ACTA NÚM. 6
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 25 DE MAIG DE 2017
1a. CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2017000006

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 de maig de 2017, a les set 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),
Núria Fité i Grabalosa (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).
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
Excusa la seva assistència l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Intervé l’Alcalde. Aquest Ple té una part extraordinària, i començarem per aquí abans
d’entrar en tots els punts de l’ordre del dia. Com fem cada any, cedim la paraula al Sr.
Jaume Saura que ve en representació del Síndic de Greuges de Catalunya.
Expressar-li la nostra satisfacció, a mi m’agrada que des que vàrem començar amb el
Síndic Sr. Ribó, que ha vingut cada any en el Ple del mes de maig aquí a Olot, que ens
recordem que hi ha el Síndic, que sàpiguem que és una via on els ciutadans
expressen les seves opinions, i a mi m’agrada sentir, tenir contacte, que ens coneguin,
que ens vegin la cara, i en qualsevol moment, per coses que probablement fem
malament –perquè estem convençuts que fem moltes coses malament– que hi hagi
una via oberta perquè ells ens puguin advertir, explicar, i dir-nos totes aquelles coses
que probablement podem millorar.
M’avanço només un segon per agrair els olotins, perquè tal com li deia al Sr. Saura,
són molt bones persones i aquest any no han presentat cap queixa en relació a
l’Ajuntament. Per tant, torno a dir, no és que siguem nosaltres un model d’excel·lència,
sinó que és perquè els olotins són molt bones persones.
Dit això passo la paraula al representant del Síndic, perquè ens parli, i després ens faci
la seva intervenció, i després passaré la paraula a tots els grups per si voleu dir-hi
alguna cosa.
6.1. - DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES EN RELACIÓ A
LES ACTUACIONS DUTES A TERME A OLOT
Núm. de referència : X2017012860
Núm. expedient: SG052017000007
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El Síndic dóna compte de l’informe anual de l’any 2016, en relació a les actuacions
dutes a terme a Olot.
Els diferents grups municipals intervenen individualment per agrair al Síndic la seva
tasca i la presentació de l’informe en la sessió plenària.
El Ple es dóna per assabentat.
El Síndic de Greuges abandona la sessió.
Intervé l’Alcalde per obrir la sessió del Ple ordinari.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2. - DESPATX OFICIAL
Intervé l’Alcalde. Deixeu-me que comenci, perquè per desgràcia s’ha anat fent habitual
el fet d’haver d’haver d’anar parlant del rebuig a la violència de qualsevol tipus. De tant
en tant crec que està bé que també ho expressem aquí al Ple, ara amb l’atemptat que
hi va haver a Manchester, potser colpeja una mica més perquè és un concert amb gent
molt jove, però tal com vàrem dir l’última vegada, qualsevol tipus de violència, en
qualsevol lloc del món, la violència mai no és la solució. I per tant proposo expressar
públicament, perquè només serveix això, el rebuig del Ple de l’Ajuntament d’Olot a
qualsevol tipus de violència.
La segona cosa són tota una sèrie de felicitacions a les nostres entitats esportives, que
estan imparables: al Club Patinatge Artístic Olot per haver guanyat el campionat
europeu; al Tennis Taula Olot que ha ascendit un equip a Divisió d’Honor del tennis
taula estatal, i l’equip que venia a darrera ha pujat a primera divisió, o sigui ha fet un
doble ascens; l’altre dia vàrem estar parlant amb ells, a veure si els hi podem donar un
petit cop de mà i poden competir l’any que ve, perquè s’ho mereixen perquè s’ho han
guanyat ells amb esforç personal. Per tant, enviar-los-hi, si hi esteu d’acord, aquesta
felicitació del Ple. Al Club Atlètic Garrotxa, que practica futbol amb discapacitats, i que
va tenir un gran èxit en el Torneig Internacional de Futbol Base MIC; si us sembla
també els hi farem arribar aquesta felicitació i aquest orgull de la ciutat per la seva
participació i pel seu èxit. A la Unió Esportiva Olot, que esperem poder-la continuar
felicitant, però per ser Campiona Tercera Divisió per cinquè cop a la seva història, crec
que també es mereixen la felicitació. Per tant en esports estem imparables.
Crec que també és de justícia felicitar els germans Juncà del Restaurant Ca l’Enric pel
reconeixement en aquesta prestigiosa llista dels restaurants més reconeguts d’Europa,
en una posició destacada.
I finalment una sorpresa que ha aparegut d’última hora, però que realment és molt
rellevant i que segur que podem fer alguna cosa més. Resulta que justament avui, la
Fusteria Besora compleix 375 anys i té documentats els 375 anys d’història; no
sempre com a fusteria, però com a empresa sí. Si us sembla els hi farem arribar la
felicitació del Ple i després potser des de promoció de la ciutat que els reconeguin,
perquè entreguem premis de 100 anys i de 125 anys, i a can Besora tenen papers que
demostren que des de l’any 1642 estan al servei dels olotins.
I també, perquè crec que està bé i que dóna sentiment d’orgull de ciutat, la Xarxa
espavilada va recollint premis, ahir a Construmat, sé que d’aquí a pocs dies en rebrà
un altre. Jo crec que aquest reconeixement que ens estan fent des de moltes
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institucions i moltes instàncies és bo, i per tant donar-ne compte al Ple crec que està
bé.
La resta de visites, i dels actes als quals he assistit com a Alcalde, com que en vaig
donant compte a la Junta de Govern Local, si us sembla m’ho saltaria i si algú vol
qualsevol mena d’aclariment, estic a la seva disposició.
Seguidament, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des
de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 27 d’abril :
- de particulars : 33
- d’entitats: 38
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 28 d’abril, va rebre la visita a Olot del Sr. OCTAVI BONO, Director general de
Turisme, amb qui varen mantenir una reunió de treball i li varen ensenyar el Volcà
Montsacopa. A continuació, se’n va anar a Santa Pau amb representants de Turisme
Garrotxa.
- el dia 8 de maig, es va entrevistar amb el Sr. DAMIÀ CALVET, Director de l’Institut
Català del Sòl. I a la tarda, va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio
Olot.
- i el dia 10 de maig, va rebre la visita del Sr. FRANCESC TEN, Director dels Serveis
Territorials de Cultura de la Generalitat, acompanyat de la Sra. MARIONA ABELLÓ,
cap del servei de Patrimoni, que varen venir a anunciar la declaració dels edificis del
Teatre i de l’Hospici com a béns culturals.
A continuació el Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit
durant el mateix període :
- el dia 28 d’abril, va assistir a la Junta del Sigma i a la tarda va participar de la
celebració del “Dia de les Esquadres “ que va tenir lloc a la Sala Torín.
- el dia 29 d’abril, va assistir al 75è Recital dels Amics de les Lletres garrotxines que
va tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 30 d’abril va ser present a la sortida de la cursa de la Moixina i va presenciar el
partit de futbol de la UE Olot – Vilafranca.
- el dia 1 de maig, va visitar els organitzadors del Concurs de cant d’ocells que va tenir
lloc al Pavelló firal i va visitar les diferents activitats que se celebraven en els carrers
més cèntrics de la ciutat amb motiu de la Fira de Primavera.
- el dia 2 de maig es va desplaçar a Barcelona per assistir a la Junta General i
Assemblea del Consorci de Salut i Social de Catalunya, a la qual hi va ser present el
M. Hble. Sr. Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 4 es va desplaçar a Tàrrega per assistir a la Comissió Executiva de l’AMI i a la
tarda, va assistir a la Junta General de Dinàmig, que va tenir lloc a la seva seu
(C.Lorenzana 15) .
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- el dia 6 de maig, va anar a donar la benvinguda als participants de la nova edició de
Robolot Team que va tenir lloc al Casal Marià, seguidament a l’obertura de la 8ª
Marató de sang que va tenir lloc al pati de l’Hospici i a continuació a l’acte de
celebració del 20è aniversari de l’esplai Garbuix que va tenir lloc a la seva seu del c/
Proa.
- el dia 7 de maig, va acompanyar el CIT en la visita que va fer a la darrera mare a
l’Hospital d’Olot i a l’homenatge a la mare que va fer a Plaça Clarà i a la tarda va
presenciar el partit de la UE Olot amb Castelldefels, on l’equip olotí es va proclamar
campió de Tercera Divisió.
- el dia 12 de maig, juntament amb el regidor de Serveis Socials Josep Berga, es va
desplaçar a Manlleu, per assistir a la presentació del servei de teràpia ocupacional de
les comarques d’Osona, Garrotxa i Ripolllès, que va tenir lloc al Museu industrial del
Ter i a la qual va ser present l’Hble. Sra. Dolors Bassa, Consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies.
- el dilluns 15 de maig, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc i a
una reunió de seguiment del Firal amb els arquitectes redactors del projecte i amb
tècnics municipals.
- el dia 16 de maig va assistir a una jornada de formació que va impartir la Dra.
Fernández Bozal als patrons de diferents Patronats i que va tenir lloc a les
dependències de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
- el dia 17 de maig va tenir una reunió amb el grup assessor de la prova pilot a Olot
del projecte “Europace” a la qual hi va assistir la Sra. JANE ELIAS, coordinadora del
programa “Pace” a Sonoma (Califòrnia).
- el dia 20 maig, va presenciar la sortida del Rally Volcans de cotxes antics que va tenir
lloc al Passeig de Barcelona i al vespre, va assistir a la xerrada que portava per títol :
“Com hauria de ser el sistema educatiu per al nou estat català?”, que va tenir lloc a la
sala d’actes de l’Arxiu Comarcal.
- el dia 21 de maig, va ser present a la rebuda de colles castelleres gironines que va
tenir lloc a la Plaça major, amb motiu de la celebració del 15è aniversari dels Xerrics. I
a continuació, va assistir a la celebració del 22è aniversari de la Residència
Montsacopa.
- i finalment, el dia 23 de maig va assistir a l’Assemblea del Consorci de les Vies
Verdes que va tenir lloc a la Diputació de Girona.
3.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2017LDEC001149 al 2017LDEC001399.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
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5.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES
Núm. de referència : X2017012921
Núm. expedient: SG052017000008

