de referència : X2017006062     
Núm. expedient: CC012017000128 
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 22 de març de 2017 es va encarregar als serveis 
tècnics del  Consell Comarcal de la Garrotxa  la gestió de les tasques tècniques de: 
-inspeccions de cèdules de 2ona ocupació 
-inspeccions de reagrupament  familiar 
-inspeccions per habitatges de lloguer 
 
I vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
CONVALIDAR  el Decret de l’Alcaldia de data 22 de març de 2017 d’encàrrec als 
serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa de  la gestió de les tasques 
tècniques, que es detallen a continuació, per un import de 7.887,50 € : 
-inspeccions de cèdules de 2ona ocupació 
-inspeccions de reagrupament  familiar 
-inspeccions per habitatges de lloguer 
 
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde. Es tracta d’un decret d’Alcaldia de 22 de 
març,  i proposem convalidar aquest conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal 
per a les tasques de gestió tècnica d’inspeccions de cèdules de segona ocupació, 
d’inspeccions de reagrupament  familiar i d’inspeccions per habitatges de lloguer. 
Aquest conveni té una durada fins el 31 de desembre d’aquest any, i es podrà 
prorrogar de manera expressa per un màxim de quatre anys.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Això demostra una 
vegada que cal més personal a l’oficina d’habitatge.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
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CUP, 1 OeC). 
 

10.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONCESSIÓ DE FELICITACIONS I 
MEDALLES A DIVERS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència: X2017005582     
Núm. expedient: RH212017000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del decret, de 9 de març de 2017, de lliurament de felicitacions 
individuals a divers personal de la Policia Municipal i de lliurament de la condecoració 
amb una medalla de bronze al mèrit policial als agents Santiago Laguarta Sanchez, 
Rafael Garcia Camargo i José Manuel Veredas López. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.2. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONCESSIÓ DE FELICITACIONS I 
CONDECORACIONS A UNA ENTITAT I DOS CIUTADANS PER LA SEVA 

MERITÒRIA ACTUACIÓ 
 
Núm. de referència : X2017006322     
Núm. expedient: SG042017000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 17 de març de 2017, pel qual es concedeix 
una distinció i una felicitació col·lectiva a Creu Roja d’Olot, per la seva llarga trajectòria 
participant en el dispositiu de seguretat de les Festes del Tura; i es condecora amb 
una medalla de bronze al mèrit policial als ciutadans Francisco Muñoz Sabido i 
Mohamed El Boti El Bouchiki, per la seva meritòria actuació, quan es van llençar al riu 
Fluvià rescatar una persona que s’estava ofegant. 
 
El Sr. Gelis presenta conjuntament els punts 10.1 i 10.2. El passat dia 24 vàrem 
celebrar el Dia de la Policia Municipal, coincideix amb l’aniversari de la seva creació, 
ara fa 127 anys. Any rera any s’aprofita per donar les distincions als diferents guàrdies 
que han tingut alguna acció destacada durant l’any anterior, o també a entitats. Això ho 
vàrem fer el passat dia 24 i voldria destacar el lliurament de condecoracions de 
medalles de bronze als agents Santiago Laguarta Sanchez, Rafael Garcia Camargo i 
José Manuel Veredas López, i també destacar la distinció que vàrem fer a la Creu Roja 
per la seva col·laboració de molts anys en la  Festa Major.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
11.1. - PROPOSTA I APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS ALS 

ESPECTACLES SISMÒGRAF 2017 
 
Núm. de referència : X2017006233     
Núm. expedient: GENE2017000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Imposar els preus públics SISMÒGRAF 2017. 
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Aquest nou preu s’incorporarà a l’Ordenança Fiscal existent núm. 4.1 PREUS 
PÚBLICS 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la relació detallada d’aquests preus 
 
Espectacles festival temporada 2017: 
 

LAILA TAFUR MONSTRUO 
              

8,00 €  
                          

6,00 €  
                                

4,00 €  4,00€ 
COMPAÑIA 
MONTERO DANZA BARBECHO 

              
8,00 €  

                          
6,00 €  

                                
4,00 €  4,00€ 

CIRC PÀNIC MIRA'T 
              

8,00 €  
                          

6,00 €   NO NO 

PERE FAURA SWEET TIRANY 
            

12,00 €  
                        

10,00 €  
                                

0,00 €  4,00€ 

ROSER LÓPEZ 
ESPINOSA LOWLAND 

            
12,00 €  

                        
10,00 €  

 
 

6,00 € 6,00€ 
 
 
Abonament Festival Sismògraf 2017: 
 

COMPANYIA ESPECTACLE 
ABONAMENT 
TOTAL (50%) 

TARIFA 
SOCIS 
TEATRE 

ABONAMENT 
PREFESSIONALS 

SRA POLAROISKA LUR AWAY    
LAURA ARIS&JOS 
BAKER 

LET SELEPING DOG LIE 
@ OF NO FIXED ABODE    

TOMEU VERGES x ANATOMIA PÚBLICA    

COMPANYIA ESPECTACLE PREU € 

DESCOMPTE 
Estudiants/Aturats/ 

jubilats 

SOCIS 
TEATRE 

PROFESSIO
NALS 

PERE FAURA 
SWEET 
PRECARITY (CAT) 

              
6,00 €  

                          4,00 
€  NO NO 

SRA POLAROISKA LUR AWAY 
              

8,00 €  
                          6,00 

€  4,00 € 4,00 

LAURA ARIS&JOS 
BAKER 

LET SELEPING 
DOG LIE @ OF NO 
FIXED ABODE 

            
12,00 €  

                        10,00 
€  6,00 € 6,00€ 

TOMEU VERGES x 
MAN DRAKE 

ANATOMIA 
PÚBLICA 

            
12,00 €  

                        10,00 
€  0,00  € 4,00€ 

PERE FAURA 
SWEET 
PRECARITY (ENG) 

              
6,00 €  

                          4,00 
€  NO NO 

CIA LOKKE/OLATZ 
DE ANDRES THE ENDGAME 

              
8,00 €  

                          6,00 
€  

 
4,00 € 4,00 € 

NEUS VILLÀ 
JÜRGENS JI-JOU 

              
8,00 €  

                          6,00 
€  

4,00 € 
4,00€ 

BIG BOUNCERS O.V.N.I. 
            

12,00 €  
                        10,00 

€  6,00 € 6,00€ 
MARTA 
CARRASCO PERRA DE NADIE 

            
12,00 €  

                        10,00 
€  6,00 € 4,00€ 

ANNA VENTURA 
L´Universelle 
Illustrée SPOUTNIK BLANC 

            
12,00 €  

                        10,00 
€  

0,00 € 
4,00€ 

AMEBEU TEATRE WELCOME 
              

6,00 €  
                          4,00 

€  3,00 € 
 

3,00€ 
ARTISTAS 
SALSICHAS 

HABLAR CON LAS 
PLANTAS 

            
10,00 €  

                          8,00 
€  

 
NO 

 
NO 
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MAN DRAKE 

CIA LOKKE/OLATZ 
DE ANDRES THE ENDGAME    
NEUS VILLÀ 
JÜRGENS JI-JOU 

   

BIG BOUNCERS O.V.N.I.    
MARTA 
CARRASCO PERRA DE NADIE    
ANNA VENTURA 
L´Universelle 
Illustrée SPOUTNIK BLANC 

   

AMEBEU TEATRE WELCOME    

LAILA TAFUR MONSTRUO    
COMPAÑIA 
MONTERO DANZA BARBECHO    

PERE FAURA SWEET TIRANY    
ROSER LÓPEZ 
ESPINOSA LOWLAND    

    
                               

55,00 €  
                       
37,00 €  

                                    
49,00 €  

 
Tallers participatius de Sismògraf 2017: 
  

COMPANYIA TALLER PREU 

LAMAJARA DANZA TALLER LABRANZA 45,00 € 

PERE FAURA TALLER SWEET FEVER 25,00 €  

CARLA ROVIRA TALLER DE SETMANA SANTA 35,00 € 
 
Tercer.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP, en un dels diaris de major 
difusió de la província i en el tauler d’anuncis, els preus públics SISMÒGRAF 2017, 
durant 30 dies als efectes de que es puguin formular al·legacions, tal com disposen els 
articles 17-1 i 17-2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi 
resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva 
dels preus públics SISMÒGRAF 2017. En el supòsit  que no s’haguessin presentat 
reclamacions entendre’s definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de 
Ple. 
L’elevació a definitiu de l’acord i la relació detallada dels preus públics SISMÒGRAF 
2017 es publicaran al Butlletí Oficial de la Província. Tot això de conformitat amb el 
que disposen els articles 17-3 i 17-4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. És l’aprovació dels preus públics del Sismògraf, que 
en aquest cas no els fem des de la Junta de Govern de l’Institut de Cultura, perquè 
com saben està en el pressupost de l’ajuntament l’organització del Sismògraf. 
Són preus molt accessibles. El Sismògraf ja el tenim pràcticament a punt, saben que 
coincideix aquest any amb Sant Jordi. Hi haurà a la ciutat 49 espectacles de dansa 
contemporània, dels quals 33 gratuïts i 16 de pagament, que es mouen entre 12 € el 
més car, 6 € el més econòmics; n’hi ha 6 de 12 €; 2 de 10 €; 6 de 8 € i 2 de 6 €. Són 
espectacles que al Mercat de les Flors, on seria habitual veure’ls, tenen uns preus de 
25 € o 30 €, per tant són uns preus més que populars, amb un descompte de 2 € en 
tots els preus en cas de persones aturades, jubilades o estudiants; i que a més a més 
hi ha la possibilitat d’accedir a un abonament que permet entrar a tots els espectacles, 
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que després si és un espectacle sense descompte és de 55 €, i en cas que estigui 
bonificat (aturats, estudiants o jubilats) vindrien a sortir a 2,8 € per espectacle. 
També aprovem tres preus de tallers que tenen una durada més llarga, duren dies 
previs al Sismògraf, que són de 25, 35 i 45 euros. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En tot cas en aquest punt 
només tractem el tema de preus i no tant el de continguts amb el qual estem 
absolutament d’acord amb la programació. I en quant als preus també coincidim en 
què ens semblen ajustats. En tot cas, sí que properament farem algun tipus de 
proposta perquè en el tema de bonificacions ens sembla que és millorable el sistema 
actual. Però estem absolutament d’acord amb tal i com està plantejat. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Enguany el Sismògraf ja 
se’ns presenta com un Festival Internacional molt consolidat, amb una pluralitat 
d’opcions per accedir a la dansa, a través de tallers, activitats educatives, activitats als 
carrersf tot i això encara el llindar del preu d’entrada pot arribar a ser un aturador, tot  
i que evidentment mai es paga el cost del que val la cultura, però ni amb el sismògraf 
ni amb cap altra expressió. Per això som de la insistència que la cultura, ha de ser 
gratuïta i accessible per a totes les butxaques, i per tant arribar en un futur a albirar la 
possibilitat de la tarifació progressiva, començant per les formacions artístiques i 
acabant per a l’accés als espectacles i a la cultura en general, com si ho són i un bon 
exemple l’accés als llibres. 
Aquest any ens sembla que si bé el festival encara té les seus “egos festivaleros” 
també s’ha pensat en expandir-lo molt més, i pensant amb tots els públics i d’això ens 
felicitem. Tant de bo que les places i els terminis en què la gent es pot inscriure no fos 
tant limitat i hi hagués més difusió perquè arribés a tothom i tant de bo si la dansa 
arribi als centres educatius, als casals de la gent gran durant tot l’any com una element 
clau per a la formació de les persones i que el Sismògraf sigui l’eclosió de tota aquesta 
formació i potencial creatiu, evidentment amb algun “pope” però anant de baix a dalt i 
no al revés. En tot cas ens felicitem del programa i esperem que sigui tot un èxit de 
participació. 
 
Respon el Sr. Berga. Esperem que faci bon temps, perquè dels 49 espectacles 33 són 
gratuïts, i la gran majoria a l’aire lliure. Bona part de l’èxit del Sismògraf depèn del 
temps que farà, en alguns seria possible fer-los en altres emplaçaments, però n’hi ha 
que no seria possible i s’haurien de suspendre. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 

12.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DELS PLANS 
PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI (2017 / 2020) AL MINISTERIO DE HACIENDA 

Y FUNCION PUBLICA, MINHFP 
 
Núm. de referència : X2017007594     
Núm. expedient: CPG52017000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de la tramesa dels plans pressupostaris a mig termini (2017 /2020) al 
MINHFP, tot considerant els percentatges d’increment autoritzats per la normativa 
vigent i segons consta a l’expedient. 
 
La tramesa va ser feta el dia 14/3/2017 donat que el termini per enviar aquesta 
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informació finalitzava el dia 15/3/2017. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Es una obligació posada per el Ministeri però s’ha 
de considerar a títol informatiu. Hem de donar compte de com evolucionaran els 
nostres ingressos i les nostres despeses sense passar-nos dels percentatges 
establerts 2,30% el 2018; 2,50% el 2019 i 2,50% el 2020 i com evolucionarà el nostre 
accés al crèdit, que estigui per sota del 75%. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com diu la regidora, em 
sembla un aspecte purament burocràtic i sense sentit, perquè no és només com 
evolucionaran els ingressos i les despeses de l’Ajuntament, sinó el context econòmic 
en què ens podem trobar que pot variar molt, per tant és una absurditat d’aquelles que 
ens trobem que ha de passar per aquest Ple i n’hem de parlar.  
 
Intervé el Sr. Rubió, portaveu del grup municipal CUP. L’any passat en aquest mateix 
punt vàrem dir: “ Nosaltres esperem que al 2017 ja no estarem a Espanya, per tant no 
haurem de presentar més aquests documents”, doncs bé, hem arribat el 2017 i encara 
els hem de presentar. Esperem que aquest any sigui verdaderament l’últim que 
haurem de presentar més aquests plans el Ministeri Espanyol.  
 
Intervé l’Alcalde. A l’Agència Tributària Catalana hi podem pagar ja els impostos, però 
això és una obligació legal del Ministerio que igual com això ens demana moltíssima 
paperassa, moltíssim documents, i és purament complir amb un tràmit, però no és que 
això signifiqui acatar res de res, és que hi ha determinades normes que hem de 
complir. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

13.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA 
CORPORACIÓ ( EXERCICI 2016) 

 
Núm. de referència : X2017007595     
Núm. expedient: CPG52017000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació de la Corporació de l’exercici 
2016, aprovada per decret d’Alcaldia el 28/2/2017, pel que fa a :  
 

- Ajuntament d’Olot 
- IMEJO 
- IMPO 
- IMCO 
- IMELO 
- GUOSA 

 
Segon.- Donar compte, també, dels estats comptables de la Fundació Hospital Sant 
Jaume d’Olot i de la Fundació Privada Museu dels Sants, a 31/12/2016, que 
s’acompanya a l’expedient. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Abans de començar, primer voldria donar les 
gràcies a l’Interventor per l’elaboració d’aquest informe. Passaré a resumir cada un 
dels apartats, ja que tots vostès ja tenen l’informe detallat; si després s’ha de fer algun 
aclariment, el faríem.  
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El 2016 es produeix un augment respecte al 2015 dels recursos ordinaris consolidats 
de la Corporació arribant a la xifra de 32,07 milions d'euros. Aquest increment ve 
motivat en part per les revisions de les construccions de l'IBI urbana pel que fa als 
quatre exercicis no prescrits i també per portar al pressupost els pendents d'aplicació 
disponibles a 31 de desembre de 2016. Per això dels 29,858 milions liquidats del 
pressupost de l'Ajuntament se'n poden considerar estables 28,142 milions. 
La principal font d'ingressos continua essent l'IBI i la participació en impostos de 
l'Estat. Les altres figures tributaries no ofereixen expectatives immediates de 
creixement. 
El que podria denotar un signe de recuperació es l’ICIO: ingressem 399.385 €, encara 
molt lluny del 1.619.015,11 € que varem ingressar l'any 2007. 
Tenim incertesa en les plusvàlues, en quant al futur normatiu d'aquest impost posat en 
dubte per diferents sentències judicials. L’any 2012 varem ingressar 2.334.029,02 € i el 
2016, 1.160.894,16 € 
Pel que fa a l'IBI els drets reconeguts el 2016 han estat de 9.988.000 €, 694.264,87€ 
són regularitzacions. 
Es positiu comprovar que la diferència entre els recursos ordinaris liquidats i les 
despeses ordinàries reconegudes del 2016 del pressupost de l'Ajuntament ha permès 
dotar provisions suficients per possibles insolvències i a la vegada generar un 
romanent líquid de Tresoreria d’1.768.151,03 € 
L'estalvi de recursos ordinaris per destinar a inversions va anant a la baixa, ja vàrem 
comentar-ho el mes d'octubre quan varem aprovar el pressupost. L'any 2015 vàrem 
poder estalviar 1.475.000 €, el 2016 768.257,47 € i la previsió per al 2017 es de 
381.000 € . 
L'Ajuntament segueix criteris de prudència i de contenció sobre l'IBI que és la principal 
figura tributària. El tipus aprovat pel 2016 fou del 0,7356% quan el límit màxim permès 
en el cas d'Olot es de l'1,23 %. Sí que és veritat que en els últims anys els tipus s'han 
incrementat en la mesura que s'han reduït els valors cadastrals. 
En quant a la taxa de gestió de residus, tenim una perspectiva de costos creixents. El 
cost de la neteja viària a càrrec de la Corporació s'ha reajustat a l'alça en els darrers 
anys, estem a l'entorn dels 800.000 € (quasi el doble que l'any 2005). La davallada de 
l'activitat econòmica i el retard en la construcció de la planta de triatge obliga a fer 
reajustaments en la gestió.,en aquest 2017 ja s'està treballant en la forma de gestionar 
les taxes empresarials. 
La despesa corrent ha crescut un 4,05 % respecte al 2015, increment assumible si es 
té en compte que el creixement dels ingressos corrents ha estat del 6,84%. La 
despesa de personal com a grup ha estat del 34,50%. La despesa financera 
(interessos i amortitzacions de préstecs) es manté en un percentatge correcte respecte 
als recursos ordinaris liquidats per l'Ajuntament en un 7,57 %; recordem que el 2003 
suposaven un 15,67 % d'aquests recursos . 
Per el que fa a les transferències: a Benestar Social s'ha transferit 978.056,75 €, als 
organismes autònoms l'any 2016 3.902,873,67 €. Aquestes aportacions des del 2012 
es van incrementant degut a la reducció dels convenis amb la Generalitat sobretot per 
el que fa al Departament d'Ensenyament. 
Tenim una gestió financera correcta i mantinguda respecte anys anteriors. L'any 2016 
el recaptat net total ha suposat un 91% de tots els ingressos possibles,tot i tenint en 
compte les peticions d'ajornament a les quals es donen resposta . 
Pel que fa a la gestió dels pagaments estem en el 89,62 %. Aquests paràmetres 
denoten una gestió correcte . 
El 2016 s'ha revisat el circuit de gestió de la despesa per tal d'assolir un major 
compromís de responsabilitat dels gestors, a nivell tècnic i a nivell polític. Un dels 
principals motius ha estat poder complir el que disposa la normativa sobre morositat i 
l'obligatorietat de pagar a 30 dies de la data de registre de la factura. Des de Tresoreria 
s'informa trimestralment del compliment d'aquesta normativa. 
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Cal esperar en els propers anys una millora de l'activitat econòmica, millora que passa 
per una bona gestió dels diferents padrons d'ingressos i per les decisions que es 
prenguin a l'hora de confeccionar les Ordenances Fiscals.  
Hem començat a treballar en un estudi de tarifació social en el benentès que aquesta 
proposta pot suposar una redistribució de taxes i preus públics en diferents escalats, 
però en cap cas pot suposar una reducció d'ingressos que aquest Ajuntament no 
podria assumir. 
El romanent líquid de tresoreria de l'Ajuntament d'Olot ha estat positiu d’1.768.151,03 
€. Els romanents líquids dels organismes autònoms i GUOSA també han estat positius. 
En quant a la inversió, les obligacions reconegudes netes d'inversió ha estat per el 
2016 de 5.531.289,99 €. S'ha produït una recuperació de la capacitat inversora de la 
Corporació motivada per la necessitat d'executar els romanents de crèdit provinents 
d'exercicis anteriors. 
El rati d'endeutament consolidat a 31 de desembre de 2016 és de 24.814.304,87 €, i 
aquí està sumat el passiu financer de GUOSA i el passiu financer de la Fundació Antic 
Hospital. El deute bancari de l'Ajuntament a 31 de desembre, és de 20.243.991,63 €, 
per sota dels paràmetres legals del 75%. 
La normativa sobre estabilitat pressupostaria, llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, obliga 
a tenir en consideració diversos paràmetres en quant a la capacitat o necessitat de 
finançament. Podem dir que l'Ajuntament d'Olot compleix i té estabilitat pressupostària i 
tanca el 2016 amb una xifra positiva de 321.895,74 €. També l'Ajuntament d'Olot tanca 
amb un estalvi net positiu d’1.790.614,89 €. 
Una de les noves directrius a seguir a partir del 2013 és la regla de la despesa, que 
fixa el sostre màxim per cada administració. Aquesta norma ha estat criticada per molts 
ajuntaments, tant és així que des de la Federació de Municipis de Catalunya han 
presentat unes propostes a l'Estat que permetin una aplicació d'aquesta norma més 
ajustada a la realitat econòmica. Pensin que com a punt de referència agafen la 
despesa real liquidada a 31 de desembre de 2013, un any de contenció i que no té cap 
sentit que la referència sigui a partir d’aquest any. El factor incremental (1,8% per l'any 
2016) que cada any fixa l'Estat només es pot augmentar amb tots aquells ingressos 
realment recaptats que esdevinguin de canvis a nivell tributari (per exemple apujar l'IBI) 
o les subvencions finalistes. El marge de creixement és tan petit que és fàcil el seu 
incompliment, si tenim en compte que només amb l'increment vegetatiu de cada any a 
nivell estructural, ja el sobrepassem. 
En el cas d'Olot la despesa autoritzada computable pel 2016 era de 20.423.619,97 € i 
al final a estat de 21.206.156,16 €. 
En quan a les dades d'estabilitat i sostenibilitat pressupostaria s'han de donar i valorar 
a nivell consolidat: Ajuntament més organismes autònoms, GUOSA, Fundació Museu 
dels Sants i Fundació Antic Hospital Sant Jaume. 
Enguany la liquidació definitiva de l'IMPO a 31 de desembre condiciona el resultat des 
d'un punt de vista estrictament tècnic. 
A nivell consolidat complim amb els quatre indicadors de solvència: tenim estalvi net 
positiu, romanent de tresoreria positiu, deute viu no superior al 75% i període mitjà de 
pagament a proveïdors no superior a 30 dies. 
A finals d'abril enviarem al Ministeri totes aquestes dades de tancament i a veure 
quines consignes ens donen sobre els resultats per qüestions tècniques i puntuals 
d'aquests dos indicadors. 
En quant al superàvit a dia d'aquest informe no hi ha cap disposició que permeti 
l'aplicació del superàvit a IFS, caldrà destinar aquests recursos a reduir deute bancari 
de forma obligatòria, si és que no diuen el contrari al llarg d’aquest any.  
S'han portat a terme unes modificacions de crèdit internes segons allò que disposen 
les bases d'execució del pressupost. Se’n va donar compte a la darrera Junta de 
Govern del 2016. 
La documentació dels diferents expedients està a Serveis econòmics per si són del seu 
interès. 
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Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. El primer comentari seria que 
per a nosaltres, ja ho vàrem dir també l’any passat, aquest és un informe molt 
important, no se li sol donar molta importància, parlem molt més sempre del 
pressupost, però moltes vegades tant important com el pressupost és veure després si 
s’ha complert, tant en els ingressos com amb les despeses.  
Veure les despeses que s’han fet, tot i que la documentació ens ha arribat amb alguns 
dies d’antelació, si després vols entrar en el detall de cada una de les partides o dels 
conceptes i dels organismes autònoms, a nosaltres en concret no ens ha donat encara 
temps per pair-ho tot, i en tot cas si veiem alguna cosa que no compartim, de futur, en 
algun altre Ple o en alguna de les comissions en farem comentari. 
Per no ser reiteratiu  no comentaré els aspectes positius d’aquest informe que vostè ha 
esmentat; sí que em centraré en algunes coses que em sembla que vostè no ha 
comentat i en alguna discrepància que tenim en algun aspecte del document. 
Una de les coses que no ha comentat és la baixada d’ingressos en el tema dels 
recursos ordinaris, en la participació d’impostos de l’Estat, i també en la participació al 
Fons de cooperació de la Generalitat. És a dir, aquesta baixada d’ingressos per part 
d’aquestes dues administracions.  
En el tema de l’IBI sí que ha comentat el percentatge en què estem actualment i el límit 
màxim que tenim; en tot cas a mi em sembla interessant ressaltar que estaríem 
gairebé a la meitat de les possibilitats que tenim d’ingressos que aquest límit s’ha 
convertit en l’ingrès més important per part d’aquest Ajuntament. Vol dir que tenim un 
marge important per si hi ha propostes d’altres polítiques d’uns majors ingressos, que 
tenim certament un recorregut, i que no tenim una pressió excessiva en aquest sentit. 
En el document també surt la despesa en benestar social, però nosaltres voldríem 
remarcar aquí, de la mateixa manera que hem fet quan parlem de pressupostos, que 
les xifres consolidades que ens acaben presentant, nosaltres així ho hem anat 
expressant, hi ha polítiques municipals en les quals faríem una major despesa: en 
benestar social, habitatge, ocupació, temes de mobilitat i medi ambient –després en 
parlarem–, política de barris –Sant Miquel, el barri antic–. Al nostre entendre, les 
nostres prioritats en aquest sentit, anirien per incrementar els recursos que s’hi 
dediquen. 
Després el document fa una sèrie de reflexions sobre els ingressos i despeses. Hi ha 
un apunt que vostè també ha esmentat, en què es diu que la possibilitat d’una millora 
econòmica en els propers anys; ho en tot cas fer un comentari que relacionaré després 
amb la tarifació social: millorar indicadors econòmics és important però és relatiu, 
perquè després a la que hem entrem en les persones concretes, l’indicador general pot 
ser de millora, però com ha repercutit després això en les persones concretes, és on 
per mi hi ha la importància. És a dir, cada vegada hi ha consens pràcticament unànime 
de tots els estudiosos. La nostra societat va a una cada vegada més gran diferència 
social entre les persones que estan bé i les que estan malament, i això s’ha anat 
agreujant amb el pas del temps, i això, vulguem o no, necessàriament s’ha de reflectir 
en la política d’impostos, de taxes, de com oferim serveis a aquests ciutadans, perquè 
estem en una situació molt diferent d’anys enrere, i que aquesta situació no canviarà. 
És a dir, aquesta millora econòmica no voldrà dir que d’aquí a tres o quatre o cinc 
anys, tornarem a la situació anterior. Ni les persones tornaran a la situació anterior, 
moltes d’elles estaran en pitjor situació, ni altres aspectes de política econòmica que 
tots tenim prou per mà, és a dir, la importància en la política d’ingressos dels 
ajuntaments, per tot el que fa referència a l’activitat de construcció, sabem que per més 
que millori l’economia això no tornarà; a no ser que ens tornem bojos, que no descarto 
que pugui passar.  
Descansa també i fa una reflexió en tant que espera que perquè s’està –i d’això ja fa 
molt temps que se’n parla, d’un canvi en les normatives en les hisendes locals, i que 
per tant això pugui suposar en el futur una millora en els ingressos, i fa una referència 
també, que comparteixo, a la moció que presenta OeC avui, i és la reducció 
d’ingressos no sols a l’Ajuntament d’Olot sinó a tots els municipis, que és 
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responsabilitat de la Generalitat i que és el finançament de les escoles bressol, i també 
en el cas concret d’Olot, afegir-hi l’Escola de Música. És a dir, aquest finançament que 
feia la Generalitat ha disminuït, que vol dir que l’Ajuntament d’Olot ha de dedicar més 
recursos a aquest finançament, que podria dedicar a una altra cosa, i que tots els 
ciutadans han de fer un esforç de pagament més important que no feien abans. 
L’acompanya d’una reflexió que diu “això s’hauria de contrarestar amb serveis més 
eficients i eficaços” i està bé aquesta reflexió, però jo diria que això s’ha de fer sempre i 
en tots els serveis, no necessàriament en aquest i que això hagi de ser la solució.  
Sí que ha parlat, i aquí sí que ho faré jo també, en la proposta de tarifació social, que 
vàrem fer en el seu moment nosaltres i que es va aprovar, i una mica el compromís era 
que al llarg d’aquest any s’ha de fer aquest estudi per veure una mica les possibilitats 
que s’implanti a l’Ajuntament d’Olot –cosa que en algun altre ajuntament s’ha vingut 
fent aquests anys enrere– i jo insisteixo en què em sembla –per a mi, digueu-me el que 
vulgueu– que si ho aconseguim portar a terme, és una de les coses més importants 
que podrà fer aquest Ajuntament. És d’alguna manera, introduir la progressivitat fiscal 
en els pagaments que fem els ciutadans, com pagar en funció del nostre nivell de 
renda. Pensem que aquest és el camí, sobretot com deia abans, perquè aquesta 
desigualtat social que tenim ara, es mantindrà si és que no s’incrementa properament. 
Per tant, aquest canvi en les polítiques d’ingressos i de despesa, penso que s’ha fet 
necessàriament perquè no podem mantenir situacions anteriors que ara han canviat. I 
la regidora feia esment a què la tarifació social s’ha de fer sempre que no hi hagi una 
reducció d’ingressos. Aquesta és una premissa bàsica, allà on s’ha fet ha estat així; 
l’únic que ha passat és que els que guanyen menys i els que guanyen més, paguen 
més. Però el servei s’ha de poder mantenir econòmicament. 
Em sumo a l’agraïment per fer aquest informe als Serveis econòmics, perquè sé que 
de vegades aquest tipus de matèria costa una mica, però jo diria que hauria de ser un 
dels documents de capçalera dels regidors, i que molts ciutadans, si volen saber 
realment el que fa el seu ajuntament, com ingressa i en què es gasta els seus diners, 
més que amb les notícies, o breus, o titulars, s’hauria d’anar llegint aquest document i 
sabria realment el que fa aquest Ajuntament, tant per bé com per coses que no 
compartim. 
 
