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ACTA NÚM. 5 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 27 D’ABRIL DE 2017 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2017000005 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 d’abril 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 (PdeCAT - DC), 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 (PdeCAT - DC), Núria 
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC),  Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC), 
Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC), Montserrat Torras i Surroca 
(PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - 
DC), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna Barnadas i López (ERC), Clara 
Casanovas i Sarsanedas (ERC), Lluís Juncà i Pujol (ERC), Josep Quintana i 
Caralt (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria 
Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís Rubió Amargant (CUP), Anna 
Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal (OeC).  
Excusa la seva assistència la Sra. Núria Fité i Grabalosa (PdeCAT - DC). 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell. 
 
Intervé l’Alcalde. Primer de tot excusar la regidora Sra. Núria Fité, que per qüestions 
personals no pot estar aquí amb nosaltres.  
 

1. - APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’aproven per unanimitat les actes del Ple ordinari del dia 30 de març i del Ple 
extraordinari del dia 3 d’abril. 
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 

Intervé el Sr. Josep Berga. Voldríem fer constar en l’acta el dol de la Corporació per la 
mort de la mare de l’Alcalde. Ho sentim molt, és un dels temes que voldríem que 
constés en el despatx oficial. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo aprofito per agrair les mostres de suport de tantes i tantes 
persones, de tots els regidors del Ple. És una circumstància trista, però ens queda el 
consol que l’hem pogut acompanyar, que no ha patit i que una vegada més hem pogut 
comprovar la magnífica assistència que tenim a Olot a l’Hospital d’Olot, on tot el 
personal, la proximitat del personal, el respecte i l’estima, jo crec que mereixen tots els 
elogis. Agraeixo les mostres de suport.  
 
En quant a despatx oficial, entrem en qüestions més agradables. La primera és que si 
els hi sembla bé farem arribar una felicitació a Ràdio Olot pels premis que la Ràdio 
Associació de Catalunya els hi ha donat per dos programes; de fet són dos premis: un 
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per la col·laboració amb en Pere Ribes en els programes esportius –en Pere Ribes és 
un noi discapacitat de la nostra ciutat que s’ha integrat absolutament a dintre les 
transmissions esportives de Ràdio Olot– i l’altre premi és per les transmissions dels 
Campionats de patinatge artístic. Que ja aprofito per desitjar sort al Club Patinatge 
artístic Olot, ja que dissabte participaran al Campionat Europeu defensant el títol que 
van aconseguir. 
Les altres felicitacions són esportives: una al Club Tennis Taula Olot, que també ha 
aconseguit molt bons resultats, tant per l’equip juvenil com per l’equip absolut, crec 
que tenen molts números per poder guanyar la fase d’ascens a la Divisió d’Honor. Per 
tant ens n’alegrem que els equips de la ciutat estiguin el més amunt possible. I també 
al Club Escacs Olot, que també va guanyar la jornada del play-off i també ha pujat a 
Divisió d’Honor. 
I per altra banda, donar compte al Ple de la notícia que crec que ja ha sortit també a la 
premsa: l’acord que va prendre la Junta de Govern de l’Institut Municipal de Cultura, 
per atorgar les Ales a la Cultura 2017 al Sr. Joan Asín, un dinamitzador cultural, una 
persona molt lligada a l’activitat de les corals, que el trobes sempre predisposat a 
col·laborar i a treballar per la ciutat, i per tant, crec que és més que mereixedor 
d’aquesta distinció. 
Només comentar la visita del Sr. Lluís Bonet, Cap de demarcació de Carreteres de 
l’Estat, per parlar sobre la variant d’Olot, específicament del tram de l’Hostal del sol. 
Crec que va ser positiu que vingués, i el que ens va expressar. Estem a l’espera d’una 
resposta que tan bon punt la tingui, els hi faré arribar.  
També molt positiva la visita dels Directors Generals Sr. Jordi Miró i Sr. Miquel García, 
sobre temes educatius, especialment relacionats amb centres concertats, molt bona 
predisposició per continuar defensant un model que crec que a tot Catalunya 
consideren un model d’èxit, basat en fets objectius com un índex baix de fracàs 
escolar, i a més unes bones notes quan van a controls, o en les proves d’accés a la 
Universitat, o els comentaris que ens fan els empresaris en relació al tema de la 
formació professional. Doncs per seguir defensant aquest model, que a més crec que 
socialment és molt positiu el fet que puguem redistribuir tots els alumnes entre totes 
les escoles d’Olot sense cap diferència, no només en el moment de la preinscripció, 
sinó durant tot el curs pels que van arribant progressivament. Va ser una reunió molt 
positiva. 
I també donar compte de la visita de la Sra. Laura Agut, que és responsable de 
projectes estratègics del Departament d’Afers Socials i Família. També bon ambient, 
màxima col·laboració per intentar tirar endavant un projecte que –com els he dit 
diverses vegades– m’il·lusiona molt personalment però crec que convé molt a la ciutat, 
que és refer la residència de l’Hospital Sant Jaume. 
De tota la resta, si en algun moment els hi sembla que hem de donar alguna 
explicació, quedo a la seva disposició però com que ho hem anat fent a les Juntes de 
Govern, tenen tota aquesta informació.  

 
Seguidament, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 30 de març :  

- de particulars : 22 
- d’entitats: 32   
 

Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut durant 
el mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració :  
 
-  el dia 5 d’abril, va rebre la visita del Sr. LLUIS BONET, Cap de la Demarcació de 
Carreteres de l’Estat per presentar la seva proposta de la variant d’Olot, en el seu pas 
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per l’Hostal del Sol. En aquesta reunió hi va ser present també el Sr. David Prat, 
Subdirector general de Programes i Execució de la Direcció general d’Infraestructures i 
Mobilitat.  

 
- el dia 25 d’abril es va entrevistar a Barcelona, amb l’Hble. Sr. SANTI VILA, Conseller 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
- i finalment, ahir 26 d’abril, va tenir una reunió a Olot amb els Srs. JORDI MIRÓ i 
MIQUEL GARCIA, Directors generals d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa i de 
Centres Concertats i Privats, respectivament, a la qual varen assistir,  a més dels 
responsables d’Educació de l’Ajuntament i del Consell, els directors dels centres 
concertats de la ciutat.  
I seguidament, va tenir una altra reunió de treball amb la Sra. LAURA AGUD, 
Responsable de Projectes Estratègics del departament d’Afers Socials i Famílies, que 
va tenir lloc a la residència geriàtrica Sant Jaume.  
 
A continuació el Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit 
durant el mateix període :  
 
-  el dia 3 d’abril, a part de presidir el Ple dels Infants i l’extraordinari que va tenir lloc a 
continuació,  va ser present a l’acte de signatura dels acords de col·laboració amb 
diferents empreses pel que fa a l’ús de la marca 100% Olot, que va tenir lloc al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament. Es tracta d’una marca de ciutat que permet a les empreses i 
entitats, mostrar el seu compromís amb els valors i l’essència de ciutat.  
 
- el dia 4 d’abril, va assistir a la reunió dels Patronats de la Fundació antic  Hospital 
Sant Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 
- el dia 6 d’abril es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió del  Cercle de 
Salut, que va tenir lloc a la seu del Col·legi d’Enginyers.   
 
- el dia 7 d’abril va assistir a l’acte de presentació del mural del Follet, ubicat a 
l’entrada de Consultes Externes de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i a 
continuació va assistir a la xerrada sobre l’Economia i l’Empresa a la República 
Catalana que va tenir lloc als Cinemes Olot i que va comptar amb la presència del Sr. 
Pere Aragonès, Secretari General d’Economia del Govern de Catalunya.   
 
- el dia 8 d’abril al matí, va efectuar una visita als nous camps de futbol del carrer 
França, amb representants dels diferents equips de futbol base de la ciutat que varen 
voler. I al capvespre, va assistir a la presentació del conte de la faràndula, titulat “Hi 
havia una vegada, en Batoies de Batet” que va tenir lloc davant de Sant Esteve.  
 
- el dia 12 d’abril va nomenar tres ambaixadors nous : dos aeronàutics que resideixen 
a Berlín i un veterinari que resideix a Rumania; va assistir a la reunió del Patronat de la 
FES i seguidament,  a la presentació de la Memòria del CASG que va tenir lloc a 
l’Ajuntament d’Argelaguer.  
 
- el dia 13 d’abril va signar la renovació del conveni de col·laboració amb els 
presidents de l’Associació de Comerciants d’Olot, de l’Associació d’Hostalatge de la 
Garrotxa i dels Placers de la Plaça Mercat d’Olot, Jordi Rovira, Gerard Xifra i Jordi 
Vilarrasa, respectivament, amb l’objectiu de treballar conjuntament en la promoció de 
la ciutat.   
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- el dia 20 d’abril,  segons el conveni formalitzat entre aquest Ajuntament i la 
Sindicatura de Greuges, una oficina ambulant del Síndic de Greuges es va instal·lar a 
les dependències de can Trincheria per rebre queixes dels ciutadans i que segurament 
serà moments abans del ple ordinari del mes de maig quan el Síndic presentarà a la 
Corporació  l’informe anual de l’exercici 2016.   
El mateix dia va assistir al lliurament de premis als guanyadors dels diferents 
concursos del casal de la Gent Gran que va tenir lloc a la seva seu; a l’acte 
d’inauguració del Festival Sismògraf que va tenir lloc a la sala La Carbonera i a la 
reunió del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal.  
 
- el dia 21 d’abril, va participar del dinar amb els participants del Sismògraf que va tenir 
lloc als jardins de la Torre Malagrida.  
 
- el dia 23, festivitat de Sant Jordi, va passejar i participar de diferents actes que se 
celebraven al Firal i als seus voltants. 
 
- el dia 24 d’abril es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió extraordinària 
del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.  
 
- i finalment, el dia 25 d’abril va assistir a la sessió informativa que se celebrava amb 
els veïns de Sant Cristòfor i Mas Bernat.  
 

3.- DECRETS  
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2017LDEC000801 al 2017LDEC001148. 
 

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 : X2017010083     
Núm. expedient: SG052017000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la sentència núm. 133/2017 de la Secció Tercera de la Sala 
del Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
relació al recurs d’apel·lació de sentència núm. 105/2014, interposat pels accionistes 
de la plaça de toros contra l’acord de l’Ajuntament d’Olot d’aprovació del projecte 
modificat de l’edifici de l’Arxiu comarcal i edifici complementari i contra el MPOUM-3 
Roser, i que és favorable a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Donar compte de la sentència núm. 67/2017 del Jutjat Contenciós 
Administratiu 3 de Girona (UPSD Cont. Administrativa 3), en relació al recurs 
administratiu interposat per la Sra. Montserrat Tirado Díaz contra les autoritzacions 
concedides per l’Ajuntament d’Olot a la mercantil Ca l’Amic SL, tant la inicial com les 
posteriors renovacions dels anys 2011, 2012, 2013, i que és favorable a l’Ajuntament 
d’Olot.  
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Presenta la proposta l’Alcalde. És donar compte de dues sentències, la primera ja els 
hi vaig avançar en l’últim Ple, les dues sentències són favorables a l’Ajuntament d’Olot: 
una és en relació al projecte de l’Arxiu Comarcal, que als accionistes de la plaça de 
toros els hi va semblar que hi havia algun problema, han presentat un contenciós 
administratiu contra el projecte d’obres de l’Arxiu, han arribat fins i tot a l’apel·lació, 
però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens acaba donant la raó, en quant a 
les decisions que es van prendre en aquells moments, i els criteris tècnics que varen 
avalar aquesta modificació del POUM. 
I l’altra també ens han donat la raó en un recurs contenciós administratiu interposat pe 
la Sra. Montserrat Tirado, en relació a la plaça Major i a la mercantil Ca l’Amic SL, i 
també és favorable a l’Ajuntament. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - INFORME DE MOROSITAT, PRIMER TRIMESTRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017010017     
Núm. expedient: TR032017000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 
 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015 en establir el càlcul del període mig de 
pagament, esmenta que s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals 
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transcorreguts des dels 30 dies posteriors a la data d’entrada de la factura en el 
registre administratiu, segons consti en el registre comptable de factures o sistema 
equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons 
correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. 
 
Aquest informe és referit al primer trimestre natural de 2017, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

35.01 31.99 34.26 34.38 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 2.878.247,1
3 

2.258.073,9
8 

4.314.334,2
5 

4.367.196,5
8 

PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 15.87 22.20 12.77 15.26 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 737.254.77 2.044.592,9

1 
2.933.442,6

4 
825.705,65 

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

36.23 29.37 28.94 34.72 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 80.885,44 134.008,68 83.616,59 75.014,70 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 16.11 15.95 16.23 22.21 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 35.359,70 37.313.10 40.731,27 20.624,33 

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

 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

27.82 31.02 27.45 33.92 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 96.396,64 92.704,96 90.075,63 113.138,53 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 16.19 21.23 18.35 17.51 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 27.732,82 37.307,47 57.238,13 26.926,04 

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 

 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

30.13 36.55 33.11 34.24 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 263.816,55 195.094,93 213.581,01 251.359,67 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 25.80 16.88 14.43 23.74 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 100.592,24 76.671,64 147.990,23 98.517,48 
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DINAMIG 
 1T 2017 

PAGAMENTS  

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

36.48 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 38.571.86 
PENDENTS  
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 14.55 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 33.279,53 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Continuem complint amb totes les dates, amb els 
terminis que ens marquen, a l’Ajuntament d’Olot els pagaments els fem a 34,38 dies; a 
l’Institut Municipal d’Esports i Lleure a 34,72 dies; a l’Institut Municipal d’Ensenyament i 
Joventut a 33,92 dies; els pagaments a l’Institut Municipal de Cultura d’Olot són a 
34,24 dies i a Dinàmig a 36,48 dies. Estem dintre els límits. Ve sovint al Ple i és un 
punt molt de tràmit, crec que està bé que tots ens assabentem que els límits de 
pagament són aquests i que els nostres proveïdors tenen la garantia que l’Ajuntament 
fa honor a les seves responsabilitats.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
6.1. - CANCEL·LAR EL REGISTRE DE PARELLES ESTABLES DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017009500     
Núm. expedient: SG112017000009 
 
Vist el Decret Llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la Llei 25/2010, de 29 de 
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de 
parelles estables i l’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s’aprova el 
Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya. 
 
Vist l’informe de la Secretària de l’Ajuntament d’Olot, de data 1 d’abril de 2017. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2017, pel qual s’acorda 
l’adhesió al Registre de parelles estables de la Generalitat de Catalunya. 
 
El president de la Comissió informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer .- Tancar el Registre de parelles estables de l’Ajuntament d’Olot, i mantenir 
només la seva vigència a efectes d’emetre certificacions de les inscripcions efectuades 
fins a la data del tancament. 
 
Segon.- Publicar l’acord en el BOP i en el portal de la transparència.  
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Intervé l’Alcalde. Avui la Sra. Montserrat Torras farà també el paper de la Sra. Núria 
Fité i per tant tindrà molts punts en el Ple. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Proposem la cancel·lació del registre de parelles 
de fet de l'Ajuntament d'Olot al adherir-nos al registre únic de parelles estables de la 
Generalitat de Catalunya, acord près en Junta de Govern Local el dia 20 d'aril del 
2017. Proposem publicar l'acord en el BOP i en el portal de la transparència. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només dir que en el seu 
moment el Registre de parelles de fet de Catalunya va ser una proposta del Sr. 
Salvador Milà, d’ICV, el govern de torn en el seu moment va fer una llei, el 2015, però 
no ha estat fins ara que ha sortit el reglament que ho desenvolupa. 
Valorar aquest Registre únic, perquè d’alguna manera també, no és el cas d’Olot que 
comptava amb el seu propi Registre, però sí de molts pobles i ciutats, sobretot els 
petits, que no comptaven amb aquesta possibilitat, i havien d’anar a fer una acta 
notarial, amb el que això suposa de despesa econòmica i també en molts casos, de 
desplaçament.  
I l’últim que voldria remarcar és que el mateix que es va fer amb el Registre de parelles 
a l’Ajuntament d’Olot, és una mostra més del que moltes vegades els ajuntaments han 
de fer en assumptes que no són ni de la seva competència, i per tant aquesta és una 
mostra més de la bona tasca que moltes vegades els ajuntaments han de fer, com en 
el cas d’Olot. 
 