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte de la sentència núm. 953/2016 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, secció tercera, en relació al recurs
d’apel·lació interposat per la Sra. Anna Bosch Sala i el Sr. Joaquim Coch Plana contra
l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot de data 24 de maig de 2012, que
aprova definitivament el projecte d’integració urbana de l’espai d’enderroc Can Tané, i
que és desfavorable a l’Ajuntament d’Olot.
Intervé l’Alcalde. En relació a la reurbanització de l’àrea de can Tané, on s’han produït
uns enderrocs. Nosaltres pensem que allà es conserva l’edificabilitat i per tant el que hi
ha és provisional, la jutjgessa o el jutge ha entès que no, que allò és definitiu, dóna la
raó al Sr. Joaquim Coch. Nosaltres farem el que ens digui el jutge i no anirem a discutir
això, ja ens aclariran què vol dir aquesta sentència, perquè continuem pensant que
l’aparcament aquell és absolutament eventual.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2. - DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2017012812
Núm. expedient: SG052017000006

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

7

Personal eventual contractat
a maig de 2017

2
(dedicacions completes)

Adscripció

Serveis generals

Presenta la proposta l’Alcalde. Cada tres mesos ve aquí al Ple, continuem amb els
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mateixos treballadors eventuals, en podríem tenir set i en tenim dos, per tant complim
absolutament el rati que ens permet la llei.
El Ple es dóna per assabentat.
7.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A
L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROMOURE PROGRAMES
ESPECÍFICS DE FOMENT DEL LLOGUER PER A ESTUDIANTS.
Núm. de referència : X2017012576
Núm. expedient: HA042017000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- Donar compte de l’aprovació de la Junta de Govern Local celebrada el
18/05/17, de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a
promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants i que s’adjunten
a l’expedient.
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde. És un donar compte ja que ja es va aprovar a
la Junta de Govern Local del 18 de maig, referent als ajuts per als pisos d’estudiants.
És la segona vegada que traiem aquesta subvenció, la primera va ser l’any passat, i
aquesta és la segona.
Hi ha hagut uns petits canvis en relació a l’any passat, a la primera convocatòria: el
primer canvi ha estat en dates, en el primer cas es va treure quan el curs justament
havia començat, aquest any, vist l’experiència, hem preferit treure-ho abans, a fi a
compte que tots aquests estudiants es puguin planificar si poden i volen venir a viure
aquí a Olot durant la seva estada. I l’altre punt és que l’any passat es va reduir als
pisos d’estudiants al nucli antic, aquest any com a novetat, ho hem ampliat a tota la
ciutat. Sí que hem fet un petit detall per donar més èmfasi al nucli antic, que és que hi
ha una subvenció addicional de 800 euros, per poder adequar aquell pis que es vulgui
llogar.
Els habitatges han de tenir les característiques següents: ser una vivenda que
provingui del mercat lliure, disposar de cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència
energètica, el preu màxim d’arrendament ha de ser de 4,20 m2 útils, segons la cèdula
d’habitabilitat. Els estudiants han d’estar matriculats en algun dels instituts superiors
d’Olot i el contracte ha d’estar formalitzat durant aquest any i tenir la durada mínima
del curs escolar, és a dir, mínim 2017-2018. D’aquesta manera el que intentem, que
l’any passat ho vàrem acotar només al nucli antic i vàrem tenir pocs propietaris que hi
varen estar interessats, la intenció d’aquest any és ampliar-ho a tota la ciutat, a fi de
poder tenir més pisos i poder posar en contacte aquests propietaris amb aquesta
intenció, amb els estudiants.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Ens sembla el mateix que l’any
passat, una molt bona iniciativa, beneficia a dos col·lectius: un seria el dels propietaris
mateixos, i que permet fer algunes reformes o millores en aquests habitatges, i també
evidentment als mateixos estudiants. Per tant, amb una política beneficia d’aquesta
manera àmplia, sempre és positiu. Que s’ampliï a tota la ciutat també ens sembla bé.
I després una pregunta que amb els comentaris que ens han fet a la Junta de Govern
ens va semblar entendre, perquè hi ha uns 10.000 euros per implentar aquestes
polítiques, i com vostè ha dit, que s’ha informat i s’ha donat aquesta informació amb
més temps, la possibilitat en tot cas que s’hi poguessin afegir més gent, i se superés
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aquests 10.000 euros, vàrem entendre que l’Ajuntament o l’equip de govern estava
disposat també a superar-ho, si és que calia i es donava aquesta circumstància.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Ens sembla que 10.000
euros de subvenció per aquest tipus d’ajuda tenint en compte la real problemàtica del
barri vell, és poca inversió, i valdria la pena dotar de més pressupost aquestes
polítiques, esperem poder-hi treballar en els pressupostos de l’any vinent. Estem
parlant que si s’hi apunten 5 propietaris, la subvenció ja s’esgota, perquè segons les
bases, es donen 1.200 € als estudiants i un màxim de 800 € per posar-los a punt pels
propietaris.
També ho veiem positivament, però encara ho veuríem millor que no s’acotés al perfil
d’estudiants, ja que hi ha moltes joves treballadores o no, que tenen problemes per
poder emancipar-se, pensem que també haurien de poder accedir a aquestes
subvencions.
Malgrat això, també volem dir que, des del nostre punt de vista cal encarar d’una
vegada per totes la qüestió de l’habitatge i la qüestió del Barri Vell. Així doncs si la
mesura d’ajut al propietari fos extrapolable, molts més edificis buits del Barri Vell
podrien ocupar-se amb petites ajudes als propietaris per a la seva millora en
l’habitabilitat.
Els recordem que en un dels punts de la Moció presentada per la PAH el 28 de juliol,
que no es va poder aprovar pels vots de CIU i del PSC, en el que es demanava al punt