Intervé l’Alcalde. Pot estar segur que li donem moltíssima importància al que és el 
tancament del pressupost. Penso que en part té raó, un moment molt important és 
quan presentem el pressupost del que volem gastar, i després com ho hem fet, que és 
en aquest tancament del pressupost. Li donem tota la importància.  
 
Presenta la proposta la Sra. Descals. Des de la CUP ens agradaria poder fer algunes 
consideracions després de llegir els informes de l’interventor i el tècnics, més important 
que no els pressupostos en si.  Abans però, agrair la claredat del  document, fet que 
indica una bona feina per part dels serveis tècnics i l’interventor.  
Bé, entrant en matèria, apuntar que: 
- Actualment tenim un deute de 71,84% (69 % a 31/12/2015), increment causat pel 

crèdit de 4,5 de l’any passat, i que si bé està per sota dels paràmetres que marca la 
legalitat vigent (rati d'endeutament del 75 %) des del nostre punt de vista és molt 
elevat. 

- Apuntar que si bé tenim més recursos ordinaris, aquest fet és excepcional per la 
regulació que s’ha fet de l’IBI . 

- A dia d’avui tenim un pressupost on el principal recurs econòmic és l’IBI. 
- Recordar que haurem d’estar atents el problema de les “plusvàlues” i depenent del 

que passi, buscar solucions per poder fer front a la pèrdua d’aquests ingressos: 
recordar que fa uns mesos ja vam donar idees d’on treure més recursos, en les 
al·legacions a les Ordenances Fiscals que vam presentar. 

- Felicitar els ciutadans olotins al ser tant responsables, ja que la gran majoria paga 
quan toca les seves obligacions fiscals. 
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- Replantejar-nos la qüestió del superàvit: si bé denota una contenció de la despesa 
també indica que potser podríem haver dotat de més diners determinades partides 
de caràcter social en el moment d’elaborar els pressupostos. I no ens val la frase de 
l’alcalde que “són prudents” i “no volem estirar més el braç que la màniga”, ja que 
amb un superàvit de 1.768.151,03 euros potser hem estat  massa prudents i ara ens 
pengen les mànigues. 
(En no haver-hi disposició que permeti aplicar el superàvit, 321.895,74 euros aniran 
a rendir deute bancari de forma obligatòria) 

- Finament, continuem animar-los/pressionant de buscar l’eficiència dels serveis 
públics que ofereix l’ajuntament, i en parlar d’eficiència, un aspecte clau és el poder 
disposar d’informació sobrecostos, com bé saben, és posar en relació els recursos 
que s’assignen amb els serveis que s’obtenen, és una eina de gran valor a l’hora de 
la presa de decisions, i a la mínima que tenim oportunitat, insistim i insistirem en 
aquest tema.  Creiem que aquest Ajuntament disposa d’un personal qualificat i de 
tecnologia suficient per poder iniciar el càlcul dels costos dels serveis públics que 
ofereix i desenvolupar així uns pressupostos per costos i de base 0. 

 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Des d’ERC no podem fer més 
que sumar-nos també al que diu el Sr. García de la importància de la liquidació de 
l’últim pressupost i que cal tenir-ho present. No li recollim el suggeriment d’agafar-lo 
com a llibre de capçalera, si li sembla li recomano per exemple Incerta glòria, que és 
més distret. Però vaja, no deixa de ser igual d’important. 
Agrair els aclariments que ens ha fet la Sra. Torras. És important que tinguem present 
que a Olot disposem d’una quantitat important de recursos propis, amb uns recursos 
ordinaris consolidats de 32 milions, i com ja havíem fet durant molt de temps, intentar 
mantenir la rati d’endeutament per sota del 75 %, estem en un 71,84 %, bastant 
consolidat sobre el mateix percentatge. Sempre va bé intentar reduir-lo una mica, però 
en tot cas, si no ens excedim del 75 %, vol dir que estem a la línia  correcta.  
Com cada any també, tot i que anem rebaixant-ho, tenim un superàvit a final d’any, 
amb la liquidació del pressupost, i un estalvi envejable, que en aquest cas, 
malauradament, sembla ser que només podrem aplicar a reduir deute bancari. 
Nosaltres per això, per exemple, pensem que encara és més lícita l’aportació que 
vàrem intentar fer per als pressupostos del 2017, d’intentar reduir un punt de l’IPC l’IBI 
de tots els ciutadans, però en tot cas no deixa de ser una proposta de reducció, i no 
pas d’ampliació de pressupost. 
Evidentment com sempre s’ha fet des d’aquest Ajuntament, almenys des que hi estem 
nosaltres i podem donar-ne fe, s’ha actuat amb prudència, malgrat que aquests últims 
anys hi ha hagut una crisi que hem notat tots plegats, i que des del Consistori ha 
impedit fer més intervencions, més aportacions de les que voldríem. Sí que s’ha 
apuntat que es preveu una certa millora de l’activitat econòmica, seguiríem intentant 
demanar prudència, perquè sí que potser comencem a veure una mica les orelles del 
llop, però no tenim cap garantia ni cap seguretat, i un dels aspectes que ha de 
preocupar en un plantejament pressupostari –ja s’hi ha referit tots els portaveus– són 
aquestes sentències sobre les plusvàlues. Per tant un ingrès que tenim important, 
segons com el podem perdre significativament.  
Sí que no s’ha fet referència a una qüestió que nosaltres sí que volíem subratllar –al  
parlar últim sempre passa això, repeteixes qüestions que ja havies sortit i per tant 
algunes me les saltaré– però no s’ha fet referència a un tema del qual nosaltres 
sempre tenim tendència parlar-ne, que és el tema de les aportacions de l’Estat, que 
creen una incertesa enorme, perquè primer et donen una aportació o et fan un càlcul, i 
després segons com, van i te’n prenen una part, i et diuen:ara has de pagar. I encara 
agraïts perquè en comptes de pagar-ho en deu terminis ens ho allarguen a vint, o els 
que siguin.  
Per més inri, l’any passat, i en l’informe de l’Interventor hi és i m’agradaria com a 
mínim que en quedés constància, hi va haver el problema de la revisió de l’IBI, des del 
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Consistori vàrem demanar que es revisés l’impost, el valor cadastral, i donat que 
vàrem fer les coses ben fetes, va i l’Estat, el Ministeri d’Hisenda, ens va castigar 
reduint l’aportació perquè nosaltres ja havíem fet la revisió cadastral. En l’informe de 
l’Interventor es subratlla la idea que després de la intervenció dels Serveis econòmics i 
d’Alcaldia, es va aconseguir que hi hagués una aportació extraordinària i per una sola 
vegada, d’una subvenció de transport públic per l’import de 210.000 euros. Però és 
clar, això aquest any ja no ho tenim, i el greuge segueix essent-hi, si no ho hem mirat 
malament. És un greuge que nosaltres atribuïm al mal finançament local i que també 
diversos exercicis ho hem anat reiterant i que si que m’agradaria subratllar –ho ha dit 
el Sr. García si no ho he recollit malament– que aquest greuge també l’hem d’aplicar a 
les aportacions que fa la Generalitat de Catalunya als fons de cooperació local, que 
també s’han reduït. D’alguna manera, si nosaltres creiem tant en la república catalana 
que farem a partir del mes de setembre quan hi hagi el referèndum i votem que sí, i 
aconseguim que sigui majoritari, estem convençuts que quan plantegem les 
estructures administratives de la república catalana, que farem ex novo, doncs tot això 
ho hem de fer millor. I segurament les finances locals han d’estar molt més 
consolidades i no dependre tant de circumstàncies de si des de l’Estat ens donen 
subvenció o de si les subvencions de la Generalitat desapareixen o si com en el tema 
de les escoles bressol, s’ha d’intentar arribar a un acord amb les diputacions perquè 
contribueixin en part, a la subvenció de les escoles bressol municipals, que havia 
reduït la Generalitat de Catalunya, obligada –també ho hem de dir– per les limitacions 
que imposa el Ministeri d’Hisenda a l’hora de fer els pressupostos autonòmics.  
Per últim també, voldria fer la incidència sobre l’aspecte a què s’han referit els regidors 
que han parlat anteriorment, del tema de què preveiem per a les escoles bressol, i de 
música i d’expressió en el futur, i sobre aquesta hipòtesi o aquesta idea de treballar en 
la tarifació social, amb la qual nosaltres estem d’acord, el que no estem d’acord és que 
hi hagi ciutadans que hi surtin perjudicats. Segurament ja és prou alta la matrícula de 
les escoles bressol, com perquè hi hagi ciutadans als quals s’incrementi l’aportació 
que han de fer i això a nosaltres ens genera un cert temor que no afavorim segons 
quin tipus de tarifació apliquem, que hi hagi una part de la població que més aviat 
desisteixi d’utilitzar les escoles bressol municipals i tendeixi a un sistema paral·lel 
l’escoles privades, que per a nosaltres és encara més segregador que no pas el fet 
que la tarifació l’hagi d’assumir qui l’ha d’assumir, que nosaltres entenem que és 
l’administració. I per tant, que les famílies tinguin una aportació mínima, però que és 
des de les administracions públiques des d’on s’ha de donar aquest servei. I per això, 
com deia el Sr. García hi ha la moció que ha presentat, a la qual hi donarem suport, 
evidentment, perquè sempre ho hem reivindicat: l’aportació de les famílies s’ha de 
reduir i és des de la Generalitat de Catalunya que ha de finançar l’etapa d’educació 
infantil.  
Dit això seguim demanant prudència i sobretot acabem la intervenció agraint la feina 
dels serveis econòmics de l’Ajuntament, sobretot la figura de l’Interventor que sempre 
ens posa les coses molt fàcils en aquests resums que fa als seus informes.  
 
Intervé la Sra. Torras. Intentaré contestar les preguntes. 
Al Sr. García, que ha preguntat sobre la disminució dels ingressos que ens havien fet 
en impostos de l’Estat i la Generalitat, sí que és veritat que aquests ingressos van a la 
baixa. Voldria pensar i estic convençuda, que no és per cap mala praxi que fem 
nosaltres, que això faci que pugui tornar a passar el que va succeir en aquell moment, 
que pel fet de baixar aquest valor cadastral s’hagués llavors de retornar com a 
pagament d’un transport públic. Pensem que perquè ells tampoc tenen o no ens volen 
enviar tots els diners que en aquests moments caldria fer. Tan de bo aquests 
ingressos anessin més a l’alça, però aquesta no és la tendència que hi ha en aquests 
moments. 
L’IBI sí que és veritat que és l’impost més important que té l’Ajuntament, i sobre això 
és el que nosaltres podem donar resposta a moltes de les necessitats que en aquell 
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moment hi ha i que cada vegada n’hi ha més.  
La millora econòmica, quan parlem de millora econòmica, és perquè de vegades 
veiem aquesta mica de repunt en aquestes coses, i a tots ens fa ser un pèl optimistes, 
i per això cada vegada ho anem dient; potser si ho anem dient, cada vegada hi haurà 
una mica més de remuntada. Sí que és veritat que el 2016, en quant a l’ICIO s’ha 
recaptat més impost, una quantitat més gran aquest any 2016. Llavors nosaltres amb 
aquesta mica de cosa és en el que volem creure que hi ha una mica de remuntada.  
La tarifació social sí que hi hem començat a treballar, mirarem a veure com es pot 
tornar a distribuir tot aquest cost d’aquests serveis a tota la població, que sigui d’una 
manera més justa, entre tots; tampoc és com ha explicat ara el Sr. Gómez, d’ERC, que 
ens ha dit que això no fos una cosa que castigués molt a una part de la ciutadania. 
També hem de pensar que quan fem la tarifació social hem de tenir molt en compte 
que no només és la redistribució, sinó també pensar que quan obrim això potser hi 
haurà gent que tindrà oportunitats que fins ara no tenia. Hem de veure això tot plegat 
amb aquest estudi que s’està fent en aquests moments per a les escoles bressol, de 
música i d’expressió.    
En quant als companys de la CUP, els voldria contestar que aquest deute estem per 
sota del 75%, que ara diuen que potser era elevat el que tenim, és clar, la ciutat té 
necessitat de fer coses i de fer projectes, i de vegades potser no compartim els 
mateixos projectes, però que no hi ha altra manera de fer-ho si és que no castiguem 
més i fem més pressió fiscal a sobre de la ciutadania. En  quant al superàvit de 
l’exercici, hi ha una equivocació, no sé si ho han entès: el superàvit de l’exercici és de 
321.895 euros, no d’1.700.000 euros. Això del 1.700.000 euros no és el superàvit, són 
els recursos líquids de tresoreria; no és el mateix.  
La prudència, continuem sempre amb la prudència amb la despesa. 
I moltes gràcies per totes les aportacions que ens han fet. 
 
Intervé el Sr. García. Molt breument, potser m’he expressat malament, jo quan he 
comentat la baixada d’ingressos del PIE i del Fons de Cooperació de la Generalitat, no 
ho atribuïa a una mala praxis de l’Ajuntament, sinó d’aquests governs que fan 
aquestes polítiques que acaben perjudicant els ajuntaments, i al final els ciutadans, 
que o tenim menys serveis o hem de pagar més per aquests mateixos. 
I després la notícia que l’estudi de tarifació social ja s’ha iniciat m’alegra enormement. 
El que em sorprèn una mica és que els regidors no ens haguem assabentat que ja 
s’ha començat. En tot cas, no ara aquí al Ple, però sí que a la comissió que pertoqui, 
ens agradaria tenir més informació de com s’està fent i qui està fent aquest estudi, una 
mica com està plantejat, el calendari, etc. 
 
Intervé la Sra. Descals. Abans que ha dit el superàvit, ha estat positiu, m’ha dit? 
 
Respon la Sra. Torras. Sí, hi ha superàvit, són aquests 300.000 i escaig que he dit. 
En quant el tema de la tarifació, hem fet un començament, i totes aquestes altres 
dades que vostè estava demanant ara, és que ni les sabem encara. De seguida que 
tinguem informació ja els hi trametrem. 
 