Intervé l’Alcalde. M’adhereixo a aquestes paraules del Sr. García, que al final 
l’Ajuntament sempre som la primera línia on els ciutadans ens reclamen i moltes 
vegades hem de trobar la manera de donar resposta. M’adhereixo absolutament a les 
seves paraules, i estic segur que tots plegats hi estem d’acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
7.1. - RATIFICAR DIVERSOS ACORDS DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ 

 
Núm. de referència: X2017006520     
Núm. expedient: RH182017000002 
 
En data 23 de març de 2017 es va reunir la Mesa General de Negociació de 
l’Ajuntament d’Olot i va aprovar l’acord sobre les llicències sense sou. 
 
D’acord amb l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, perquè tinguin 
validesa i eficàcia els pactes i acords que s’efectuïn en el si de les meses de 
negociació és necessari que l’òrgan administratiu que els subscrigui els aprovi de 
manera expressa i formal; i una vegada ratificats per aquest òrgan administratiu el seu 
contingut serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació. 
 
Per tot això, tenint en compte l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot, en 
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sessió de data 23 de març de 2017, sobre les llicències sense sou:  
 
“LLICÈNCIA SENSE SOU PER ALS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS 

SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
Vist l’article 8.2.1 del conveni que estableix: “Es podran concedir llicències per 
assumptes propis, sense cap retribució, la durada acumulada de les quals no pot 
excedir en cap cas els 3 mesos cada 2 anys, i se subordinarà a les necessitats del 
servei. El treballador conservarà el dret a reingrés del seu lloc de treball” 
S’ACORDA QUE: 
1. La llicència es podrà demanar per un període mínim d’1 dia i màxim de 66 dies 
laborables cada dos anys. 
2. L’Ajuntament es farà càrrec de l’aportació a la Seguretat Social de l’empresa i no es 
modificarà la base de cotització del treballador. 
3. El temps de permís tindrà consideració de serveis efectivament prestats a efectes 
de còmput de l’antiguitat. 
4. Aquest permís comporta la disminució de les retribucions, que es calcularan seguin 
el següent criteri: 

a) Quan el permís inclogui la totalitat dels dies laborables d’un mes, es 
descomptarà la mensualitat sencera. 

b) Quan el permís no inclogui la totalitat dels dies laborables del mes, es 
descomptarà per cada dia de permís:  preu dia * 1,4  

    PREU DIA = Sou brut mensual / 30 dies 
    1,4 dies = 7 dies setmana / 5 dies laborables setmana 

c) En el supòsit de jornades diferents de la general (7,5 hores diàries) , la 
disminució de la retribució s’ajustarà proporcionalment al número d’hores de 
llicència.  

d)   Es descomptarà la part proporcional de pagues extraordinàries. 
Aquest permís comporta la disminució de: 

a)   La part proporcional de vacances  
b) La part proporcional de dies d’assumptes propis. Només es descomptarà si es 

disposa de més de 3 dies anuals 
Pot sol·licitar llicència sense sou el personal funcionari o laboral de l’Ajuntament d’Olot 
i els seus Organismes Autònoms, indistintament de la seva modalitat contractual: de 
carrera, fixa, interina o temporal.” 
 
Segon.- Informar d’aquest acord al personal de l’Ajuntament d’Olot inclòs dins l’àmbit 
d’aplicació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
7.2. - RATIFICAR L'ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ SOBRE EL 
GAUDIMENT PERMISOS DE LACTÀNCIA, PERMÍS PER GAUDIR LES VACANCES 
FORA DE TEMPORADA DESPRÉS DEL NAIXEMENT I DE LES REDUCCIONS DE 

JORNADA PER CURA D'UN/A FILL/A MENOR DE SIS O DE DOTZE ANYS 
 
Núm. de referència: X2017009614     
Núm. expedient: RH182017000003 
 
En data 23 de març de 2017 es va reunir la Mesa General de Negociació de 
l’Ajuntament d’Olot i va aprovar l’acord sobre el gaudiment permisos de lactància, 



 

Mod ACTS_DP06 10 

permís per gaudir les vacances fora de temporada després del naixement i de les 
reduccions de jornada per cura d’un/a fill/a menor de sis anys amb disminució de la 
jornada d’1/3 o 1/2 percebent el 80% o 60% de les retribucions i la seva compactació i 
la reducció per tenir cura d’un/a fill/a menor de dotze anys amb disminució de les 
retribucions proporcionalment a la reducció. 
 
D’acord amb l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, perquè tinguin 
validesa i eficàcia els pactes i acords que s’efectuïn en el si de les meses de 
negociació és necessari que l’òrgan administratiu que els subscrigui els aprovi de 
manera expressa i formal; i una vegada ratificats per aquest òrgan administratiu el seu 
contingut serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació. 
 
Per tot això, tenint en compte l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot, en 
sessió de data 23 de març de 2017, sobre el gaudiment permisos de lactància, permís 
per gaudir les vacances fora de temporada després del naixement i de les reduccions 
de jornada per cura d’un/a fill/a menor de sis o de dotze anys:  
 

“Permisos 
 
PERMÍS PER LACTÀNCIA  
 
Legislació: 
 

• Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el text refós  de 
la Llei de l’Estatut Bàsic del Empleat Públic 

• Acord de la comissió de seguiment i interpretació del conveni de l'ajuntament 
d'Olot de data 29 de febrer de 2016. 

Sol·licitud i documentació: 
 
Ho pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral indistintament de la seva 
modalitat contractual. 
La sol·licitud es fa mitjançant instància al registre general amb el model de sol·licitud 
que es pot descarregar des de la intranet o recollir presencialment al mateix servei de 
Recursos Humans. El document acreditatiu és el llibre de família.  
 
Durada: 
 
a) 1 hora diària d’absència al treball fins als 12 mesos d’edat del fill/a, que pot ser 
dividida en dues fraccions de 30 minuts. 
b) En el cas de part, adopció o acolliment múltiple s’incrementarà proporcionalment, i 
podran ser dividides en dues fraccions. 
c) El període del permís s’inicia un cop acabat el de maternitat i té una durada màxima 
de 36 setmanes (setmanes que queden per completar les 52 setmanes de l’any a 
partir de les 16 o 18 setmanes del permís de maternitat). 
 
A petició de l'interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden 
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compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides 
per setmanes, sense alterar el moment d'inici del període de permís i tenint en compte 
les necessitats del servei. 
 
Les persones amb una relació funcionarial o laboral de caràcter temporal que vulguin 
compactar el permís de lactància es computarà la bossa d’hores fins a la data de 
finalització del seu nomenament o contracte. En cas de prorroga o ampliació de 
contracte la bossa s’ampliarà altra cop fins a la finalització del contracte o els 12 
mesos d’edat del fill/a. 
 
La fórmula de càlcul que s'aplicarà és: 
Número d'hores de lactància = Total dies laborables anuals segons calendari vigent de 
l'ajuntament d'Olot menys la suma dels dies laborables des del naixement del fill fins al 
final del permís de maternitat (16 setmanes o 18 en cas de part múltiple).  
Per saber el número de jornades en que es poden compactar cal dividir el número total 
d'hores de lactància pel número d'hores de la jornada laboral. 
S'aplicarà el calendari laboral vigent a la data d'inici del permís compactat de lactància                            
Exemple per un fill/a nascut el dia 1 de gener de 2016: 
Per a l'any 2016 el càlcul de la compactació de la lactància d’un fill nascut el dia 1 de 
gener és: 

� 219 dies laborables – 76 dies laborables = 143 dies = 143 hores 
76 dies laborables = 16 setmanes de permís de maternitat ( de l’1 de gener 
al 21 d’abril menys els festius 1 i 6 de gener i 25 i 28 de març) 

� 143 hores / 7,5 hores = 19 jornades i 30 minuts 
S’aplicarà la mateixa fórmula en el cas dels funcionaris de la policia municipal 
adaptada al seu calendari i jornada específics 
Aquest permís no es pot concedir a dues persones pel mateix fet causant, llevat que 
l’exerceixin d’una manera alternativa.  
Retribucions: 
Es cobra el 100%. 
El gaudiment de la lactància compactada en jornades senceres i consecutives pot 
comportar el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada en el cas de 
finalització o suspensió de la vinculació funcionarial o contractual vigent. 

 
PERMÍS PER GAUDIR DE VACANCES FORA DE TEMPORADA DESPRÉS DEL 

NAIXEMENT 
 
Legislació: 
 

� Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya: art.16. 

� Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes: art. 59 

� Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre que aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, art. 50. 

� Acord de la Comissió de Seguiment i Interpretació del Conveni de 29 de febrer 
de 2016. 

 
Sol·licitud: 
Ho pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral indistintament de la seva 
modalitat contractual. 
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La sol·licitud es fa mitjançant instància al registre general amb el model de sol·licitud 
que es pot descarregar des de la intranet o recollir presencialment al mateix servei de 
Recursos Humans. El document acreditatiu és el llibre de família. 
 
Durada: 
Tot el període de llicència que comprengui parcialment o totalment els dies de 
vacances anuals més els dies de vacances per antiguitat que li corresponguin, 
s’afegirà a partir de la data de finalització de la llicència (permís de maternitat, de 
paternitat o d’atenció de fills prematurs). 
 
Observacions 
 
Amb caràcter general les vacances anuals s’han de gaudir dins de l’any natural i no es 
poden acumular en altres períodes, però les empleades embarassades podran 
sol·licitar gaudir-les amb posterioritat al permís de maternitat encara que sigui en una 
altra anualitat. 

 
Si les vacances estaven programades i no s’han pogut iniciar dins de l’any natural al 
qual corresponguin, o si una vegada iniciades en motiu de permís de maternitat, 
incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs han impedit el 
gaudi de les mateixes dins de l’any natural al qual corresponguin, es podran gaudir 
amb posterioritat al permís de maternitat. 

 
En ambdós casos es podran gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què 
corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del 
final de l’any en què s’hagin originat (art. 50 EBEP). 

 
Retribucions: 
Es cobra el 100%. 
 

Llicències 
 
REDUCCIONS DE JORNADA 
 
1. Reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les 
retribucions 
 
Les persones a les que s’aplica l’article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol poden gaudir 
d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 
80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:  
a) Per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre que se’n tingui la guarda 
legal. 
b) Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no 
faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal. 
c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, 
amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau 
de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció 
especial. 
d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur 
dret a l’assistència social íntegra. 
2. Els empleats públics que tinguin al seu càrrec fills menors de 12 anys, 
persones grans, o persones amb discapacitat que no desenvolupin activitat 
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retribuïda tindran dret a la reducció de la seva jornada de treball amb les 
disminucions que correspongui: 
a) Per a tenir cura d’un fill o filla menor de dotze anys, sempre que se’n tingui la 
guarda legal. 
b) Per tenir a càrrec una persona gran. 
c) Per tenir a càrrec una persona discapacitada que no desenvolupi activitat retribuïda. 
Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys 
 
Legislació: 
 

• Llei 8/2006, de 5 de juliol: art. 23 i 26. 
• Acord de la comissió de seguiment i interpretació del conveni de l'ajuntament 

d'Olot, de 29 de febrer de 2016, sobre compactació de la reducció de jornada 
per cura d’un fill o filla menor de sis anys. 

Sol·licitud: 
 
Ho pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral indistintament de la seva 
modalitat contractual. 
La sol·licitud es fa mitjançant instància al registre general amb el model de sol·licitud 
que es pot descarregar des de la intranet o recollir presencialment al mateix servei de 
Recursos Humans. El document acreditatiu és el llibre de família.  
La reducció es pot gaudir a partir del finiment del permís de maternitat o acabat el 
període  de compactació de la lactància, vacances pendents o qualsevol altra permís o 
llicència. 
La sol·licitud s'ha de formalitzar amb una antelació d'almenys quinze dies de l'inici de 
la reducció i ha d'especificar la durada. 
En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada sempre quan acabi el fet causant 
que ha originat l'esmentada reducció. 
 
Reducció de jornada: 
 
D’1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del/la interessat/da.  
 
Observacions: 
 
La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de sis 
anys. 
Les reduccions també son aplicables amb fills i filles no comuns de noves parelles. 
No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant 
llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa. 
La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda 
o no. 
Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa 
d’ofici fins que finalitzi la reducció.  
 
Retribucions: 
 
En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions 
integres i en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%. 
 
Opció a la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3 
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Legislació: 
 

• Acord de la comissió de seguiment i interpretació del conveni de l'ajuntament 
d'Olot, de 29 de febrer de 2016, sobre compactació de la reducció de jornada 
per cura d'un fill o filla menor de sis anys. 

 
Durada: 
 
La compactació de la reducció de jornada i de la lactància tenen com a finalitat allargar 
l’estada del menor a casa a partir del finiment del permís de maternitat, per la qual 
cosa l’any de durada es computa a partir del dia de l’inici de la reducció (posterior al 
finiment del permís de maternitat, compactació de la lactància, vacances pendents o 
qualsevol altre permís o llicència) i durant un any. 
 
A petició de l'interessat o interessada, les hores de reducció es poden compactar per 
gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, 
tenint en compte les necessitats del servei. 
 
La fórmula de càlcul de les jornades laborables compactades és el número de dies 
laborables establerts al calendari laboral de l'any que s'inicia el gaudi del permís, dividit 
per 3 (en el cas de reducció d'1/3) o per 2 (en el cas de reducció d1/2). 
Aplicada la fórmula, segons el calendari laboral ordinari vigent l'any 2016, els resultats 
són: 
   219 dies laborables /3 = 73 dies laborables en el cas de reducció compactada d'1/3 
   219 dies laborables /2 = 109,5 dies laborables en el cas de reducció compactada 
d'1/2 
Si la persona interessada opta per compactar la lactància i la reducció de la jornada 
amb minva de les retribucions, es poden fer aquest tipus de càlcul: 
    a) es pot calcular la borsa d’hores corresponent de lactància i la borsa d’hores del 
terç o la meitat de la jornada de treball i la suma d’ambdues borses dividir-la per la 
jornada ordinària corresponent (no reduïda); 
    b) es pot calcular la borsa d’hores corresponent de lactància i dividir-la per la 
jornada ordinària (no reduïda) i a partir de la finalització de la lactància compactada 
s’inicia el còmput de la reducció de jornada amb minva de les retribucions; 
     c) Si la persona interessada opta per compactar la lactància i gaudir diàriament de 
la reducció de la jornada amb minva de les retribucions, s’ha de calcular la borsa 
d’hores de lactància i dividir-la per la jornada reduïda.  
 
Les persones amb una relació funcionarial o laboral de caràcter temporal que vulguin 
compactar la reducció de jornada es computarà la bossa d’hores fins a la data de 
finalització del seu nomenament o contracte. En cas de prorroga o ampliació de 
contracte la bossa s’ampliarà altra cop fins a la finalització del contracte o el primer any 
de reducció. 
Com a criteri general, sense perjudici de casos excepcionals degudament justificats, 
no es podrà renunciar a la compactació de la reducció de la jornada una vegada sigui 
autoritzada, i tampoc es podrà autoritzar la modificació de la reducció de la jornada 
d'un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l'inrevés.  
En els supòsits de compactació de la jornada durant el primer any des del finiment del 
permís de maternitat, i si s’escau, dels permisos previstos al paràgraf 3 de l’apartat 
sol·licitud, quan tot seguit en el mateix any es torni a demanar una nova reducció de 
jornada d’1/3 o d'1/2, l'Ajuntament regularitzarà les retribucions anuals dins del període 
de l'any que afecta a aquesta nova compactació. 
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Retribucions: 
 
Es cobra el 80% (reducció d'1/3) o el 60% (reducció d'1/2) durant el període compactat 
(aplicant la fórmula de càlcul que per a l'any 2016 és de 73 dies en el primer cas i 
109,5 dies en el segon), amb les següents particularitats: 
 
Si s'ha compactat una reducció d'una jornada d'1/3 amb el 80% de les retribucions, 
durant el temps que no es presten serveis es perceben el 80% de les retribucions, i 
això es compensarà durant el temps en que es treballi el 100% de la jornada, i on es 
cobrarà també el 80% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció 
de jornada, es treballarà els 2/3 de la jornada i es percebrà un 47% de les retribucions.  
 
Si s'ha compactat una reducció d'una jornada d'1/2 amb el 60% de les retribucions, 
durant el temps que no es presten serveis es perceben el 60% de les retribucions, i 
això es compensarà durant la resta de temps en que es treballi el 100% de la jornada ï 
es cobrarà també el 60% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la 
reducció de jornada, es treballarà la meitat de la jornada es percebrà un 10%  de les 
retribucions. 
 