6: invertir en els immobles en mal estat de conservació, en aplicació de l’article 32 i 40
de la llei 18/2007 per tal de mobilitzar-los cap a habitatge social.
Creiem que, malgrat la bona intenció, amb això no anem enlloc, potser és un inici,
però entenem que les polítiques han de ser més agosarades sobretot per resoldre
problemàtiques reals i evidents i perquè tinguem un barri vell (amb v) i bell.
D’altra banda, a part de la partida escassa, s’ha fet molt poca difusió. Si no hi ha
difusió, és normal que “no hi hagi molta demanda”.
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres el que
volíem comentar en aquest sentit, és que potser l’objectiu inicial queda una mica
desvirtuat, en el sentit que si l’objectiu era potenciar o portar vida al barri vell, el fet
d’ampliar-ho a tota la ciutat, pot ser que realment aquests habitatges acabin essent
lluny del barri vell. I que per tant aquest objectiu inicial, que nosaltres valoràvem molt
positivament, no s’acabi assolint.
El fet que s’hagi ampliat la data és perfecte, perquè és veritat que hem de donar temps
als estudiants perquè es puguin organitzar i que sàpiguen que hi ha aquesta
possibilitat, i per tant, fins aquí molt bé. El que passa és que el fet que l’any passat no
s’apuntessin prou estudiants, no sabem si es deu només a la data, o si es deu a altres
circumstàncies. Llavors, analitzar aquestes circumstàncies, també el fet que potser no
hi ha prou habitatges, i per tant, previ a aquesta oferta, potser s’hauria de buscar la
línia de veure com podem ajudar a rehabilitar aquests habitatges del barri vell. I per
tant potser no estaria malament pensar en una línia d’ajuts de rehabilitació, però
després fer una línia d’ajuts d’ocupació de lloguer per a estudiants. Bé, és una idea en
el sentit de no perdre l’objectiu, que era portar vida al barri vell. De fet tenim un barri
vell que podria ser habitable: és cèntric, és agradable, pot generar molta vida a
l’entorn, hi ha diferents pols d’atracció, l’Escola de Belles Arts, i per tant l’objectiu de
revitalitzar el barri per a nosaltres és prioritari. També entenem que ara, amb el tema
del projecte del PIAM del barri vell, tot això es pot conjuntar i es pot fer un objectiu
comú, i per tant el que sí que ens agradaria molt és que hi hagués una línia prèvia,
pensant primer potser en rehabilitar habitatges, i després en lloguer aquests
habitatges.
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Intervé el Sr. Jordi Alcalde. Contestaré una mica en genèric, si em deixo algun punt,
m’ho diguin. Referent al tema dels 10.000 euros, com ja vàrem comentar a la Junta de
Govern, aquest és l’import inicial que tenim previst en aquests moments per a aquesta
subvenció, en cas que hi hagi més demanda, l’estudiarem i intentarem donar-hi
solució. Per tant, si ja tenim més demanda, i aquests diners estan exhaurits,
ampliarem aquesta dotació.
Referent als pocs diners de la subvenció, la intenció és que l’any passat es varen
agafar dos pisos, i la subvenció va ser de 4.000 euros, hem cregut correcte aquest any
ampliar aquesta subvenció més del doble, a fi i a compte, juntament amb el que
comentàvem que ho ampliàvem a tota la ciutat, òbviament, segurament hi haurà
l’opció que molts més propietaris o algun més, estarà interessat en llogar aquest pis.
Amb la qual cosa l’Ajuntament amb la contesta que feia al company d’OeC, si veiem
que aquesta xifra és petita, la podríem ampliar.
Per què aquests 800 euros? Perquè creiem que amb aquests 800 euros sí que hi ha
una diferència, i d’aquesta manera, també podem, en certa manera, donar uns certs
privilegis, entre cometes, a aquells propietaris que tenen un pis al barri vell per
incentivar-los a que lloguin aquell pis.
Comentava que hi ha pocs estudiants, justament l’any passat i un dels motius per
ampliar a tota la ciutat va ser aquest: vam tenir poca oferta de pisos i molta demanda
d’estudiants. Llavors el que fèiem des de l’Oficina d’Habitatge era posar en
comunicació els propietaris amb aquests estudiants de lloguer. La nostra intenció,
òbviament, és incentivar el lloguer en general, una de vàries accions que fem, aquesta
n’és una, estem preparant altres accions al llarg d’aquest any i aquesta n’és una més;
donar continuïtat a la de l’any passat, justament em vaig reunir ja fa un parell de
mesos, amb un representant dels estudiants d’aquí a la Garrotxa, molt interessat en
que repetíssim aquesta subvenció; en cap moment va aparèixer la possibilitat
d’ampliar-les, només la intenció que vàrem creure molt interessat la seva demanda
cap a l’Ajuntament, era que es repetís i poder tornar a fer aquesta subvenció, cosa que
hem dut a terme amb aquesta segona subvenció.
Intervé l’Alcalde. No em puc estar de fer dos comentaris: deu mil euros, en vàrem
gastar tres o quatre mil, és normal que continuem amb la mateixa quantitat i ampliem
la possibilitat, tant de bo ens en faltin i llavors veurem com podem fer-ho. I dos, ja
apostem pel barri vell, perquè està ben comprovat, els vuit-cents són per molts pisos
del barri vell, no per a tots els pisos de la ciutat; ja donem preferència i ja marquem
que ens agradaria que fos el barri vell. El problema no és la falta d’estudiants, que n’hi
ha, el problema és la falta de pisos i la necessitat que des de l’àmbit privat es posin en
joc pisos sobretot al barri vell, i aquesta és la voluntat política.
El Ple es dóna per assabentat.
8.1. - APROVAR PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS I
LLEURE D'OLOT
Núm. de referència : X2017013244
Núm. expedient: CPG62017000003

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot organitza els cursets de natació de la
piscina municipal.
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.
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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.
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 als cursets de natació de la piscina
municipal segons consta a l’expedient.
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT- DC, 5 ERC,
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC).
8.2. - APROVAR PREUS PÚBLICS INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D'OLOT
Núm. de referència : X2017013245
Núm. expedient: CPG62017000004

Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques
que es portaran a terme de la temporada 2017-2018.
Que prèvia a la venta dels espectacles al públic general, l’Institut Municipal de Cultura
d’Olot obre un període d’abonament d’associats a les activitats escèniques del Teatre
Principal d’Olot que es programen de Setembre a Juny.
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 als abonaments de socis de temporada.
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.
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 als abonaments per socis per a la
temporada Setembre-Juny 2017-2018 segons consta a l’expedient.
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el
dèficit que produeixen les activitats proposades.
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La Sra. Montserrat Torras presenta conjuntament els punts 8.1 i 8.2. Proposem
aprovar els preus públics de l'Institut Municipal d'Esports i Lleure d'Olot corresponents
als cursets de natació que es duen a terme a la piscina municipal. Alhora també
proposem aprovar els preus públics de l' Institut Municipal de Cultura d'Olot
corresponents als abonaments per a socis per la temporada setembre-juny 2017-2018.
Els preus consten en l'expedient. i donat que no cobreixen el cost del servei, els
portem a aprovació.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres, com ja és conegut
per tots vostès, en el tema de preus públics, com l’aposta nostra és per la tarifació
social i el compromís de l’equip de govern és que aquest any es començarà l’estudi
per fer-ho a tall de prova, la nostra aposta és aquesta d’anar-nos abstenint en tant la
tarifació social no es pugui dur a terme. Tot i que amb els preus que s’expressen en la
proposta, fonamentalment hi estaríem d’acord.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Els abonaments ens
semblen correctes, però pensem que ens hauríem de plantejar la tarificació
progressiva, per tant, ens abstindrem.
Intervé el Sr. Quintana, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres no estem en
contra evidentment de la tarifació social, però sí que pensem que cal posar en valor
que els preus de la ciutat de la majoria d’aquests serveis estan ben pensats perquè
tothom pugui accedir-hi i vist el tipus d’oferta. I ho dic perquè no pugui semblar que
això és una barrera de vegades per a la gent, i també sempre a la ciutat ha estat així, i
nosaltres això ho volíem posar en valor.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT- DC, 5 ERC,
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC).
9.1. - APROVACIO DEFINITIVA ACORD D'IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ - CEM OBRES
REMODELACIO DEL FIRAL "PASSEIG DE L'ESCULTOR MIQUEL BLAY"
Núm. de referència : X2017012952
Núm. expedient: CE012017000004

Acabat el període d’ exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les
Contribucions especials de millores per les obres de remodelació del Firal “Passeig de
l’Escultor Miquel Blay”, aprovat inicialment per l’ Ajuntament Ple el dia 3 d’abril de 2017
i publicat al BOP amb data 6 d’abril de 2017 núm. 68.
Vist que a l’esmentat període s’han presentat les següents al·legacions:
-

JOSEP PUIGDEVALL i FUSTÉ en representació de JOSEP PUIGDEVALL
TEIXIDÓ

Vist també que al mateix Ajuntament Ple s’ ha aprovat definitivament el projecte tècnic
de la remodelació del firal “Passeig de l’escultor Miquel Blay”
Atès el que disposen els articles 15 a 17 i del 28 al 37 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5
de març que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’ expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’ adopció dels següents acords:
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Primer.

ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel Sr. JOSEP
PUIGDEVALL i FUSTÉ en representació de JOSEP PUIGDEVALL TEIXIDÓ
en base als raonament que s’exposen a l’informe del Cap de la Secció
d’Ingressos que s’adjunta a la present resolució. La resolució de les
esmentades al·legacions no suposa cap modificació a la redacció del text
aprovat inicialment.

Segon.

Aprovar definitivament l’ acord d’ imposició i ordenació de les contribucions
especials de millores per les obres de remodelació del firal “Passeig de
l’escultor Miquel Blay”, aprovat inicialment per l’ Ajuntament Ple de 3 d’abril
de 2017 i publicat el BOP el dia 6 d’abril de 2017.

Tercer.

Publicar aquest acord definitiu així com el text íntegre de l’ acord d’ imposició
i ordenació al Butlletí Oficial de la província, tal com disposa l article 17.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Quart.

Notificar aquest acord a les persones interessades, juntament amb el text
íntegre de l’aprovació inicial.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 PSC, 1 OeC) i 3 vots en contra (CUP).
10.1. - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL FIRAL; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència : X2017013362
Núm. expedient: CCS12017000014

Vista la necessitat de portar a terme el contracte de les obres del Projecte de
remodelació del Firal- Passeig de l’escultor Miquel Blay, d’acord amb l’informe emès el
dia 22 de maig pel Cap d’Infraestructures i Urbanisme en el qual es proposa l’inici de
l’expedient per a la contractació referida.
El pressupost base de licitació de l’obra s’estableix en la quantitat màxima de
3.460.133,79 €, IVA exclòs.
S’estableix un termini màxim d’execució de les obres de 12 mesos, comptats a partir
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
El valor estimat del contracte és de 3.460.133,79 €, IVA exclòs, als efectes de
determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat.
A l’expedient hi consta el plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques
particulars regulador de la contractació i demés documentació prevista als articles 109,
110, 121, 123, 125 i 126 del TRLCSP.
Atès que l’article 63 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP),
defineix com a contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una
obra o l’execució d’algun dels treballs enumerats a l’annex I o la realització per
qualsevol mitjà d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat
del sector públic contractant.
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La competència per a l’adopció del present acord és el Ple de l’Ajuntament, atenent a
la Disposició Addicional 2ª del TRLCSP.
Atès que l’aprovació definitiva del Projecte de les obres objecte de licitació ha estat
aprovat per acord del Ple de la Corporació celebrat en data de 25 de maig de 2017.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. – INICIAR l’expedient de contractació de les obres del Projecte de remodelació
del Firal -Passeig de l’escultor Miquel Blay, incorporant-hi la documentació a què fa
referència l’article 109 del TRLCSP.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de les obres del Projecte
de remodelació del Firal - Passeig de l’escultor Miquel Blay, amb un import de licitació
màxim de tres milions quatre-cents seixanta mil cent trenta-tres euros amb setanta-nou
cèntims (3.460.133,79 €) IVA exclòs i un termini d’execució de 12 mesos.
L’import total de la despesa ascendeix a quatre milions cent vuitanta-sis mil set-cents
seixanta-un euros amb vuitanta-nou cèntims (4.186.761,89 €) IVA inclòs. Aquest
import es desglossa en tres milions quatre-cents seixanta mil cent trenta-tres euros
amb setanta-nou cèntims (3.460.133,79 €) de pressupost net i set-cents vint-i-sis mil
sis-cents vint-i-vuit euros amb deu cèntims (726.628,10 €) d’IVA calculat amb un tipus
del 21%.
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques
particulars que ha de regir la contractació de les obres,
Quart.- APROVAR la despesa de les obres que es finançarà amb càrrec plurianual de
la següent forma:
Pressupost 2017: 950.000 euros
Pressupost 2018: 2.186.761,89 euros
Pressupost 2019: 1.050.000 euros(a pagar el gener del 2019)
La despesa corresponent al pressupost 2017 anirà amb càrrec a la partida:
Operació
200200

Referència

Tipus
Despeses

Partida
17141 1532 61920

Import
950000

Descripció
REMODELACIO DEL FIRAL

CC1
100

CC2
001

CC3
001

CC4
001

CC5
000

Cinquè.- CONVOCAR la licitació per adjudicar les obres mitjançant procediment Obert,
atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes, de conformitat amb els articles
138, 150 i 157 i següents del TRLCSP.
Sisè.- PUBLICAR la convocatòria de licitació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província (BOP) i en el Perfil del Contractant de conformitat amb l’article 142 del
TRLCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici i fins a
la seva finalització o resolució.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 PSC, 1 OeC) i 3 vots en contra (CUP).
11.1. - FIRAL.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE
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CC6
000

EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL FIRAL
Núm. de referència : X2017008172
Núm. expedient: UPL12017000003