Intervé l’Alcalde. Vàries coses que m’he anat apuntant, també em referiré al tema de la 
tarifació social. 
Una, que tancar els pressupostos, tal com els tanquem i que realment és molt 
important donar compte de l’execució del pressupost, té a veure també amb que som 
capaços de pressupostar amb prudència, sabent d’on poden venir els diners i que no 
estirem més el braç que la màniga, és a dir: quan presentem els pressupostos, els 
presentem ajustats, sabent que els podrem executar, i això també hi té a veure i també 
és molt important. I que després els executem amb rigor, perquè no serviria de res que 
féssim el pressupost amb molta prudència i després ens passéssim en el moment de 
gastar els diners. Per tant, bona feina en el moment de decidir quin és el pressupost, 
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bona feina en el rigor en l’execució, que ens porta aquest resultat. Jo també volia 
aclarir això: no tenim 1.700.000 euros ara per fer el que voldríem, que més ens 
agradaria a nosaltres, no tenim això. N’han quedat 300.000 euros, necessitem bastant 
més que aquest 1.700.000 per les necessitats que tenim, ens en queden 300.000 i 
l’Estat ens fa el favor aquest any de dir que tot a tornar deute, perquè així aquests 
números macroeconòmics –perquè al final sempre estem amb números 
macroeconòmics– ens quadren. I per això ens tenen agafats, i també tenen agafades 
les comunitats autònomes, que diuen ells, i així van sortint els números de dèficit. I de 
moment el que no fa l’esforç és l’Estat; sinó que ens ha tingut als ajuntaments lligats, 
ha lligat a les comunitats autònomes i ara ja diu: no miri, allò que ens demana Europa 
ja ho fem. Home, potser que l’Estat s’hi posés una mica també, a assumir la seva part 
de responsabilitat i a baixar la seva despesa com ens ha obligat a fer als ajuntaments. 
Pel que fa a la participació en els impostos de l’Estat, és que aquesta participació es 
calcula en relació a determinats impostos, com per exemple l’IVA o el del tabac o les 
begudes alcohòliques, que teòricament pugen; i a nosaltres ens escanyen. I d’aquí va 
venir la nostra queixa en aquell moment, perquè ens castigaven molt més que a totes 
les altres ciutats de les comarques de Girona perquè ens deien que nosaltres 
baixàvem el valor cadastral; però és que apujàvem el coeficient i per tant el número 
final era el mateix. I no ho entenien. I al final, després de molt suplicar ens van dir: per 
aquest any els hi arreglarem. No ens ha tornat a passar això, perquè em sembla que 
ve –l’Interventor se’n recordarà més– d’una devolució que hi havia, que a nosaltres 
ens castigava, però no era el de cada any.  
I encara un altre tema que també crec que cal recordar: ens baixen i a més hem de 
retornar, quan fa bastant temps enviaven més diners del compte, i llavors deien que 
farien una regularització. I estem pagant, em penso que més d’un milió d’euros –ho diu 
també l’informe de l’Interventor– retornant diners d’èpoques en què teòricament 
l’economia era més folgada, i com que va començar la crisi van enviar diners de més 
sense ni comptar, i llavors de cop i volta diuen que els hem de tornar, i quan els hem 
de tornar? Ara. Ara els hem d’anar tornant quan ens baixen tots els sistemes 
d’ingressos que tenim els ajuntaments. Per tant la participació en els ingressos de 
l’Estat, i en el fons, el tema del finançament del món local, és una urgència, és una 
emergència: necessitem saber quins serveis són els que hem de prestar –i això, 
n’estic convençut que en el nou país serem capaços de definir-ho– quins serveis són 
responsabilitat municipal i amb quin finançament els prestarem. No n’hi ha prou que 
ens diguin facin això, si no ens diuen com ho hem de fer, això no funciona. 
En quant a la pressió fiscal, això va ser un compromís electoral i els programes 
electorals jo tinc clar que els hem de complir, i és una part del pacte que tenim amb el 
PSC: intentarem mantenir la pressió fiscal estable durant aquest mandat. Ens sembla 
que aquesta és una bona mesura perquè al final l’economia de les persones també 
se’n ressenteix del que s’ha d’anar pagant a l’Ajuntament i nosaltres treballarem per fer 
això.  
Introduirem el tema de la tarifació social, que l’hem començat a treballar, i ja li dic el 
calendari: és tenir-ho a punt per poder-ho portar quan portem l’aprovació de les 
Ordenances Fiscals. I les regidores, sobretot la Sra. Torras, hi estan treballant per tenir 
una bona proposta; deixem-les treballar una mica i quan tinguem coses importants per 
explicar, les explicarem, però de moment només hi estem treballant. No és que no ho 
sàpiga vostè Sr. García, és que no ho sabem els regidors de l’equip de govern, és una 
cosa que estan treballant els Serveis econòmics i la regidora d’Hisenda i quan hi hagi 
coses per explicar, no pateixi que farem tot el possible per explicar-ho, especialment a 
vostè que va ser qui va presentar la moció i ens va empènyer  a anar cap aquí. Al Final 
pot estar absolutament segur que ho explicarem. 
Absolutament d’acord amb què els serveis sempre han de ser eficients. El que passa 
és que allà on necessites més estalviar o no gastar tant, es fa més clar la necessitat de 
l’eficiència. 
El tema del crèdit, és que només podem fer les inversions finançant-les a crèdit, no 
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podem fer-les retallant d’ordinari, perquè al final l’ordinari són els serveis a les 
persones, són els diners que hem de destinar a educació, a benestar social, a tants 
llocs... I no som capaços de veure com podem fer-ho, ja intentem ser eficients i posar-
hi només el que es necessita, però no aconseguim els diners suficients com per fer 
inversió, i que consti que en el mandat passat vàrem estar quatre anys, pràcticament 
sense fer cap inversió; vàrem fer una inversió que va ser la Plaça Mercat perquè venia 
finançada pels actors de la Plaça Mercat, però vàrem baixar dels 28 milions a 20. Però 
ja ho vàrem dir: en aquest segon mandat sí que tenim intenció de fer determinades 
inversions i les vàrem enumerar: els camps de futbol, el tema del Firal, o el tema de 
l’Hospital de Sant Jaume, ens sembla que sí que tenim ganes de fer això i que ho hem 
de fer a través de crèdit, perquè a més podem. Al final el crèdit el que estem fent és 
canviar crèdit car –entre cometes, els interessos que es pagaven aquells moments en 
què es va demanar– per crèdit molt més barat, que és el d’avui en dia els interessos 
que ens toca pagar. I per tant estem canviant aquest tipus de crèdit, ens quedem amb 
l’endeutament que l’anem rebaixant de mica en mica, i el podem destinar a inversions. 
De totes maneres, en tots aquests índexs hi estem molt atents, però jo crec que 
tampoc hem d’estar tan obsessionats pels índexs perquè ens obligaran a fer coses, 
però crec que també és necessari tirar endavant el programa, fer-ho amb prudència, 
fer-ho amb seny, però també és important el que ens varen presentar i que si ho 
podem fer, ho volem fer; no hi volem renunciar a demanar aquests crèdits per poder 
fer realitat aquestes inversions amb les quals ens vàrem comprometre.  
Del tema de les escoles bressol en parlarem després, però portar al debat una cosa 
que conec perquè vaig estar a la Diputació: no és la Diputació qui decideix, la 
Diputació l’única cosa que fa és sortir en defensa de la Generalitat de Catalunya i dir 
aquests diners –o els de l’asfaltat de carreteres o no sé en quins altres casos– els 
posa la Diputació, teòricament de moment. Probablement seran d’aquests deutes que 
no s’hauran de tornar, però teòricament. No és que a partir d’ara la Diputació decidirà 
si hi posa 10 o 20, la Diputació el que fa és seguir les indicacions de la Generalitat, 
que ha hagut d’ajustar molt a la baixa la seva aportació, perquè des de Madrid els hi 
varen volar els diners. I això està claríssim, aquells diners que anaven aquí hem de 
rebaixar-ho, i patapam, i l’últim que ha rebut ha acabat essent els ciutadans, per 
descomptat, però els ajuntaments que som els que hem de donar la cara perquè 
estem a primera línia. Per tant el debat sobre les escoles bressol és un debat una mica 
traïdor; no és que la Diputació... sinó que la diputació facilita liquiditat a la Generalitat 
de Catalunya que fins i tot té problemes de liquiditat. Que jo crec, espero i n’estic 
convençut, que gràcies a Déu les coses van a millor, i encara aniran més a millor quan 
aconseguim la independència del nostre país.  
Hi ha més debats però ara m’allargaria massa; sobre el tema de les plusvàlues que hi 
tenim una veritable incògnita i que haurem de veure com ho podem fer.  
Afegir-me a la felicitació als ciutadans: la gent d’Olot paga els seus impostos i ho fa 
d’una manera religiosa, i gent fent grans esforços. Per això em preocupa el tema de la 
tarifació social, perquè ha de ser un tema molt ben fet, perquè hi ha gent que fa grans 
esforços per pagar els seus impostos, que té determinades propietats, i que no té 
liquiditat: té un pis, té no sé què i per tant no entrarà en segons quina categoria, però 
en canvi té just per viure. Llavors jo crec que aquí s’ha de ser molt prudent, jo continuo 
dient que crec que no és hora d’apujar la pressió fiscal a ningú, necessitem que 
l’economia vagi millor, però tinc tota la confiança que la regidora Sra. Torras ens 
presentarà una molt bona proposta. 
I dit això, també agrair als Serveis econòmics que sempre tenim al nostre costat, per 
més enllà de només fiscalitzar el que estem fent, ajudar-nos a gestionar i a aclarir el 
que són els conceptes. I treballem sobre això, que la informació sigui en relació als 
costos i espero que en aquest mandat hi hagi un moment en que els pressupostos 
siguin molt més entenedors. Ja ho són ara per nosaltres, perquè ja hem posat 
responsables a cada partida, i ja ens comencem a entendre una mica més bé, però 
que al final els pressupostos siguin com una comptabilitat analítica sobre costos; però 
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costa molt fer això, però aquí estem treballant.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

14.1. - DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES 
FETES ALS GRUPS MUNICIPALS 

( EXERCICI 2016 ) 
 
Núm. de referència : X2017007598     
Núm. expedient: CPG52017000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la justificació de les transferències fetes als grups 
municipals ( exercici 2016), una vegada fetes les comprovacions escaients es 
considera que la documentació presentada és correcta i compleix amb el que disposa  
l’article 73.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. La Intervenció municipal fa constar que tots els 
grups municipals que integren aquesta Corporació, correctament constituïts, han 
justificat les quantitats rebudes fins a 31 de desembre de 2016. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
15.1. - DONAR COMPTE DE L'APLICACIÓ DEL "FONS DE CONTINGÈNCIA" DEL 

PRESSUPOST ( EXERCICI 2016) 
 
Núm. de referència : X2017007627     
Núm. expedient: CPG52017000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Donar compte de l’aplicació del “Fons de contingència” del pressupost 
(Exercici 2016), per un import de 97.362,53 euros, tal com queda justificat en la 
documentació que consta a l’expedient. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Pressupostat en 150.000€ per el 2016 s'ha aplicat 
fins a un import de 97.362,53 € (el seu destí consta en la documentació pressupostaria 
i comptable dels serveis econòmics). 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

16.1. - MPOUM 46.- SANT MIQUEL.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM PER UN EQUIPAMENT SOCIOSANITARI AL BARRI DE 

SANT MIQUEL 
 
Núm. de referència : X2017007494     
Núm. expedient: UPL12017000002 
 
Vista la modificació puntual del POUM per a la implantació d’un equipament 
sociosanitari al barri de Sant Miquel, redactada pels serveis tècnics municipals en data 
març de 2017, l’objecte de la qual és la d’ampliar els usos permesos dominants de 
dues parcel·les urbanes del barri de Sant Miquel, per tal de poder-hi ubicar un Centre 
d’ Atenció Primària. 
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Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 85 i 96, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
conforme al qual la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació i els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM per a la 
implantació d’un equipament sociosanitari al barri de Sant Miquel, redactada pels 
serveis tècnics municipals en data març de 2017. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.  
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Ja fa un temps el Servei Català de la Salut ens va 
informar que necessitava ampliar el Centre d’Atenció Primària de Sant Miquel i ens va 
demanar ajuda per veure com podíem fer això, sí ampliant el local actual, si buscant 
un local més de lloguer o un altre tipus i finalment, després d’haver-ho estudiat, hem 
identificat dues parcel·les en el Barri de Sant Miquel que són molt properes a la plaça i 
jo diria que bastant properes a l’actual centre d’atenció primària que podem donar-li 
aquesta utilitat, estan concretament al carrer Rei Martí l’Humà número 10 i al carrer 
Àbat Racimir número 32. De comú acord amb el propietari d’aquestes parcel·les avui 
proposem aquesta modificació del POUM per tal de donar-hi un ús més, continua amb 
els mateixos usos que tenen fins avui però ampliaríem l’ús d’aquestes dues parcel·les 
per tal de poder-hi ubicar en el seu moment aquest centre d’atenció primària. 
També val a dir que amb la propietat, un cop hi hem fet tot aquest tràmit, també hem 
arribat a un acord per poder-lo adquirir a través del que fem habitualment amb tots els 
propietaris que tenen una afectació que és de manera acordada poder adquirir 
aquestes parcel·les per tant, el que proposem avui és aprovar inicialment aquesta 
modificació del POUM, la número 46. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dir que per a nosaltres aquesta 
és una molt bona notícia, que hi votarem a favor, i diem que és bona noticia en primer 
lloc pels usuaris perquè el consultori actual té una insuficiència d’espai que afecta als 
usuaris evidentment però també als professionals que hi treballen per tant, aquesta 
millora ens sembla magnífica sobretot pel que deia a l’expedient també, la projecció 
que es fa d’usuaris d’aquest nou servei cap a 15.000 habitants, per tant, positiu, i és un 
positiu també al nostre entendre pels veïns de Sant Miquel. Aquest és un servei que 
ajuda a millorar el barri en el seu conjunt, també que no es perdi o s’alteri les 
previsions de construcció d’habitatge de protecció oficial i només dir que ens agradaria 
sentir més notícies com aquesta a tot Olot però sobretot al barri de Sant Miquel o al 
barri antic perquè ajuda a solventar problemes que s’expressen en aquests llocs. 
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Intervé la Sra. Descals. Nosaltres també des de la CUP dir que és una bona notícia 
que l’Àrea Bàsica de Sant Miquel, l’Àrea Bàsica Nord, pugui tenir més espai perquè 
realment faltava i que s’hagi pogut mantenir en el mateix barri on ja estava ubicada en 
un principi per tant, felicitats. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Nosaltres òbviament votem a favor i estem també molt 
contents, primer una cosa que ha dit l’Alcalde que això és un compromís del govern de 
la Generalitat, del govern de Junts Pels Sí i del conseller Comín que quan va venir a la 
ciutat ho va dir públicament, això vol dir que la cosa camina entenem nosaltres i ens 
alegra. Coincidim molt que la ubicació sí que és important, entenc també que el 
moviment aquest de buscar una ubicació que fos més adequada pensant en tota la 
gent que afectada i pel barri, tot això perfecte, voldríem aprofitar per fer una petita 
reflexió al fet que en aquest cas quan fem modificacions puntuals del POUM no sé si 
serviria, no per fer modificacions sinó per a vegades acabar de mirar el POUM a nivell 
de barris per exemple en el barri de Sant Miquel és veritat, ja fa molts anys és veritat, 
que a la ciutat d’Olot quan es va plantejar el vial Sant Jordi, semblava que les Tries 
havia de ser una entrada de la ciutat i ara les coses han canviat i quan tinguem la 
variant aquesta visió, aquest dibuix de la ciutat és diferent potser sí, aprofitant que fem 
modificacions es podria mirar una mica el POUM encara que fos per barris per veure si 
podem fer alguna cosa més perquè en aquell moment ningú va pensar segurament 
que en la zona aquesta més del barri hi havia d’haver una reserva d’espai públic per 
equipaments o en aquest cas com es fa o a Sant Miquel o com s’ha fet ara al barri del 
Morrot, aprofitar ja que hi entrem doncs per si hi ha alguna cosa més de previsió de 
coses queden soltes o d’alguna cosa que tinguem previsió doncs que puguem fer una 
visió potser per barris, per mirar quines previsions de futur o creixement té la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per una precisió històrica, qui va definir que hi havia 
d’anar una àrea bàsica que varen dir-ne “Olot Nord” va ser el govern que en aquells 
moments presidia en Lluís Sacrest, el varen situar a Les Tries i com que no es podia 
començar immediatament a construir-lo va ser pel que es va llogar aquest local i una 
mica nosaltres hem seguit en aquesta línia de dir, la petició neix no tant dels usuaris 
sinó dels professionals i de la direcció de l’àrea bàsica de tot Olot, del que seria 
l’Institut Català de la Salut a tot Olot, les àrees bàsiques de l’Institut Català de la Salut 
a on se’ns demana que necessiten més espai, que fins i tot l’àrea bàsica que tenim 
aquí al Pont de Ferro està sobresaturada, que necessitem més espai perquè 
necessitem també la possibilitat de fer determinades proves complementaries i que el 
creixement aquí està pràcticament limitat i que la solució seria l’Àrea Bàsica de Sant 
Miquel, i entrem en contacte amb el propietari per intentar desdoblar-lo en algun lloc a 
on té com si diguéssim un altre espai bessó al costat perquè fos ja immediat i amb això 
també he de dir l’excel·lent acollida que fan des de la Conselleria,  el conseller Comín, 
i el Director del Servei Català de la Salut, Sr. David Elvira, es comprometen que si 
aconseguim el local del costat, ells faran les obres i jo li dic que nosaltres com a 
Ajuntament ens comprometem a que llogarem el local. El problema és que necessita 
una inversió molt gran, té un problema de sostre alt, tot i que no necessiten l’espai del 
primer pis no és el lloc més adient, han de fer realment una inversió gran, no és una 
cosa que realment puguem fer, a pesar que tothom s’ho ha agafat amb molta il·lusió, 
no es possible fer-ho amb rapidesa i per això ja fa uns quants mesos, des 
d’Urbanisme, el Regidor Josep Gelis, comença a negociar amb l’entitat bancària la 
compra d’aquest espai, d’aquest terreny.  En Nico i la Teia Anglada, que són els 
directors de l’Àrea Bàsica d’aquí hi estan absolutament abocats, en aquesta possibilitat 
i a la que tinguem el terreny es tracta d’anar al Servei Català de Salut, oferir-los-hi i 
que el Servei Català de la Salut amb el seu programa anual d’inversions vulgui fer-nos 
una àrea bàsica, cosa que diuen que sí, que han comprovat la bona feina que s’està 
fent a Sant Miquel, perquè realment la visita del conseller Comín va ser molt 
productiva, hi havia gent assentada allà, parlar amb la gent, parlar amb la metgessa, 
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amb la Dra. Rosa Vila, una gran doctora que tenim a Sant Miquel i que fa una feina 
fantàstica i que ella li va explicar molt bé la necessitat  que tinguéssim tan sols una 
mica d’espai més. Hem de tenir una bona àrea bàsica, això lliga amb els nostres 
objectius quan varem decidir fer el PIAM i crec que ens en sortirem, no se si serà en 
aquest any però en aquest mandat segur i si pot ser en aquest any segur que haurem 
ofert el terreny al Servei Català de la Salut i espero que el Departament a mesura que 
puguin tenir les seves disponibilitats econòmiques pugin començar a preveure que és 
el que hi volen fer. 
Molt important que el pressupost de la Generalitat sigui efectiu, ara que el tenim 
aprovat ens amenacen que el portaran al Tribunal Constitucional i això es una tortura 
permanent. Penso que per sanitat són gairebé 800 milions d’euros més que tenen, 
crec que per ensenyament són 500 milions d’euros més, i és molt important que 
tinguem això perquè estem amb l’aigua al coll i anem resistint i si les coses van millor i 
la Generalitat de Catalunya té més diners estic segur que veurem aquesta àrea bàsica. 
A més, no sé si desvetllo un secret, però a més ens cediran gairebé segur la entitat 
bancària tota la resta de parcel·la que és molt gran, on hi podem fer-hi, a tota la illa de 
davant, que no serà propietat de l’Ajuntament perquè no tenim disponibilitat econòmica 
per comprar-ho, però ens la cediran gratuïtament sense pagar la contribució com hem 
fet doncs amb alguns parcs del que en aquests moments estem gaudint en aquí a la 
ciutat; tindrem tot aquest espai i també descongestionarem. Jo crec que aquesta és la 
línia que varem marcar amb el PIAM i que hem de seguir i que no ens hem de cansar i 
que podem destinar-hi el que podem destinar-hi i millorarem molt el barri de Sant 
Miquel, que és, jo crec, la voluntat de tots no és ni tant sols la voluntat de l’equip de 
govern; és la voluntat de tots. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 

17.1. - CONVENI.- PROPOSANT APROVAR CONVENI PER A LA INSTAL•LACIÓ 
D’UN NOU DIPÒSIT MUNICIPAL PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. 

 
Núm. de referència : X2017007654     
Núm. expedient: URG42017000001 
 
Vist que la Modificació Puntual del POUM d’Olot Sector 4 Sud Batet-La Vila, 
actualment en tràmit, preveu la classificació parcial de la finca situada al carrer Volcà 
Safont, i volcà Subià, 14, com a infraestructures de Serveis Urbanístics, Instal·lacions 
d’aigua Potable Clau 5.1. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té previst instal·lar un nou dipòsit municipal pel 
subministrament d’aigua potable a la població d’Olot en la finca esmentada en l’apartat 
anterior propietat de la senyora Maria Teresa Alabau Ferres, inscrita al tom 999, llibre 
329, foli 43, número 13.786 del Registre de la Propietat d’Olot i amb referència 
cadastral 8598501DG5689N0001SU. 
 
Vist el conveni subscrit en data 9 de març de 2017 entre l’Ajuntament d’Olot i la sra. 
Maria Teresa Alabau Ferres en el qual s’autoritza a la Corporació a disposar de la part 
de la finca cadastral 8598501DG5689N0001SU per la seva ocupació amb la 
instal·lació d’un nou dipòsit municipal pel subministrament d’aigua potable a la 
població d’Olot. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària per la indemnització per ocupació de 
referència a la partida 17.140.1510.60904 “adquisició de patrimoni (inversió)”. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
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l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni adjunt, d’ocupació anticipada i a compte del 
compliment de les obligacions urbanístiques que dimanin de la reparcel·lació del 
corresponent Pla parcial del sector, en relació a la superfície de finca que és 
necessària per a la instal·lació d’un nou dipòsit municipal pel subministrament d’aigua 
potable a la població d’Olot. 
 
SEGON.- SATISFER a la sra. Teresa Alabau Ferres (NIF 77.885.400V), com a 
indemnització per la dita ocupació anticipada, l’import acordat en el conveni amb 
càrrec a la partida 17.140.1510.60904 “adquisició de patrimoni (inversió)”. Els imports 
s’abonaran al compte corrent número ES06-2100-0008-2301-07110610. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200240  Despese
s 

17140  1510 60904 2000 ADQUISICIO DE PATRIMONI (PR17) 140 099 999 065 999 999 

 

 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per la formalització dels precedents acords i la seva inscripció en el 
Registre de la Propietat.. 
 
QUART - NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Aquesta aprovació, aquest conveni que portem avui 
a la seva aprovació és un pas més cap al nou dipòsit d’aigua, cap aquest equipament 
tan important que necessita la ciutat, com saben aquest nou dipòsit s’ha de situar a 
Batet, a la zona de Batet-La Vila, concretament al carrer Volcà Safon amb el carrer 
Volcà Subià. Hem firmat a primers de març un conveni amb la propietària d’aquesta 
parcel·la per tal de poder obtenir la disposició anticipada de la mateixa a canvi doncs, 
farem uns pagaments anuals de dos mil euros fins al valor total de la compra 
d’aquesta parcel·la i això ens permet ja, de fet ja ha començat, a fer les primeres cates 
i això ens permet començar a mirar com s’haurà de construir el dipòsit i la propera 
setmana hi haurà ja el projecte, els propers deu dies hi haurà el projecte definitiu ja del 
dipòsit i amb tot això podrem ja anar caminant per la construcció d’aquest nou dipòsit, 
ara des del punt de vista de poder ubicar-lo no tenim problema, ara simplement és la 
qüestió d’acabar de fer el projecte i ja fer l’adjudicació per la seva construcció per tant, 
el que proposem avui és aprovar aquest conveni amb la propietat per poder disposar 
d’aquestes parcel·les. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Nosaltres pensem que és una inversió necessària com ha dit el 
Sr. Josep Gelis l’únic que evidentment nosaltres pensem que aquesta inversió ha 
d’anar a càrrec de l’empresa adjudicatària del servei, entenem que és així, que tot el 
cost de la construcció del dipòsit anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària i els dos mil 
euros del terreny, també els pagarà l’empresa. Si ens pot aclarir això. 
Aprofitar per comentar que, com s’ha vist, tots els temes relacionats amb l’aigua són 
bàsics i importantíssims per qualsevol ciutat i nosaltres ho hem dit reiteradament com 
també ho hem comentat als companys d’Esquerra, en algun moment apostem per la 
municipalització d’aquest servei i perquè es comenci a treballar varem presentar una 
moció que no va prosperar, tornem a demanar que es comenci a estudiar la 
municipalització com en altres llocs s’està començant. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Respecte a la construcció del dipòsit com hem explicat en alguna 
ocasió, la pròpia concessionària té uns ingressos ja previstos i fets, de fet té un saldo a 
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favor justament per poder fer front a la construcció d’aquest dipòsit per tant diguem-ne 
que, a la ciutat no li hauria de costar diners.  
Respecte a la parcel·la, nosaltres som de l’opinió que a la parcel·la on hi ha d’haver un 
equipament tan important de la ciutat ha de ser propietat de la ciutat per tant, no hem 
volgut de cap de les maneres que això fos propietat de la concessionària sinó que ha 
de ser propietat de la ciutat, hem començat fent aquest pagament, queda un petit 
serrell que no tindrà molta importància però hem d’acabar de tancar del tema 
econòmic, però aquests pagaments que anirem fent anualment fins a la finalització del 
dipòsit, i després fer la compra definitiva, doncs això ja serveix a compte del valor total 
per tant estem una mica en la línia aquesta de que quan hi hagi el dipòsit la parcel·la 
sigui propietat de l’Ajuntament, de la ciutat i aquest és el motiu. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Com que la concessió acaba el 2029, i vostè diu que els terrenys 
han de ser propietat municipal, esperem que el 2029 l’aigua també sigui municipal. Hi 
votem a favor. 
 