En el cas que es gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de 
manera compactada i posteriorment no es produeixi la reincorporació al lloc de treball, 
s'haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que s'hagi avançat pel fet de 
gaudir de la compactació de jornada (permís o llicencia sense retribucions, 
excedència,...etc) 
 
Per cura d'un/a fill/a menor de dotze anys 
 
Legislació: 
 

• Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el text refós  de 
la Llei de l’Estatut Bàsic del Empleat Públic. 

• Acord de la comissió de seguiment i interpretació del conveni de l'ajuntament 
d'Olot, de 29 de febrer de 2016, sobre compactació de la reducció de jornada 
per cura d’un fill o filla menor de sis anys. 

 
Sol·licitud: 
 
Ho pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral indistintament de la seva 
modalitat contractual. 
La sol·licitud es fa mitjançant instància al registre general amb el model de sol·licitud 
que es pot descarregar des de la intranet o recollir presencialment al mateix servei de 
Recursos Humans. El document acreditatiu és el llibre de família.  
La sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d'almenys quinze dies abans de 
l'inici de la reducció i ha d’especificar la durada.  
En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada sempre quan acabi el fet causant 
que ha originat l'esmentada reducció 
 
Reducció de jornada: 
 
A petició de l’interessat es podrà gaudir d’una reducció d’una part de la jornada de 
treball amb disminució de les retribucions corresponents 
Aquesta reducció pot ser consecutiva a la reducció per cura de fills menors de 6 anys. 
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La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de 
dotze anys. 
No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, 
llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa 
La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda 
o no.  
Així mateix és incompatible amb l'autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa 
d'ofici fins que finalitzi la reducció,  
A petició de l’interessat o interessada, les hores de reducció es poden compactar per 
gaudir-ne en jornades senceres de treball, no consecutives o repartides per setmanes, 
tenint en compte les necessitats del servei. 
 
Retribucions:  
 
Són proporcionals a la reducció de jornada.” 
 
La Sra. Montserrat Torras presenta conjuntament els punts 7.1 i 7.2  
 
Proposem ratificar els següents acords de la Mesa General de Negociació de 
l'Ajuntament d'Olot amb data 23-3-2017: 
- Llicencies sense sou per als empleats de l'Ajuntament d'Olot i els seus organismes 

autònoms: Pot sol·licitar llicència sense sou el personal funcionari o laboral de 
l'Ajuntament d'Olot i els seus Organismes Autònoms, indistintament de la seva 
modalitat contractual: de carrera, fixa, interina o temporal. La llicencia es podrà 
demanar per un període mínim d'1 dia i màxim de 66 dies laborables cada dos 
anys. El treballador conservarà el dret a reingrés del seu lloc de treball. 

- Permís de lactància: Ho pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral 
indistintament de la seva modalitat contractual. Aquest permís no es pot concedir a 
dues persones pel mateix fet causant,llevat que l'exerceixin d'una manera 
alternativa. En quan a les retribucions es cobra el 100% del sou. 

- Permís per gaudir de vacances fora de temporada després del naixement: També 
ho pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral indistintament de la seva 
modalitat contractual. Amb caràcter general les vacances anuals s'han de gaudir 
dins de l'any natural però en aquest cas podran sol·licitar gaudir-les amb 
posterioritat al permís de maternitat encara que sigui en una altra anualitat. En 
quan a la retribució es cobra el 100% 

- Reduccions de jornada: Ratifiquem l'acord de reducció de jornada d'un terç o de la 
meitat amb dret al 80 o al 60% de les retribucions. Els empleats públics que tinguin 
al seu càrrec fills menors de 12 anys, persones grans o persones amb discapacitat 
que no desenvolupin activitat retribuïda tindran dret a la reducció. Ho pot sol·licitar 
també tot el personal. La fórmula de càlcul i de retribucions ho tenen en les 
propostes del Ple. 

 
Intervé la Sra. Descals en representació del grup municipal CUP. Està molt bé però 
pensem que la baixa maternal hauria de ser més llarga.  També estaria bé  que el 
conveni d’aquest ajuntament es pogués aplicar al personal que fa les mateixes 
tasques que els treballadors municipals però  contractats per empreses externes 
d’aquest ajuntament; per exemple: conserges, dinamitzadors, vigilants, etc 
 
Intervé l’Alcalde. Són les negociacions que per qüestions legals portem aquí, i que 
tenen lloc a la Mesa. Prendrem nota d’aquesta proposta, i els hi comentarem. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

8.1. - APROVAR PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS I 
LLEURE D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017010079     
Núm. expedient: CPG62017000001 
 
Vist que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona la piscina municipal 
durant l’estiu del 2017 i organitza les activitats de vacances de  Setmana Santa 
destinades als infants i joves, “Jornades Esportives de Tecnificació Setmana Santa 
2017” 
 
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic 
corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que aquests preus públics no cobreixen el cost del servei. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a la gestió de la piscina municipal 
segons consta en l’expedient: 
 
Observacions:  
 

• Els descomptes s’apliquen a jubilats, pensionistes, aturats, famílies nombroses 
i famílies monoparentals. 

 
• Els Abonaments 10 i 20 són nominals i intransferibles. De totes maneres 

podran ser utilitzats per d’altres persones sempre que es compleixin els 
següents requisits: 

 
a) El titular de l’abonament 10 o 20 podrà ser acompanyat per d’altres persones 

sempre i quant aquest estigui present. 
 
b) Si el titular de l’abonament és junior o bé adult, no podrà entrar amb el seu 

abonament cap persona que tingui una edat de sènior. 
 
Segon.- Afegir els següents col·lectius com a beneficiaris de descomptes als preus 
públics corresponents a la gestió de la piscina municipal: 
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- Persones amb certificat de disminució per sobre del 33% 
- Persones amb prescripció mèdica per anar a la piscina sempre hi quan es 

disposi d’un certificat de renda baixa expedit pels serveis socials de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 
Tercer.-  Aprovar els preus públics corresponents a les activitats de vacances de 
Setmana Santa següents:  Jornades Esportives de Tecnificació Setmana Santa 2017 
segons consta en l’expedient. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

8.2. - APROVAR PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I 
JOVENTUT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017010086     
Núm. expedient: CPG62017000002 
 
Vist que l’Institut Municipal d’Educació i Joventut gestiona les escoles municipals 
(EMBO, EME, EMMO) i el programa de les activitats de la Gent Gran que funcionen 
per cursos escolars, i programa l’Estiu Riu que es portaran a terme l’estiu de 2017. 
 
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic 
corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei de les escoles bressol 
municipals, ni de l’activitat. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les escoles municipals (EMMO, 
EME, EMBO) activitats de la Gent Gran i de l’Estiu Riu segons consta a l’expedient. 
 
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Presenta la proposta el Sr. Jaume Mir. De fet són uns preus públics que entenc que 
tots els grups en són coneixedors, perquè ja es van aprovar a les respectives juntes. 
Sí que és obligatori portar-los al Ple perquè aquests preus no cobreixen el cost del 
servei. Hi ha dos punts, els farem junts si els hi sembla. 
El primer seria de l’Institut Municipal d’Esports, que hi ha els preus públics de la 
Piscina municipal, que en principi no hi ha variació respecte als de l’any passat. 
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I el segon que serien els preus públics de l’Institut Municipal d’Educació, que aquí 
engloba evidentment a les escoles municipals, les escoles bressol, l’Escola de Música 
i l’Escola d’Expressió, així com els cursos que organitzem per a gent gran i els preus 
de l’Estiu Riu. Aquest any ha estat un any també de contenció en aquests preus, no se 
n’ha apujat crec que pràcticament cap. I l’única modificació a destacar és una rebaixa 
que hem fet en les quotes de l’Escola de Música, per complir un doble objectiu: primer 
una demanda de les famílies, que feia temps que demanaven que la puja que es va 
haver de fer en el moment en què va desaparèixer o es va reduir considerablement 
l’aportació a la Generalitat, com que el 2015 hi va haver una petita subvenció, que 
aquesta pogués revertir en les quotes; així ho vàrem fer en una part en les quotes del 
curs passat, amb el compromís que aquest any, si aquesta subvenció continuava 
arribant, acabaríem d’aplicar-la; tot i que no tenim constància al 100% que això serà 
així, sí que hem volgut aplicar una part més de la subvenció que va arribar fa dos 
anys. Dic un doble objectiu perquè l’objectiu era complir amb la demanda de les 
AMPAs, però també amb un objectiu pedagògic per a les escoles, per reforçar una 
mica tota la part de grup instrumental, que és aquella part en què els alumnes posen 
en pràctica els aprenentatges d’instrument fet de manera individual o en grup reduït, i 
també la temporal, que són les dues activitats que hem posat en aquests preus públics 
com a gratuïtes, i per tant, pensem que això incentivarà l’alumnat que hi participi 
majoritàriament, i alhora permetrà aquesta reducció de quotes.  
En la resta no hi ha modificacions importants. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Un parell de comentaris: un és 
que agraïm que aquest any, malgrat que no s’han modificat preus, però sí que s’han 
fet algunes modificacions positives al nostre entendre, per exemple la piscina s’ha 
incorporat aquest any per descomptes o bonificacions a persones amb un informe 
metge que aconselli aquesta pràctica, o els discapacitats, per tant valorar-ho 
positivament. 
I el segon comentari era, com vostès saben, la nostra posició és l’aposta per la 
tarifació social, pensem que és la manera més justa de tractar les persones, els 
ciutadans d’Olot, i en tot cas com els preus també ens semblen bastant ajustats, com 
és el nostre consum, ens abstindrem.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Esperant l’estudi de 
la tarifació progressiva, pensem que també es podria estudiar la possibilitat de fer-ho 
per l'estiu riu. 
En la passada junta de l’IMELO es va  mantenir la bonificació per prescripció mèdica;  
que per cert, ja fa temps vàrem fer una proposta per poder accedir amb preus públics 
a la piscina per fins terapèutics  al Club Natació Olot  mentre no hi hagi piscina coberta 
municipal, i encara esperem la resposta per part del gerent de l’hospital. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Evidentment aquest tema dels 
preus és un tema important, ja el vàrem tractar, com ha dit el regidor, als organismes 
autònoms i ja vàrem comentar el que convenia. Nosaltres sempre hem defensat que 
sobretot pel que fa a les escoles d’Expressió, de Música i bressol, l’esforç de les 
administracions ha de ser molt gran; sempre hem lamentat que des dels pressupostos 
generals no hi hagi participació o s’hagi reduït al màxim, ara sembla que comença a 
repuntar una mica i esperem que continuï així. I esperem que a la nova república les 
coses s’arreglin definitivament, i segurament ens donaran suport tots els grups. I per 
tant, si no hi ha un esforç als pressupostos generals, s’ha de fer des de l’Ajuntament. 
Entenem que des de l’equip de govern s’han incorporat algunes petites millores, ja 
vàrem parlar els grups municipals dels organismes autònoms, vàrem estar d’acord 
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amb tot plegat, i per tant aquí, encara que el nostre desig últim seria que dintre del 
pressupost de l’Ajuntament hi hagués un esforç una mica més gran perquè la 
contribució de les famílies fos menor, votarem a favor com vàrem fer en els 
organismes autònoms.  
 
Intervé el Sr. Mir. Evidentment el tema de tarifació social, vostès saben que estem fent 
l’estudi, per intentar tenir-lo acabat i poder-lo aplicar si és que ho creiem oportú, en el 
proper curs, per tant també aquest ha estat un motiu perquè no haguem remenat 
excessivament les quotes que teníem aplicades; primer perquè ja ens funcionaven, 
perquè hi havia les bonificacions que ja vàrem afegir l’any passat al 90% de les 
escoles bressol, i la resta que ja veníem aplicant en els darrers cursos i que ens 
semblava que ja donaven resposta d’una manera adequada a la demanda que teníem; 
i per tant aquesta tarifació social sí que, com a mínim, el compromís és de finalitzar 
l’estudi al llarg d’aquest any, i evidentment valorar la possible aplicació en alguns 
d’aquests serveis de cara a propers. Per tant sí que estem treballant en aquesta línia. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 
9.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE XALOC I L’AJUNTAMENT D’OLOT - 

FUNCIONS INSPECCIO IAE 
 
Núm. de referència : X2017009838     
Núm. expedient: AE012017000023 
 
L’Ajuntament d’Olot té delegada la inspecció de l’IAE per part de l'Estat, segons Ordre 
del Ministeri d’Economia i Hisenda de 15 de desembre de 1992 (BOE núm.312 de 29 
de desembre) i té la voluntat d'exercir-la d'acord amb la normativa que estableix la 
delegació d'aquesta competència, però en no disposar de mitjans suficients per a dur-
la a terme i per raons d'eficàcia, com coneix que la Diputació de Girona, mitjançant el 
seu Organisme autònom, està duent a terme les funcions inspectores delegades per 
l’Estat de determinats municipis de la província de Girona, aquest ajuntament està 
interessat en sol·licitar la col·laboració de XALOC per a la realització de l’exercici 
d’actuacions materials i tècniques en relació a la inspecció de l’impost mitjançant la 
subscripció d’un conveni. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regulen els aspectes jurídics dels 
convenis entre les administracions i article 11 que preveu l'encàrrec de gestió en virtut 
del qual les entitats de dret públic poden encarregar-se la realització de les activitats 
de caràcter material, tècnic o de serveis d'una competència, per raons d'eficàcia o 
quan no es disposa dels mitjans tècnics idonis per al seu exercici. Aquesta fórmula 
legal no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius 
del seu exercici, essent responsabilitat de l'entitat encarregant dictar tots els actes i 
resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s'integri la concreta 
activitat material objecte de l'encàrrec. 
 
En conseqüència, es considera que, en tant que l’Ajuntament exerceix la competència 
per delegació de l’Estat i per tant no pot tornar a delegar-la, la fórmula jurídica 
adient per a establir la col·laboració en la inspecció de l'IAE, és l'encàrrec de gestió 
previst a l’esmentat article concretada en les activitats de caràcter material, tècnic o 
de serveis de les actuacions inspectores regulades en la legislació vigent. 
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Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb 
la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 
57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la minuta de Conveni amb XALOC, pel que es formalitza l’encàrrec 
de gestió en matèria d’inspecció de l’IAE en els termes del document que s’adjunta 
com annex. 
 
Segon. Facultar el senyor Josep Maria Corominas Barnadas Alcalde de l’Ajuntament 
d’Olot per a la signatura del Conveni i dels documents que siguin necessaris en 
relació a aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a XALOC per tal que adopti l’acord d’acceptació de 
l’encàrrec de gestió i subscripció del conveni. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Proposem aprovar l'encàrrec de gestió per dur a 
terme les inspeccions de l'IAE en el municipi d'Olot. Ja varem comentar en un Ple 
anterior la voluntat de fer aquestes inspeccions. L'Ajuntament en no disposar de 
mitjans suficients per a dur-la a terme i per raons d'eficàcia sol·licita la col·laboració de 
Xaloc mitjançant un conveni. 
Proposem: aprovar la minuta de Conveni amb Xaloc, facultar el senyor Josep Maria 
Corominas Alcalde de l'Ajuntament d'Olot per la signatura del conveni, notificar aquest 
acord a Xaloc per tal que adopti l'acord d'acceptació de l'encàrrec de gestió i 
subscripció del conveni. 
En el annex tenen tot el detall del conveni. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem a favor de la 
proposta, però també voldríem preguntar-li a la regidora, per la mateixa raó que 
addueix ara d’eficàcia: en el seu moment, el que és la taxa que han de pagar les 
companyies elèctriques a l’Ajuntament en funció de la seva facturació, i recordo que 
quan vàrem fer aquesta proposta de revisió, perquè es donava la circumstància que 
els beneficis i la facturació de les companyies elèctriques pujava i la seva aportació a 
l’Ajuntament ha anat baixant i s’ha anat reduint, per tant el que calia era una revisió, 
per veure si aquestes dades són correctes. L’Ajuntament en el seu moment es va 
comprometre a mirar de comprovar aquesta situació. En principi no es va poder dur a 
terme, vàrem demanar en el seu moment, en tot cas que traslladessin a la Diputació, a 
Xaloc, aquesta tasca i com ara passem també aquest conveni, la pregunta seria si 
encara no s’ha comprovat la facturació de les companyies i el seu pagament de la taxa 
a l’Ajuntament és correcta, si no seria també el moment adequat d’incloure aquest 
conveni amb aquest acord, que des de Xaloc encomanar-los aquesta feina.  
 