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 3 d’abril de 2017 va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar inicialment el projecte executiu de remodelació del Firal - Passeig de
l’Escultor Miquel Blay, redactat per Bach arquitectes, SLP, XAA-Xavi Bayona i Lluís
Pauné en data març de 2017.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 68 de data 6
d’abril de 2017, al Diari El punt de data 6 d’abril de 2017, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist el projecte executiu de remodelació del Firal - Passeig de l’Escultor Miquel Blay
presentat pels arquitectes redactors en data maig de 2017 que introdueix les esmenes
proposades pels serveis tècnics municipals i que no es consideren modificacions
substancials respecte el projecte aprovat inicialment.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra pública en data 23 de
maig de 2017 conforme al qual s’informa favorablement el projecte.
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer i vist el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
En relació a l’expedient UPL12017000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat
de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR definitivament el projecte executiu de remodelació del Firal Passeig de l’Escultor Miquel Blay, redactat per Bach arquitectes, SLP, XAA-Xavi
Bayona i Lluís Pauné.
SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Es presenten conjuntament els punts 9, 10 i 11.
Presenta la proposta núm. 9 la Sra. Montserrat Torras. Portem a aprovar
definitivament l'acord d'imposició i ordenació de les contribucions especials de millores
per les obres de remodelació del Firal.
Acabat el període d'exposició pública podem dir que ha anat molt bé, ha vingut força
gent a preguntar amb casuístiques diferents, i que els hem pogut atendre de forma
personalitzada.
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En quan a les al·legacions, únicament s'han presentat al·legacions d'una sola família,
a la que hem atès personalment i que ara portem al Ple per estimar-les parcialment;
són al·legacions que no suposen cap modificació a la redacció del text aprovat
inicialment per l'Ajuntament el dia 3 d’abril de 2017.
Publicarem aquest acord definitiu al Butlletí Oficial de la Província, i notificarem aquest
acord a les persones interessades, juntament amb el text íntegre de l'aprovació inicial.
A partir d'aquesta aprovació farem una notificació individual als veïns amb els metres i
les quotes que tenen que pagar, que són les mateixes de l'aprovació inicial, no han
variat.
Hem de tenir en compte que aquests números continuen essent provisionals ja que el
meritament de les CEM és quan les obres s'han executat i per tant serà en aquell
moment quan es practicarà la liquidació definitiva.
Pel que fa al punt 10, proposem al Ple l'adopció dels següents acords:
- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del Projecte de remodelació del Firal
incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 109 de la Llei de
contractes del sector públic.
- Aprovar l'expedient de contractació administrativa de les obres amb un import de
licitació màxim de 3.460.133,79 € IVA exclòs i un termini d'execució de 12 mesos.
- L'import total de la despesa ascendeix a 4.186.761,89 € IVA inclòs, que correspon
al import abans esmentat més l'IVA calculat amb un tipus del 21%.
- Aprovar el plec de clàusules juridico-administratives i econòmiques que ha de regir
la contractació de les obres.
- Aprovar la despesa de les obres que es finançarà amb plurianualitats en els
pressupostos del 2017, 2018 i 2019.
- Convocar la licitació per adjudicar les obres mitjançant procediment obert .
- Els 100 punts d'adjudicació es repartiran de la següent manera: criteris de
valoració avaluables mitjançant fórmules tindran un pes de 62 punts i els criteris de
valoració que depenen d'un judici de valor tindran un pes de 38 punts.
- Publicar la convocatòria de licitació mitjançant anunci en el BOP i en el perfil del
contractant de conformitat amb l'article 142 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic.
- I per últim, delegar a l' Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit
en relació amb tot l'expedient de contractació des del seu inici fins a la seva
finalització.
Presenta la proposta núm. 11 el Sr. Gelis. Ens fa una especial il·lusió i satisfacció avui
poder portar al Ple l’aprovació definitiva del projecte per a la remodelació del Firal,
aquest és un projecte i una obra que ens havíem proposat com a equip de govern en
el nostre Pla de govern, i també molts dels grups aquí representats ho portàvem en els
nostres programes electorals de l’any 2015. Aquest projecte és un projecte molt
participat, ha tingut tot un procés de participació important, en quant als veïns, en
quant a totes les associacions i tot qui ha volgut dir-hi la seva. És un projecte que amb
l’aportació de tothom creiem que s’ha millorat des de la proposta inicial, i aquest
projecte final reflecteix tot el que les diferents persones, associacions, equips de
govern i regidors esperem d’aquest Firal. També pensem que ens ajudarà molt a
poder revitalitzar tota la ciutat, i també una mica cap al nucli antic, i per tant, des del
nostre punt de vista és una obra molt important dintre d’aquest mandat. És per això
que ho posem la proposta a la seva consideració per aprovar-la.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement els tres
punts i voldria fer una explicació de com arribem aquí.
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OeC no era pas dels que ho portàvem al programa, com una cosa a fer, ho he de
reconèixer, i de fet, quan se’ns va plantejar inicialment per l’equip de govern, nosaltres
vàrem considerar que no era prioritària, era una inversió molt important, però vàrem
començar a qüestionar aquesta no prioritat quan se’ns explica que per la part visible
de remodelació del Firal, que és la part de sobre, sí que era una part d’Olot, el que
se’n diuen les “tripes” de la ciutat –clavegueram, instal·lacions elèctriques, etc.– era la
part d’Olot que encara no estava en condicions, arreglada, que calia fer-la. Per a
nosaltres és obvi que una vegada decideixes fer aquesta obra, i em sembla que sí que
calia, fer la part de dalt semblava també lògic, perquè el cost es dispararia si ara
només fèiem les tripes i d’aquí no sé quan es tornava a remenar per arreglar-ho. Això
per una banda.
L’altra, que també considerem que no és un espai només del barri vell. És una zona
emblemàtica de tota la ciutat d’Olot, on es fan tota una sèrie d’actes importants.
També ens ha semblat important el procés participatiu que s’ha portat a terme per
veure de tots els projectes que s’hi presentaven, quin era el que els ciutadans
s’estimaven més. En aquest procés participatiu s’hi han pogut fer aportacions, la gent,
associacions, particulars, han tingut molta veu i vot en aquest projecte final.
L’equip d’arquitectes considerem que té una molt bona disposició en tot aquest procés,
tant en el procés de participació com en les explicacions, incloure propostes i
modificacions, per petites que fossin, que anaven sorgint. algunes, petites, però alguna
en vàrem fer que es va acceptar, com ara el tema d’aparcament de bicicletes; ja sé
que no és molt important però desapareixien uns aparcaments, que potser s’hauria
pensat després, un cop feta l’obra i ara ja s’ha tingut en compte. No recull una
proposta que fèiem nosaltres, que ens semblava que també era interessant, que era
un petit espai per a la gent gran, que disposessin d’espais per fer activitat física, com
passa amb altres punts de la ciutat i ho consideràvem una mica important perquè hi ha
dues residències molt properes, perquè és un punt de la ciutat on hi ha una part de la
població amb edat molt avançada, per tant ens semblava que això hauria tingut també
importància.
Bé, malgrat que aquest darrer punt no ha estat recollit, per tot això que he estat
explicant i després d’una discussió amb els companys i companyes d’OeC, la nostra
posició és votar-hi favorablement.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Com saben, la CUP mai
ha defensat fer un Firal nou. Malgrat en aquest punt s’anuncia com a remodelació, no
ens ho sembla així, perquè el projecte guanyador i la resta, va molt més enllà de les
reformes... Nosaltres sempre Hem parlat de remodelació i assumit des dels propis
arquitectes municipals. Pensem que, continuem immersos en una greu crisis
econòmica que continua afogant a les classes populars i les impedeix emancipar-se,
viure amb dignitat, tenir un treball i un sostre per a viure.
Com saben també, la CUP va votar en contra de demanar un crèdit de 4’5 milions
d’euros que l’equip de govern està utilitzant per a fer front, segons els seu criteri, a
projectes “de ciutat” com el nou firal. Aquests projectes són els seus, i no els nostres.
Malgrat això, en alguna cosa coincidim, i que no serveixi de precedent, van endegar un
procés participatiu, que, des del nostre entendre, ja estat un procés vàlid pel poc
marge de temps que hi ha hagut. Probablement, podien haver-lo previst amb més
temps, intentar arribar a més col·lectius[ però els tempos, potser ens diran que són
els que són segons els plans que tenen previst.. per tant..
Des del primer dia que vam entrar a l’Ajuntament, i ja ho dèiem també des de fora, la
CUP estava d’acord en la millora del passeig d’en Blay, sempre que s’entengués com
una reforma i no com a un nou projecte arquitectònic, per tant, la nostra prioritat era
realitzar una consulta ciutadana per decidir aquest aspecte:; reforma o nou firal.