Intervé l’Alcalde. Només afegir perquè la gent entengui la importància i el valor que té 
el fet de fer aquest dipòsit és a dir, ara amb el dipòsit que tenim aquí a Montolivet, amb 
set hores si hi hagués una averia i no poguéssim portar-hi aigua i estan els serveis 
doblats perquè sempre hi puguem portar-hi aigua, amb set hores, la ciutat es quedaria 
sense aigua i per tant tindríem un problema gravíssim. Hi va haver un moment que hi 
va haver una situació d’angoixa per una possible contaminació, la situació és precària i 
necessitàvem fer això. Quan tinguem aquest nou dipòsit pel que m’han explicat, en el 
temps en que es tarda a emplenar un dipòsit l’altre pot estar, és a dir, sempre tindríem 
aigua perquè emplenaríem un dipòsit en el temps que es buidés tot l’altre amb el 
consum normal de la ciutat i sempre tindríem un dipòsit que podria subministrar a tota 
la ciutat i a més crec que també es molt encertada la decisió que també han pres els 
serveis tècnics, de posar-los en dos punts diferents de la ciutat, separar-los perquè 
ens donarà la possibilitat no sé si ja en la mateixa obra, de tenir dos accessos en el 
fantàstic aqüífer que tenim a la ciutat d’Olot i per tant, jo crec que aquesta és també 
d’aquelles noticies de ciutat que et fan alegria de poder explicar i en fi, en quan a això 
de les concessions i de la municipalització, jo entenc perfectament el que diuen, el que 
passa que el fet de que ara puguem fer aquest dipòsit sense que ens haguem de 
preocupar de veure d’on sortiran les inversions crec que això també diu alguna cosa 
de que en el moment de que es va fer aquesta concessió es va fer ben feta i es varen 
preveure moltíssimes coses i el preu de l’aigua a aquí a la nostra ciutat, i ho hem mirat 
amb comparació en altres ciutats, el preu de l’aigua a la nostra ciutat és dels baixos de 
les comarques de Girona. 
Però bé no estaré aquí, en pot estar absolutament segur, però els que estiguin aquí el 
2025 m’imagino, hauran de començar a preocupar a veure que es fa al 2029, de treure 
alguna concessió o municipalitzar el servei amb la decisió de molta transcendència i  
espero que tinguin molt d’encert els que hagin de prendre la decisió.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 

18.1. - PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I PLA DE MOBILITAT 
URBANA.- Proposant donar compte de les comissions dutes a terme. 

 
Núm. de referència : X2016000353     
Núm. expedient: URG62016000001 
 
Vist que s’ha celebrat una comissió de seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES), així com també del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Olot 
(PMUS), en concret en data 7 de març de 2017 i 14 de març de 2017, respectivament. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió informativa de Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE de les comissions de seguiment celebrades en relació al Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), així com també del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible d’Olot (PMUS). 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Tal i com indiquen les normatives que varem aprovar 
per a la Comissió del PAES i del Pla de Mobilitat, cada vegada que es produeix una 
reunió n’hem de donar compte i per tant avui donem compte de que el dia 7 de març 
varem fer una comissió pel Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el dia 14 de març 
sobre el Pla de Mobilitat. En elles varem estar parlant bàsicament de com havíem 
tancat l’any 2016 i les previsions que teníem per l’any 2017. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Breument també explicarem 
una mica el nostre posicionament en aquests dos plans. Dir com ja hem expressat en 
aquestes comissions que tenim uns plans magnífics, la dificultat que veiem i que es 
presenta de fet a tots els grups de l’oposició és que al costat d’aquests plans magnífics 
no hi ha la dotació econòmica suficient per implementar les mesures que allà es 
contemplen i dos exemples d’aspectes que per  nosaltres s’incompleixen i que té una 
importància, un quan parlem d’energia sostenible i de la xarxa espavilada, tot són 
lloances i les compartim, el que passa és que aquest projecte tenia tres eixos i un era 
la creació d’una empresa d’economia social per aprofitar diguéssim els boscos de la 
comarca i la fusta que recollís per alimentar aquesta xarxa i per nosaltres aquest eix, 
aquest aspecte és tant important com qualsevol dels altres. Quan ho varem expressar, 
se’ns ha vingut a dir d’alguna manera que això si s’aconseguís seria una cirereta, que 
la última vegada si no recordo malament que a la cooperativa La Fageda se li havia 
encarregat que faci algun tipus d’estudi i manifestem que si es fa l’estudi ens sembla 
bé, que es una cooperativa evidentment amb experiència, què haig d’explicar, però 
que no compartiríem que si es crea una empresa fos pel col·lectiu que està atenent la 
cooperativa de La Fageda que entenem que en bona mesura ja està coberta la 
necessitat d’aquestes persones i en canvi hi ha uns col·lectius de persones aturades 
de llarga durada, d’una edat avançada que difícilment trobaran una feina estable que 
garanteixi unes pensions dignes. Per tant pensem, primer que aquest eix s’ha de 
complir perquè sinó per nosaltres la xarxa espavilada seria incomplerta i segon, que 
l’objectiu de persones d’aquesta possible empresa de tipus social ha de ser el que 
acabo d’expressar. 
I amb el tema del Pla de Mobilitat també hem expressat una preocupació i una 
mancança que té i és la mobilitat als polígons industrials, tots sabem que els darrers 
anys moltes empreses estaven ubicades a Olot, que ja que ara parlem del pressupost 
del 2016, generaven uns ingressos importants i que han fugit de la nostra ciutat, ara 
molts treballadors necessiten traslladar-se a la seva feina a fora de la ciutat d’Olot i 
aquesta mobilitat laboral no es contempla en la Pla de Mobilitat nostre. El regidor Sr. 
Gelis diu que els plans de mobilitat són locals, és de la ciutat i que això no entra dintre 
dels paràmetres i jo dic, si això ho fa i és així, cada ciutat vol dir que la mobilitat dels 
treballadors als polígons industrial no la contempla absolutament ningú i evidentment 
amb problemes de mobilitat que haig de dir que tenim, la ignorància de no voler tractar 
aquest problema tant per les persones com la mateixa mobilitat em sembla d’una 
gravetat bastant gran. Llavors el que voldríem és que, suposant que sigui cert el que el 
Sr. Gelis ens expressava i no sigui competència de la ciutat d’Olot, que sigui el Consell 
Comarcal; és a dir, que aquest municipi traslladi al Consell Comarcal el problema de la 
mobilitat dels treballadors als polígons industrials i de la mateixa manera que ja hi ha 
exemples concrets a d’altres llocs, que parlaré per exemple d’agents de mobilitat, que 
han estudiat aquesta problemàtica i han plantejat algun tipus de solucions, es faci el 
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mateix. El que em semblaria i em sembla greu és ignorar aquesta realitat i que ningú 
faci absolutament res.  
Aquest es una mica el resum de les propostes i valoracions que des d’Olot En Comú 
hem fet sovint a aquestes comissions quan ens trobem. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP.  Només una dada 
que ara m’hi ha fet pensar el Sr. García i és que quan es va fer el debat de la variant, 
una de les dades que varen donar és que la mobilitat interna a nivell de comarca és 
del 60%, és a dir a la nostra comarca de la mobilitat que hi ha el 60% és mobilitat 
interna, per tant són dels pobles de la comarca cap a Olot i cap als pobles. 
Dir que tant al PAES (Pla d’Acció d’Energia Sostenible) com del PMUS (Pla de 
Mobilitat Urbana)  hem demanat quines accions ja estan executades, el que falta fer i 
la priorització, i a partir d’aquí la voluntat política per pressupostar cada any una 
partida per poder executar les accions.  
El que no pot ser és que bona part de les accions depengui de les possibles 
subvencions o de les inversions sostenibles.  

- Tenim una ciutat al mig d’un parc natural i tenim moltes mancances, un 
exemple és la manca d’un  bicicarril en condicions.  

- Només tenim un 30% de les voreres accessibles, això és penós. Només hi ha 
pressupostats 25.000 euros per reducció de barreres . 

- Hi ha  accions que es podrien fer que potser no són tant costoses com vies 
segures escolars, campanyes de sensibilització i informació sobre eficiència 
energètica  seria imprescindible,  a més comptant amb la situació actual de 
pobresa energètica.  

 
Intervé la Sra. Barnadas en representació del grup municipal ERC. Nosaltres 
començarem també agraint la feina del Sr. Gelis i de l’equip de tècnics per la voluntat 
de posar en coneixement i compartir amb tots els grups municipals la tasca que es 
porta a terme en aquests dos plans però no m’estendré perquè puc subscriure cada un 
dels punts que han dit els company regidors i que també estan en aquestes reunions i 
bàsicament només lamentar el tema de la falta d’inversió, com moltes vegades hem 
comentat i que entenem que no seria en aquest cas la prioritat d’aquest equip de 
govern perquè moltes vegades posem sobre la taula coses que requereixen també 
molt poca inversió, i com comentava la regidora Descals, tampoc estan diguéssim en 
la planificació però bé, és el primer any que portem a terme aquestes comissions, 
nosaltres continuarem treballant perquè això progressi perquè pensem tal com deia el 
Sr. Garcia, són dos plans excel·lents i per tant es tracta de continuar treballant i 
continuar aportant tot el que calgui a la nostra feina perquè aquesta plans tirin 
endavant. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Afegiré un parell de comentaris perquè de fet tot el que hem parlat 
ara aquí o que vostès ens han dit, ho hem estat parlant en les comissions i en tot cas 
seria repetir una mica, però ja que han tret alguna qüestió simplement perquè no 
sembli que no en volem parlar jo em reafirmo que el Pla de Mobilitat d’Olot és el pla de 
mobilitat de la ciutat d’Olot, que efectivament hi ha molta gent d’Olot que es desplaça 
als polígons industrials però que això no està contemplat en el Pla que va aprovar 
aquest plenari de mobilitat de la ciutat d’Olot i per tant aquesta és la qüestió. 
Per altra banda, sí que hi ha un servei comarcal que és el bus transversal, que jo crec 
que el seu èxit no es pot pas dir que sigui esclatant en aquest sentit i aquí per sort o 
per desgràcia la gent estem acostumats a utilitzar els nostres propis vehicles i els 
volem utilitzar i no volem que ningú ens porti enlloc si podem utilitzar el nostre vehicle i 
això es molt difícil de fer canviar aquest manera de fer, per tant aquesta és una qüestió 
que sí que en podem anar parlant, podem intentar buscar-hi solucions, però des del 
meu punt de vista és una mica complicada. 
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Respecte al que deia la Sra. Descals, sí que varem donar informació de tot el que 
varem fer durant l’any 2016, també els hi varem donar per escrit tot el que s’havia fet i 
és cert que en el Pla de Mobilitat no varem donar la mateixa informació, la varem 
donar molt més de paraula però si amb el compromís de donar-los durant aquest mes 
d’abril aquesta informació de la situació actualitzada del Pla i també ens varen 
demanar el tema d’accidentalitat de la ciutat i ja els hi hem fet arribar, fa uns dies jo els 
hi vaig reenviar aquesta informació, fa uns dies als seus correus d’aquí a l’Ajuntament.  
Per altra banda dir que, en voreres i això és veritat que hi ha molta feina a fer, però sí 
que voldria ressaltar perquè me’n sento especialment content d’aquest tema, que des 
de que varem començar el nostre mandat ja fa uns quants anys, una de les actuacions 
importants que anem fent cada any i no hem deixat de fer ni un sol any és anar reduint 
les barreres arquitectòniques que té la ciutat i pel motiu que sigui no s’hi havia posat la 
mateixa atenció que hi hem posat nosaltres. I també repetir-li que qualsevol persona 
que té dificultats de mobilitat només ens ho ha de fer saber i donem la preferència total 
i absoluta per poder fer el circuit que ella necessiti per poder moure’s en el seu dia a 
dia sigui en el lloc que sigui, i amb això hem fet moltes accions en aquest sentit i les 
continuarem fent sempre que faci falta i per lo demés, que hem comentat altres coses, 
hem començat amb una campanya d’informació a través de La Comarca i tal però tot 
això son coses més menors que ja varem estar comentant l’altre dia i jo crec que no 
cal repetir ara aquí. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo només afegiré un punt filosòfic, és a dir, el que marquen aquests 
plans son voluntats, la voluntat de millorar la mobilitat, una altra voluntat de treballar 
amb el tema de les energies sostenibles i així, marquen voluntats, desprès la dotació 
econòmica no depèn del que digui el pla, depèn d’això que acabem de fer ara, del 
tancament del pressupost, del moment que generem el pressupost i evidentment hi ha 
moltíssimes coses en les que ens agradaria dedicar-hi molts més diners però amb els 
diners que tenim intentem arribar a pertot on podem i mai hem deixat d’invertir ni en 
energies sostenibles ni en el Pla de Mobilitat Urbana, que ens els creguem, ara, quan 
dius gasteu-hi més aquí estaria bé que ens diguéssiu d’on deixem de gastar o d’on 
deixem d’invertir i desprès que entenguéssiu també que l’equip de govern acaba 
executant programes, fixant unes prioritats que ens arriben per totes les informacions 
que tenim de la ciutat i no arribem a més, i el pressupost és el pressupost que és. Tant 
de bo tornem a la historia del finançament local, tan de bo tinguéssim més diners, 
perquè ens agradaria moltíssim que en aquests plans poguéssim destinar-hi tot el que 
es mereixen que segur que es més del que podem fins ara; però dintre del pressupost, 
dintre de respectar el pressupost i el poder venir aquí a presentar un tancament, jo 
crec que correcte, podem destinar-hi el que podem destinar-hi. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

19.1. - MOCIÓ DE PdeCAT / DC EN CONDEMNA A LA JUDICIALITZACIÓ DE LA 
POLÍTICA PER PART DE L’ESTAT ESPANYOL 

 
Núm. de referència : X2017007168     
Núm. expedient: SG022017000009 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anunciat aquest matí la sentència 
segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. 
Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3 milions de persones, i que va 
ser judicialitzat per part de l’Estat Espanyol. A Catalunya existeix una molt àmplia 
majoria social a favor del dret a decidir, i de la capacitat de Catalunya per organitzar un 
referèndum. A diferència d’altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment 
aquest dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat 
ha comportat diverses conseqüències, la darrera de les quals és la sentència 
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condemnatòria que ha fet pública avui el TSJC. 
 
Per altra banda, i tenint en compte que  les instàncies europees han de vetllar pel 
respecte de l'estat de dret per part de tot  Estat membre de la UE , en aquest moment, 
la UE i el Consell d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'estat de dret i als 
valors democràtics son compromisos indefugibles pels seus membres i que activen els 
mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat no son respectats. 
 
Per això, des de l’Ajuntament d’Olot, acordem:  
 

1. Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. 
 
2. Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en 

nom del poble català,  en el moment que sigui procedimentalment possible, 
presenti un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell 
d'Europa per possible vulneració dels principis democràtics i de l'estat de dret. 

 
3. Instar des del mon local a la Comissió europea per tal que iniciï el procediment 

previst a la "rule of law", per tal que s’activi  l'article 7 del Tractat de la UE, que 
regula el procediment en cas de violació  dels valors de la UE per un Estat 
membre. 

 
Presenta la moció el Sr. Berga en representació del grup municipal PdeCAT. De fet 
seré molt breu, novament tenim una moció relacionada amb el Procés, és a dir 
relacionada amb l’àmbit polític i que malauradament i en aquest cas és el que 
denúncia aquesta moció, s’ha traslladat a l’àmbit judicial.  
Aquesta és una moció condemnant la judicialització de la política per part de l’Estat 
Espanyol.  
Saben que tant el President Mas com les Conselleres Rigau i Ortega han estat 
inhabilitades per l’àmbit judicial, jo només voldria recordar que aquest va ser un judici 
promogut per la Fiscalia General de l’Estat, la Junta de Fiscals de Catalunya havia 
emès prèviament un informe unànime negant-se a presentar cap querella contra ells 
perquè no apreciaven cap indici de delicte, després això va ser per ordre de l’Estat 
Espanyol que es va promoure que la Fiscalia General de l’Estat judicialitzés aquest 
cas que s’hauria de resoldre per vies polítiques. El que pensem els que defensem 
l’aprovació d’aquesta moció és que s’ha comès un gravíssim error, perdre la confiança 
dificulta molt la seva recuperació després i quan a un li queda la sensació que la llei no 
tracta per igual a tothom, doncs entres en un terreny realment llastimós i és el que 
intentem condemnar des d’aquesta moció que en definitiva les accions que proposa 
són.  
Tot seguit el Sr. Berga llegeix els punt 1, 2 i 3 de la moció. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dir que com que la moció fa 
referència també a tres persones concretes o afectades per aquesta judicialització, i 
estem en uns moments molt moguts en què darrerament surten temes de finançament 
dels partits polítics on la figura del Sr. Mas d’alguna manera té un paper important i dic 
això perquè no voldríem que es barregessin coses, la moció en aquest sentit no ho fa i 
això permet que nosaltres no busquem a vegades alguna excusa de mal pagador per 
no votar-hi a favor, estem d’acord en el sentit que expressa la moció d’aquesta 
judicialització del Govern Central davant d’un problema que és estrictament polític i no 
li donen o no li volen donar aquesta solució política i únicament com bé diu, són els 
instruments judicials fins ara, ara fa pocs dies venen amb inversions, és allò que es diu  
“el palo y la zanahoria” i sembla que ben bé estan aplicant aquesta línia. 
Nosaltres donarem suport a la moció perquè no estem d’acord amb aquesta 
judicialització i que s’ha de fer un tractament polític a problemes polítics. 
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Intervé el Sr. Rubió en representació del grup municipal CUP. Votarem a favor de la 
moció, també deixem clar que per la CUP cap tribunal condemnarà la democràcia en 
tot cas els tribunals el que han de fer es condemnar males praxis i exercicis corruptes 
que de moment no estan provats però que s’estan treballant, però en el cas concret 
que ens pertany en la moció votarem a favor i repetim, cap tribunal condemnarà la 
democràcia. 
 
Intervé la Sra. Barnadas en representació del grup municipal ERC. Nosaltres hi estem 
completament d’acord com no podria ser d’una altra manera, pensem que amb 
aquestes inhabilitacions i segurament les que vindran, cal anar fins a totes les 
instàncies que es puguin, en aquest cas ja toca a les instàncies europees i hem de ser 
conscients que ens trobem davant d’un embat de l’Estat Espanyol que reacciona 
bàsicament amb un moviment democràtic i absolutament pacífic i davant d’això s’ha 
arribat a aquests últims dies, en un punt que podria semblar màxim però que 
evidentment no ho és perquè suposo que veurem coses més gruixudes, que és la 
expulsió del “Congreso de los Diputados” d’un diputat que bàsicament el que va fer va 
ser promoure una jornada participativa, que ni tan sols era vinculant i per tant ens 
imaginem o ens podem imaginar què passarà davant d’un referèndum que serà 
vinculant. Amb això doncs pensem que ja no es tracta de parlar d’independència sinó 
que és un concepte de democràcia i que això ha de quedar molt clar que és una cosa 
absolutament democràtica i que en això el mes positiu seria que tots els regidors 
d’aquest Ple i de totes les ciutats d’aquest país votessin a favor d’aquestes mocions 
perquè no s’entendria ningú que no estigués per l’exercici democràtic de tots els 
ciutadans d’aquest país. Per tant pensem que ens queda treballar per convocar un 
referèndum, treballar per fer el referèndum, treballar per guanyar el referèndum i que 
tenir un estat serà la única manera de tenir un estat que sigui just, que sigui net i que 
sigui estrictament democràtic i per això treballarem. 
 
Intervé el Sr. Guix en representació del grup municipal PSC. Nosaltres com a grup 
municipal del PSC votarem en contra d’aquesta moció justament perquè la 
democràcia, com diuen vostès, es sustenta en tres poders, el poder legislatiu, 
l’executiu i el judicial i és molt important per una democràcia que el poder judicial tingui 
independència total dels poders executiu i legislatiu i per tant perquè el poder judicial 
ha de ser una mica el que vetlli perquè la democràcia funcioni bé. Per tant, no podem 
votar a favor d’una moció que diu que rebutja una sentencia judicial i per tant en 
aquest aspecte nosaltres no estem d’acord amb aquesta moció i votarem en contra. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Veig que el Sr. Guix em mira a mi, perquè sóc a davant seu, 
però potser mira els seus socis de govern que són els que estan judicialitzats, 
lamentem aquest PSC segrestat pel PSOE, estem segurs que en el fons dels seus 
cors catalanistes la democràcia hi era present. Per tant, esperem que algun dia les 
coses canviïn i en aquest estat hi disfrutarem tots moltíssim. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3, CUP, 1 
OeC) i 3 vots en contra (PSC). 
 

20.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC D'ADHESIÓ AL FÒRUM 
ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO 

 
Núm. de referència : X2017007169     
Núm. expedient: SG022017000010 
 
A Catalunya, a les darreres dècades, els residus municipals han augmentat en 
quantitat, diversitat i complexitat, degut a la cultura dels productes “d’un sol ús”, al 
sobre embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de materials que 
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es llencen i que fan augmentar el nombre creixent de residus de difícil recuperació i 
reutilització.  
 
En els darrers anys, les polítiques públiques sobre els residus municipals s’han 
centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la gestió dels residus i en la potenciació de la 
recollida selectiva i la recuperació de les principals fraccions, però posant un excessiu 
èmfasi en els tractaments finalistes (abocadors i incineradores). 
 
Les decisions privades sobre productes i activitats no tenen prou en compte els 
perjudicis  que causen els residus que se'n deriven. Per tant, ens trobem davant d'una 
manca d’aplicació del principi comunitari de  “responsabilitat ampliada del productor”. 
 
La major responsabilitat en la gestió de residus municipals recau ara en l’administració 
i en els ciutadans, que són els que n’assumeixen els costos econòmics, socials i 
ambientals. Els productors i distribuïdors haurien d’assumir la seva part de 
responsabilitat, i els costos dels residus associats als seus productes per tal d’endegar 
canvis en les formes de producció, distribució i consum que redueixin la generació de 
residus i la contaminació. 
 