Respon la Sra. Torras. Sí que és veritat que a nosaltres cada vegada ens facturaven 
menys les companyies, aquest 1,5 % que és també per pagar de tot el que ells 
facturen, vèiem que anava baixant. Llavors el que va fer l’Ajuntament va ser posar-se 
en contacte amb aquestes companyies, vàrem demanar que ens donessin el nom de 
totes les comercialitzadores que passaven pel municipi, vàrem detectar dinou 
comercialitzadores no estaven facturant, i d’aquestes dinou comercialitzadores de 
totes n’hem tingut resposta i ens han facturat, i els hi hem demanat també els anys 
endarrerits. Ara estan al corrent i facturen trimestralment, igual que les altres també.  
Ens quedava un punt que em sembla que vaig comentar al Ple anterior, que era el 
tema dels peatges, perquè a més a més, aquestes companyies paguen un peatge a 
les companyies propietàries de la xarxa. En aquest cas nosaltres vàrem parlar amb 
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Endesa i també amb Bassols perquè ens presentessin la seva facturació, per mirar si 
el peatge que els hi pagaven les companyies també ens el facturaven, i vàrem poder 
comprovar que sí, que també ens l’estan facturant. Vull dir que el que vàrem dir que 
faríem en aquell moment és el que hem fet i el que estem venint fent. Si aquest 1,5 % 
que ens paguen de la facturació, si aquesta facturació és la correcta, és molt complicat 
de saber si aquesta facturació és correcta. Però no només n’han de donar compte a 
l’Ajuntament d’Olot, aquestes companyies n’han de donar compte també a nivell de tot 
l’Estat, que és una facturació que ens ve a nosaltres que està tota informatitzada, que 
el mateix que ens donen a nosaltres passa a l’Estat. No creiem que aquí puguem anar 
a mirar alguna cosa més d’això.  
I vàrem poder fer la revisió tota des d’aquí, no vàrem haver de fer res amb Xaloc, 
perquè si nosaltres volguéssim que tot això ens ho fes Xaloc, ells no fan només 
aquesta revisió, després els hi has de passar tot aquest cobrament a ells. Llavors a 
l’Ajuntament li interessa més tenir-ho tot aquí, igual com les multes i tot això; al poder-
ho tractar nosaltres des de l’Ajuntament ens estalviem diners, perquè això també té un 
cost si ho dones a fer, i ens sembla que estem en una línia que hem agafat, que ho 
tenim força collat tot plegat, en aquests moments. 
 
Intervé el Sr. García. Només arran de la seva resposta, si aquestes comercialitzadores 
que vostè ha dit que no pagaven la taxa, si em pot avançar una mica de quins imports 
estem parlant d’aquest major ingrès que pot haver suposat a l’Ajuntament. 
 
Respon la Sra. Torras. Nosaltres del que hem recollit ara, amb endarreriments i tot 
plegat, estem parlant d’uns 50.000 euros.  
 
Intervé l’Alcalde. Pensem que tot el que es pot fer des de l’Ajuntament ho fem des 
d’aquí, quan necessitem ajuda externa, no tenim cap mena de problema en anar a la 
Diputació o on faci falta, i de veritat que jo crec que l’Ajuntament, en quant a 
cobrament d’impostos i de taxes i de tota la gestió econòmica, ha fet una funció molt 
bona, fa una molt bona feina i crec que la Sra. Torras els hi ha explicat amb molt de 
detall la feina, i la felicito per la seva intervenció i per la feina que han fet juntament 
amb els serveis econòmics.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

10.1. - AJUDA ECONOMICA A LES FINQUES DEL C/JOSEP M CAPDEVILA I 
BALANÇO 

 
Núm. de referència : X2017010143     
Núm. expedient: UR032017000032 
 
Vista la sol·licitud formulada per l’Agència de l’habitatge de Catalunya en la que 
manifesta: 
 
1r.- Que en data 21 de juliol de 2016 es va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l’encàrrec de 
gestió per a l’adjudicació, administració i comercialització d’habitatges i places 
d’aparcament propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
2n.- Que l’ordenança fiscal 2017 estableix entre d’altres una bonificació del 95% de la 
quota íntegra de l’impost a tots els immobles dedicats a lloguer social, propietat d’una 
administració pública, sempre que sobre ells hi hagi subscrit un encàrrec de gestió 
amb l’Ajuntament d’Olot. 
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3r-. Que atès el clar interès social de les vivendes detallades, demanen també una 
ajuda econòmica equivalent al 5% restant de la quota íntegra de l’IBI. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir la bonificació del 95% per a l’exercici 2017 i següents a la quota 
íntegra de l’IBI a les següents finques: 
 

FINCA IMPORT TOTAL QUOTA BONIF. 95% QUOTA RESULTANT 

8611614DG5781S0001DX 330,82 314,28 16,54 
8611614DG5781S0002FM 369,45 350,98 18,47 
8611614DG5781S0003GQ 405,00 384,75 20,25 
8611614DG5781S0004HW 330,29 313,77 16,51 
8611614DG5781S0005JE 315,55 299,77 15,78 
8611614DG5781S0006KR 275,05 261,30 13,75 
8611614DG5781S0007LT 342,63 325,50 17,13 
8611614DG5781S0008BY 330,29 313,77 16,51 
8611614DG5781S0009ZU 315,55 299,77 15,78 
8611614DG5781S0010LT 275,05 261,30 13,75 
8611614DG5781S0011BY 342,63 325,50 17,13 
8611614DG5781S0012ZU 434,69 412,95 21,73 
8611614DG5781S0013XI 315,55 299,77 15,78 

8611614DG5781S0014MO 489,13 464,67 24,46 
8611614DG5781S0015QP 474,65 450,92 23,73 
8611614DG5781S0055YG 24,86 23,62 1,24 
8611614DG5781S0056UH 24,86 23,62 1,24 
8611614DG5781S0057IJ 28,92 27,47 1,45 

8611614DG5781S0058OK 28,92 27,47 1,45 
8611614DG5781S0059PL 28,92 27,47 1,45 
8611614DG5781S0060IJ 24,86 23,62 1,24 

8611614DG5781S0061OK 24,86 23,62 1,24 
8611614DG5781S0087YG 37,59 35,71 1,88 
8611614DG5781S0088UH 32,38 30,76 1,62 
8611614DG5781S0089IJ 46,26 43,95 2,31 

8611614DG5781S0090YG 41,06 39,01 2,05 
8611614DG5781S0091UH 34,12 32,41 1,71 
8611614DG5781S0092IJ 23,13 21,97 1,16 

8611614DG5781S0093OK 23,13 21,97 1,16 
8611614DG5781S0094PL 21,39 20,32 1,.07 
 
Segon.- Concedir una ajuda econòmica equivalent al 5% de la quota íntegra restant 
de l’IBI. Aquest import no es satisfarà a l’interessat, sinó que mitjançant una 
compensació interna es condonarà aquest percentatge del rebut de l’IBI. Aquesta 
ajuda es concedeix per a l’exercici 2017 i següents. En concret el detall dels imports és 
el següent: 
 

FINCA IMPORT TOTAL AJUDA 5% 

8611614DG5781S0001DX 330,82 16,54 
8611614DG5781S0002FM 369,45 18,47 
8611614DG5781S0003GQ 405,00 20,25 
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8611614DG5781S0004HW 330,29 16,51 
8611614DG5781S0005JE 315,55 15,78 
8611614DG5781S0006KR 275,05 13,75 
8611614DG5781S0007LT 342,63 17,13 
8611614DG5781S0008BY 330,29 16,51 
8611614DG5781S0009ZU 315,55 15,78 
8611614DG5781S0010LT 275,05 13,75 
8611614DG5781S0011BY 342,63 17,13 
8611614DG5781S0012ZU 434,69 21,73 
8611614DG5781S0013XI 315,55 15,78 

8611614DG5781S0014MO 489,13 24,46 
8611614DG5781S0015QP 474,65 23,73 
8611614DG5781S0055YG 24,86 1,24 
8611614DG5781S0056UH 24,86 1,24 
8611614DG5781S0057IJ 28,92 1,45 

8611614DG5781S0058OK 28,92 1,45 
8611614DG5781S0059PL 28,92 1,45 
8611614DG5781S0060IJ 24,86 1,24 

8611614DG5781S0061OK 24,86 1,24 
8611614DG5781S0087YG 37,59 1,88 
8611614DG5781S0088UH 32,38 1,62 
8611614DG5781S0089IJ 46,26 2,31 

8611614DG5781S0090YG 41,06 2,05 
8611614DG5781S0091UH 34,12 1,71 
8611614DG5781S0092IJ 23,13 1,16 

8611614DG5781S0093OK 23,13 1,16 
8611614DG5781S0094PL 21,39 1,.07 
 
Tercer.- Donar de baixa els rebuts d’IBI corresponents a l’exercici 2017 que es 
detallen a continuació: 
 

FINCA NUM. REBUT IMPORT 

8611614DG5781S0001DX 2017IB000074 16,54 
8611614DG5781S0002FM 2017IB000064 18,47 
8611614DG5781S0003GQ 2017IB000065 20,25 
8611614DG5781S0004HW 2017IB000066 16,51 
8611614DG5781S0005JE 2017IB000072 15,78 
8611614DG5781S0006KR 2017IB000077 13,75 
8611614DG5781S0007LT 2017IB000078 17,13 
8611614DG5781S0008BY 2017IB000079 16,51 
8611614DG5781S0009ZU 2017IB000080 15,78 
8611614DG5781S0010LT 2017IB000081 13,75 
8611614DG5781S0011BY 2017IB000082 17,13 
8611614DG5781S0012ZU 2017IB000076 21,73 
8611614DG5781S0013XI 2017IB000070 15,78 

8611614DG5781S0014MO 2017IB000069 24,46 
8611614DG5781S0015QP 2017IB000068 23,73 
 
El Sr. Jordi Alcalde llegeix els antecedents i els punts 1 i 2 de la proposta, i explica que 
si no, hi hauria un greuge comparatiu entre els pisos que són propietat de l’Ajuntament 
i els que són propietat de la Generalitat. D’aquesta manera s’equiparen els dos pisos, 
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en funció que si una persona entra a lloguer un d’aquests pisos, amb independència 
de la propietat d’aquests pisos, el pagament d’aquest IBI serà del 0 %. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement la 
proposta perquè coincideix amb les seves darreres paraules, en el sentit que no 
s’entendria de cap manera com a usuari, que si entrés jo a llogar un pis, si és propietat 
de l’Ajuntament en la realitat tingués un tractament diferent, encara que legalment es 
pugui donar, però des d’un punt de vista raonable no ho és. Per tant votarem 
favorablement la proposta.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Saben que nosaltres els 
vam dir més d’un cop, que era injust fer pagar l’IBI a les persones que lloguen pisos, 
per tant, aquesta resolució ens sembla positiva. En qualsevol cas, ens sobta que en el 
passat, no haguessin caigut en incloure a les Ordenances Fiscals aquesta bonificació 
del 95% pels pisos de lloguer social, fet que ens diu que fins al moment, aquests els 
assumien les persones llogateres. Nosaltres entenem que són de lloguer públic, 
perquè discrepem en el concepte “lloguer social” per a nosaltres és aquell que marca 
la llei 24/2015 i per a vostès una altra llei. 
El que compta és que el ciutadà no pagui.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
11.1. - MAS BUFADOR.- Proposant aprovar conveni de cessió d’ús de parcel•les 

en el Mas Bufador. 
 
Núm. de referència : X2017010175     
Núm. expedient: URG42017000003 
 
Vist que és interès de l’Ajuntament d’Olot poder disposar de l’ús d’unes finques de 
propietat privada situades al barri de Sant Miquel per tal de poder dur a terme una 
actuació amb la finalitat de dinamitzar el barri,  consistent en l’explanació i tractament 
del ferm de les finques per tal d’adequar-les com a Plaça i zona d’esbarjo, jocs i ús 
esportiu. S’inclouen en aquests treballs les obres de condicionament del camí 
peatonal, anomenat intervolcànic. 
 
Vist que per dur a terme l’execució de la zona ajardinada i espais per a joc i esportius 
és necessari l’ocupació de les finques situades al polígon d’actuació 10.12 Sant 
Miquel, 2 i polígon d’actuació 10-13 Sant Miquel, 3, inscrites al Registre de la propietat 
amb número de finca 2023. 
 
Vist que per poder executar les obres del projecte de camí de vianants intervolcanic 
cal ocupar la part que afecta a la finca registral 2023 en sòl rústic i que travessa el 
camí peatonal, així com també l’ocupació en la seva totalitat de la registral 1874. 
 
Vist que les finques objecte de cessió d’ús pertanyen amb nua propietat i amb una 
cinquena part indivisa cadascú als senyors Josep Maria Bassaganyes Planagumà, 
senyora Maria Asunción Bassagañas Planagumà, senyor Adrià Bassaganyes Colom, 
senyora Elena Bassaganyes Colom i senyor Josep Fageda Bassagañas. I la senyora 
Encarnación Planagumà Giralt com a usdefructuària. 
 
Vist el contracte de cessió d’ús subscrit en data 18 d’abril de 2017 entre l’Ajuntament 
d’Olot i el senyor Josep Maria Bassaganyes Planagumà, senyora Maria Asunción 
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Bassagañas Planagumà, senyor Adrià Bassaganyes Colom, senyora Elena 
Bassaganyes Colom, senyor Josep Fageda Bassagañas i senyora Encarnación 
Planagumà Giralt, en el qual cedeixen temporalment a la Corporació l’ús de les finques 
siutades en els polígons d’actuació Sant Miquel, 2 i Sant Miquel 3, la part de resta de 
finca rústica que travessa el camí peatonal descrit anteriorment i també la registral 
1874. Així mateix, entre d’altres, s’estipula el pagament a la usdefructuària sra. 
Encarnación Planagumà Giralt (NIF 40.218.287-G) d’un import anual de sis mil euros 
mentre duri l’ocupació. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària per la indemnització per ocupació 
temporal 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 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el contracte adjunt, de cessió d’ús de les finques situades a Olot 
en el polígons d’actuació 10.12 i 10.13, la totalitat de la registral 1874 i la part rústica 
de la registral 2023 afecta al camí peatonal intervolcànic, al barri de Sant Miquel. 
 