Mod ACTS_DP06

15

La consulta es va realitzar per a decidir quin projecte és més adequat, després de la
incorporació de les concrecions acordades en un procés participatiu on, malgrat
tècnicament ens ha semblat correcte, entenem que va començar malament (tema
RCR) i s'ha realitzat amb molt poc temps i a corre cuita. Això ha impedit que es pogués
realitzar dit procés tal com es va plantejar en un bon principi: més temps, dur el procés
als barris, treballar per col·lectius o per grups d'edat...
Tot plegat ens emplaça a apuntar que rere la imatge donada, ens trobem davant d'una
estratègia política que legitima una opció concreta, és a dir, fer un firal nou. Recordem
que els dos partits de govern ja contemplaven fer un firal nou en el seu programa
electoral, per tant, la consulta només ha servit per fiançar la decisió, i no pel que
realment són concebudes, per a decidir-ho tot.
Malgrat alguns ens diguin que s’ha acabat, continuem immersos en una greu crisis
econòmica que continua ofegant les classes populars i els impedeix emancipar-se,
viure amb dignitat, tenir un treball i un sostre per a viure.
Com saben també, la CUP va votar en contra de demanar un crèdit de 4’5 milions
d’euros que l’equip de govern està utilitzant per a fer front, segons els seu criteri, a
projectes “de ciutat” com el nou firal. Aquests projectes són els seus, i no els nostres.
En cap moment del procés ni en cap moment de la consulta s’ha parlat del cost total
del nou firal, ara sabem que val 4,186 milions. Entenem que cal donar tota la
informació a la ciutat perquè han de ser els ciutadans i ciutadanes les que decideixen
amb què ens gastem els diners de totes i tots.
Votarem en contra, per ser coherents amb el que sempre hem dit, no volem una gran
obra nova, només volíem una reforma.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Des d’ERC,
òbviament votarem a favor als tres punts que avui es porten a aprovació del Ple. A
nosaltres també és un dia que ens fa especial il·lusió i estem especialment contents,
primer perquè nosaltres sí que el portàvem al programa electoral, una de les
actuacions que pensàvem que s’havien de fer al centre de la ciutat. Pensem que el
Firal és com la plaça central per les mides i ubicació de la ciutat, i ens semblava que
era una de les coses que es podia prioritzar. Nosaltres també ja portàvem en el
programa electoral que llavors això hauria d’anar lligat d’un procés participatiu i d’una
consulta ciutadana per implicar tothom. Nosaltres del procés participatiu sí que estem
molt contents en el sentit que ha servit per argumentar i discutir sobre els usos d’un
espai futur, que em sembla que això ha acabat beneficiant fins i tot també als projectes
finals que es van presentar –perquè jo vaig tenir l’oportunitat, i és una cosa que jo
recordaré, d’haver participat en les taules més tècniques– i llavors em semblava que la
majoria de projectes que van presentar, el fet que hi hagués abans, aquest procés de
reflexió, complien moltes de les visions que tenim pel Firal i per aquest espai de la
ciutat.
També, és una anècdota, ens fa especial il·lusió que d’aquí a uns anys, la gent
pensem que estarà contenta amb aquest Firal, puguem dir encara que com a regidors,
en aquest cas de l’oposició, que nosaltres vàrem aprovar-ho i vàrem participar-hi. És
un petit orgull de la ciutat poder formar part de tot aquest procés i a més a més si el
resultat final, em sembla que per a tothom, la part tècnica i la consulta ha estat ben
vist, a més a més és un arquitecte olotí –que això és l’últim, l’important és el Firal i que
estigui ben fet–, nosaltres amb molta alegria votarem a favor dels tres punts.
Intervé la Sra. Torras. Primer donar les gràcies als vots a favor que ens han donat, i
contestar una mica el tema econòmic. Més que el tema econòmic del Firal, el Firal és
una gran obra i com totes les grans obres, necessiten finançament. Cada vegada que
nosaltres fem el pressupost veuen que amb les necessitats socials que hem de cobrir
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en aquest moment, cada vegada, si no ho féssim d’aquesta manera podríem fer
poques obres d’aquest tipus. El Firal s’ha de fer ben fet, el que no podem fer ara és fer
un pedaç. Jo crec que hem de ser valents i hem de fer-ho com es va demanar aquest
préstec que es va demanar, tenint en compte que aquest préstec també era pels
camps del Morrot i també era per l’antic Hospital, no era únicament pel Firal. Els veïns
també estan fent el seu esforç, i ens sembla a nosaltres que aquest procés participatiu
es va fer molt bé i es va acontentar la ciutadania.
Intervé l’Alcalde. Jo volia insistir una mica en alguns punts: el crèdit que vàrem fer de
4,5 milions ja vàrem explicar que era per a l’Hospital, que era per als camps de futbol i
que era per a una part del Firal, i per tant això és una part, i expliquem exactament al
plec de clàusules com ho pagarem, anirem més enllà, necessitarem probablement que
hi hagi més crèdit. Però de totes maneres torno a explicar allò del crèdit que havíem
fet fa anys a uns interessos molt bons, però que eren del 3% i del 4%, i el que estem
fent ara és que cada any retornem 2 milions d’euros de crèdit aproximadament. Aquest
any no hem demanat crèdit, l’any passat tampoc vàrem demanar crèdit, per tant
canviarem crèdits del 3% o 4% per crèdits a l’entorn de l’1%, i per tant baixem el que
són els interessos que hem de pagar i això ens permet tenir una mica més de diner de
l’ordinari.
Dos, les grans ajudes o les grans subvencions, degut a que les altres administracions
també han passat un moment difícil i perquè nosaltres hem decidit que no es podia
demanar més diners als ciutadans, i per tant no volíem apujar la pressió fiscal, els
ingressos estan com aquell qui diu pràcticament congelats. I en canvi, les necessitats
són grosses, tots les coneixem. Per tant l’estalvi de diners del pressupost ordinari per
fer inversions, és molt difícil, i l’única manera que tenim per poder tirar endavant això
és fer-ho a crèdit, entenent que en el mandat passat vàrem tenir la sort que vàrem
poder fer la Plaça Mercat amb persones que hi podien estar interessades i que no ens
va obligar a una gran inversió per part nostra, i que aquests dos milions anuals van
anar rebaixant el crèdit, van baixar l’endeutament a un nivell que ens semblava
acceptable, ara en aquest mandat tenim moltes inversions sobre la taula, hem de
tornar a demanar crèdit, però mai sobrepassant el nivell d’endeutament, és a dir,
d’acord amb el que retornem. Ens quedem allà mateix, no disminuïm deute però
quedem allà mateix, i en canvi tindrem un Firal que jo crec que valdrà la pena.
No és possible arreglar el de sota i no fer el de sobre, això els metges ja n’hem après
de fer laparoscòpies i ser capaços d’actuar sense tallar, però aquí, si anem a retocar a
sota, i més coses que fa anys –jo diria quasi segles– que ningú ha anat a remenar i és
absolutament imprescindible que ho fem, perquè hi fem el mercat, els firaries porten
més eines que s’han d’endollar, necessiten més potència; hi fem festes; hi ha les
terrasses que s’han constituït gairebé com a elements estables, i per a tot han de
portar-los-hi fils elèctrics, connexions de so; necessitem ordenar tot això i si ens hi
posàvem, ens hi havíem de posar seriosament. I crec que és el que fem, ens hi posem