En el moment actual de forta crisi, la implantació de mesures de prevenció de residus, 
tant a nivell públic com privat, representa avançar cap a una major eficiència en l’ús de 
materials i energia i contribueix a donar sortides a la crisi econòmica tenint en compte 
la necessària sostenibilitat ambiental.  
 
És en aquesta línia que diferents sectors de la societat catalana (municipis i 
associacions municipalistes, empreses, universitats i centres de recerca, entitats 
ecologistes i socials) van constituir el 4 de març de 2011 el Fòrum ESTRATÈGIA 
CATALANA RESIDU ZERO. 
 
Aquesta iniciativa s’emmarca dins un moviment internacional (Zero Waste International 
Alliance, Zero Waste Europe) al qual ja s’hi han adherit nombroses administracions 
locals i regionals, empreses i organitzacions de diferents països.  
 
L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i 
reaprofitament progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja 
estratègies i objectius concrets que permetin:  
 
• tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en matèria 

primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 
• aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a 1,20 

Kg/habitant/dia. 
• invertir la situació actual de manera que, l'any 2020, com a mínim el 70% dels 

residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% siguin destinats a 
tractament finalista. 

Això es pot aconseguir: 
 
• Tenint en compte la generació de residus en l’avaluació de productes i processos 

per tal de considerar la seva viabilitat econòmica, social i ambiental. 
• Evitant que tots els residus que poden ser reutilitzats, reciclats o compostats siguin 

destinats a l’abocador o a la incineració. 
• Redissenyant els productes per tal que no facin residus o que aquests siguin 

reciclables, reutilitzables o fàcilment assimilats pel medi. 
• Evitant la producció i comercialització de productes per als quals no hi hagi cap 

tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou producte. 
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es proposa al PLE del Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1. Adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero, i enviar 

l'acord a la secretaria de l'ECRZ que realitza la Fundació per a la Prevenció de 
Residus i Consum. 

 
2. Promoure i participar en l’Estratègia Catalana Residu Zero i compartir les bones 

pràctiques amb els altres municipis de la xarxa. 
 
3. Fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora del municipi, perquè la 

societat el conegui, el comprengui, i participi dels seus objectius. 
 
4. Comprometre's a desenvolupar accions locals de prevenció de residus i de 

reducció de la fracció resta que concretin els objectius generals de l'Estratègia 
Catalana Residu Zero. 

 
5. Donar suport a la implantació del sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) 

per envasos reutilitzables i d’un sol ús. 
 
6. Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que elaborin un 

marc normatiu que prioritzi la prevenció de residus. 
 
7. Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Presenta la proposta la Sra. Barnadas. La presentació d’aquesta moció respon a què 
bàsicament quan des d’ERC imaginem Olot, l’imaginem sostenible i competent i 
referent en sostenibilitat i resiliència, i per tant en aquest cas pensem que cal estar 
present en totes les xarxes i tots els fòrums que puguin donar llum a conceptes tan 
importants com en aquest cas és el residu zero.  
En aquest sentit, estem davant d’una societat que no canviarà d’entrada, sembla que 
no canviarà aquests hàbits, continua produint productes d’un sol ús, continua davant 
d’un sobreembalatge dels productes i també continua amb aquest concepte que ja ens 
hem fet molt propi d’obsolescència programada. Per tant, davant d’això des d’ERC 
estem treballant en aquest objectiu residu zero. També des d’Europa aquesta adhesió 
a la Xarxa Fòrum Estratègic Residu Zero que nosaltres proposem, és una xarxa que 
també està sustentada en una xarxa europea que tindria gairebé el mateix nom, i per 
tant pensem que aquest treball en xarxa és molt important.  
Ara mateix, paral·lelament, a nivell de l’Agència de Residus de Catalunya, s’està 
treballant per tancar el PRECAT20, que seria aquest pla de prevenció i gestió de 
residus i recursos, i en aquest PRECAT20 cal que s’hi acabin d’incorporar conceptes 
com: la prevenció del residu, que aquesta estratègia del Fòrum cap al residu zero 
contempla; i també el sistema de devolució, dipòsit i retorn d’envasos –que 
properament anunciem ja que presentarem una moció en aquest sentit– que 
l’Ajuntament també pot treballar-hi. 
Què tenim? Doncs evidentment tenim uns tècnics excel·lents, que segurament en 
aquestes xarxes podran compartir amb altres institucions i ajuntaments moltes 
experiències perquè realment el tema dels residus es treballa bé des d’aquesta ciutat, 
però potser hi ha un parell de coses a millorar, com seria: la recollida d’orgànica o la 
fracció d’impropis. En aquest sentit tenim claríssim que és des de la política municipal 
que es podran canviar aquestes tendències i que es podrà millorar o es podrà arribar a 
aquest residu zero, i per això no entraré en els números –perquè de fet estan a la 
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moció i per tant tothom els té a l’abast– i el que sí que voldria llegir són els acords que 
nosaltres demanem.  
Tot seguit la Sra. Barnadas llegeix els acords que es proposen la moció. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem a favor i com no em 
veig capaç de millorar la proposta i la intervenció, i per no ser reiteratiu com de 
vegades, dir que hi estic totalment d’acord. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres també hi 
votarem a favor, però sí que voldríem afegir coses que probablement vostès ja saben i 
a més s’han informat prou bé, a més venint de la Sra. Barnadas que és molt experta 
en aquests temes. 
Llegint la documentació, llegint tota una sèrie de documents que genera l’Estratègia 
Catalana Residu Zero, veiem que evidentment el món municipalista hauria de ser la 
bandera, però si la Generalitat no hi treballa, poca cosa farem. De fet, aquest Fòrum, 
que es diu Estratègia Catalana Residu Zero, ha topat –abans parlaven de JxSí per bé, 
també se n’ha de parlar malament– no s’han incorporar certs canvis a l’aprovació del 
PRECAT i PINRECCAT, s’ha fet sense cap canvi substantiu, sobre la proposta de Llei 
Catalana de Prevenció de residus que no consideren necessària. 
Només tenen previst revisar la Llei reguladora de residus. 
Defensen enèrgicament que les instal·lacions obsoletes de tractament (com ara les 
incineradores de Girona i de Tarragona) seran reformades i ampliades en la seva 
capacitat de tractament amb importants inversions i augmentaran el doble els 
combustibles derivats de residus (CDRs) que es cremaran en cimenteres o altres 
indústries com a substituts de combustibles convencionals, fet que ells veuen 
compatible amb l’impuls i desplegament en aquests indrets de models recuperadors 
com el porta a porta. 
Només com a dada, que ja ha sortit en aquest Ple, a Olot, un habitant genera 1,31 
quilos de residus al dia; estem recollint un 44,1% de recollida selectiva. A nivell de 
residus industrials, en un any estem recollint 17.616,72 tones de residus; pensem que 
són quantitats que o les anem canviant, o revertim aquestes quantitats o no sé quin 
món o quina república podrem tenir, si no fem passos cap a l’ecologisme i la protecció 
de la natura.  
 
Intervé el Sr. Guix en representació de l’equip de govern. Nosaltres evidentment 
votarem a favor d’aquesta moció, com argumentari dir-los que Olot té un Pla estratègic 
de gestió de residus urbans, que s’emmarca dins el Pla comarcal de gestió de residus 
de la Garrotxa, que està redactat seguint les directrius del PRECAT, que és el 
Programa de gestió de residus de Catalunya, com no podria ser d’una altra manera. 
Algunes reflexions a l’entorn d’aquest Pla, és que Olot –discrepant de les dades que 
ha passat el Sr. Rubió– generem actualment a l’entorn d’1,1 quilos de deixalles per 
habitant i dia, per sota d’aquest 1,2 quilos que diu a la moció, per tant estem per sota 
de la mitjana catalana; això és una bona notícia per a la nostra ciutat. 
Encara però, estem lluny de poder millorar aquests resultats. D’aquests 1,1 quilos que 
generem cada dia, únicament reciclem 400 grams que van a recollida selectiva de 
paper, vidre, cartró, matèria orgànica i envasos; però encara ens queda a l’entorn de 
700 grams que portem cada dia a l’abocador i això és un gran handicap pel que és la 
gestió dels residus. Per tant, nosaltres estem totalment d’acord amb aquesta moció, 
estem treballant fa temps per poder aconseguir la planta de triatge, de tractament de 
residus urbans que s’ha d’ubicar al Pla de Politger, i en aquesta línia estem treballant. 
Penso que aquesta bona solució que ha de tenir aquesta comarca.  
Per tant en aquest sentit hi estem completament a favor, però sí que hi ha algun punt 
dels acords, sobretot el número 5, que diu “Donar suport a la implantació del sistema 
de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) per envasos reutilitzables i d’un sol ús.”, això no 
ho tenim gaire clar perquè a Alemanya i altres països no acaba de funcionar, i ells van 
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molt endavant en aquests temes. Potser és més important fer polítiques perquè les 
empreses que estan produint els productes alimentaris sobretot, disposin menys 
d’aquests envasos. Generalment, estem generant molts envasos cada dia en el cistell 
de la compra. 
Per altra banda, benvinguts al club, ERC i la CUP, perquè vostès fa pocs mesos van 
votar en contra d’un conveni que es va signar entre el Consell Comarcal de la Garrotxa 
i l’Agència de Residus de Catalunya en el plenari del Consell van votar en contra 
d’aquest conveni que servia per desencallar la planta de tractament de deixalles del 
Pla de Politger. Rectificar és de savis i per tant, benvinguts al club. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. No vull entrar massa, però només dir dues coses.  
Al Sr. Rubió, jo el que sí que li puc assegurar, des de la sectorial de Medi ambient i 
territori d’ERC estem absolutament compromesos amb aquest tema, i justament 
aquests dos aspectes que he parlat de la prevenció i el sistema de devolució i retorn, i 
com no el porta a porta, és un dels objectius, i així ho expressarem i en aquesta 
tramitació del PRECAT insistirem, per la part que ens correspon. Per tant en aquest 
sentit penso que coincidim.  
Llavors pel tema del sistema de devolució, dipòsit i retorn de residus, les dues 
experiències que es van fer a Catalunya tothom les va valorar d’exitoses, i justament 
aquest cap de setmana hem estat treballant amb un equip i ens han presentat 
experiències del País Basc, que justament amb el sistema de devolució i dipòsit –el 
SDDR– el contenidor del plàstic havia baixat moltíssim i també s’havien reduït els 
impropis. Amb la qual cosa, totes les experiències que es fan a nivell local i municipal 
d’aquest sistema, són exitoses. Llavors bé, les dades d’Alemanya ara mateix no les 
tinc, però sí que és cert que justament, quan la gent ve a proposar a aquest país, a 
Catalunya, aquests exemples de sistema de devolució d’envasos de plàstic, justament 
explica que a Alemanya és una cosa que funciona; funciona a Suècia, funciona a 
Noruega, i que és una cosa absolutament exitosa. I en això, des d’ERC insistirem.  
I només una apreciació: nosaltres vàrem votar en contra de la primera ubicació de la 
planta de triatge, no vàrem votar en contra de la segona i en aquest cas penso que hi 
ha un error en això. Quan la planta es va canviar d’ubicació, nosaltres sempre ens hi 
hem mostrat a favor perquè nosaltres, des d’ERC el que no volíem era la primera 
ubicació, sí la segona en el polígon industrial. No entraré tampoc; respondre el que 
calgui, però jo penso que les actes estan per llegir-les. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Espero que el meu to sigui adequat, he assajat abans de venir, Sr. 
Guix. La dada que he dit és una dada oficial extreta de l’IDESCAT, per tant no me la 
invento.  
Sí, exactament, nosaltres vàrem votar en contra de la planta de triatge, perquè penem 
que el model va per una altra banda. A més, quan no ens cansem de llegir, de sentir 
que les normatives i les polítiques vigents pel que fa a la matèria de residus, són 
ineficaces i ineficients: van augmentant la generació de residus, en comptes de 
disminuir. Estem parlant que gairebé arribem al 70%, o sigui, no reciclem el 70% dels 
residus que generem, per tant és una dada per tenir en compte. I a més a més ens 
sobta tenir un regidor de Medi ambient que no parla del porta a porta, ens genera una 
mica de dubtes sobre per què no li agrada aquest sistema, quan a més a més, per 
exemple, en el nucli antic de la ciutat cada dia a la nit una brigada de personal de 
neteja recull les bosses de la porta de casa de les persones. No costaria res utilitzar un 
sistema de recollida porta a porta. Potser al nucli antic per començar, per veure 
l’experiència i llavors veure com s’implanta a la ciutat. I gràcies per recordar-nos que 
vàrem votar-hi en contra.  
Espero que el meu to li hagi agradat més. 
 
Intervé el Sr. Guix. Agrair al Sr. Rubió les seves paraules, en tot cas en aquest sentit 
pel to del Ple, que penso que és important mantenir el respecte a cada regidor i a cada 
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grup. 
En tot cas aclarir, té raó Sra. Barnadas, vostès van votar en contra d’una primera 
ubicació, a favor de la segona ubicació, efectivament. Però van votar en contra del 
conveni que signava l’Agència Catalana de Residus amb el Consell Comarcal de la 
Garrotxa per tirar endavant la planta de triatge. Fins i tot jo els hi vaig fer el comentari 
en el Ple del Consell Comarcal, de dir que no entenia com podien anar en contra d’un 
conveni que fa el propi govern de la Generalitat quan vostès estan al govern de la 
Generalitat; per tant votaven en contra d’un conveni del govern de la Generalitat. Però 
en fi, és per aclarir-ho, hi ha les actes del Consell Comarcal que es poden mirar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3, 
CUP, 1 OeC). 
 

21.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'OLOT EN COMÚ A L'AJUNTAMENT 
D'OLOT EXIGINT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL COMPLIMENT DE LA 

LEGISLACIÓ EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT  DE LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS I EL PAGAMENT DE LES QUANTITATS NO SATISFETES A 

L'AJUNTAMENT D’OLOT I QUE HAN ESTAT DESTINADES AL FINANÇAMENT DE 
LES ESCOLES CONCERTADES 

 
Núm. de referència : X2017007395     
Núm. expedient: SG022017000011 
 
Atès que l’Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2 estableix la competència 
exclusiva en educació infantil a la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès  que la Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2 estipula: 
 
 “Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les 
necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits 
i en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert 
prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el 
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat 
municipal” 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya està actuant en contra dels criteris del mateix 
Parlament de Catalunya i de la Unió Europea, que en una Directiva de l’any 2012 
recomana als països membres la universalització de l’educació preescolar, per la seva 
utilitat per millorar els resultats educatius, prevenir el fracàs escolar i l’abandonament 
prematur del sistema educatiu, així com millorar la cohesió social. 
 
Atès que en el Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015 i 2016 es 
va eliminar la partida destinada al finançament de les escoles bressol de titularitat 
municipal, en contra del que determina la Llei d’Educació de Catalunya. 
 
Atès que des de l’any 2010 la Generalitat de Catalunya ha estat incomplint les seves 
obligacions i acords signats amb les entitats municipalistes en relació al finançament 
de les escoles bressol municipals, primer reduint de forma unilateral i sense cap 
negociació l’aportació per alumnes fins arribar a deixar-la a zero, i ara ja eliminant la 
partida dels pressupostos. 
 
Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
les Diputacions per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal, que li pertoca a la Generalitat, significa el total 
desistiment de les seves responsabilitats, al traspassar tot el finançament d’aquestes 
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escoles a fons municipals, i per tant incomplint l’article 198.2 de la Llei d’Educació de 
Catalunya per part del Departament d’Ensenyament. 
 
Atès que aquest mateix acord significa per als ajuntaments una pèrdua neta 
d’ingressos doncs els recursos que hi destina la Diputació al sosteniment de les 
escoles bressol els ha de disminuir dels recursos disponibles pel finançament d’altres 
serveis o inversions municipals. 
 
Atès que la mateixa conselleria d'Ensenyament reconeix en un document de data de 3 
d’octubre de 2016, enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que 
van transferir 81.759.436 € dels anys 2011, 2012 i 2014 de la partida  de funcionament 
de les llars d’infants municipals a altres partides del pressupost per al pagament 
d’actuacions prioritàries del Departament i concretament a: les partides destinades als 
“Concerts educatius” pel pagament de la nomina dels docents de les escoles privades 
concertades.  
 
Atès que s’estima que aquestes transferències de les partides previstes pels anys 
2012 i 2014 va significar que les llars d'infants municipals perdessin entre el 85 i el 
90% dels recursos econòmics que havien de rebre.  
 
El grup municipal d’Olot en Comú proposa al Ple els següents acords: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de les seves 
competències en matèria educativa segons la Llei 5/2004 de Llars d’infants de qualitat 
i la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya 
 
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui i executi en 
el Pressupost del departament d’Ensenyament per l’any 2018 una partida específica i 
amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressol 
de titularitat municipal tal i com estipula la Llei d’Educació de Catalunya d’acord amb 
les competències exclusives atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en educació 
infantil en l’Estatut de Catalunya, tot garantint la participació acordada per la 
Generalitat i la representació del món local (FMC i ACM) 
 
TERCER.- Recuperar la subvenció per a les escoles bressol d’abans de la crisi i que el 
finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les 
competències- 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya,  a la tota la 
comunitat escolar del municipi, i a totes les AMPA de les escoles bressol. 
 
Intervé el Sr. García. L’origen d’aquesta moció, bàsicament és, com vostès coneixen 
molt bé, la competència en matèria d’educació infantil és en exclusiva de la Generalitat 
de Catalunya. En el seu moment també es va establir un acord entre la Generalitat i 
les entitats municipalistes, on d’alguna manera l’acord genèric era que el repartiment 
d’aquests costos, o el finançament, seria un terç la Generalitat, un terç els municipis i 
un terç aproximadament els usuaris. Fruit de la política del govern de la Generalitat i la 
crisis, les retallades –diem-li el que vulguem– la Generalitat en el seu moment va 
començar a retallar l’aportació que feia en la política d’educació infantil; després va fer 
un segon pas que va ser ja eliminar totalment l’aportació que feia i –com ha explicat 
abans el Sr. Alcalde– vàrem anar a les diputacions que estan en millor situació 
financera, que d’alguna manera substituïssin aquesta obligació de la generalitat. I sí 
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que ho han fet, amb una política que no els pertoca. Ell abans ha dit: si s’han d’invertir 
en no sé què, digueu-me d’on ho he de treure; doncs les aportacions que fa la 
Diputació i que no són obligacions seves, vol dir que deixen de gastar-se en altres 
serveis. I a més no ha acabat de cobrir l’aportació de la Generalitat, amb la qual cosa 
ens trobem amb una realitat concreta: els ajuntaments han de fer un sobreesforç 
econòmic d’aportació i una sobre aportació que també han afectat els ciutadans; és a 
dir, les persones paguen més per l’educació infantil. 
I una mica el sentit d’aquesta moció era recuperar que la Generalitat torni a la situació 
original, i per tant retornem a aquesta primera situació. I com he dit que s’ha modificat, 
ja enviaré als serveis municipals el text per poder evitar problemes, però llegiré el que 
són les propostes d’acord concretes, les introductòries es mantenen igual. 
A continuació el Sr. García llegeix els acords que es proposen a la moció.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. 
La competència exclusiva en educació infantil és de la Generalitat de Catalunya.  
També la directiva de l’any 2012 del Parlament de Catalunya que recomana la 
universalització de l’educació preescolar per millorar els resultats educatius, prevenir el 
fracàs escolar i l’abandonament prematur del sistema educatiu, així com millorar la 
cohesió social.  
Estem totalment d’acord en demanar i exigir a la Generalitat que agafi i compleixi la 
seva responsabilitat i competència.   
Nosaltres creiem que  una xarxa única, universal i gratuïta de centres de titularitat 
pública és l’única garantia d’equitat i no segregació en el sistema escolar, començant 
per les escoles bressol, perquè no només s’hi atenen criteris educatius, sinó sobretot 
criteris d’equitat i d’igualtat d’oportunitats per a les famílies d’aquest país. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Sobretot d’entrada agrair la 
bona predisposició del regidor Sr. García, perquè s’ha avingut a modificar el redactat. 
De fet inicialment ens demanaven gairebé una discussió parlamentària; de fet jo tenia 
tres pàgines apuntades del que li havia de dir, i em sabia greu perquè amb l’esperit de 
la idea del que ens demana, ERC sempre hem defensat que les escoles bressol han 
d’estar finançades per la Generalitat, i ben finançades. El que passa és que aquest és 
un tema parlamentari, i que el Sr. García en la seva moció inicial, obviava el fet que 
hem patit una crisi brutal, que sobretot hem patit l’assetjament del Ministeri d’Hisenda, 
que qui ho ha patit són els ciutadans en via del pressupost de la Generalitat. La 
intenció del govern del PP, amb el suport del POSE segur, era la intervenció de 
l’autonomia, i per tant s’han hagut de fer mans i mànigues per intentar mantenir el 
mínim de dèficit en uns criteris que impedissin, com a mínim la intervenció de 
l’autonomia, que segurament tindran moltes ganes de fer-ho el mes de setembre, però 
seguirem lluitant-hi.  
D’altra banda també ens presentava una qüestió que en l’argumentari encara es 
presenta, que és una qüestió purament judicial; hi ha una sèrie d’ajuntaments que han 
demandat els pressupostos de la Generalitat anteriors, i per tant estem pendents d’una 
sentència judicial.  
Per cert, deixi’m aprofitar per felicitar el Sr. Guix perquè ha estat capaç de dir sense 
riure, que el poder judicial a Espanya és independent, cosa que per exemple el Sr. 
Carrizosa, portaveu de Ciudadanos al Parlament català va ser impossible que 
contingués el rictus i es va haver de posar a riure perquè això ja no s’ho creu ningú, 
que el poder judicial a l’estat espanyol és independent. 
Llavors simplement dir que nosaltres seguirem lluitant per al bon finançament de les 
escoles bressol, que per això volem fer la república catalana, que el mes de setembre 
tindrem un referèndum en què podrem votar a favor de la república catalana, i a partir 
d’aquí podrem implantar quin és el veritable sentit de com s’han de subvencionar les 
escoles bressol, que per a ERC sempre és etapa obligatòria; l’etapa infantil de 0 a 3 
anys gratuïta per a tothom i universal. 
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Hi votarem a favor, gràcies per les modificacions, Sr. García.  
 
Intervé el Sr. Mir, en representació de l’equip de govern. També molt breu, 
evidentment agrair a OeC les modificacions que han introduït a la moció, perquè des 
de la regidoria de la qual forma part el servei d’escoles bressol, ens semblava que era 
una de les mocions que aquest Consistori havia d’aprovar de manera unitària, i per 
tant aquest esforç de modificació perquè això hagi estat possible crec que diu molt en 
favor d’aquest Consistori. Aquest consens era important d’obtenir, per tant com que en 
els principis de la moció i en el sentit de la mateixa, tothom hi estava d’acord, havíem 
d’arribar segur al redactat que finalment el Sr. García ha arribat, perquè tots ens 
sentíssim molt còmodes en la seva votació a favor.  
Això ha de permetre, evidentment, millorar el finançament en el futur, esperem, i com a 
conseqüència també puguem millorar el servei que estem donant i ampliar-lo si és que 
és possible. 
Per tant, evidentment l’equip de govern també votarem a favor de la moció que ens ha 
presentat. 
 