SEGON.- SATISFER a la sra. Encarnación Planagumà Giralt (NIF 40.218.287-G), com 
a indemnització per la dita ocupació temporal, l’import acordat en el contracte amb 
càrrec a la partida 17.140.1510.60904 “adquisició de patrimoni (inversió)”. Els imports 
s’abonaran al compte corrent número ES51 2100 3794 0021 00359897. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200240  Despeses 17140  1510 60904 6000 ADQUISICIO DE PATRIMONI (PR17) 140 999 999 099 999 999 

 
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. L’aprovació d’aquest conveni ens permetrà poder 
disposar d’unes parcel·les tant per a la ciutat, com molt especialment per als veïns de 
Sant Miquel, al Mas Bufador. Estem parlant d’aproximadament uns 22.000 m2 que ens 
permetran complir amb una de les previsions del PIAM que més demandades estaven 
al barri de Sant Miquel, que és poder fer un camí entre el propi barri i el Morrot.  
Per altra banda també allà hi podrem fer unes zones d’esbarjo i alguna zona esportiva, 
que permetrà rebaixar la pressió que tenim a la plaça de sant Miquel, amb una gran 
quantitat de mainada, i ordenar una mica més tota aquella zona. Aquest ha estat un 
tema que ha portat bastant de temps poder arribar a una solució, perquè hi ha hagut 
diferents entrebancs no previstos per cap de les dues parts, però finalment podem avui 
portar aquest conveni d’aquesta cessió d’aquests 22.000 m2 amb un pagament de 
lloguer anual per part de l’Ajuntament de 6.000 euros. 
Jo voldria aprofitar per agrair a tota la família Bassaganyas, i en especial al Sr. Josep 
M. Bassaganyas, que és amb qui hem estat portant tota la negociació, la bona 
disposició i l’interés que ha tingut en poder cedir aquests espais per disposar-ne la 
ciutat. El conveni és de deu anys, i és renovable any a any si cap de les dues parts no 
el denuncia específicament.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement la 
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signatura d’aquest conveni que fa possible, com vostè ha dit, la connexió entre Sant 
Miquel i el Morrot, sobretot per poder fer aquesta via tova –per dir-ho així– dels nois i 
noies del barri que van a l’IES, i tenint en compte això, que només és pot fer a peu o 
amb bicicleta. 
I entraria dintre del que demanem com a camins escolars segurs, i per tant també té 
uns components d’autonomia pels nois i noies que hi van, d’educació en valors 
mediambientals, mobilitat sostenible, tant per als nois i noies com per als pares.  
I d’alguna manera també voldríem veure, a part de fer el camí, aquesta implicació dels 
pares i dels mestres de les escoles, i sobretot quan es posi en marxa l’inici d’aquesta 
via, mirar que no l’utilitzin motos o vehicles motoritzats, sobretot al començament, per 
evitar situacions de gent poc civilitzada que es pot donar aquesta situació. 
Hi votarem favorablement.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Fa molt de temps que es 
parla d’aquest camí que ja es fa servir sobretot per estudiants que van a l’IES 
Montsacopa,  també fa molt de temps que es parla de la necessitat d’obrir espais 
perquè els infants i joves del barri tinguin lloc per poder jugar. Sobretot en un barri on 
hi ha molta pedra i molta densitat de població, per tant, és un bona notícia, tardana 
però bona notícia.  
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Evidentment qualsevol 
actuació que es faci al barri de Sant Miquel, vinculada amb el que ja fa anys que estem 
treballant com a Pla de millora del barri, és un tema molt important i que s’ha de ser 
molt curós. Des de fa molts anys els veïns reivindiquen aquest pas, però també l’espai 
és molt important, i aquí hi ha dues qüestions que a banda de l’acord aquest que ha 
costat, i que celebrem que finalment s’arribi a aquest acord, hi ha dos temes molt 
importants, que són: el projecte que farem no és només obrir un espai i ja està, s’ha de 
fer un projecte seriós i que doni sortida a les necessitats, que per això fem el conveni; i 
després el manteniment.  
És una zona que segurament queda una mica apartada del que seria el pas ordinari i 
més que vigilar, com deia el Sr. García, el pas i de quina manera frenem o no frenem 
el pas –que ja ho havíem comentat– sobretot s’ha de tenir molta cura amb el 
manteniment de l’espai, perquè és un espai que a d’altres zones de la ciutat que 
queden més apartades del nucli, o de la zona de pas més específica, de vegades 
comencen a degradar-se i no sabem ben bé què ha passat. Per tant els hi 
demanaríem que fossin molt curosos amb aquestes dues qüestions: una amb el 
projecte que fem, quin ús li donem, sobretot més que a l’espai de pas, a l’espai de joc 
o d’interacció; i després de quina manera assegurem el manteniment de totes 
aquestes actuacions que es facin. 
I després continuar sobretot insistint en continuar totes aquestes qüestions que tenim 
pendents sobre el PIAM del barri de Sant Miquel, i intentar enllaçar-ho amb el que 
estem treballant del barri vell. Però en tot cas els felicitem per l’acord i hi votarem a 
favor.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Més que res perquè en general tots els grups han fet molta 
incidència en la qüestió de la seguretat i dels camins escolars segurs; és veritat que 
això serà així, que aquest camí que unirà els dos barris de Sant Miquel i del Morrot, 
voldríem que només hi passessin vianants a peu i amb bicicleta, i hem de fer una crida 
a la voluntat de tothom, de voler complir amb això. És molt difícil que si algú no ho vol 
complir, doncs amb una moto pugui fer una infracció. I també dir al mateix temps que a 
l’hora que hi ha aquesta previsió també ja s’ha senyalitzat la carretera de les Feixes, a 
Sant Bernat i tota la zona de l’Hostal fins a la subestació elèctrica, que no hi poden 
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passar vehicles, només els dels veïns d’aquella zona. També voldria fer una crida que 
tothom que intenti si us plau respectar això, perquè realment no s’està complint molt 
bé aquesta senyalització, en els propers dies o setmanes haurem de posar allà un 
guàrdia per a informació, i més endavant si continua el problema, possiblement alguna 
sanció, però sí demanar a tothom que respecti al màxim possible aquestes zones, 
perquè sí que hi passa molta mainada i molt de jovent, i són zones perilloses que fa 
que hi haguem de tenir especial cura.  
I pel que deia el Sr. Gómez respecte al projecte i al manteniment; el projecte del camí 
està molt avançat o pràcticament fet, farem ara el projecte dels espais de lleure i 
esportius, es començarà a estudiar la setmana que ve. Però sí que respecte als 
manteniments, això no pateixi perquè ho posarem en el Pla de manteniment de la 
Brigada, com si s’escau de les brigades de jardineria, i per tant serà un més dintre de 
tots els manteniments de la Brigada.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
12.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL 

SUPERÀVIT A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA DELS SERVEIS 
PÚBLICS I L'EXECUCIÓ D'INVERSIONS PRIORITÀRIES 

 
Núm. de referència : X2017010151     
Núm. expedient: SG022017000017 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió 
dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri 
entre ingressos i despeses no financers, va suposar una forta restricció en els primers 
anys de consolidació dels comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del 
pagament d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució 
que posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una 
vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els 
ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita l’increment 
dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en termes de PIB, malgrat 
que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que podrien 
ser retornats a la ciutadania. 
 
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta 
norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement 
econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la recuperació 
macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies 
domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir aportant 
recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, així com a 
la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. 
 
D’altra banda, l’estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense 
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells 
d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats 
autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, 
però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits 
estructurals que després serveixen per compensar l’incompliment dels objectius de 
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dèficit del propi estat espanyol. 
 
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius 
acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé 
tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 
de 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers 
exercicis és gairebé de 26.000 milions. 
 
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de 
Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, 
conservant només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb 
l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el 
pressupost, previsiblement al mes de juny. 
 
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat 
pressupostària per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes 
normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació econòmica de 
cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els ajuntaments que compleixen 
els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu 
puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a disposició de la 
ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o 
bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al municipi. 
 
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 
milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 
 
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum 
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 
 
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora 
canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a 
destinar a inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per 
l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat. 
 
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Olot proposa 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els 
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la 
liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al 
compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 75% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de 
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en 
els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, 
computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió. 
 
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en 
forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les 
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finances municipals. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Presenta la moció el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Com tots 
sabran, des de l’Interventor fins a l’equip de govern, l’entrada en vigor l’any 2012 de la 
Ley de estabilidad presupostaria y de sostenibilidad financiera, va suposar per als 
municipis –i per a aquest Ajuntament també– una evident pèrdua d’autonomia en la 
gestió dels recursos. Els ens locals porten, i aquest ajuntament també, porta cinc anys 
complint com el primer, els topalls tant de dèficit com de límit de despesa, i dedica –
com marca aquesta llei– el superàvit a reduir l’endeutament de l’Estat.  Mentrestant, 
l’estat espanyol fa tot el contrari: fa més dèficit i les normatives són per als altres, 
menys per ells.  
El projecte de pressupostos que per al 2017 s’ha presentat, no incorpora cap canvi en 
aquest sentit, o sigui que la cosa continua en aquest camí. Llavors nosaltres el que 
ens preguntem, i el sentit d’aquesta moció, és explicar als ciutadans d’Olot, que en 
comptes de dedicar el superàvit –o sigui, l’Ajuntament vol dir que fa bé la seva feina i 
té un superàvit– no podem ajudar A les persones que més ho necessiten, o fer 
polítiques de crear llocs de treball; encara estem dintre la crisi i aquests diners podrien 
servir per fer accions que milloressin la vida dels olotins. En comptes d’això, els hem 
de donar als bancs. Nosaltres pensem que els ajuntaments compleixen, que l’estat 
espanyol no, i que això no pot quedar d’aquesta manera. Per aquest motiu des d’ERC 
demanem prendre els següents acords. 
A continuació el Sr. Quintana llegeix els acords que es proposen a la moció.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement la 
moció del grup d’ERC. Dir un parell de coses: una, que la llei aquesta, l’únic que té en 
compte són criteris macroeconòmics, és a dir, davant d’aquesta crisi Europa imposa 
retallades al govern espanyol, i el que fa són mesures d’aquest tipus, acompanyades 
d’altres com la modificació de l’article 135 de la Constitució, la LRSAL, votades per 
alguns dels partits de l’equip de govern. Com ha dit el Sr. Quintana, suposa una major 
pèrdua d’autonomia municipal i suposa tractar d’una manera igual situacions 
desiguals; és a dir, hi ha ajuntaments que han fet una bona gestió de la seva economia 
i reben el mateix tractament que els que no.  
Per tant, en aquest sentit, volem que es canviï aquesta llei i votarem favorablement la 
moció.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Dins una lògica 
autonomista, podria semblar-nos correcte, però els recordem que estem en una 
conjuntura on ja hem superat el model autonomista i caminem cap a la consolidació 
d’una república. En aquest camí, és absolutament necessari fer passos ferms i 
decidits, i no podem jugar al gat i a la rata. Si ens ho creiem, no hem de demanar res a 
l’estat espanyol, cal que actuem i cal que desobeïm. Cal anar més enllà. Els proposem 
que fem com l’Ajuntament de Badalona que ha decidit destinar part del superàvit de 
2016 a inversions socials i sostenibles  en lloc d’amortitzar deute bancari. Com  ha dit 
el tinent d’alcalde Sr. José Tellez, cal dir prou als dictats d’austeritat que fixa el ministre 
Montoro i no donar prioritat als bancs.  Doncs, fem com Badalona o potser a partir del 
setembre no caldrà perquè ja serem un república .  
Aprovarem la moció. 
 
Intervé la Sra. Torras en nom de l’equip de govern. Estem totalment d'acord amb 
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aquesta moció. Considerem de justícia que els Ajuntaments que complim els 
requeriments en matèria  d'endeutament i tenim romanent líquid  de tresoreria  positiu 
– com es el cas de l'Ajuntament d'Olot– hauríem de tenir la llibertat de poder destinar 
el superàvit al que més convingués en cada moment. Fer el retorn a la ciutadania que 
en definitiva son els que l'han fet possible a través dels impostos que prèviament han 
pagat. 
Estem d'acord que aplicar el superàvit tal com es feia abans de l’entrada en vigor de la 
llei any 2012 no hauria d’afectar a l'estabilitat pressupostaria ni la regla de la despesa. 
Tenim confiança en que aquest tema es resolgui en breu ja que és una demanda de 
tots els Ajuntaments, que som, en definitiva els que en aquests moments 
econòmicament complicats tenim la necessitat de poder donar resposta als nostres 
ciutadans donant prioritat sense cap mena de restricció al que més convingui.  
A més d'aquesta moció avui presentada per els companys d'ERC –que votarem a 
favor– la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies han presentat una moció aquestes 
darreres hores, instant a més del que hem dit anteriorment al Govern de l'Estat i els 
grups parlamentaris del Congrés i del Senat que en previsió de la tardana entrada en 
vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017, la seva disposició 
addicional noranta-dosena estableixi que el termini temporal per poder realitzar la 
reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en relació 
amb els compromisos de despesa com amb les execucions. 
Votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Només agrair a tots els grups el seu suport a la moció. 
Òbviament que nosaltres volem fer un nou país on aquestes coses no passin, i on els 
ajuntaments estiguin molt més ben finançats, no només que puguin tenir superàvit. 
També és veritat que nosaltres mentre aquesta fita, que entenem que és breu, podem 
fer qualsevol cosa, de qualsevol manera, perquè l’Ajuntament d’aquesta ciutat tingui  
més diners per poder dedicar als ciutadans, nosaltres òbviament que ho continuarem 
fent; esperem que sigui durant molt i molt poc temps. 
 
Intervé l’Alcalde. Només si em permet afegir-hi una petita cosa: jo crec que els 
ajuntaments han donat una mostra clara que són capaços que quan ens han dit que 
ens hem d’apretar el cinturó ho hem fet, hem près decisions difícils –no aquest 
Ajuntament, sinó en general tots els ajuntaments– i que és el món municipal el que ha 
donat millor resposta a aquestes exigències d’Europa que ens obligaven a aquestes 
restriccions econòmiques durant molt de temps. En aquests moments, quan parlen del 
dèficit general de l’Estat, sempre acaben dient que una part és superàvit dels 
ajuntaments, el que acaba compensant especialment el dèficit de l’Estat, que és la part 
important del dèficit global, la gestió del que seria l’administració de l’Estat que ells no 
han estat capaços. Han estat capaços d’apretar-se el cinturó quan s’ha tractat de 
retallar els ingressos a comunitats autònomes o a ajuntaments.  
Per tant res més just que aquesta moció. Evidentment tots estem d’acord en que tan 
de bo al setembre, i si pot ser abans, abans, tinguem un nou país on les coses vagin 
de manera diferent, i que l’administració de l’Estat no se n’aprofiti de les 
administracions que deia el Sr. García al principi, de les administracions que estan a 
primera línia i que reben les peticions dels ciutadans, i que som les que moltes 
vegades els hi hem de tornar respostes que no ens agraden. 
 I una mica en la línia del que ha apuntat la Sra. Torras: és veritat que en la llei 
d’acompanyament dels pressupostos hi torna a haver el tema de les inversions 
financerament sostenibles: a pressupostos de l’estat espanyol, que no sé si 
s’aprovaran o no, però que crec jo que més enllà que no ens acabi afectant perquè 
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haguem estat capaços de tenir la nostra pròpia administració, algú s’ha de plantejar 
seriosament el finançament de l’administració local, perquè tal com van les coses no 
funciona i és d’una injustícia flagrant: qui compleix acaba essent castigat, i a més fins i 
tot se li acaba tutelant on pot destinar aquells diners que li han sobrat després de fer el 
seu propi esforç, això és una injustícia absoluta.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
13.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'OeC PER RECLAMAR EL RETORN DELS 

IMPORTS COBRATS INDEGUDAMENT PER PART DE LES EMPRESES 
D'ENERGIA, A LES FACTURES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC D'EDIFICIS I 

ENLLUMENAT PÚBLIC AMB TARIFES 3.0 I 3.1 CONTRACTATS PER 
L'AJUNTAMENT DES DE L'ENTRADA EN VIGOR DEL REIAL DECRET 1164/2001 

DE 26 D'OCTUBRE 
 
Núm. de referència : X2017010153     
Núm. expedient: SG022017000018 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que aquest grup municipal ha estat coneixedor que per part de les empreses 
subministradores d’energia han estat cobrant de manera presumptament il·legal, 
imports significatius en les factures de subministrament elèctric de diferents  
ajuntaments. 
 
Atès que segons regula el Reial decret 1164/2001 de 26 d’octubre, “por el que se 
establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica”, indicant en el seu article 9, que: “el control de la potència demandada es 
realitzarà mitjançant la instal·lació dels corresponents aparells de mesura (maxímetre)  
que registraran la potencia quart horària màxima demandada a cada període tarifari, 
punta, pla o vall del període de facturació”. 
 
Atès que l’any 2001 els comptadors eren mecànics i no incorporaven el maxímetre 
indicat,  donat que van començar a ser instal·lats per les empreses subministradores al 
voltant de l’any 2008. 
 
Atès que les comercialitzadores en el període comprès entre el 2001 i 2008 han estat 
facturant de forma sistemàtica el 100 % de la potència contractada, quan en realitat 
haurien d’haver facturat el 85% ja que els comptadors no incorporaven els elements 
necessaris per facturar correctament la potència contractada.  
 
Atès que en aquest període de temps, a la gran majoria dels subministraments, la 
potència contractada sempre es trobava per sobre de les necessitats, puix que era un 
concepte econòmic i no es tenien en compte els excessos o penalització per la seva 
configuració, de manera que les quantitats cobrades indegudament per les 
comercialitzadores podrien ser considerables. 
 
Atès que es possible que les comercialitzadores hagin pogut estar cobrant d'igual 
manera a partir del 2008, el 100% de la potència contractada, incorrent en un 
incompliment clar de la normativa legal que recull l'article 9 del Reial decret 1164/2001 
de 26 d’octubre que fixa els peatges d'accés i estableix que, en el tipus de tarifes per a 
empreses està regulat que s'apliqui un recàrrec en cas que el consum de potència 
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elèctrica sigui superior al contractat i una rebaixa si és menor.   
 
Atès que en diferents resolucions, la Direcció General d’Energia de la Generalitat de 
Catalunya ha exigit a diferents comercialitzadores que tornin els diners cobrats en 
excés de manera il·legal en diverses factures de subministrament elèctric, tot 
constatant, que les companyies van vulnerar la llei en cobrar més potència elèctrica de 
la demandada.  
 
Atès que aquest ajuntament ha contractat diferents subministraments d’energia 
afectats per aquesta legislació i que s’hagin pogut produït cobraments indeguts i 
presumptament il·legals per part de les empreses subministradores, d’acord amb el 
que indica la normativa vigent des de l’any 2001.  
 
Atès que la majoria dels possibles cobraments irregulars se situen en els contractes 
amb la tarifa 3.0 i 3.1 que es contracten per consums superiors als 15kW, estant 
obligades les empreses a instal·lar obligatòriament un maxímetre per mesurar la 
potència que s’ha utilitzat realment.   
 
Atès que la llei preveu que si la potència màxima demandada en el període a facturar 
és inferior al 85% de la potència contractada, la potència a facturar ha de ser com a 
màxim igual al 85% de l'esmentada potència contractada. 
 
Atès que aquest cobrament presumptament il·legal pot suposar desenes de milers 
d’euros incorrectament abonats pel nostre ajuntament en concepte de potencia no 
consumida, d’acord amb l’article 9 del Reial decret esmentat.  
 
Atès que el termini legal per poder fer reclamacions a les companyies elèctriques esta 
establert en un període de fins 15 anys enrere. 
 
El grup municipal d'Olot en Comú proposa al Ple els següents  
 
Acords: 
 
1.- Instar el Govern a que, en virtut de les competències atorgades per la Llei 24/2013, 

de 26 de desembre, del sector elèctric i per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), incoï una 
exhaustiva investigació que tingui com a objectiu aclarir la presumpta vulneració per 
part d'algunes empreses comercialitzadores d'energia elèctrica de la legislació en 
matèria de tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica. 

 
2.- Instar la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència al fet que, en virtut de 

les competències que li atorga la Llei 3/2013, de 4 de juny, dugui a terme les 
comprovacions necessàries de les propostes comercials de les empreses 
comercialitzadores d’energia elèctrica i, en cas que es demostrin vulneracions de 
les obligacions d’aquelles en relació al subministrament, iniciï els tràmits pertinents 
per sancionar aquelles empreses que hagin incorregut en elles. 

 
3.- Fer una revisió de totes les factures de subministrament elèctric de les tarifes 3.0 i 

3.1 abonades per aquest ajuntament des de la data d’entrada en vigor del Reial 
decret 1164/2001 de 26 d’octubre fins el dia d’avui. 

 
4.- Si del resultat de la revisió se’n deriven quantitats indegudament pagades, es 
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procedirà a la seva reclamació i el seu import es dedicarà a la lluita contra la 
pobresa energètica i l’estalvi energètic en els edificis públics del municipi. 

 
5.- Informar a tots els comerços i industries del municipi, sobre el possible cobrament 

indegut en les tarifes 3.0 i 3.1, en concepte de potència, efectuats per les empreses 
subministradores d’energia en el seus serveis contractats des de l’any 2001 i oferir-
los assessorament de com formular les reclamacions corresponents. 

 
6.- Traslladar els presents acords al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la  

Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, als Grups Polítics del 
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, a 
totes les empreses subministradores d’energia d’aquest ajuntament, a les 
Associacions de Veïns i Veïnes del municipi, a les associacions empresarials i de 
comerç  

 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En primer lloc dir 
que la proposta inicial de la moció, en la part dels acords s’ha modificat. De totes les 
maneres les modificacions, que he acceptat a proposta de l’equip de govern, entenc 
que no desvirtuen en absolut la sentit inicial de la moció. 
La moció va en la línia del títol que ha llegit l’Alcalde, la possibilitat de cobrament 
indeguts per part de les companyies elèctriques als ajuntaments. Aquesta és una 
realitat que ja s’ha pogut comprovar en altres ajuntaments de Catalunya, i el seu 
origen ve en el Reial Decret de 2001, que en concret a l’article 9 diu: “el control de la 
potència demandada es realitzarà mitjançant la instal·lació dels corresponents aparells 
de mesura (maxímetre) que registraran la potencia màxima demandada a cada 
període tarifari, punta, pla o vall del període de facturació”. 
L’any 2001 els comptadors eren mecànics i no incorporaven el maxímetre indicat, 
donat que més o menys va ser a partir de l’any 2008 que les companyies ho van 
incorporar. Per tant s’ha donat la situació i la possibilitat de cobraments indeguts i 
d’aquí el sentit de la moció: que es comprovi si aquest supòsit i un altre en el mateix 
sentit, que recull la mateixa moció, es dóna o no al nostre Ajuntament. Per tant 
aquesta seria la primera proposta, pel que respecta als acords. 
També el que demanem és que en cas que es comprovés que hi ha hagut cobraments 
indeguts, que aquests es poguessin dedicar a la pobresa energètica o bé a mesures 
de millora en la despesa d’energia elèctrica en edificis municipals. 
Dir en tot cas, perquè sembla que el 2001 és molt enllà, que hi ha la seguretat de la 
possibilitat de reclamar quinze anys enrere, vull dir que no estem parlant de coses que 
després no puguin ser plausibles.  
I alhora també, l’altre aspecte que demanem i que també recull la moció al final 
acordada, és que com aquesta possibilitat de cobraments indeguts és real i afecta en 
concret a les empreses, que es doni informació i assessorament si així ho demanen a 
empreses i petits negocis de la localitat que es puguin trobar en aquesta mateixa 
situació per poder fer la reclamació. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres votarem a 
favor de la moció. El que passa és que sí que voldríem afegir alguns comentaris al 
respecte, perquè sí que és molt específica i els acords són molt clars. Pensem que és 
un inici i és un final, aquesta moció el que planteja és un s’ha acabat el joc, s’ha 
acabat que les elèctriques juguin al que han jugat sempre, que és a mantenir 
l’oligopoli, posar els preus que ells volen –i a més a més ho demostraré amb dades–, i 
que els ajuntaments també canviïn la relació amb aquestes grans empreses, les quals 
recordem, no compleixen, en gran part, amb les directrius de la Llei 24/2015 referent a 
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la pobres energètica.  
Dades que nosaltres pensem que són importants recordar, mentre siguem aquí les 
aniré dient:  a Catalunya hi ha 272.000 llars on tots els seus membres estan a l’atur, 
dels quals 95.100 no reben cap prestació. També recordem que aquestes empreses, 
han encarit un 76% el preu de la factura de l’electricitat a l’estat espanyol, des de l’any 
2005, segons informe FACUA - Consumidors en Acció. 
Empreses, estem parlant d’Iberdrola, Endesa, Gas Natural; acumulen un benefici, 
només els primers sis mesos de l’any passat de 4.154 milions d’euros només en 
l’àmbit del subministrament. Per tenir-ho en compte, que estem parlant amb aquesta 
escòria d’empreses que juguen amb el dret de les persones a tenir llum, de tenir 
escalfor i poder menjar un plat calent. 
Dels punts que hem vist que són més aviat aplicables i de manera, podríem dir, 
immediata, que els podríem aplicar demà mateix: 
- Fer l’estudi detallat de les factures, el total de les quantitats indegudament 

facturades per les empreses i abonades en aquest Ajuntament. 
- Presentar una reclamació a les empreses energètiques, per la quantitat total 

cobrada il·legalment.  
- Interposar les denúncies per via administrativa o judicial. 
- Destinar els diners a la lluita contra la pobresa energètica, –això no fa falta ni dir-

ho–.  
Per tant instem també, a banda de complir amb aquests acords, a estudiar noves 
formes de concebre i d’entendre la gestió energètica. Parlem per exemple de 
l’experiència de Barcelona ciutat, ens sembla un exemple claríssim de cap on hem 
d’anar: crear una empresa municipal per tal de gestionar públicament aquest servei. 
Això d’entrada els semblarà com buscar una agulla en un paller, perquè l’equip de 
govern no està en aquesta tessitura, però la qüestió els que els animem a estudiar la 
viabilitat de gestionar també públicament aquest servei ara que s’acaba, d’aquí un any, 
el 2018, s’acaba la concessió, de l’empresa que tenim adjudicatària aquest 
ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Barnadas en representació del grup municipal ERC. Intentarem no 
repetir moltes coses de les que s’han dit hi estem completament d’acord, però sí que 
volem remarcar dues situacions: és a dir, a nivell de l’estat espanyol, ens trobem com 
sempre encallats amb aquests oligopolis elèctrics, amb aquestes empreses que 
d’alguna manera fan i desfan al seu aire sense cap tipus de control, que tenen als seus 
consells de direcció, alts càrrecs polítics,  de tots els governs que hi ha hagut a l’Estat 
–tant si parlem del PP com també del PSOE–.  
I l’altre dia, que alguns regidors hi eren, va venir el Sr. Pere Aragonés i ens recordava 
que paguem la factura elèctrica més cara d’Europa en proporció als serveis que se’ns 
ofereixen, i també ens va fer una apreciació curiosa i divertida, que com que anem bé 
de temps em permet-ho compartir aquí, que era que en el Consell de Ministres de 
l’estat espanyol va passar una cosa bastant extraordinària, i era que una persona entra 
essent Ministre –és igual, de l’Interior– i surt essent un enginyer elèctric i se’n va a una 
direcció d’una empresa elèctrica. I per tant tornem al mateix, ho hem repetit vàries 
vegades en aquest Ple: hem de fer una república de cap i de nou, hem de fer una 
república on això no passi, on l’estat tingui un control, i si més no, on aquests 
oligopolis elèctrics no es puguin muntar i als consells de direcció no hi hagi aquests 
tipus de personatges, diria jo, que aprofiten les portes giratòries per tenir una llarga 
vida econòmicament solucionada. 
I per tant, si tot això ens ho mirem des de la perspectiva de l’Estat, la veritat és que 
malgrat que nosaltres aquí puguem aprovar moltes mocions, no sé fins a quin punt 
tenen incidència, s’ha vist durant molts anys que realment cap. I per tant, si ho aterrem 
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a la feina que hem de fer des dels ajuntaments, sí que aquí tenim molt de recorregut, i 
de fet, d’entrada el propi ajuntament hauria de començar per revisar aquesta 
facturació, i en cas que per la falta d’aquesta maxímetres no s’ha pogut fer realment la 
facturació adequada, doncs recuperar els diners que calguin. I llavors penso que els 
equips tècnics de l’Ajuntament, una de les grans feines que podem fer per als 
ciutadans, per nosaltres mateixos que moltes vegades davant de la factura elèctrica no 
entenem un borrall del que ens diuen, són els tallers de factura elèctrica. Aquests 
tallers ja estan presents al PAES que tenim aprovat a l’Ajuntament, i aquests tallers 
podrien ajudar tant a particulars com a comerciants i industrials a tenir –sobretot en els 
particulars i comerciants– una clarividència sobre aquesta facturació, i per tant poder 
exigir una sèrie de coses que ara, a nivell de companyies comercialitzadores ja es 
poden fer; com per exemple: totes les dades nostres que tenen emmagatzemades de 
consums i que es poden reclamar, i així tu tens la pròpia informació del teu consum. I 
per tant amb aquests tallers de factura sí que podem realment ajudar els ciutadans, i 
tot això lliga amb aquesta idea que tornem a ser l’Ajuntament el pont entre aquests 
grans oligopolis i el ciutadà i per tant ajudar en el que sigui possible.  
Aprovarem evidentment aquesta moció, com no pot ser d’una altra manera, però 
veiem que la sortida és crear un estat, una república, on això no passi, i des de 
l’Ajuntament ajudar el màxim als ciutadans, perquè puguin d’alguna manera reclamar 
tots els seus drets davant d’aquestes generadores o comercialitzadores. 
 
Intervé el Sr. Gelis en nom de l’equip de govern. En primer lloc agrair al Sr. García que 
s’avingués a variar el contingut dels acords de la moció, perquè si no, no hauríem 
pogut aprovar-la, perquè l’Ajuntament d’Olot afortunadament té uns tècnics molt 
responsables i totes aquestes qüestions, ja des de l’any 2001, de la facturació i 
sobretot del 3.0 i d’aquest 15 % que no es podia facturar de potència si no es 
consumia, ja es tenia en compte, ha estat degudament comprovat i en aquest moment 
no tenim res a reclamar a cap de les companyies que ens han anat subministrant en 
aquest sentit. 
Per tant, estem d’acord en què es facin totes les accions que calguin per reclamar des 
d’on no se’ls hagi facturat adequadament la factura energètica, però insisteixo: des de 
l’Ajuntament d’Olot això no ens caldrà fer-ho, perquè des que es van sortir aquestes 
disposicions s’està complint amb la facturació tal com indicava la llei des de l’any 2001. 
 
Intervé el Sr. García. Gràcies a tots els grups per votar favorablement. Un parell de 
comentaris: un, és cert que davant d’aquesta problemàtica d’aquests monstres 
d’aquestes empreses tan grans, de vegades tenim la temptació de pensar que només 
es pot actuar també a nivell macro i pensem que a nivell local, iniciatives com aquesta 
o Somenergia o l’exemple que ha posat el regidor de la CUP, a Barcelona amb una 
petita iniciativa de la creació d’una empresa d’energia, es pot actuar.  
Només hi ha un aspecte que podem veure per comprovar la força d’aquests monstres: 
de les portes giratòries que ens han parlat i aquests exemples, el que gairebé primer 
que sortia era el de les companyies elèctriques; tots som coneixedors d’ex ministres 
que estan treballant per les companyies, per tant costa poc pensar que tota la 
legislació i tot el que regula aquest sector segurament s’adscrivia en el despatx 
d’alguna d’aquestes companyies. Però de totes maneres, malgrat això, sempre tenim 
la possibilitat de fer actuacions a nivell local per petites que siguin.  
I respecte al que ha comentat el Sr. Gelis, que segurament està bé la facturació a 
l’Ajuntament d’Olot, jo en tot cas posaria l’accent si en els comptadors existia el 
maxímetre o no. Em penso que és la clau de volta per poder-ho comprovar. En tot cas, 
això ho poden certificar, no hi haurà cap problema, i si està ben fet, està ben fet, però 
si no en tot cas, d’aquí la sol·licitud de la comprovació i acabar sabent com ha anat. 
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Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. És que el company de la CUP ha 
fet una intervenció dient que hi havia unes empreses escòria, una paraula 
desagradable, i ha parlat de Gas Natural. I em sap greu perquè Gas Natural per a mi 
és una gran empresa, la va muntar un senyor que es diu Farell i que li tinc un gran 
respecte. Per tant li agrairia que en aquest aspecte pogués rectificar, o si més no, 
pogués canviar la seva opinió.  
 
Respon el Sr. Rubió. Evidentment no la canviaré. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (8 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

14.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. García. Tornaré a una pregunta que li vaig fer a l’Alcalde en el Ple del 
mes passat perquè disculparà, però entenc que no em va respondre, i si comprova 
l’acta o el vídeo, em sembla que ho podrà comprovar.  
 