Intervé el Sr. García. Només agrair el vot favorable a la moció, i també les seves 
amables paraules. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3, 
CUP, 1 OeC). 
 

22.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP OLOT PER UNA CIUTAT 
DESMILITARITZADA I A FAVOR DE LA CULTURA DE LA PAU 

 
Núm. de referència : X2017007399     
Núm. expedient: SG022017000012 
 
Exposició de motius: 
 
Tots els paisos en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de 
seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que 
els afecten. La creació de la República esdevindrà una oportunitat històrica per 
plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que serveixi, fins i tot, de model per 
a d’altres pobles de l’entorn. 
 
Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i 
dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de 
maneres diferents, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments institucionals 
del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions 
Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de Catalunya com a nació 
de pau. 
 
Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, en 
realitats com el moviment de Pau i Treva al segle XI, el Consolat de Mar o les Corts 
Catalanes. En les darreres dècades, s’han mantingut en la lluita no-violenta de 
l’Assemblea de Catalunya i de la Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per 
Lluís M. Xirinacs; en els nostres dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions 
pacífiques, com Volem l’Estatut de 1977, Campanya del No a l’OTAN en el 
Referèndum de 1986 (en què Catalunya va dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra 
d’Iraq el 2003, pel Dret de Decidir el 2006, contra la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut el 2010, els centenars de consultes sobre la 
independència o les manifestacions independentistes dels últims cinc anys. El poble 
català ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència per a la seva afirmació 
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nacional i mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i identitats. 
 
El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els valors del 
diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a propis. 
Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir aquests valors 
que prefiguren els fonaments i les característiques del nou país. 
 
El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003, durant l’aprovació de la Llei de 
Foment de la Pau: 
 
“Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el 
compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no-
violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels infants; la 
promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció dels 
desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la 
seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural de 
les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i 
oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; 
xenofòbia i dels actes d’intolerància. Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt 
sovint a favor de la pau i la solidaritat internacionals. Des d’expressions de la solidaritat 
concretes en molts conflictes i crisis, fins a la pràctica d’opcions per la pau, com 
l’objecció de consciència al servei militar, la insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. 
En aquest sentit, Catalunya es vol sumar als països impulsors i capdavanters de noves 
polítiques que ajudin a construir una societat en pau i es vol comprometre a col·laborar 
positivament en el repte de substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau 
(De la Llei 21/2003, 4 de juliol, de foment de pau).” Malgrat aquestes múltiples 
intencions, expressades tant per la ciutadania com les nostres institucions, ens trobem 
amb la realitat que durant els últims anys, el nombre d’efectius militars a Catalunya no 
han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 2015). 
 
En els últims mesos hem vist que les polèmiques relacionades amb la presència de 
forces i equips militars eren notícia en reiterades ocasions dins la província de Girona: 
 

1. Augment del 50% en activitats programades pel Ministeri de Defensa en motiu 
del 12 d’Octubre i el Dia de les FFAA del 2016 

2. Polèmiques amb explosions d’artilleria als voltants de la base de Sant Climent 
Sescebes 

3. Les maniobres dutes a terme aquest 20 de Febrer de forma unilateral i sense 
permís dels Ajuntaments als termes municipals de Girona i Celrà. 

4. La presència de l’exèrcit dins l’ExpoJove a Girona d’enguany 
5. La presència de l’exèrcit al Saló de la Infància i l’Ensenyament  
6. I no cal anar tant lluny, aquest estiu la zona recreativa de Sadernes va ser 

noticia a molts mitjans per la sorpresa que va causar la presència de l’exèrcit 
que estava duent a terme maniobres.  

 
Tots aquests fets han fet resorgir la ferma convicció a favor de la cultura de la Pau i 
per la desmilitarització que tants cops ha mobilitzat al nostre poble, i des del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot hem de donar resposta.  
 
A nivell institucional els ajuntaments poden adoptar diferents mesures a favor de la 
cultura de la Pau i per la desmilitarització del seu entorn. La ONG Fundipau va publicar 
i promoure un decàleg de 25 PROPOSTES PER PROMOURE LA CULTURA DE PAU, 
LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES I EL DESARMAMENT DES DELS 
AJUNTAMENTS,  agrupades en 4 grups: 
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1. Promoció de la cultura de pau i la no violència 
2. Resolució pacífica dels conflictes al municipi. Polítiques per la pau local 
3. Per la la pau, la resolució de conflictes i el desarmament globals 
4. Per uns municipis desmilitaritzats i desarmats 

Per tots aquests motius exposats, es proposa al Ple de l'Ajuntament d’Olot l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
A) PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA 
 

1. Difondre els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a través dels 
mitjans de comunicació municipals, donant suport a activitats de grups locals i 
elaborant un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure els 
valors de la cultura de pau i la noviolència. 

2. Adquirir publicacions sobre temes de pau per a les biblioteques i centres de 
documentació municipals, obrint-ne seccions específiques, i establint petits 
centres de recursos per la pau. 

3. Fomentar la tasca d'educació per la pau a les escoles, tot oferint recursos per a 
l’alumnat i facilitant la formació específica en pau i drets humans per al 
professorat. 

4. Batejar carrers de la ciutat amb els noms de persones reconegudes pel seu 
compromís en el treball per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament, 
tant homes com dones. 

5. Pressupostar una aportació econòmica específica per a programes, projectes i 
activitats de promoció de la cultura de pau organitzades per la societat civil. 

6. Que la cultura de pau esdevingui un eix transverral de les diferents polítiques 
desenvolupades per l'ajuntament, potenciant espais de trobada 
interdepartamental dins el consistori per tal d'actuar de manera coherent en 
tota l'activitat implementada des del municipi. 

 
B) RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES AL MUNICIPI. POLÍTIQUES PER LA 
PAU LOCAL 
 

1. Desenvolupar accions i polítiques a favor del respecte a la diversitat i en contra 
de tota discriminació per origen, gènere, opció sexual o creença. 

2. Afavorir polítiques d'acollida i inclusió de la immigració que evitin la seva 
marginació. 

3. Portar a terme cursos de formació adreçats als policies municipals en temes de 
mediació i resolució de conflictes, així com de respecte a la diversitat. 

4. Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi. 
5. En general, obrir espais de participació ciutadana en la deliberació, reflexió i 

presa de decisions municipal. 
 

C) PER LA PAU, LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I EL DESARMAMENT GLOBALS 
 

1. Posicionar-se en contra de la participació de l’Estat en guerres i accions militars 
i reclamar vies pacífiques de solució dels conflictes. 

2. Ajudar i acollir als refugiats i desertors de països que pateixin un conflicte 
armat. 

3. Participar activament en les xarxes de municipis europees i mundials que 
aposten per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau. En 
concret, afegir-se a la xarxa mundial d’Alcaldes per la Pau, que treballa per 
l’abolició de les armes nuclears. 

4. Donar suport i adherir-se a les diverses campanyes ciutadanes que afavoreixen 
la pau, el desarmament, els drets humans i la superació de la injustícia i 
l’explotació. 
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5. Donar suport a l’aprovació d’un tractat de prohibició de les armes nuclears, tal 
com reclama la campanya internacional ICAN i el procés diplomàtic sobre la 
preocupació per l’impacte humanitari de les armes nuclears. 

6. Agermanar-se amb ciutats de països llunyans o en zones de conflicte i 
fomentar l'intercanvi i el coneixement mutu. 

 
D) PER UNS MUNICIPIS DESMILITARITZATS I DESARMATS 
 

1. No permetre la instal·lació al terme municipal de fàbriques d'armament o 
d'equipaments militars. 

2. No cedir instal·lacions municipals per a fires d’armament ni invitar l’exèrcit a 
participar en activitats organitzades pel consistori, com ara fires d’ensenyament 
o festivals de la infància. 

3. Que els representants de l’Ajuntament declinin l’assistència als actes de caire 
militar als quals siguin convocats. 

4. No promoure ni acollir desfilades militars al municipi. 
5. La negativa a autoritzar la presència i instal·lació al municipi d’activitats 

esportives i lúdiques que simulen la guerra i la violència. 
6. Inclusió de criteris de respecte a la pau, la solidaritat i els drets humans en els 

plecs de contractació de serveis. 
7. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que 

mai es realitzin maniobres militars al terme municipal d’Olot. 
8. Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut 

d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el 
traspàs a la diputació de Girona i mitjançant els instruments jurídics pertinents, 
del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi a l’actual província de 
Girona, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil. A la vegada que 
reclamar el mateix per a la resta de patrimoni present a la resta de comarques 
gironines. 

9. Impulsar conjuntament amb altres municipis de la comarca i la província una 
xarxa de municipis per la dismilitarització i a favor de la cultura de la pau a les 
Comarques Gironines. 

10. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal, a l’Ajuntament de 
Girona i de Celrà, a la diputació de Girona,  al Parlament de Catalunya, a la 
delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri 
de Defensa a Girona, als estaments militars de la Base Militar Álvarez de 
Castro de Sant Climent Sescebes. 

 
Presenta la moció el Sr. Rubió en representació del grup municipal CUP. Presentem 
aquesta moció, segurament estan al cas dels últims moviments que hi va haver militars fa 
si no recordo malament, un parell d’anys per Sadernes, fa poques setmanes a Celrà, la 
Serra de les Gavarres, a Girona es va presentar una moció similar tot i que no és igual, 
on els companys d’Esquerra també hi van participar juntament amb la CUP, nosaltres, 
l’ànim d’aquesta moció és concretar algunes qüestions referides a la cultura de la pau, 
moltes ja es fan a la ciutat, això també val a dir-ho, però algunes pensem que poden 
sumar en aquesta ciutat que vivim totes i tots.  
No la llegiré perquè és extensa i sí matisar que el cos principal de la moció està redactat 
gràcies a la ONG “Fundipau” que va publicar i promoure un decàleg de 25 propostes per 
promoure la cultura de la pau, la resolució pacifica dels conflictes i el desarmament des 
del Ajuntaments. Si s’han llegit els punts jo per destacar-ne alguns, per exemple pel que 
fa a la promoció de la cultura de la pau i la no violència, a part de moltes que ja s’estan 
fent a Olot, una proposta és batejar carrers de la ciutat amb noms de persones 
reconegudes pel seu compromís en el treball per la pau, la resolució dels conflictes i el 
desarmament, siguin homes o dones; pel que fa a la resolució pacifica dels conflictes al 
municipi, obrir espais de participació ciutadana en la deliberació, reflexió i presa de 
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decisions del propi municipi; en l’apartat c) resolució de conflictes i desarmament global, 
que Olot participi activament en la xarxa de municipis europeus i mundials que aposten 
per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau i en el d) per uns municipis 
desmilitaritzats i desarmats, que els representants de l’Ajuntament declinin l’assistència 
als actes de caire militar als quals siguin convocats i no promoure ni acollides ni 
desfilades militars al municipi. 
La moció es pot canviar, estem oberts, sempre que l’objectiu sigui el mateix, hi ha punts 
com han pogut veure potser més generalistes o testimonials, com per exemple n’hi havia 
un que l’hem tret nosaltres mateixos que deia “el pas de les armes de destrucció massiva 
per la ciutat”, jo crec que a Olot és improbable. Però sí que n’hi ha que són bàsics, com 
alguns que nosaltres pensem que haurien d’estar a l’ordre del dia per exemple, un 
exemple que posem que a vegades no hi pensem, que ara que es comentava avui 
l’aniversari de la Policia Local o com actes que s’han fet dels Mossos d’Esquadra que per 
exemple si s’hi participa com Ajuntament, sí hi ha una exaltació o difusió o d’espectacles 
on s’utilitza la força o la violència de qualsevol tipus podem declinar de participar-hi, per 
exemple, ensenyar un helicòpter podríem acceptar-ho però no les pistoles dels policies 
per exemple.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només dir als companys de la 
CUP que tant aquesta com les altres mocions les votaré a favor, el que passa és que no 
sé si hi ha dies que un està poc expansiu o més espès del compte i una mica com els 
companys d’Esquerra abans amb la seva moció que no he parlat gaire, només expressar 
la coincidència per tant també en aquest sentit, en aquesta i en les següents per no 
repetir-me una mica, comentar-vos que hi votaré a favor perquè hi estic d’acord però serà 
pel dia que tinc que no m’allargaré més. 
 
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC.  A mi m’agradaria 
d’entrada fer un petit homenatge a tots aquells militants i simpatitzants d’Esquerra i també 
els que no eren d’Esquerra que en el seu dia van ser promotors del moviment d’objecció 
de consciència, amb els sofriments i riscos que això comportava en el seu moment com 
el fet d’haver de ser presoner i que molts d’ells van patir la presó. Dit això, és evident que 
per arribar a la proclamació de la nova república ens cal i ens caldrà passar per moments 
on l’Estat Espanyol, ells sí totalment bel·licistes, donaran mostres de la seva musculatura 
militar però sortosament som Europa i aquest estat no podrà traspassar cap línia 
vermella.  
Llavors a nivell local fa anys que en aquest mateix espai i en un Ple similar varem aprovar 
un seguit de mesures per aprovar la cultura de la pau, tant a nivell de la societat en 
general com a tots els centres educatius on hi és ben inclosa la promoció de la cultura de 
la pau. En aquest moció hi ha una gran quantitat de punts, punts molt precisos i concrets i 
tot i així hi trobem a faltar un de concret, millor dit dos, de molt específics també: seria la 
promoció de la no-violència en l’esport tot i que ja escrit en el Pla General d’Educació de 
la nostra ciutat i ens consta que molts clubs esportius ho vetllen i ho treballen però ens 
agradaria que hi fos aquest punt i el segon punt seria més general, el de delimitar el 
nombre de pel·lícules, videojocs, on es fomenti la violència i després ens podríem allargar 
molt més, però es evident que estem d’acord amb el global de tota la seva moció i 
evidentment hi votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Traveria, en representació de l’equip de govern. En el Ple del 20 de 
novembre de 2014, el Consell de Cooperació va presentar una moció per declarar Olot 
municipi de Cultura de Pau, que va ser aprovada amb 18 vots a favor (10 CIU, 6 PSC i 2 
ERC), i 3 abstencions. 
Els diferents grups que hi van votar a favor, van està d’acord en l’esperit i amb la filosofia 
de la moció: valors, actituds i comportaments que es desprenien de la declaració sobre 
una cultura de pau aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1999. 
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Els tres grups van aclarir que, tot i votant a favor, hi havia algun punt en el que era difícil 
que l’Ajuntament pogués arribar a complir. 
A la Memòria del 2016 del Consell de Cooperació es detalla les accions portades a terme 
en Cultura de Pau: Curs de formació gratuïta sobre “Promoure la pau en un món en 
guerra”, impartit per Fundipau; Exposició sobre “Refugiats, odissea cap a Europa”; 
Xerrada sobre “Síria 5 anys després”; Jocs per infants i pintura d’un mural a la Plaça 
Campdenmàs; Marxa per la Pau amb encesa d’espelmes; Manifest per la Pau i Projecció 
del mapping Olot per la Pau a la façana del Ajuntament.  
La Moció que avui presenten vostès proposa 27 acords. Molts d’ells ja es van exposar en 
la Moció aprovada el 2014. Estem a favor de la cultura de la pau i ho tornem a repetir, 
però ara en un Ple no podem revisar 27 acords punt per punt... 
Els emplaço a revisar la moció ja aprovada; els acords que creguin que s’hi haurien 
d’incorporar, i en els que l’Ajuntament hi pugui actuar, els tornen a presentar i els 
parlarem punt per punt en profunditat. 
Si aprovem mocions, els acords s’han de poder complir. 
Per tant, hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Realment no m’han sentit o no m’han volgut sentir, hem dit, aquesta 
moció estem oberts a negociar-la per tant vostès ja estan dient que no volen negociar o 
sigui sí presentem una moció no votin en contra, votant-li a favor i llavors en asseiem i 
revisem tots els punts, com incloure el punt que els companys d’Esquerra comenten. 
Realment ens descol·loca que votin en contra d’aquesta moció però vostès saben el que 
fan. 
 
Intervé la Sra. Traveria. El que jo li he dit és que la tornin a presentar amb els punts que 
ja no estiguin aprovats, perquè si els hem de revisar un per un, ja n’hi ha molts que són 
aprovats. 
 
Intervé l’Alcalde. No podem aprovar una moció i després negociar-la. La deixin sobre la 
taula i després en parlem i en el proper Ple doncs és possible que aconsegueixin el 
consens, el problema està en que molts punts  de la moció sembla que, no sabem que es 
puguin complir, sí son punts que ja estan aprovats, genera tot aquest dubte, les mocions 
es negocien abans i no després. 
 
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 12 vots en contra (9 CiU, 3 PSC) i 9 
vots a favor (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
23.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP OLOT PER L'ADHESIÓ DE LA 
CIUTAT D'OLOT A LA XARXA DE CIUTATS AMIGABLES AMB LA GENT GRAN 

 
Núm. de referència : X2017007405     
Núm. expedient: SG022017000013 
 
L’envelliment de la població constitueix una de les transformacions socials més 
significatives del segle XXI. D'aquí a pocs anys els pobles i ciutats s’hauran d’enfrontar 
a nous reptes, com el de garantir la inclusió social i la participació activa de les 
persones grans, el qual serà un col·lectiu cada dia més nombrós i heterogeni, amb una 
gran diversitat de gustos, prioritats i  necessitats. 
 
La ciutat d’Olot, igual que els altres municipis catalans està vivint aquest nou fenomen 
social amb incertesa perquè quan es mirem cap al futur les previsions ens indican que 
aquesta situació no anirà a menys sinó tot el contrari, augmentarà. 
 
Si ens fixem en la distribució de la població en grans grups d’edat de la ciutat d’Olot 
veiem una estructura poblacional amb un elevat índex d’envelliment: el 15,23% de la 
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població té menys de 15 anys, el 65,20% entre 16 – 64 anys i el 19,56% té més de 65 
anys. Per tant el percentatge de persones majors de 65 anys és gairebé 5 punts 
superior al percentatge de la població menor de 15 anys o, dit d’una altre manera, a la 
ciutat d’Olot hi ha més persones grans que no infants i adolescents. 
 
Per tant, el més probable és que l’actual model d’equipaments i serveis per a la gent 
gran hagi d’evolucionar cap a un més flexible i capaç d’adaptar-se a les aspiracions de 
les persones grans, tenint en compte la variabilitat interindividual que s’incrementa al 
llarg de la vida. Les persones grans encara que estiguin dins d’una mateixa franja 
d’edat són molt diferents entre elles i per tant demanden atencions diverses i 
personalitzades. 
 
Davant aquest envelliment de la població i el futur creixement, estarem, doncs, obligats 
a innovar per a fer front aquesta realitat sempre des de la perspectiva inclusiva, 
dinàmica, flexible i, sobretot, afavorint la capacitació i la prevenció. 
 
L’Ajuntament d’Olot ja ve realitzant durant els darrers anys accions i programes que 
faciliten envellir d’una forma més activa, saludable i positiva, però potser no és 
suficient, i s’ha d’anar més enllà, i és per això que proposem fer un pas endavant, 
mitjançant l’adhesió de la ciutat d’Olot a la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent 
Gran. 
  
El Projecte Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran 
sorgeix com a resposta de l'OMS al progressiu envelliment de la població mundial i el 
procés d'urbanització, destinat a crear entorns i serveis que promoguin i facilitin un 
envelliment actiu i saludable, amb el tal d'ajudar a les ciutats i pobles a aprofitar al 
màxim tot el potencial que ofereixen les persones grans. 
 
Aquest projecte adopta com a marc conceptual el paradigma de l'envelliment actiu i 
saludable i inclou en tot el procés la participació activa de les persones grans, tenint en 
compte sempre les seves necessitats, percepcions i propostes al llarg de tot el procés 
d'anàlisi i millora del municipi. 
 
Una ciutat amigable és una ciutat dissenyada per a totes les edats perquè l'envelliment 
actiu és un procés que dura tota la vida i per tant els seus beneficis incideixen en tota 
la població. 
 
En una ciutat amigable amb la gent gran, les polítiques, els serveis, els entorns i les 
estructures donen suport i faciliten l'envelliment actiu de les persones a través de 
factors que afavoreixen la salut, la participació i la seguretat en la vida de les 
persones. 
 
Una ciutat amigable reconeix la diversitat entre les persones grans, en promou la 
inclusió i influeix en totes les àrees de la vida a la comunitat. 
 
Un entorn amigable amb la gent gran reorganitza les seves estructures i serveis 
perquè siguin accessibles i adaptades a les diferents necessitats i capacitats dels 
individus fomentant la seva participació. 
 
És un projecte multi sectorial que integra múltiples aspectes de l'entorn urbà i social 
que influeixen en la salut i qualitat de vida de les persones a la vida a les ciutats: 
Espais a l'aire lliure i edificis; Transport; Habitatge, Participació social, Respecte i 
inclusió social; Treball i participació ciutadana; Comunicació i informació; Serveis 
socials i de la salut. 
 



 

Mod ACTS_DP06 51 

En definitiva, fer que les ciutats siguin amigables és un dels enfocaments polítics més 
eficaços per respondre a l'envelliment demogràfic. 
  
Per tot l’exposat el Grup Municipal CUP OLOT proposa l’aprovació del ple dels 
següents acords: 
 
PRIMER: Iniciar els tràmits necessaris per fer la sol·licitud d’adhesió de la ciutat d’Olot 
a la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran. 

 
SEGON: Manifestar el compromís de promoure la participació de les persones grans 
en totes les etapes del procés, és a dir, en el diagnòstic inicial de situació, l'elaboració 
del pla d'acció, la seva implementació i avaluació del compliment d'objectius. 

 
TERCER: Traslladar tota la informació corresponents aquest procediment a les entitats 
de Gent gran d’Olot. 
 
La Sr. Descals llegeix la moció. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Molt breu, estic d’acord com he 
dit abans amb la moció, em semblaria bé que hi hagués poca gent gran o no però és 
prou conegut que a la nostra ciutat la gent gran està per sobre de la mitjana de 
Catalunya per tant és si cal encara més necessari aquest tipus de polítiques i només 
il·lustrar-lo amb un exemple que al meu parer hauria recollit en bona part el sentit de la 
moció, ara que estem amb el projecte del Firal un suggeriment que feia, em sembla 
que al final no queda recollit i ho puc entendre, era, donat que el centre de la ciutat 
d’Olot es concentra una bona part de persones grans, que hi ha torres i residències 
geriàtriques com aquell que diu al voltant del Firal, era un bon moment segurament ara 
que s’està remodelant, d’ubicar un espai amb maquinari per fer exercicis per la gent 
gran, que ja tenim en altres punts de la ciutat i possiblement aquí ens faltaria i ja que 
es fa l’obra i remodelació seria el moment, inclús veure la possibilitat quan vostè 
parlava d’interactuar amb altres generacions, l’espai que hi ha allà per infants no sé si 
seria molt descabellat o no fer algun tipus de barreja, de proximitat, a on aquesta 
interacció entre generacions es pogués donar que segurament seria com a mínim per 
la gent gran, bastant benvinguda. També proposàvem un tema de petanca en les 
opcions i això ja se’ns va dir que no però l’altra pensem que encara continua essent 
una bona proposta en el sentit de la seva moció. 
 