CAMPS DE FUTBOL DEL MORROT.- La pregunta era referida als camps de futbol del 
Morrot, que per contextualitzar, recordar que hi havia un desfasament en l’acabament 
de les obres que va més enllà del doble, és a dir, del 100 % del temps que estava 
previst. Per agafar un exemple seria com si les obres del Firal que està previst en un 
any, es fessin en dos; ens estaríem movent en aquests termes. 
En temes econòmics hi havia dos aspectes: un sobrecost  sobrevingut per coses que 
no eren conegudes i que havien anat passant a l’obra, i també de les millores que 
aquestes empreses quan estaven concursant havien dit que farien, ja la major part 
d’elles no les fan. La suma econòmica total del sobrecost i l’incompliment d’aquestes 
millores, està per sobre dels 200.000 euros, em sembla que és una quantitat important 
i la pregunta concreta que li vaig fer, i que al meu entendre no va respondre, perquè en 
aquestes situacions hi cap la possibilitat d’imposar una sèrie de penalitzacions a les 
empreses, sobretot, i més encara, pel tema del temps. Era saber en concret si ho 
pensen fer o no; aquesta seria una pregunta. 
I relacionat també amb això mateix, seria un prec. Degudament a tot això que he 
manifestat que s’ha anat donant en aquesta obra, jo el que demanaria a l’equip de 
govern és que sobre els camps de futbol del Morrot, quan s’acabin, perquè encara no 
s’han acabat, es faci l’informe final i ens puguin informar, m’és igual si és formalment 
aquí en un Ple com si és en alguna de les comissions d’esports o en una reunió que 
vostè pugui convocar. Però a mi em sembla que seria necessari que es redactés un 
informe final, on entre d’altres coses, es parlés de la demora en l’execució de l’obra, 
perquè se’ns diu que és tema de pluja, segur que hi ha influït, però em sembla que el 
doble del temps no hi cap aquesta justificació com a única, per tant hi ha altres coses. 
El tema que reculli també del sobrecost econòmic, el tema de la inaplicació de les 
millores i que en aquest sentit m’he trobat amb una sorpresa: en la Junta d’Esports ja 
es va aprovar una d’aquestes millores que estava previst que apliqués una de les 
empreses i que no s’aplica, ja l’Ajuntament s’ha compromès amb recursos propis a 
pagar-la. Llavors no ho acabo d’entendre molt bé perquè en l’obra aquesta, quan es va 
adjudicar el que es fa d’alguna manera és signar un contracte, que s’ha de complir en 
tots els seus termes, i estaríem davant d’una modificació d’un contracte que entenc 
que no troba un encaix amb el que s’ha fet fins ara a l’Ajuntament. I la sorpresa també 
perquè aquesta millora que oferia l’empresa estava valorada en una mica més de 
20.000 euros i la despesa que fa l’Ajuntament amb la contractació per executar 
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aquesta millora que no fa aquesta empresa, està sobre els 5.000 euros. Llavors 
m’entren dubtes: o bé estava sobrevalorat pel que feia a l’empresa o estem contractant 
un servei que potser se’ns quedarà curt, no ho sé.  
Per aquests motius una mica demanava que es pogués fer aquest informe final en què 
se’ns expliqui a bastament tot això. Jo reconec que potser amb una explicació àmplia i 
adequada, potser tot això troba la seva explicació, però en tot cas m’agradaria que es 
pogués fer.  
 
Respon l’Alcalde. Jo crec, m’ho he mirat ara expressament el que li vaig dir, que sí que 
li vaig donar resposta, intentaré tornar-hi, però és que a més sé positivament que vostè 
es va reunir amb l’enginyer municipal i va intentar donar-li resposta.   
Començaré per l‘informe final: per descomptat que hi haurà un informe final, i si hem 
de fer una sessió específica, la farem. L’informe final és l’acceptació de l’obra, i fer els 
números i quadrar-ho tot, i el problema d’aquesta obra, és que portem parlant-ne 
diverses vegades, i que arribarà un moment en què estarà tancada del tot. Ara ja la fan 
servir, una part ja l’hem incorporat dins l’inventari municipal per poder fer 
l’assegurança perquè tots els nens que estiguin allà estiguin ben assegurats. És una 
obra que ha quedat molt bé, que donarà un gran servei a la ciutat, i no hi ha cap mena 
de problema en intentar aclarir tot el que s’hagi d’aclarir. Però és que ja hi són aquests 
escrits, i no està tancat encara, perquè el normal seria esperar que tanquéssim, i que 
després ho intentéssim aclarir tot.  
Parlen de diverses coses: des del dia d’aquella tempesta, que va fer que caigués tot el 
mur allà als Mossos d’Esquadra i per tant l’empresa que s’havia de dedicar a fer 
d’altres coses, es va haver de dedicar a reconstruir un mur; a que ens hem trobat un 
cable elèctric que no podíem preveure que passava per dintre les instal·lacions del 
camp i que no hi ha de ser, que per tant hem hagut de fer tota una sèrie de treballs 
complementaris; que la paret on pensàvem que hi havia una base i que per tant només 
seria complementar-la, l’hem hagut de fer de cap i de nou perquè no hi havia base, i 
quan s’havia fet, no s’havia fet prou bé. I sobretot, i jo vaig intentar explicar-li, perquè 
crec que és la clau d’on ha estat el problema, i aquí  hem de reconèixer que hi ha un 
error de planificació, perquè vàrem decidir en el seu moment –i crec que això ha de 
constar en acta, perquè crec que li vaig dir– buscant l’especialització, que uns fessin 
camp de futbol i els altres fessin vestidors, i que les dues obres avançarien 
conjuntament i això va arribar un moment en què va ser absolutament impossible. I 
que va provocar que la gent que feia camps de futbol marxés, hagués de marxar 
perquè no podia fer res més, perquè hauria impedit el pas de les formigoneres i del 
material als qui estaven treballant. I aquesta és una causa molt important de retard de 
les obres.  
Aplicar sancions? Jo crec que les sancions s’haurien d’aplicar quan es demostri i quan 
hi ha una certa mala fe. I jo no li veig. Jo m’he estat reunint amb ells contínuament, he 
parlat amb els responsables de les empreses i he fet venir els propietaris de l’empresa 
repetidament aquí a la ciutat, als camps, i amb tots els treballadors municipals. Per 
tant, amb testimonis dient que n’havien de fer més via. Jo no he vist la mala fe, he vist 
que també algú es va pensar que al mes d’agost seria capaç de fer determinades 
obres i després es va trobar que les empreses subministradores havien tancat i no li 
arribava el material. Per tant excuses que em sembla que tenen una certa lògica, que 
estan explicades en la documentació, que jo crec que ja li han fet arribar o li han 
explicat.  
I que quant a terminis i sancions, doncs sí, s’han allargat però en tot moment, tots els 
nens de la ciutat que practiquen futbol han tingut unes instal·lacions, han tingut el lloc 
on practicar, i en aquest moment tenim uns camps de futbol i uns vestidors que jo crec 
que tothom que els veu, pensa que estan molt bé. Hem tardat uns mesos més, no sé 
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si és el doble exactament, jo crec que no és el doble però és igual. Amb justificacions 
de perquè han estat passant aquestes obres, i en cap d’aquestes justificacions jo hi he 
vist mala fe, jo el que he vist són justificacions que acaben presentant-les en una 
reunió tècnica que hem fet molt sovint per seguir l’obra, i ho hem entès, hi ha 
enginyeria que ho ha portat i tot està justificat i documentat. Evidentment que hi haurà 
un informe final que serà tot el que és el tancament, l’acceptació de l’obra per part de 
l’Ajuntament i si un dia ens hem de reunir específicament amb els responsables 
tècnics perquè li expliquin, o perquè ho expliquin a qui hi pugui tenir interès, ho 
organitzarem. 
En quant a les millores, és veritat, en un moment determinat, l’obra per determinades 
qüestions com aquestes que li he estat explicant, que els amidaments del formigó 
necessari era més del que s’havia previst inicialment, i que per tant ens desviàvem 
econòmicament, tècnicament varen decidir –i a més ho van decidir en conjunt, moltes 
persones a la reunió– que determinades millores no les executarien perquè l’obra no 
se’ns desviés massa econòmicament perquè no hi havia els diners; hi havia els diners 
amb els que havien fet la licitació, i prou. I aquesta obra que l’havíem comptat molt 
justa, i ja ho sabíem que era molt justa i ja ens ho havien dit diverses empreses que 
ens hauria agradat que s’haguéssin presentat, que no s’hi presentaven perquè els hi 
semblava que els números no sortien, que l’havien comptat molt justa. Doncs 
determinades millores vàrem haver-hi de renunciar. Però renunciar no vol dir que 
decidíssim no fer-les mai més, sinó renunciar vol dir que no es podien incloure en 
aquesta obra, i que en algun moment determinat, posar-hi més plaques solars que fes 
que aquesta instal·lació fos més sostenible, ho pensem fer, quan tinguem els diners. 
No amb els diners d’aquesta licitació, sinó que si hi ha una subvenció per part de la 
Generalitat o per part de la Diputació, o per part de qui sigui, ho aprofitarem i posarem 
aquestes plaques; no hi renunciem, pensem que tot el que es va posar a les millores 
són bones i és veritat, Esports s’ha avançat, i del seu propi pressupost, fent un 
sacrifici, ha volgut que l’entrada dels esportistes a la zona de vestidors estigués 
regulada, com està regulada en els vestidors del bàsquet o en els vestidors del 
patinatge. Amb la col·laboració de la Brigada i amb la col·laboració, em penso que una 
part de preinstal·lació sí que s’havia fet per part de l’empresa, han posat aquests torns 
d’entrada, que és una manera de controlar els nois que entren i d’ordenar, que la gent 
s’acostumi, que no tots els pares poden anar al vestidor, que allà hi ha els àrbitres i els 
jugadors. En fi, una millora que jo entenc que era necessària, que per això l’havíem 
posat i que no ens entrava per qüestions de diners. I quan hem hagut de decidir que 
una cosa no la farem, ha estat sabent-nos molt greu, i pensant que en un altre moment 
ho faríem. Jo crec que la diferència de preu, que és important, té a veure amb això: 
que una part de la preinstal·lació sí que s’havia fet, que la Brigada ha col·laborat, que 
ells han negociat directament amb l’empresa que subministra a tots els Pavellons 
perquè el sistema de control sigui el mateix, i han aconseguit aquest preu que 
realment amb pocs diners, pot fer la funció. Que després haurem de millorar-ho i 
potser haurem de posar-hi més ordinadors o el que sigui, és possible. Però no hi vegi 
res amagat aquí, sinó que jo crec que tot és explicable, que evidentment hi haurà un 
document final d’obra, que ja n’hi ha diversos de documents que corren, que aquí a 
l’Ajuntament si alguna cosa sobra són papers, perquè tot està explicat en papers, i que 
està a la seva entera disposició. Jo només espero que acabem del tot l’obra, que ho 
tanquem definitivament, i llavors hi haurà el document d’acceptació de l’obra, quedarà 
clar quines són les desviacions pressupostàries, quines són les millores que ens han 
quedat, i tingui per segur que si podem les executarem en el moment que tinguem 
diners per invertir en instal·lacions esportives. 
Potser una part també serà amb el mateix sistema, que des del pressupost propi 
d’inversions d’equipaments esportius que té l’Institut Municipal d’Esports, decidiran 
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posar-hi diners. I potser per a nosaltres serà molt important destinar uns diners a 
arreglar el camí que baixa de dalt el Morrot, que no ha quedat prou bé, que l’he anat a 
veure i hi he pujat; i en canvi els veïns del Morrot ens demanaven que el camí del 
cantó, que no entra dintre del pressupost. 
Hi haurà informe final, i si és necessari o els hi sembla convenient els arquitectes, 
l’enginyeria que ens ha ajudat a controlar-ho i els serveis tècnics municipals, els hi 
explicaran quines decisions s’han prés, que s’han prés d’una forma col·legiada, en 
unes reunions per fer el seguiment de l’obra, especialment quan vàrem veure que 
se’ns desviava en quant a terminis. I quant a terminis l’explicació és que han passat 
coses, que a més hi ha un problema de planificació perquè els que executaven les 
obres dels camps de futbol han hagut de marxar, perquè si no impedien que els 
vestidors es poguessin acabar. I mirin que van estudiar si amb una grua podien fer 
entrar material molt pesant, però necessitaven una grua tan grossa, que es va decidir 
que no era necessari.  
Jo estic molt content, quan hi vaig allà –hi passo molt sovint– de veure la quantitat de 
nens que juguen, espero que un dia del mes de juny puguem fer una gran festa amb 
els nens i amb els nois perquè és per a ells que hem fet això, una gran festa de futbol, 
i que això doni servei durant molts i molts anys, i amb això em quedaré. Però totes les 
explicacions que calguin, pot estar absolutament segur que els hi donaré.  
 
Intervé el Sr. García. 
 
EDIFICIS INACABATS.- Al llarg i ample de la ciutat tenim alguns moments que serien 
monuments a la bombolla immobiliària, d’esquelets urbans que estan aquí penjats que 
no sabem ben bé que passa. N’hi ha un en especial que és a la zona de Sant Miquel, 
a la carretera de la Canya, que és un esquelet de formigó immens inacabat, i una mica 
seria saber si ens poden dir quina és la situació d’aquests edificis, si sabem com està, 
si l’Ajuntament té alguna previsió de fer alguna cosa respecte d’això; si ens poden 
explicar una mica el plantejament que té l’Ajuntament. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte al tema de la bombolla immobiliària i tot el tema de 
pisos, i en concret els pisos de la carretera de la Canya i el camí de les Bruixes. 
Afortunadament alguns dels que teníem pendents d’acabar, començaran o han 
començat ja les obres, en concret em refereixo a dos blocs: un a l’Estació d’autobusos, 
estarà acabat tot aquell bloc de pisos a final d’any, aquesta és la previsió i així ens ho 
ha confirmat l’empresa que ho torna a tirar endavant; i aquí al carrer Estorch i Siqués, 
a tocar de la plaça Balmes que també hi ha un bloc, també en breu començaran els 
pisos, ens han demanat la renovació de la llicència amb el compromís que acabarien, 
per tant ens creiem que això serà així. 
En concret, als que vostè feia referència de la carretera de la Canya, aquests estan en 
un procediment concursal, sí que anem seguint tota la situació d’aquestes pisos, 
perquè segur que a tots els que estem aquí  ens fa un mal d’ulls increïble. Anem 
seguint tot aquest procediment, hi ha un administrador concursal, al qual no hi podem 
accedir, sí que sabem que hi ha un cert embolic en quant a hipoteques i coses 
d’aquest tipus. Si en un moment determinat, la nostra intervenció com a ajuntament 
pogués fer que allò es desencallés i trobar una solució millor que no pas com estan 
ara, intervindríem. Però en aquest moment no tenim aquesta capacitat. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Nosaltres com que els plens últimament solen ser molt curts, hi ha 
molt pocs punts, no sabem quina dinàmica han agafat potser de portar-ho tot a la 
Junta de Govern, nosaltres tenim nou preguntes i alguns precs. Començaré amb un 
prec. 
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Intervé l’Alcalde. Jo crec que la durada del Ple, i vostè mateix ho ha reconegut, més 
aviat s’allarguen respecte d’altres anys; aquest sí que és curt, però no ho són si s’ho 
miren en conjunt. I crec que el Ple del mes que ve s’allargarà bastant, perquè vindrà 
una part molt important de temes del Firal, i per tant segur que tindrem debat. 
No hem canviat el criteri del que va a la Junta de Govern Local i del que va a Ple i a 
més ho vàrem aprovar en el Ple de cartipàs, això és una cosa que està regulada; no 
hem canviat cap criteri. La durada és la que és i de vegades depèn de les 
intervencions que hi puguin haver.   
 
MATÍS RÈPLICA PUNT NÚM. 13.- Volia matisar la meva paraula, que li ha molestat al 
regidor, l’hi diré a l’Alcalde, i si cal, li traslladi. Potser he estat massa prudent, he dit 
que eren “escòria”, doncs bé, volia dir que són uns assassins, perquè una empresa 
com Gas Natural, que guanya 930 milions d’euros i deixa morir una persona a Reus, 
preguntem-li a la família si són assassins o no. 
 
Respon l’Alcalde. Jo crec que es poden dir les coses intentant no ofendre a ningú, per 
més que un estigui al màxim en desacord amb qualsevol mena d’actuació. I jo crec 
que aquest era el sentit de la intervenció del Sr. Guix.  
Els barcelonistes ens sentim molt ofesos perquè un senyor ha dit una cosa, que al final 
tant ens fa, que digui el que vulgui...  
Però només és això, que en el Ple intentem tractar-nos amb educació,  pensem el que 
pensem de qui sigui. Aquest és el sentit de la intervenció, més enllà que vostè té tota 
la llibertat per fer les afirmacions, que comporten responsabilitat després, però tota la 
llibertat per fer totes les afirmacions que tots els regidors vulguin fer i per això jo 
defensaré al màxim que tothom digui el que cregui que ha de dir.  
 
Intervé el Sr. Rubió. 
 
INVITACIÓ.- Un altre prec que els volem fer és que el dissabte al matí nosaltres hem 
convidat la Sra. Fàtima Taleb, regidora de Guanyem Badalona i els convidem a venir 
en aquest acte al barri de Sant Miquel. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Passaré a fer les preguntes, que són preguntes que havíem 
pensat per a l’anterior Ple, però com que es va allargar, vàrem decidir aguantar-les a 
aquest Ple. 
 
FIRA DE L’EMBOTIT.- Quant ha costat la promoció i publicitat de la Fira de l’Embotit?  
Com és que en el marc d’aquesta fira es pugui cuinar al mig del Firal i no permetem 
que altres entitats hi cuinin en els seus actes que proposen? 
 