Intervé el Sr. Juncà en nom del grup municipal ERC. Nosaltres votarem a favor de la 
moció també i només una brevíssima reflexió per posar l’accent en una cosa que surt 
ja en els motius de la moció i que la Sra. Descals ha remarcat que és la paraula 
“innovar”, sobretot perquè aquest és un repte que és nou del tot, mai a la historia 
havíem tingut una demografia com la tenim i com la que tindrem i per tant això ens 
obligarà a buscar solucions innovadores, segur, perquè el problema per sí sol ja és 
innovador, ja és nou, i que per tant això ens obligarà entre tots a sortir dels nostres 
àmbits de confort segurament, a buscar solucions imaginatives. I ho dic perquè en 
general som una mica més conservadors del que ens agradaria pensar que som i 
aquest és un problema, un repte que haurem de veure si realment sabem estar a 
l’altura d’això, realment amb imaginació i les noves formules que hem de saber trobar 
entre tots per saber fer front a un repte tan nou. 
 
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Nosaltres prèviament al 
començament del Ple a la regidora Sra. Descals li he comentat que evidentment que 
volem votar a favor d’una moció que el que proposa és ser amigables amb la gent 
gran, però amigables amb la gent gran, amb la infància i amb tothom que viu a la 
nostra ciutat, em referia jo sobretot a aquest punt segon i enllaçant amb el que ha dit fa 



 

Mod ACTS_DP06 52 

un moment la regidora Sra. Traveria, que allò que aprovem s’ha de poder executar i el 
segon punt que es refereix a un procés, és a dir a fer una diagnosi inicial de la situació, 
una elaboració d’un pla d’acció, la seva implantació, la seva valoració. És a dir ens 
proposa un objectiu molt concret i de molta feina i aquest era el que jo demanava una 
precisió sí és que és la moció està demanant expressament que és faci això o no, 
vostè m’ha comentat que no, el que proposem en aquest moment és adherir-nos en 
aquesta “Xarxa de Ciutat Amigables” que al final és un espai de col·laboració, 
d’intercanvi de coneixement i a partir del qual, sí que visitant la web de la xarxa m’he 
dedicat a llegir alguns dels documents, la guia de propostes que tenen per les ciutats, 
hi ha coses que estan molt bé, de fet en aquest mandat, ho saben prou bé, varem 
organitzar ja precisament una regidoria específica per tractar l’envelliment de les 
persones grans d’una manera activa, he de recordar que hi ha un consell consultiu de 
la gent gran a la nostra comarca que funciona des de fa 27 anys, fa 27 anys que 
funciona, és un dels més antics de Catalunya i que funciona bé, és a dir encara fa 
quinze dies vaig tenir la oportunitat d’anar a una de les reunions, la veritat és que va 
ser un exemple de cooperació per moltes altres comarques, hi ha molta participació de 
tots els casals, de totes les entitats de gent gran, és a dir que hi ha espais i per tant sí 
el que proposa aquesta moció es adherir-nos a la Xarxa que és una xarxa que en 
sembla que pot ser molt positiu per la ciutat i que més a més en traiem experiències 
que basant-nos en aquesta idea de la participació de les persones grans ens ajudin a 
dissenyar polítiques per afrontar aquests reptes de futur que tenim, doncs amb molt de 
gust votarem a favor de la moció, sempre i quan no ens obliguin en un punt específic 
allò d’haver de fer un pla d’acció, la seva diagnosi i tot plegat. En tot cas ja hi arribarem 
i si arribem a fer, a descobrir que es necessari fer aquesta diagnosi, pla d’acció, 
avaluació, implementar-lo, ho faríem d’acord no decidint-ho nosaltres aquí en un 
plenari sinó que ho faríem decidint-ho dintre del si del consell consultiu de la gent gran 
i amb les entitats de gent gran que hi ha a la comarca. Si m’acaba d’aclarir això doncs 
la nostra voluntat seria votar a favor de la moció. 
 
Intervé la Sra. Descals. La idea es començar a treballar cap aquí i tenir molt clar que 
tots els temes de la ciutat i tots els temes de les persones grans, que també hi puguin 
participar és anar pensant que hi puguin participar, en temes des de l’habitatge, des de 
salut, en que hi puguin participar i no només participar com unes persones que reben, 
no sé els equipament per exemple, sinó també en el diagnòstic i en la valoració, en 
això, res més, pensar en l’envelliment actiu pròpiament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 
 
24.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER A LA REGULACIÓ DEL MERCAT 

DE LLOGUER D'HABITATGES A OLOT 
 
Núm. de referència : X2017007407     
Núm. expedient: SG022017000014 
 
El preu del lloguer a la Garrotxa se situa en els 373’5€  al mes de mitjana segons les 
dades oficials de l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya del 2016. 
Representa una puja del 3,7% respecte l’any passat, tot i estar tres punts per sota de 
la mitjana catalana. 
 
L’augment del preu a la Garrotxa ha estat lent però constant al llarg dels últims anys, 
sense arribar als 400 o 425 euros dels anys 2008 o 2009, però avui es veu agreujat 
per la congelació de sous, la precarietat laboral, l’atur de llarga durada i per tant, amb 
aquesta dada significaria que la mitjana d’ingressos per a unitat familiar per a poder fer 
front a aquest lloguer hauria de ser de 1.870€/mes. No cal dir que moltes unitats 
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familiars queden automàticament en exclusió residencial perquè no hi poden fer front o 
molts joves i no tant joves que es volen emancipar i no poden. 
 
En el moment de la presentació d’aquestes dades el Govern de la Generalitat  va 
anunciar dues mesures d’actuació: elaborar un índex de referència de preus de 
lloguer, començant per algunes ciutats, i formalitzar les bases per a una futura llei de 
lloguers catalana. 
 
Malgrat que en la Declaració Universal dels Drets Humans s’estableix que cada 
persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, entre d’altres, l’habitatge, 
les Administracions durant molt temps han mirat cap a un altre costat i no han actuat 
regulant i dirigint el mercat de l'habitatge de manera que es garantís per a totes les 
persones un habitatge digne, en propietat o en lloguer, on cada persona pogués 
desenvolupar el seu projecte vital.  
 
Per aquests motius calen mesures públiques per contenir les fluctuacions de preus del 
mercat immobiliari, ja que és evident que un mercat en el que els preus creixen un 
10% o 20% tots els anys, abans o després explotarà. A més la Llei d’emergència 
habitacional de Catalunya no preveu cap mesura orientada a impedir lloguers abusius.   
 
La crisi iniciada l'any 2007-2008 que va rebentar el mercat de les hipoteques i el de la 
compra-venta d'habitatges. Avui si alguna cosa d'evident hi ha en un mercat amb un 
creixement anual molt per sobre del PIB, és que aquest mercat està sobrecalentat.  
Per tant podem esperar a què rebenti el mercat de lloguer i que la ciutadania pagui els 
plats trencats, com ja es va passar fa 10 anys, o podem tractar de refredar-ho.  
 
Per això i atès que:  
 
1- Una mesura de contenció del preu dels habitatges és la creació d'un índex de preus 
de referència. Aquests índexs els crea l'administració i consisteix en establir un preu 
raonable de mercat per habitatges tenint en compte la zona, els metres quadrats, la 
mitjana d'edat del barri, la qualificació energètica, etc. Per tant, la persona que lloga 
l'habitatge sap que no hauria de pagar més d'aquell preu.  
2- La Generalitat de Catalunya està creant un índex de referència del lloguer per 
protegir els consumidors dels increments desproporcionats de preu dels habitatges.  
3- Una vegada elaborat aquest índex, cal estudiar molt bé com aplicar-lo per tal que 
esdevingui efectiu i no surti més a compte pels especuladors pagar una multa que 
complir amb l’índex.  
4- Que el Govern de la Generalitat, a través de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 
residencial, que contempla la creació de l’índex de referència del lloguer, i que té com 
a objectius: moderar els increments desproporcionats del lloguer, donar transparència 
al mercat de lloguer, millorar la rehabilitació dels habitatges per posar-los en lloguer i 
millorar l’oferta existent i, oferir més garanties i equilibri entre els drets i els deures dels 
llogaters i propietaris.  
5- Que la regulació del preu de l’habitatge demana de la implicació de totes les 
administracions, i en aquest sentit, el Govern de la Generalitat demanarà la implicació 
dels Ajuntaments que acullin l’índex, i també a l’Estat, per tal que amb els instruments 
de política fiscal –a través de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre la 
Renda (IRPF) o l’Impost sobre Societats (IS), es pugui beneficiar o penalitzar els 
lloguers que es trobin per sota o per sobre d’aquest indicador.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Demanar a la Generalitat la ràpida publicació de l'Índex de preus del 
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lloguer, així com tota la informació necessària per poder preveure les polítiques 
municipals que se’n puguin derivar.  
 
SEGON.- En el marc de la Taula d’Habitatge, amb representació tècnica, política, i de 
professionals del sector, definir les estratègies per implementar l’índex una vegada es 
publiqui. Convidar a la taula a totes les APIS d’Olot que ara no hi són representades. 
 
TERCER.- Les sancions i bonificacions, ajudes o subvencions, que s’estableixin en 
aquesta Taula d’Habitatge, s’incorporaran a les Ordenances Fiscals del 2018.  
 
QUART.- Enviar aquests acords a les entitats municipalistes, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Aquesta moció està 
pensada perquè tinguin en compte el preu del lloguer dels habitatges a la ciutat d’Olot, 
actualment es situa en uns 373,5 euros de mitjana, segons les dades de l’Oficina 
d’Habitatge de Catalunya del 2016. I per tant representa un 3,7 % més respecte de 
l’any passat. L’augment del preu del lloguer ha estat constant i continu, no només a la 
Garrotxa, en general, però ens sembla que si agafem aquesta dada, d’aquest preu de 
lloguer de mitjana, vindria a ser fent una regla de tres molt fàcil, que per unitat familiar 
suposarien uns ingressos d’uns 1.870 euros al mes per poder-hi fer front. Per tant, ens 
sembla que cal una regulació del preu del lloguer. 
És veritat que en el moment de presentar aquestes dades la Generalitat de Catalunya 
ja va anunciar dues mesures concretes: elaborar un índex de referència de preu de 
lloguer, començant per algunes ciutats, i en segon lloc, formalitzar les bases d’una 
futura llei de lloguers catalana. 
Tenint molt present l’esclat de la bombolla del mercat hipotecari, on la ciutadania ha 
internalitzat els seus costos, i per tal d’evitar repetir aquest drama, urgeix actuar en el 
mercat de lloguer per tal que aquest doni satisfacció a les necessitats de la ciutadania 
amb major risc d’exclusió residencial, de forma immediata, i  per tothom, de manera 
que les persones i famílies treballadores de totes les edats i condicions, puguin 
continuar vivint a la ciutat o el poble i no es vegin expulsades. 
La situació del mercat de lloguer lliure al nostre país és especialment alarmant, doncs 
hi ha molts pocs habitatges disponibles, i especialment el parc d’habitatge públic de 
lloguer és molt reduït en comparació a països del nostre entorn. Així, tot i que es 
millorin i ampliïn les polítiques del parc social d’habitatge i d’habitatge protegit -públic o 
privat- així com les ajudes al pagament de lloguers i de mobilització d’habitatge buit, 
cal combinar-ho amb una política que ens permeti estabilitzar els preus del mercat de 
lloguer i facilitar-ne l’accés a tots els sectors socials amb una mínima renda disponible, 
que no necessàriament s’han de veure acollits al règim de lloguer social o assistencial, 
sinó per a tothom. Per tant estem parlant d’una moció que afecta a tot el conjunt de la 
ciutadania i població. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Ja he comentat abans que hi 
votaré a favor.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Des d’ERC votarem 
a favor d’aquesta moció, entenem el tema del lloguer i de l’habitatge com un tema 
important i prioritari; és veritat que sempre la prioritat és que tothom pugui accedir a 
una vivenda digna, però és veritat que hi ha molta gent, que vol accedir a habitatges 
de lloguer. Llavors entenem que és un tema que s’ha de tractar, les ciutats i els 
municipis ho hem de fer, ja que al Parlament de Catalunya també en breu, és un tema 
que tractarà, i em sembla que és un tema suficientment ampli i complex i on podem 
discutir, que ens sembla una iniciativa interessant. 
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És veritat que per exemple, aquí no es comenta, però a Olot hi ha, a part del tema del 
preu que en podríem parlar, també una manca d’oferta d’habitatges; de vegades no hi 
ha oferta per a famílies que són molts o habitatges dignes o més nous. És veritat que 
l’oferta no és prou potser per a la demanda que hi ha en tots els àmbits. I per això a 
nosaltres ens sembla interessant incidir en aquest tema, i hi votarem a favor. 
Intervé el Sr. Jordi Alcalde, en representació de l’equip de govern. A banda del que 
han dit els diferents regidors, jo em centraré en el que diu la moció. Abans de res 
voldria fer uns aclariments que crec importants a diferents punts que s’indica a la 
moció. 
L’índex de preus de referència, com ja ens indica el seu nom és de referència i per tant 
no és d’obligat compliment. Hem de tenir en compte, però  que tots aquells propietaris 
que s’hi acullin podran rebre ajuts públics, com per exemple: ajuts de rehabilitació, i 
altres avantatges del pla del dret a l’habitatge, i com a conseqüència, la resta no. 
La Generalitat està creant aquest índex de referència  del preus del lloguer per 
moderar els increments desproporcionats. Aquest índex es realitza mitjançant les 
xifres de l’Incasol. Quins efectes tindrà aquest índex?: 
- S’haurà d’anunciar els pisos que tinguin un preu superior a aquest índex. 
- Els propietaris que posin el lloguer per sota del preu de l’índex tindran a facilitats a 

la rehabilitació i avals de la Generalitat, com hem indicat anteriorment. 
- Servirà per marcar de forma precisa els preus òptims  d’un pis en una zona 

determinada.  
A la moció es parla en el seu punt 3: “una vegada elaborat aquest índex, cal estudiar 
molt bé com aplicar-lo per tal que esdevingui  efectiu i no surti més a compte pels 
especuladors pagar una multa  que complir  amb l’índex” 
Com ja he indicat en cap cas s’aplicarà una multa, ja que és un índex de referència i 
no d’obligat compliment, i per tant no es podran aplicar sancions. 
Vull fer esment, que hi ha hagut algun ajuntament que ha fet un recàrrec en l’IBI pels 
habitatges Buits del seu municipi, però des de l’Oficina d’Habitatge d’Olot creiem que 
no es possible aplicar aquest recàrrec segons l’art 72.4 de la Llei Reguladora de 
l’Hisenda Local i també segons la jurisprudència aplicable. Segons s’indica es poden 
aplicar sancions als pisos buits però la definició de pisos buits s’ha de fer mitjançant un 
reglament, i que aquest a dia d’avui no s’ha fet i com a conseqüència ni la Generalitat 
ni en aquest cas l’Ajuntament d’Olot són competents en la definició d’habitatge buit 
amb la finalitat el recàrrec d’aquest l’IBI. 
En el moment de la creació de la Taula d’Habitatge que va ser el 21 de novembre de 
2012 es varen plantejat crear una taula a nivell polític i una altre a nivell  tècnic: 
En la part de la Taula d’Habitatge a nivell tècnic els agents involucrats en aquesta  
taula són: 
- Part política: Regidors habitatge i Regidor de Benestar Social al govern, 

representants dels grups de l’oposició 
- Part tècnica: representants de: la PAH, CASG, Il·lustre Col·legi d’advocats de 

Girona, Cambra de la Propietat Urbana, i Càritas. 
- En el seu moment es va definir la Cambra de la Propietat Urbana com a 

representant del sector immobiliari, i per tant creiem que els APIS ja hi estan 
representats. 

- La Taula d’habitatge,al igual que la Generalitat i l’Ajuntament no té potestat per 
implementar l’índex una vegada es publiqui, per tot el que hem comentat amb 
anterioritat. 

Les sancions i bonificacions, ajudes i subvencions no es poden definir des de la Taula 
d’habitatge i com a conseqüència aquests no es poden incorporar a les ordenances 
Fiscals del proper any, ja que aquesta tasca pertoca a l’equip de Govern a l’oficina 
d’Habitatge i també a l’àrea econòmica i que en cas d’aplicar-se podria portar a un 
desequilibri econòmic. Encara que sempre tindrem en consideració les seves 
propostes al respecte, tal i com ja va passar amb els subvencions al pagament de l’IBI 
per les famílies monoparentals i per aturats majors de 40 anys. 
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En el moment que la Generalitat publiqui aquest índex de referència, mantindrem la 
màxima col·laboració, com ha estat la tònica general fins a dia d’avui i com no pot ser 
d’una altra manera en el futur. 
Pels motius abans esmentats votarem en contra d’aquest moció. Però sí que els hi 
volem indicar que demanarem a la Generalitat la ràpida publicació d’aquest l’índex, per 
tal de poder preveure les politiques municipals en matèria d’habitatge. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. En tot cas, com ha explicat bé el regidor d’Habitatge, podem 
estar més o menys d’acord. Dels acords que hem comentat, en tot cas estaríem 
d’acord en el primer, com diu, la Taula d’Habitatge, si la Cambra representa els APIS, 
podríem estar d’acord amb el segon. Pel que fa al tercer, no és la Taula la que ha 
d’incorporar les Ordenances Fiscals, sinó que és la Taula que com que té a veure amb 
habitatge, amb lloguer d’habitatge, valora els criteris i llavors fa la proposta a les 
Ordenances Fiscals que ho aprovarà evidentment l’Àrea Econòmica; no és la taula, 
per tant en el tercer lligaríem i en el quart també.  
Per tant amb els arguments que m’ha explicat, els quatre acords encaixen bé. Si bé no 
encaixa potser, no estem tant d’acord amb l’argumentari en el tema de la multa, 
perquè diu que no es poden sancionar o bé estem parlant per exemple que la 
Generalitat demanarà la implicació dels ajuntaments per acollir l’índex. Per tant no em 
sembla, perdoni que li rebati, però no em sembla que els arguments vagin en contra 
dels quatre acords que proposa la moció; més enllà que és un índex de referència, 
més enllà de la dificultat de sancionar l’IBI als pisos buits, més enllà de tot això, no em 
sembla que estiguem parlant d’una cosa tan diferent, i per tant ens agradaria que ho 
reconsideressin, perquè ens sembla que pot ser un bon punt de partida. Llavors ja es 
concretarà quin és aquest índex, ja demanem celeritat a la Generalitat perquè l’apliqui, 
i evidentment si això ha de tenir una traducció a la Taula i a la Cambra, i si a més a 
més té efecte a les Ordenances i ho fan des dels serveis tècnics i econòmics, ens 
sembla que podem encaixar perfectament. 
 
Intervé el Sr. Jordi Alcalde. Bàsicament creiem que no. El punt primer evidentment sí 
que hi estaríem d’acord, però amb la resta de punts no. Òbviament el primer i el quart 
sí que estan en relació; referent al tema dels APIs, vostès diuen directament que es 
convidi els APIs i ja li he comentat que la nostra intenció és no convidar-los, perquè hi 
ha la Cambra de la Propietat.  
I llavors el tercer punt, potser és una mala interpretació meva, el que passa és que 
llegint el que vostès diuen, li repetiré, és “Les sancions i bonificacions, ajudes o 
subvencions, que s’estableixin en aquesta Taula d’Habitatge, s’incorporaran a les 
Ordenances Fiscals del 2018.” Això potser és un error meu, però aquí jo he entès, 
bàsicament, que les decisions que es prenguin en aquesta Taula, a nivell de sancions, 
de bonificacions, ajudes i subvencions, s’incorporaven a les Ordenances Fiscals, que 
és el que comentem que no hi podem estar d’acord. 
Si volen retirar aquests dos punts, òbviament no hi haurà cap tipus de problema. 
 
Respon la Sra. Tresserras. És que si retirem aquests dos punts, retirem el cos dels 
punts de l’acord, perquè demanar a la Generalitat que es posi les piles i informar 
tothom que hem demanat a la Generalitat que es posi les piles no té gaire sentit. Però 
podem intentar redactar millor aquests dos punts, si els hi sembla, perquè no porti cap 
equivocació.  
Només dèiem de fer partícep la Taula, com aquell ens que ja té representació d’APIs, 
té representació tècnica, té representació política, que pugui agafar aquest índex. Però 
que llavors al final les Ordenances Fiscals s’hauran d’aprovar. Ho podem redactar 
millor i la podem tornar a presentar al Ple següent, si li sembla. 
 
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Òbviament no hi tinc cap tipus d’inconvenient, al contrari. 
L’únic que una cosa és el que vostè ens està explicant ara i l’altra és justament el  que 
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diu el punt tercer, amb la qual cosa dista una mica el que hi ha aquí a la proposta.  
No obstant això, si li sembla bé, la deixem sobre la taula i parlem que de cara al proper 
Ple, després buscarem l’acord. La nostra intenció no és votar-hi en contra perquè sí, 
sinó per aquests motius justificats. 
 
Respon la Sra. Tresserras. Sí, li agafo la paraula en tot cas.  
També m’agradaria, si em permet l’Alcalde, comentar la meva sorpresa en el sentit 
que quan es presenten les mocions moltes vegades, es presenten amb un calendari 
molt just, ens donem un marge just, de dos o tres dies per poder fer una mica d’estira i 
arronsa, de treu això i posa-hi això i així te l’aprovo. Ho dic això, perquè en relació a la 
moció anterior, en comptes de votar en contra de la moció, es podia haver dit aquest 
punt el revisem. Vull dir que m’estranya, permeti’m que els hi digui, que si sempre 
seguim un procediment com en la moció que va presentar el Sr. García, que no estem 
pas tan lluny com perquè no puguem seure, parlar. Que al Ple és ideal parlar dels 
temes i així la ciutadania també va seguint el debat polític, però si hi ha algun punt que 
al final hi ha quatre apunts simbòlics, que traient una coma o posant-la es poden 
aprovar, molt millor. 
 
Intervé l’Alcalde. Una bona filosofia, m’agradaria que vostès l’apliquessin i així 
probablement les coses anirien més bé, però vostès trien la relació. No sé quantes 
vegades ens han trucat per canviar alguna cosa d’aquestes mocions? Cap. 
 
Respon la Sra. Tresserras. Nosaltres el que tenim molt clar, que hi ha mocions que 
són com de calaix: cultura de la pau, desmilitarització... 
 
Intervé l’Alcalde. Que són de calaix, no. 
 
Respon la Sra. Tresserras. Em sembla que sí, que són bastant de calaix, amb el tipus 
de perfil ideològic d’aquesta sala. Però vaja Alcalde, era un apunt. 
 
Queda la moció sobre la taula. 
 

25.1. - PREGUNTES PER ESCRIT PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CUP 
 
Núm. de referència : X2017007422     
Núm. expedient: SG022017000015 
 
Arran de les notícies sorgides en diversos mitjans sobre el cas 3% i les relacions amb 
el concurs públic sobre la gestió dels residus a la ciutat d’Olot, des de la CUP Olot 
volem traslladar les següents preguntes a l’alcalde d’Olot, càrrec públic i representant 
democràticament escollit, per tal de poder escolar les explicacions pertinents en el 
proper Ple municipal: 
 
- Senyor alcalde, què li sembla que una empresa que rep contractes públics 

milionaris faci donacions voluntàries a les fundacions del partit que gestiona el 
govern que les atorga, 11 dies després de guanyar el concurs d’Olot? 

 
- Senyor alcalde, per transparència, li demanem que expliqui a la ciutadania, els 

temes tractats a la trobada que es va realitzar el 26 d’octubre del 2011 entre vostè, 
el senyor Viloca (ex gerent de CDC) i el senyor Sánchez (ex tresorer del CDC). 

 
La Sra. Descals llegeix les preguntes presentades. 
 
Intervé l’Alcalde. Començaré a fer una declaració que espero que aclareixi moltes 
coses. Mai –i mai és mai– he pressionat ni he fet cap acció per canviar els criteris dels 



 

Mod ACTS_DP06 58 

tècnics en el moment de redactar el plec de clàusules, en el moment de valorar, ni en 
el moment d’adjudicar cap mena de contracte. Sempre, i ara parlo una mica de 
memòria, però sempre en les meses de contractació en les quals he participat, meses 
de contractació en les quals hi ha membres del govern, membres de l’oposició, 
tècnics, juristes; sempre s’ha adjudicat la contractació a l’empresa guanyadora del 
concurs segons els criteris tècnics i amb la valoració i puntuació dels criteris tècnics.  
Mai –i mai és mai– he demanat a cap entitat ni a cap associació o cap empresa, que 
financi a cap partit polític. Mai he fet això.  
Dit això, jo ja he donat explicacions. He donat explicacions a iniciativa meva i en els 
llocs on creia que s’havien de donar explicacions. El problema no està en que jo doni 
explicacions, el problema és que vostès, la CUP, ja han decidit: prefereixen confiar en 
les afirmacions i insinuacions de la Guàrdia Civil i de la Fiscalia, de les quals ens 
assabentem per una filtració periodística amb origen a Madrid i no fer confiança a les 
afirmacions, amb tota contundència, dels tècnics municipals, en un estament oficial de 
l’Ajuntament, com és la Junta de Portaveus convocada oficialment i amb presència de 
juristes. I també dubten de les meves paraules, però aquí els concedeixo aquest dret.  
Però com a Alcalde jo els informo oficialment en un àmbit absolutament oficial. A partir 
d’aquí no pateixin, perquè el temps col·loca a cadascú en el seu lloc, i aquest 
procediment, com tots els procediments, s’acabarà i sabrem on estan les coses. De 
moment, no tenim cap acusació ni tenim cap opció de poder accedir a tot el 
procediment, perquè això és una causa penal i per tant no tenim dret a entrar-hi 
perquè no hi ha cap acusació, no hi ha més que això: informacions que han aparegut. 
I per tant, què penso fer? Doncs seguir amb la feina que m’han encarregat els 
ciutadans d’Olot, treballant per Olot amb la meva responsabilitat d’Alcalde i treballant 
pel país com a Vicepresident de Municipis per la Independència des de la seva 
creació. I això sembla que deu molestar a algú, però com diu la dita: a qui no li 
agradi... 
 

26.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. García. 
 
CAMPS DE FUTBOL DEL MORROT.- Faré una breu introducció perquè s’entenguin 
les preguntes que faré. El camp de futbol del Morrot es va constituir en dos lots: un feia 
referència al camp de futbol i un altre als serveis, que són vestuaris i bar. L’última 
informació de la qual disposem, que ens ha facilitat l’Ajuntament, hi ha una desviació 
en el cas del Lot 1, desviació vol dir un major cost, de 75.000 euros, i en el cas del Lot 
2, de 36.500 euros. Això caldria afegir-hi que les propostes que feien aquestes 
empreses, preveien unes millores. Al final hi ha una part important de millores, que al 
final no s’executen: en el cas del Lot 1, el camp de futbol, són petites, són 3.700 euros 
més IVA; en el cas del Lot 2 sí que ja és més important, és de pràcticament, no la 
totalitat però gairebé, és de 51.240 euros més l’IVA corresponent, i hem de tenir en 
compte que, més o menys, el preu d’aquest Lot 2 era de 500.000 euros i escaig, per 
tant tan sols aquesta desviació de millores no executades ja gairebé suposa el 10%. 
Més o menys, a grosso modo i en números rodons, aquest major cost del previst, puja 
al voltant de 175.000 euros. Aquesta desviació que no fessin el volum total de l’obra, 
vindria a ser un 10% i es pot pensar que no és molt, que entra dintre d’una certa 
racionalitat. Jo al principi em sembla que les desviacions s’haurien d’evitar. Però si la 
segmentem, perquè es va adjudicar en dos lots, la desviació que s’aprecia en el Lot 2 
no és el 10%, ja és força més, és el 15% o el 16% que ja no és poca cosa.  
Hi ha aquesta desviació econòmica i hi ha una desviació també molt important en 
quant al temps d’execució de l’obra: tenien dates de finalització diferents, però perquè 
s’entengui: els camps de futbol haurien d’haver estat finalitzats a finals de novembre. 
S’acaben, no sé si entregaran a finals precisament del mes que estem ara; és a dir, 
estava previst executar-se en uns cinc mesos i s’acaba executant en nou, és gairebé 



 

Mod ACTS_DP06 59 

el 100% de diferència entre el temps previst i el que s’ha acabat entregant l’obra.  
Llavors, després d’aquesta introducció, les preguntes són: Quina valoració en fa, 
d’aquesta desviació econòmica i de la desviació en el temps?  
I la segona pregunta seria: tots els contractes de l’administració en aquest tipus 
d’adjudicació preveuen la possibilitat de penalització en cas d’endarreriments o si han 
patit problemàtiques, i la pregunta seria si amb tot això, l’equip de govern pensa que 
s’ha d’aplicar o no algun tipus de penalització; i en tot cas en base a què? Si pensen 
que no, en base a què. Perquè l’informe recull tota una sèrie d’arguments que al meu 
entendre, alguns es poden entendre, en part, i en una mica de temps, però no amb  
aquest decalatge tan important. 
 
Respon l’Alcalde. Jo sé que li han donat tota la informació, continuem corrent molt 
perquè no estan acabats del tot, i per tant el tancament definitiu serà en el moment 
que tinguem la instal·lació absolutament acabada. No val això que fa vostè d’explicar 
que les desviacions han estat aquestes; hauria de dir per quin motiu són les 
desviacions i em consta que li han explicat això, Sr. García. És a dir, quan descobrim 
de cop i volta, quan hem començat les obres, que hi ha un tub elèctric que passa per 
dintre la nostra propietat i s’ha de treure, és normal que no s’hagi pressupostat. Al 
final, la desviació pressupostària global està a l’entorn del 8%, i en recuperem una 
gran part. En una obra com aquesta això és bastant normal, més tenint en compte com 
l’havíem plantejat en el seu moment, que vàrem ser molt estrictes en la seva 
pressupostació. 
Em sap greu, perquè dimarts vàrem tenir aquí la Copa Catalunya de futbol i només 
vàrem rebre felicitacions per com de bé han de quedat aquestes instal·lacions, pel bé 
que estan els camps, i totes les autoritats que ens varen acompanyar, i gerent del 
Girona i del Tarragona, ens varen felicitar per les instal·lacions que han quedat molt 
bé. 
És veritat, hi ha hagut un desfasament en els terminis d’execució de l’obra, però també 
hi ha una explicació, que jo crec que també li han dit. És a dir, quan vàrem decidir fer-
ho en dos blocs buscant l’especialització, és a dir, que camps de futbol els fes qui fa 
camps de futbol i vestidors ho fes qui fa vestidors, no vàrem caure que en estar situats 
els vestidors al mig, això impedia que el segon camp de futbol es pogués fer en un 
moment que s’estava treballant a la zona de vestidors i que per tant les màquines que 
havien d’entrar i que havien de portar les formigoneres –no sé exactament quines 
màquines– no hi havia cap altre camí per on entrar. I per tant vàrem haver de parar el 
camp 2 i ells varen marxar a una altra obra, lícitament, i després han tornat quan ha 
estat tot acabat. I ha estat un problema de programació, que no em veig capaç de 
recriminar-ho als arquitectes o a l’empresa. Això ens ha fet allargar l’obra.  
I és veritat també, i d’això n’hem après de cares al Firal; és a dir, començar l’obra el 
mes de juliol, per més bona voluntat que hi posi el contractista, hi ha empreses que no 
són directament adjudicatàries i que el mes d’agost tanquen, fan vacances. I llavors 
vàrem tenir un problema de subministraments i això va alentir una mica més l’obra; 
una obra que és veritat que ha tingut aquest endarreriment en quant als terminis, però 
és una gran obra, són uns grans camps de futbol. I en tot moment, tots els nens i tots 
els nois varen tenir camp de futbol on entrenar i on jugar. No hi va haver ningú que es 
quedés sense jugar o sense entrenar un dia determinat, veterans inclosos. La primera 
plantilla de la Unió Esportiva Olot que entrenava aquests dies en aquests camps, va 
tenir l’amabilitat de parar l’entrenament per venir a saludar totes les autoritats que hi 
havia. I parlaven molt bé de les instal·lacions. 
Per tant, podem anar-hi donant voltes, però és una altra obra que crec que ha quedat 
molt bé, que hem discutit molt amb tothom, vull dir amb els constructors, i que han 
sortit imprevistos: si l’estabilització necessitava més o menys o s’havia de fer més tros 
o menys, que si el cable elèctric, que si els parapilotes que s’havien previst val la pena 
que es posin més alts, o que la zona central es convertís en una zona d’escalfament, i 
que canviéssim el que s’havia previst en el projecte en una zona d’escalfament que 
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anirà molt bé per als equips, perquè tinguin espai  i perquè millora la instal·lació. Els 
tècnics d’esports de l’Ajuntament ens han ajudat a veure totes aquestes millores i hem 
intentat incorporar-les.  
I és veritat, estem aquí i ho hem pagat amb fons municipals, però estem a l’espera que 
ens arribin subvencions i que per tant, també econòmicament, sigui una obra que 
tingui un bon final.  
Quan vulgui ja li vaig oferir, Sr. García, que podem asseure’ns i en podem parlar, ha 
estat una obra que jo personalment he seguit molt. Segur que hi ha moltes coses que 
es poden fer més bé, però al final l’obra està molt bé, les desviacions pressupostàries, 
justificades totes pels tècnics, signades totes per l’enginyeria externa que vàrem 
contractar perquè seguís tot això, justificades absolutament. Hi ha errors que en el 
moment del disseny es deia que necessitàvem una tona i se n’han necessitat dues, o 
ha calgut més acer; s’ha necessitat i no es podia deixar de fer l’obra. Llavors aquestes 
desviacions pressupostades estan totes en les corresponents certificacions d’obres, i li 
torno a repetir: encara no s’ha acabat l’obra, però li podem donar totes les explicacions 
que vulgui respecte al que ha passat, tant pel que fa a terminis com pel que fa a 
costos. Ara, m’agradaria que es quedés també amb això: és una obra que ha quedat 
molt bé, que donarà resposta al futbol base de la ciutat durant molts i molts anys, que 
tindrem molt poques necessitats, que a més incorpora un canvi en el model de gestió 
que fa que també tothom reconegui que gestionat des dels propis serveis municipals 
probablement les coses funcionaran molt més bé del que passava amb els camps 
anteriors, i que mai, mai, cap nen ha hagut de deixar d’entrenar perquè les obres no 
hagin anat prou ràpid.  
 
Intervé la Sra. Descals.  
 
PREGUNTES PER ESCRIT.- Referent a les preguntes presentades només dir que 
nosaltres esperàvem que el que es va explicar a la Junta de Portaveus, que és un lloc 
tancat que només hi ha els portaveus, es pogués explicar aquí al Ple, que és el lloc on 
la ciutadania té accés. Era aquest el nostre objectiu i les preguntes no s’han contestat, 
res més. 
 
Respon l’Alcalde. Sra. Descals, jo li he contestat les preguntes, el que no pot és 
obligar-me que digui les respostes que vostè vol sentir: quan una cosa està 
judicialitzada, l’explicació pública crec que no és convenient i això és un problema de 
sentit comú. Jo li vaig donar totes les explicacions que van voler en els àmbits en els 
quals jo crec que he de respondre, i els hi demano respecte per un tema que 
sincerament, crec que he donat les explicacions on les havia de donar, no  només a la 
Junta de Portaveus, sinó que les he donat a per tot on les havia de donar.  
I per tant, li torno a repetir, el temps posa cadascú al seu lloc, i no sé amb quin sentit 
han fet vostès això.  
 
Intervé el Sr. Rubió.  
 
CAMP DE FUTBOL SANT ROC.- En la construcció sembla que hi ha diversos 
problemes, es va construir sense permisos, també es va utilitzar d’una manera que no 
s’havia d’utilitzar, entenem aquesta construcció, i voldríem saber com està el tema. 
 
Respon el Sr. Gelis. Això és una obra que es va fer en el govern anterior, jo no estava 
com a responsable d’Urbanisme. Sé que hi va haver algun problema en aquest sentit, 
jo ara qualsevol explicació que li doni, no serà prou fonamentada i per tant, ho 
repassarem amb tota la documentació que tenim i li farem arribar les respostes en els 
propers dies, amb molta més exactitud que no la que li podria donar ara. 
 
Intervé l’Alcalde. Permetin-me que complementi aquest tema, perquè jo sí que tinc 
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més informació. El tema de posar la gespa artificial al Club de Futbol Sant Roc va ser 
a iniciativa dels qui en aquells moments gestionaven el Club, que són aquí presents, i 
amb una oferta que a més consta per escrit, que ells es farien càrrec del 50% del cost 
perquè així si s’havia de fer finançat al 100% de l’Ajuntament, tenien tot un altre 
sistema de contractació.  En fi, que no conec Sant Roc, que no saps Sant Roc el que 
són capaços de fer, que comencem les obres... vàrem parar les obres, fins que vàrem 
tenir el projecte i els hi varen donar el permís.  
A partir d’aquí el camp del Sant Roc està fet, venia ja d’una altra inversió molt més 
gran, i finalment, evidentment, hem hagut de pagar com a Ajuntament pràcticament 
totes les despeses del camp, excepte les que els tècnics municipals ens diuen que són 
il·legals i que no podem pagar-les. Totes les altres les hem pagat totes.  
I a més durant un temps, han estat gestionant un bar, que els ha donat uns certs 
ingressos i amb els quals crec que podria sortir aquests diners que poden faltar.  
Això ho hem explicat repetidament, a tothom. El dia que vulguin els hi donaré totes les 
explicacions i els hi demostraré els informes tècnics què diuen. El que no podem fer és 
pagar una cosa que els tècnics municipals es neguen a certificar perquè diuen que és 
il·legal. I això és tot el que hi ha del camp de Sant Roc, i els ho he explicat amb tot 
detall.  
 
Intervé el Sr. Rubió.  
 
INCENDI HABITATGE.- Avui una família que fa 2 anys que es queixava a serveis 
socials de l’estat de la casa on vivíen: 9 persones, 2 adults i 7 infants dormint en  2 
habitacions, fred, humitats, goteres, aïllament pèssim...vaja, si no és un infrahabitatge, 
ja ens diran què és. Aquesta casa estava feta un desastre.  
Ara farà 2 mesos es va traslladar altre cop al CASG, com a cas urgent. Avui ha passat 
allò que era inevitable, que l’estufa que tenen de llenya el tub de sortida anava 
directament al sostre, a una part del teulat que és de fusta, això s’ha anat escalfant i 
finalment s’ha encès. Ho han vist abans  de que fos massa tard i han pogut avisar als 
bombers amb temps.  
No ha passat res, però podia haver passat tot.  
No és un cas aïllat, ni una família única o especial. Fa dos anys, 730 dies que ho 
saben. Hi pensen fer alguna cosa? Portem 2 hores de ple, i ningú ha dit res sobre el 
fet. Que no és important que una família hagi de patir d’aquesta manera?  
Teníem moltes preguntes, però davant del que ha passat, ho deixarem aquí. La resta, 
pot esperar.  
 
Respon el Sr. Berga. Incendi no n’hi ha hagut, és a dir, el que he fet al matí ha estat 
quan he tingut coneixement d’això, parlar amb la Policia Municipal, amb els que 
personalment havien estat allà. L’únic que ha passat és que la xemeneia que hi havia, 
el fum que sortia a l’exterior passava per sota d’una barbacana, i semblava que el fum 
sortia com de sota unes teules, un veí ho ha vist i ha trucat que li semblava que hi 
havia foc i hi ha anat els bombers però no hi ha hagut cap incendi en cap moment. I la 
relació que puguin tenir els Serveis Socials amb aquesta família, sincerament, la 
desconec en aquest moment, ja ho comprovarem.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
ARRANJAMENT GUALS.- Arran que avui hem parlat del Pla de mobilitat, m’ha vingut 
a la memòria que ja a la legislatura passada vaig demanar que hi havia uns guals que 
s’havien fet malament a veure si es podien arranjar. Aquests guals, un d’ells era a 
l’escola del Petit Plançó i es van arreglar degudament, però encara en queda un a la 
pujada del carrer Cabirol, anant a l’Institut Montsacopa, que està exactament igual, i 
després l’altre seria el de la cruïlla del pont de cal Russet, on hi ha l’espai d’Hisenda, al 
semàfor de vianants hi ha un espai molt dolent, si pensen fer-hi alguna actuació. 
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Respon el Sr. Gelis. No tinc la informació bona en aquest moment, ho farem si estan 
mal fets, ho passarem immediatament. 
Intervé la Sra. Casanovas. En el seu dia vàrem estar amb els tècnics i van dir que els 
rectificarien. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Ho mirarem i si és fàcil, i simplement que no s’ha fet la solució, la 
farem, i si hi ha algun altre problema li faríem saber, perquè tingui la informació 
correcta. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. 
 
VIAL LES TRIES.- Només torno a preguntar, perquè han dit que contestarien, sobre el 
vial a la zona inundable de les Tries, perquè dissabte passat es va tornar a inundar, i 
per tant pensem que construir vials en una zona inundable és un mal negoci econòmic 
i social pel risc que això comporta.  
 
Respon el Sr. Guix. Tal com vàrem quedar en el darrer Ple, llegeixo textualment l’acta, 
diu: “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.” És a dir, allà sap vostè 
que s’està fent una intervenció, dins el pla de millorar el riu Fluvià al seu pas per Olot, 
que és un passeig molt senzill, amb sauló, que va des del parc del Niu fins a les Tries. 
En tot cas, el que ja sí que és veritat que va aparèixer un col·lector, que és un 
col·lector que fa de sobreeixidor quan plou molt, i que és un tub gros, d’un metre de 
diàmetre. Aquell col·lector estava totalment tapat per bardisses, pedres i de tot, i per 
tant, a l’hora de fer el projecte inicial no es va preveure una solució per a aquest 
col·lector. Ara tot això s’ha netejat, i fa molt de goig, i el que es farà és tot un sistema 
de pedres que recullen l’aigua i que vagin a una arqueta, i es passarà un tub de 40 cm. 
de diàmetre per sota el passeig, i es farà un tros de formigó amb una reixa per si de 
cas encara plou molt més, que aquest tub pogués assumir tota l’aigua. Per tant la idea 
és aquesta. 
Llavors sí que és veritat que en el retorn de quaranta anys, amb l’ACA s’ha estudiat 
que pot ser que s’inundi el vial aquest, però s’ha fet de tal manera que ja és inundable, 
no s’ha fet una gran inversió amb obra de fàbrica, sinó que és una cosa amb materials 
molt simples i sostenibles. En aquest sentit, si s’inunda, s’haurà de netejar el que 
s’hagi inundat.  
Però en principi és un retorn de quaranta anys, i a més a més en el protocol que tenim 
de seguretat, a l’Ajuntament, quan hi ha una crescuda del riu important, de seguida 
s’activa el protocol i la Policia municipal el que fa és tancar els accessos a passeres i 
passadissos que hi ha al riu. Per exemple l’altre dia que varen caure 55 litres, la nit del 
17 al 18 de març, la Policia municipal va actuar en alguns passadissos que hi havia i 
que era una mica perillós, i va tancar amb cintes aquestes zones. Per tant per això no 
es preocupi, que el protocol ja funciona correctament.  
I en el cas aquest és això, farem aquesta obra de fàbrica i quedarà solventat. La gent 
que hi ha passejat ja, ha suposat un impacte molt positiu perquè és una zona on a més  
a més hem descobert molta columna basàltica, té un interès geològic i paisatgístic molt 
interessant, i a més és un lloc de molta calma, perquè passeges molt a prop del riu i 
per tant estàs molt bé.  
Intervé la Sra. Barnadas. 
 
PRESENTACIÓ ESPAI CRÀTER.- Voldria fer una reflexió, consideració o pregunta: 
sempre hem votat i sempre hem estat a favor de l’equip de restauració que es vol 
col·locar a dalt a Sant Francesc, sempre hem votat en totes les oportunitats que hem 
tingut, a favor d’aquesta instal·lació. Sempre confiàvem en la paraula que s’actuaria 
respectant l’espai natural i quan va haver-hi l’acte de presentació de l’Espai Cràter es 
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va pujar amb vehicles privats a dalt en aquesta zona. No entrarem en quants ni amb 
qui va pujar-hi. Esperem que ens diguin que tenien el permís del Parc, perquè si no ja 
seria realment greu, però tot i així, malgrat això, pensem que justament esperem 
exemplaritat per part de l’equip de govern, esperem responsabilitat i per tant estem en 
total desacord que es facin aquest tipus d’accions. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Fa referència a la presentació que vàrem fer de l’Espai Cràter. 
Dir-li que els vehicles a dalt a Sant Francesc no estan prohibits, ni pel Pla d’usos que 
vàrem aprovar, ni per les normes del parc Natural. No és que fossin els únics vehicles, 
normalment, són quan la Policia ha de pujar-hi, la Brigada o el Parc Natural o veïns 
quan s’hi fan activitats –recordo ara el Lluèrnia que es va fer i hi van pujar vehicles, o 
quan es presenta una beguda que es va presentar a l’agost, hi van pujar vehicles–, per 
tant en moltes ocasions. Sempre amb permís del Parc, qualsevol que ho demana 
permet que es pugin vehicles.  
En aquest cas era una presentació que es feia, que com saben vostès hi havia 
diferents autoritats, també la Consellera, i hi havia molta premsa, que també venien 
amb les càmeres i amb equips i ens va semblar que a més era una visita molt ajustada 
de temps, i el més senzill i fàcil, eren vehicles públics, eren taxis que vàrem agafar, i 
totes les persones que hi havíem d’anar, que hi havia premsa, l’Alcalde, regidors, el 
Director del Parc; ens va semblar que era el més ràpid i més senzill i es va fer perquè 
operatiu i s’ha permès sempre per casos d’aquests tipus, o en altres moments que es 
necessita que es pugui pujar amb vehicle, ja sigui l’Ajuntament o siguin altres 
empreses, institucions o entitats que ens ho demanen, i sempre amb autorització del 
Parc.  
 
Intervé l’Alcalde. Recordar que dilluns hi haurà el Ple dels Infants, que sincerament, 
crec que és una activitat molt important, i després del Ple dels Infants, un Ple 
extraordinari per donar el tret de sortida al tema del Firal.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les onze de la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat 
i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