Respon el Sr. Vayreda. Quant al tema de la promoció, ara parlo de memòria, no sé si 
són uns 7.000 euros, més o menys. De cuina, nosaltres no tenim constància que 
s’hagi cuinat, una cosa és que s’hagin fet tastos amb plats preparats, però la filosofia 
del Pla d’usos era que no hi haguessin cuinats amb grans fumeies, que no s’embrutís 
el terra amb oli; això em sembla que no s’ha fet. En tot cas és un Pla d’usos que ara 
quan comencem el PIAM tenim el compromís de revisar i de parlar-ne i veure si 
aquesta filosofia s’ha de mantenir, però és un tema que en breu podrem començar a 
treballar.  
Intervé el Sr. Rubió.  
 
CONSELL RECTOR DE RÀDIO OLOT.- Als decrets del mes de març hi havia una 
visita de l’Alcalde, on es va reunir el Consell Rector de Ràdio Olot. Ens agradaria 
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saber de què es va parlar en aquesta reunió.    
 
Respon l’Alcalde. Tenen a la seva disposició, i si ho volen només han de fer que dir-
ho, les actes de les reunions, perquè s’aixeca acta evidentment, de tots els consells 
d’administració i de les assemblees que es puguin fer a Ràdio Olot, tenen a la seva 
disposició tota la documentació i tota la informació que vulguin. Sàpiguen que parlem 
molt sovint de l’aspecte econòmic, que fem un seguiment econòmic molt acurat, 
perquè Ràdio Olot surt d’una situació molt complexa i estem anant bé, i des d’aquí jo 
felicito directament els responsables de Ràdio Olot i tots els treballadors de Ràdio Olot, 
que han fet un gran sacrifici per mantenir la ràdio en funcionament i per mantenir-la en 
marxa; en aquests moments estem en una situació econòmica molt millor. I després 
podem parlar alguna cosa de línies generals, però principalment del que parlem és 
organització i economia. De la resta, sol ser anecdòtic el que parlem. Si volen 
qualsevol acta, jo crec que les tinc guardades, si no des de Ràdio Olot els hi donarem, 
el Sr. Viñas que és la persona que porta tota la comptabilitat, també els hi pot donar 
totes les explicacions que vulguin des de l’àmbit econòmic. Ara no puc donar-los més 
explicacions que aquestes.  
 
Intervé el Sr. Rubió.  
 
LICITACIÓ RESTAURANT AL MONTSACOPA.- Com ha anat la concurrència pública 
per la licitació del bar-restaurant a dalt de Montsacopa?  A qui s’ha adjudicat? 
 
Respon el Sr. Vayreda. Avui s’ha obert el sobre 2, és un procés obert i per tant li 
agrairia que si vol qualsevol informació la demani, jo públicament no comentaré un 
procés que està obert. 
 
Intervé el Sr. Rubió.  
 
SENYALITZACIÓ CAMÍ MONTSACOPA.- És una demanda d’alguns veïns. Han posat 
un senyal a l’entrada del camí cap el Montsacopa, just al revolt del Cementiri, on 
s’indica que la circulació és prohibida excepte veïns i veïnes però aquest senyal s’ha 
col·locat en una zona que no es veu. Demanem que es pugui col·locar just al costat de 
la carretera, que realment sigui visible i sigui útil.  
 
Respon el Sr. Gelis. Col·locar senyals sempre és una cosa complicada, perquè o bé hi 
ha entrades de cases, entrades de vehicles; aquesta en concret no ho sé. Sé que 
n’hem parlat vàries vegades de la senyalització aquesta del Montsacopa, que hi ha 
hagut algun problema quan hem fet aquesta restricció a demanda dels veïns. Mirarem 
la col·locació d’aquest senyal, quina és la problemàtica i si es pot resoldre ho farem, 
ara mateix ho desconec.  
 
Intervé el Sr. Rubió.  
 
SISMÒGRAF.- Nosaltres no solem felicitar, perquè felicitaríem a moltes persones i a 
moltes entitats, però sí que volem destacar l’èxit del Festival Sismògraf, pensem que 
és un festival que s’ha consolidat, i que és molt popular, i quan una cosa està ben feta 
també ho sabem dir.  
Però en una de les actuacions que es va fer a la gredera, vàrem veure com molta gent 
pujava per veure l’espectacle, a la gredera, quan aquestes grederes estan protegides 
perquè s’esllavissen i això comporta que es vagin deteriorant. Llavors demanaríem 
que ho tinguin en compte de cares a altres edicions que si fan actuacions en aquell 
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espai, s’intenti que la gent no pugui accedir a les grederes. 
 
Intervé l’Alcalde. Aprofito per arreglar una errada en el despatx oficial, que és de no 
haver felicitat a totes les persones que han treballat des de l’Institut de Cultura, i per 
tant adherir-me a les paraules del Sr. Rubió, perquè realment Sismògraf va estar molt 
bé.  
 
Intervé el Sr. Berga. Agraeixo moltíssim la felicitació pel Festival, i segurament s’han 
produït situacions d’aquestes. Una de les idees principals del Sismògraf és que estem 
més preocupats per la qualitat que per la quantitat, i intentem que cada actuació, les 
de carrer, no només sigui la part de dansa que es veu, sinó que l’entorn acompanyi i 
per això s’ha buscat, des del Molí d’en Climent a les grederes, la plaça del Teatre, Pia 
Almoina... S’ha intentat que aquestes quaranta-vuit actuacions que hi havia, fossin el 
màxim variades possible per arribar a diferents escenaris de la ciutat. 
Desconeixia que hi havia hagut aquest problema a la gredera, doncs per tenir-lo en 
compte de cara a futures edicions, que un lloc així sensible, si és que s’hi acaba fent 
una actuació, protegir-ho bé.  
 
Intervé la Sra. Tresserras.  
 
EXEMPCIÓ IBI.- Té bastant a veure amb la resolució que hem aprovat abans de l’IBI. 
La pregunta és: vista aquesta opció, volem preguntar si la resta de pisos que són 
propietat de la Generalitat que són de protecció oficial, que tenen degudament el 
conveni subscrit amb l’Ajuntament de gestió per part de l’Ajuntament, podem demanar 
també l’exempció d’IBI per part dels llogaters. 
 
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Referent al que comentava la Sra. Tresserras, els hi 
recordaré que aquest any les Ordenances Fiscals estableixen, entre d’altres, la 
bonificació del 95 %, que els hi he comentat abans, de la quota íntegra dels impostos 
de tots els immobles dedicats a lloguer social, propietat d’una administració pública, 
sempre que sobre ells hi hagi subscrit un encàrrec de gestió amb l’Ajuntament d’Olot. 
Per tant, òbviament, si està dintre les Ordenances ho hem de complir. No obstant això, 
ho tindrem en compte i els hi contestaré en breu. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. 
 
EDIFICIS CIUTAT DECLARATS BÉ CULTURAL INTERÈS LOCAL.- La pregunta té a 
veure amb dos elements patrimonials de la ciutat, dos edificis. Un és l’església de la 
casa Batlló, una església que hi ha al carrer Sant Rafel, la casa Batlló és una casa que 
estava al carrer Sant Rafel, que feia cantonada que ja no existeix, un edifici rodó, i 
aquesta era la seva església. És una església neogòtica, declarada BCIL –bé cultural 
d’interès local– i estan fent obres i no sabem ben bé que s’hi farà. La pregunta és si es 
mantindrà els elements que tenen interès arquitectònic, que és tot l’encaixonat de la 
teulada, com algunes peces que ens semblen interessants?  
I l’altre immoble a la finca que està en venda al carrer Sant Ferriol, una casa 
modernista, de finals del modernisme, que també està catalogada. Si el fet de la venda 
pot perjudicar el fet de l’ús que se’n pugui fer, i per tant si es mantindrà la catalogació 
de bé cultural d’interès local. 
 
Respon el Sr. Gelis. L’esglèsia de la casa Batlló ja no és esglèsia de fa molts anys. 
Allà es va presentar un projecte per fer-hi una botiga, llavors respectant tot el que 
s’hagi de respectar en el projecte varen donar la llicència d’obres corresponent, estic 
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absolutament segur que està ben donada i que es respectarà tot el que convé, i es 
faran les revisions corresponents. Si té un interès en concret en això, no hi ha cap 
inconvenient que un dia quedem i pugui veure el projecte, i veurà com està tot. 
Respecte a l’immoble del carrer Sant Ferriol que està en venda, i que és un BCIL no 
canviarà amb la venda, és el que és, té la qualificació que té, per tant hi haurà un altre 
propietari però no canviarà i continuarà tenint la mateixa qualificació que té en aquest 
moment. 
 
Intervé la Sra. Tresserras.  
 
ENTRADES I SORTIDES DE LES ESCOLES.- Volem preguntar si a nivell de mobilitat 
sostenible a la ciutat han pensat alguna actuació o mesura perquè els pares que 
acompanyen els fills a les escoles, i que aparquen als centres educatius, que 
aparquen davant, posen els quatre intermitents i deixen els nanos i tornen... això 
provoca uns col·lapses als matins, importants. Quines accions han pensat per 
aquestes escoles i aquests col·lapses matinals i de tarda? 
 
Respon el Sr. Gelis. És cert, no tenim cap solució màgica per a això, tots els pares 
volen deixar el seu fill, si poguessin al pupitre de l’escola li deixarien amb el cotxe; és 
així, ho veuen cada dia a totes les escoles. A més quan la Policia Municipal els avisa 
que poden fer nosa, es creen unes tensions importants, especialment amb els avis, 
perquè no són només pares sinó que hi ha molts avis que acompanyen la mainada. I 
hem de ser una mica tolerants i demanar que la gent tingui respecte, però té una 
solució molt difícil evitar que la gent arribi amb el vehicle a l’escola, i sobretot si són 
mainada petita, encara això és més complicat.  
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
AJUDES FORMACIÓ FORA LA COMARCA PER PERSONES ATURADES.- El passat 
7 de febrer l’Ajuntament va anunciar públicament (tele, radio, premsa) unes ajudes de 
mobilitat a persones desocupades els quals realitzessin cursos de formació 
ocupacional fora de la Garrotxa. I nosaltres ens preguntem: Com estan aquestes 
ajudes? Ja s’han aprovat les seves bases?  Quin procediment s’ha de seguir per 
demanar-les? 
 
Respon la Sra. Zambrano. Fa aproximadament dos mesos es van publicar, es va fer 
una roda de premsa; aquestes ajudes estan obertes. La manera com funcionen és que 
una persona que estigui aturada que necessiti formació, i que a Olot no se li pugui 
implantar i vagi fora, presentant els justificants que ha assistit al curs i presentant 
justificants de les despeses que ha tingut de transport, se l’hi paga, un cop fet se l’hi 
paga. Nosaltres hem estat trucant, des de les Mates, a gent que havia parlat que 
potser hi estaria interessada, per si tenen un problema que no poden anticipar els 
diners, es podria arribar a algun acord. De moment ningú ho ha demanat, està obert 
fins el desembre i estem totalment disposats a tenir en compte qualsevol necessitat de 
qualsevol persona aturada que es vulgui formar.  
 
Intervé la Sra. Descals 
 
FORMACIÓ A L’IES GARROTXA.- Això ja havia sortit en el Dinàmig, tenim un institut, 
l’IES Garrotxa, que té moltes aules, que fa formació professional . si seria possible 
plantejar que es poguéssin homologar –no sé si estan homologades– les aules per 
part del SOC i poder impartir d’aquesta manera cursos, que es puguin donar certificats 
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de professionalització, de mecànica, electrònica... perquè cada vegada hi ha més 
demandes de feina d’empreses que demanen lampistes, electricistes, i potser no hi ha 
persones que tenen aquestes certificacions de la professionalització. I seria una bona 
manera per ocupar l’Institut a hores que està lliure, utilitzar un recurs que ja hi és, a 
més hi ha les eines, i poder fer-ho servir per fer aquests cursos, que expedeixin 
aquests certificats de professionalitat. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Ja ens hem reunit amb el SOC –el Departament, l’Alcalde i jo 
mateix–, que està en procés, esperem, de vies de solució i per tant creiem que en breu 
ja es podran fer aquests cursos.  
 
Respon la Sra. Zambrano. Hi ha una persona, un privat aquí a Olot, que implanta 
cursos de mecànica, que ho té tot homologat i que cada any, depèn de les necessitats 
que hi ha ell es va ajustant, depèn de les demandes.  
En quant al que comentava vostè del tema d’Electricitat i Mecànica des de  l’IES 
Garrotxa, ho fan, se’n cuiden, sí que hi ha molta demanda, però nosaltres –li sabrà dir 
millor el Sr. Mir– però fem tot el que podem per cobrir aquestes places, que sí que és 
cert que tantes com n’hi ha es demanden, però si la gent no s’hi apunta més; em 
sembla que es fa tot i més. 
 
Intervé l’Alcalde. Sr. Jaume Mir si vol complementar el tema de l’IES Garrotxa. 
 
Intervé el Sr. Mir. El tema de l’IES Garrotxa, és evident que té uns espais molt 
adequats per fer aquests cursos de formació i a més les especialitats que fa allà faria 
falta. Fa un mes que les aules estan homologades, per tant, es podran fer cursos allà. 
El problema és, no tant l’homologació de les aules, sinó la concessió dels cursos; els 
cursos abans es concedien d’una manera, ara s’ha canviat el sistema i es fa per 
concurs públic. L’IES Garrotxa ja s’hi va presentar l’any passat, però no va acabar 
d’arribar per molt poquet. Llavors hem estat treballant amb el SOC i amb l’IES per 
veure què s’havia de modificar en la demanda que es feia des de l’Institut perquè en la 
propera oferta de cursos pogués entrar, i esperem que això sigui així.  
 
Intervé el Sr. Juncà. 
 
COLÒNIES DE GATS.- Fa setmanes que rebem queixes de veïns de diferents barris 
de la ciutat sobre aquest tema, sobretot a Sant Cristòfor les Fonts i el Pla de Dalt. 
Voldríem saber quin diagnòstic feien des de l’equip de govern d’aquest problema i 
quines actuacions tenen pensades per fer-hi front. 
 
Respon el Sr. Guix. Efectivament aquest és un problema que tenim a la ciutat, no 
únicament a Olot, a les ciutats de Catalunya i també hi ha molts nuclis rurals que 
pateixen aquest problema. La llei aprovada pel Parlament de Catalunya 22/2003, que 
és la Llei de protecció dels animals, no permet eliminar cap animal, ni gos ni gat, i 
llavors el que passa és que tenim gats abandonats per la ciutat, que són colònies, i 
llavors hi ha gent que de forma voluntària o involuntària, però bàsicament voluntària, 
són alimentadors de gats. I això el que provoca és que aquests gats salvatges o que 
estan per la ciutat amb una bona alimentació fan més gats, gatinen més, i tenim més 
colònia. Concretament aquí a Olot tenim problemes al barri vell, a Sant Miquel, al Pla 
de Dalt, a Sant Roc, etc.  
Què es fa en aquestes situacions? El que fem és intentar  que no hi hagi alimentadors 
de gats, o que hi hagi els mínims possibles, fer una tasca pedagògica intentant que 
aquesta gent no faci aquest tipus d’alimentació, i després també des del SIGMA i 
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també des d’una entitat que es diu Progat, que tenim un conveni amb ells, el que fem 
és esterilitzar les gates i gats. Ara ja en portem un centenar aquest any, haurem 
provocat que hi hagi uns 600 naixements menys. Però aquest és un problema que 
tenim a la ciutat, és veritat, hi estem treballant. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
PERE LLOSES.- A nosaltres ens ha arribat també una petició que es va fer el 2015, 
amb la Ciutat dels detalls, sobre posar un llum al carrer Pere Lloses, cantonada  amb 
Reis Catòlics, perquè quan s’apaguen els llums de la farmàcia i de la botiga que hi ha 
més amunt, queda molt fosc, i des de l’Ajuntament es va respondre en aquell moment, 
que va ser el 2015, que s’estava mirant de fer canvis en alguns enllumenats de la 
ciutat i que ja es miraria de solventar. En aquests moments no s’ha solventat aquest 
problema concret, pensem que un llum és relativament fàcil de trobar el pressupost per 
poder-lo posar, i en canvi és una cantonada que dóna dificultats i que queda molt 
fosca, en el moment precisament que és necessària la llum. 
 
Respon el Sr. Gelis. Segur que no és una qüestió pressupostària, segur, potser hi ha 
algun problema que arribi o no algun cablejat allà; no ho sé, ho mirarem i en tot cas li 
donarem resposta, si és pot fer de seguida, i si no li farem saber quina és la solució o 
la problemàtica que hi ha allà.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de deu del vespre, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