seriosament, després d’un procés participatiu.
Jo també dono molt i molt valor al procés participatiu. Sobretot vàrem ser veïns del
grup impulsor, que juntament amb una empresa que ens varen ajudar, vàrem fixar uns
criteris, que no hem variat gens, que no hem deixat que s’escapessin gents i aquests
criteris i que marquen el projecte. Després vàrem fer el concurs; és veritat, la votació
que vàrem poder fer els ciutadans eren més qüestions estètiques, no eren tècniques.
Però això ens havien advertit moltíssim que fer un procés participatiu en un projecte
urbanístic és molt difícil, perquè hi ha una part molt important de qüestions tècniques
que no estan en si agrada més d’una manera o altra, sinó que són qüestions tècniques
que s’han de fer, i que s’han de fer ben fetes i per això també tenia una valoració. Però
vàrem fer el procés participatiu, vàrem intentar fer tot el debat que vàrem poder, jo crec
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que des d’aquest punt de vista seran molts els olotins que se’l senten seu, i jo estic
molt content i els hi agraeixo moltíssim els que hi voten a favor, perquè vol dir que se
senten seu tot el projecte. Em sap greu que ni tan sols una abstenció ens puguin
donar, entenent que és una obra que patirem; al Sr. García que li agrada controlar els
terminis i els preus contradictoris tindrà teca, perquè patirem, perquè quan comencem
a obrir això veurem com està exactament el subsòl, si hi ha algun element històric que
pugui aparèixer; ho sabem i hem fet els estudis geotècnics que als tècnics els hi ha
semblat pertinents, però tot i així l’advertència que ves a saber quan comencem què hi
trobarem, és una advertència que tenim clara, des de tots els àmbits.
El preu, aquests 4,1 milions són de sortida, nosaltres confiem que amb aquest valor es
presentaran moltes empreses, vagi per endavant que la meva il·lusió i voluntat és que
sigui una empresa d’Olot o de la comarca que faci aquesta obra. Però això és un
concurs, basat en criteris tècnics i puntuacions i que segur que hi haurà una baixa, que
després no sé si ens la podrem estalviar, perquè pot passar que haguem de reforçar
no sé què, o que si no fem no sé quina història ves a saber que passarà; però estic
convençut que hi haurà una baixa important. Veurem si acaba arribant alguna ajuda.
Tenim alguna canya tirada i intentarem buscar si pot venir alguna ajuda. Recordar que
en el tema de les contribucions especials, si aconseguim qualsevol mena d’ajuda o de
subvenció, anirà a favor de la ciutat i l’Ajuntament però també de tots els contribuents,
i que si hi ha una baixa econòmica, anirà a favor també de l’Ajuntament, la ciutat i tots
els contribuents. I que tinguem sort que l’obra vagi com tenen previst els tècnics.
Jo també vull fer un agraïment especial a l’equip d’arquitectes per la seva excel·lent
predisposició a debatre, explicar, tenir la paciència que tothom li digués el seu. A tots
els tècnics municipals, des de la gent d’Obra pública que és la que està potser més
implicada, però fins i tot la gent de jardineria, la gent de recollida d’escombraries,
tothom ha vingut a totes les reunions i ha anat dient la seva. Esperem que això ens
serveixi per tenir molt ben planificada l’obra i que n’hi hagi poques, d’aquestes
sorpreses, però agrair moltíssim als arquitectes la paciència, i l’escoltar-nos i fer-nos
cas en moltes coses. Als tècnics per totes les seves aportacions, a la gent del jurat que
ens va ajudar a començar a decidir de totes els projectes, començar a seleccions, i
després, a pesar que teòricament havien acabat la seva feina, continuen venint i
continuen fent arribar comentaris, i crec que al final, les opinions de tots faran que el
projecte sigui millor.
I això, el convenciment que aquesta és una obra molt necessària per a la ciutat, que
ens ajudarà a millorar el que és la zona del nucli antic, perquè l’anem rodejant, és
veritat, però el Firal de sempre havia estat el cor de la ciutat, de sempre, havia portat
moltíssima gent que després anàvem a passejar fins a la plaça Major o la plaça del
Carme, ara s’ha desviat una mica cap a Sant Rafel, però de sempre que jo me’n
recordo, anàvem al Firal i passejàvem, pràcticament cada dia fins a la plaça Major.
Hem de recuperar moltíssim aquesta idea, amb això treballem, amb això hi haurà
aquest PIAM del barri vell. Tret el Firal, ens quedarà, jo crec i estic convençut, no sé si
en aquest mandat hi podrem fer accions contundents, però ens quedarà, a l’inici del
mandat que ve, accions contundents a la plaça del Carme i del nucli antic, en la línia
del que hem fet a la Plaça Mercat amb una inversió de gairebé 8 milions d’euros, a la
zona del Firal que és una inversió de gairebé 4 milions d’euros, que després farem
també una inversió potent, d’aquest nivell, probablement haurem de demanar crèdit,
però 100 % sobrepassar el nivell d’endeutament perquè el nucli antic tingui el que
necessiti.
Estem per sota de qualsevol rati, és a dir, no tenim cap mena de dubte que ningú ens
pugui prohibir aquest tipus de finançament i no estem disposats tampoc a retallar
serveis perquè ens quedin diners per fer les inversions; els serveis són absolutament
imprescindibles. Patim per tancar un pressupost ordinari, necessitaríem més diners,
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tan de bo. Avui excusar el Sr. Salvador, Interventor, que ha estat convidat en un
congrés espanyol d’interventors, on presenta una ponència, però on ha preparat una
pregunta molt interessant, que em va fer arribar, on fa un seguit de consideracions
demostrant com s’ha afectat el finançament de l’administració local per decisions que
s’han anat prenent, específicament a Madrid. I la pregunta és què pensen fer, perquè
els ciutadans es dirigeixen directament a nosaltres per demanar serveis.
Aleshores crec que aquesta és també l’explicació de perquè quan decidim fer
aquestes grans obres, les hem de fer a crèdit, i ens busquem la vida, i si hi ha algú que
hi pugui participar, però en el Firal, més enllà dels pobres veïns que els hi toca
participar, no podem buscar cap empresa que hi pugui estar interessada. Sí que tenim
encara esperances que ens pugui arribar alguna subvenció important, toquem fusta, si
no és aquesta en buscarem d’altres. Però jo crec que avui és un dia molt important,
que ha de marcar l’esdevenir d’aquest mandat: fer el Firal, ser capaços que el Firal
recuperi la vida, que sigui atractiu per als olotins i olotines, per als garrotxins però
també per a la gent de fora, que s’assegui allà, que passegi i que després vagi cap a la
zona del nucli antic. És part de l’estratègia, ens faltarà acabar-los de cridar a la zona
de la plaça del Carme, però també estic convençut que tots plegats serem capaços de
fer-ho.
L’Alcalde pregunta si es poden votar els tres punts alhora i els portaveus hi mostren el
seu acord.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9
PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 3 vots en contra (CUP).
12.1. - MPOUM-43 SECTOR 4 SUD BATET.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM SECTOR 4 SUD BATET – LA VILA. ZONA
D’INFRAESTRUCTURES DELS SERVEIS URBANÍSTICS. 5.1 NOU DIPÒSIT
MUNICIPAL D’AIGUA
Núm. de referència : X2015022302
Núm. expedient: UPL12015000006

Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016,
va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal en el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per
crear la zona d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit
municipal d’aigua.
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 7 d’octubre de
2016, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal en el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per crear la
zona d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit municipal
d’aigua, supeditant la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot que incorporés les
prescripcions següents:
•
•

Caldrà completar la Memòria econòmica (apartat 5 del document) amb
l’informe de sostenibilitat econòmica, amb la previsió del cost d’expropiació.
Pel que fa als terrenys corresponents al camí d’accés a l’àmbit del dipòsit,
s’haurà de substituir el sistema d’expropiació per la subscripció d’un conveni
o acord amb els propietaris afectats en el qual consti, entre les condicions
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•

•

•

estipulades, que la futura i definitiva qualificació d’aquests terrenys
s’establirà en el marc de desenvolupament del Pla parcial.
Caldrà modificar el Pla d’etapes incorporant la temporalitat que acrediti la
immediata execució del dipòsit i obtenció dels terrenys. Caldrà suprimir en el
Pla d’etapes les referències a l’execució de les obres de la vialitat
independents de la variant C-37, que corresponen a la MPOUM 40.
L’apartat de normativa proposada haurà de comprendre únicament els
articles del POUM que conformen la fitxa del SUD 4 Batet-La Vila amb les
modificacions incorporades.
S’haurà d’esmenar l’errada observada en l’apartat 2.3 “Justificació i
oportunitat”, suprimint la referència al Polígon d’actuació.

Vist el text refós de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en
el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per crear la zona
d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit municipal
d’aigua, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de 2017.
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- VERIFICAR el text refós de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal en el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per
crear la zona d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit
municipal d’aigua, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de 2017 i que
incorpora les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme de Girona, adoptades en
l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient en data 7 d’octubre de 2016.
SEGON.- TRAMETRE el present acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de
Girona i als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Aquest és un punt que ja ha sortit en diferents plens,
ja veuen que anem treballant per posar a disposició de la ciutat aquest dipòsit, o
començar les obres d’aquest dipòsit el més aviat possible. Hi ha diferents passos
administratius que són imprescindibles fer-los, i avui portem a la seva consideració
l’aprovació del text refós per tot el tema de les infraestructures i serveis que
necessitarà aquest dipòsit. És un text refós de tot el que s’ha anat acordant i necessita
aquesta aprovació del Ple per a la seva efectivitat.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Olot en Comú en quant al
projecte tècnicament parlant, no hi tenim res en contra, però sí que considerem que
l’aigua precisament, és un dels serveis bàsics que ha de tornar a l’Ajuntament d’Olot, i
tot i que queden encara molts anys perquè s’acabi la concessió actual, degut a aquest
posicionament nostre, no votarem favorablement i ens abstindrem.
Intervé la Sra. Descals en representació del grup municipal CUP. La CUP aprovarem
perquè pensem que és molt necessari aquest dipòsit d’aigua, evidentment el tema de
remunicipalització d’aigües sempre n’hem parlat però aquest ajuntament té el gran
honor de tenir unes concessions llarguíssimes.
Intervé l’Alcalde. Només vull afegir-hi, que a més de llarguíssimes boníssimes, perquè
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a més, els que van redactar-la –que no èrem nosaltres– varen fer-ho molt bé i varen
tenir en compte les inversions que s’hi havia de fer i les van afegir. És allò d’anar fent
una mica de guardiola i ara aquest dipòsit ens el finançaran perquè els hi hem anat
pagant, hem anat fent aquesta guardiola. Jo crec que és una molt bona concessió del
servei d’aigua, no m’arriben grans queixes ni grans daltabaixos, la gent rep l’aigua
correctament, fem i tenim la inversió posada a dintre. Hi haurà un moment en què sí
que podrem discutir, i a més me n’alegro que sigui una mica llarga, perquè haurem vist
les experiències d’aquests ajuntaments que ara diuen que remunicipalitzaran el servei.
Si es demostra que fent-ho des de l’àmbit municipal ha de sortir molt més barat, i les
inversions es poden fer; jo no estaré aquí, però crec que ningú es negarà a debatre-ho
i parlar-ho si vostès estan aquí i ho proposen.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Perquè en veure aquest
comentari, he de dir-li que sí que hi ha exemples concrets en que la gestió municipal
ha demostrat bàsicament dues coses: una, que hi ha un preu més econòmic per a
l’usuari –això està demostrat–, i segona, que la gestió de l’aigua i les pèrdues que
normalment hi sol haver en aquest tipus de servei, són menors que quan estan
gestionades per una empresa privada. Per tant, em sembla que el que vostè es
preguntava està demostrat fefaentment.
Intervé l’Alcalde. Permeti’m que ho dubti, però en fi, no serà el moment ara de discutirho; això s’ha de discutir amb documents sobre la taula. Aquests pleits, igual que el
plec de recollida d’escombraries, és dificilíssim d’entendre totes les coses que els
tècnics posen sobre la taula, i els circuits, i sincerament, no li puc rebatre. Vostè m’ho
diu i jo m’ho crec, però deixi’m que ho posi en dubte i crec que en el moment que ho
haguem de discutir, serà el moment de posar-ho tot sobre la taula i d’estudiar quantes
coses, perquè hi ha moltes coses aquí a tenir en compte; no és només el preu.
De moment tindrem el dipòsit, que és una altra obra d’aquelles que els ciutadans,
espero que no ho notin mai o no hagin d’agrair mai la seva importància, perquè en
aquests moments tenim l’aigua garantida per set hores. Si hi ha una avaria i diem a
tothom, posem-nos en mode estalvi, potser duraria més, però si continuéssim amb el
consumir normal d’aigua, tenim aigua per a set hores i després començaríem a tenir
un problema. Quan tinguem els dos dipòsits, en aquestes set hores en que es buidaria
un dipòsit s’omplirà l’altre. I per tant sempre tindrem la quantitat d’aigua necessària i
serem absolutament autosuficients, és a dir, no necessitarem connectar-nos ni al Ter
ni enlloc, és el nostre aqüífer de la Vall d’en Bas, que ens subministrarà l’aigua i que
d’alguna manera garantirem ser autosuficients des del punt de vista de l’aigua.
Crec que és molt i molt important aquesta obra, la financem d’una manera o d’una
altra, gestionem d’una manera o d’una altra; l’obra té una gran importància i hi haurà
un moment, no sé ara quants anys deuen quedar, però hi haurà el moment, dos anys o
un any abans que acabi la concessió, que ho posem sobre la taula i ho discutim amb
papers, amb tècnics i amb experts.
Intervé el Sr. García. Per la seva paraula semblava que nosaltres qüestionàvem la
necessitat i no és això, és a dir, nosaltres no diem que no sigui necessari, ja hem dit
que tècnicament ens sembla molt bé el projecte. La gestió, si és pública o és privada,
és on tenim la diferència entre vostès i nosaltres.
Respon l’Alcalde. Em sap greu si ha semblat que posava en dubte això, no en tinc cap
de dubte que tothom entén que fer aquest dipòsit és una obra positiva.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9
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PdeCAT- DC, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC).
13.1. - MPPE-17.- MASIES I CASES RURALS.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I
CASES RURALS D’OLOT
Núm. de referència : X2016025026
Núm. expedient: UPL12016000006

Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017,
va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment l’expedient de modificació puntual del Pla
Especial del catàleg de masies i cases rurals d’Olot, redactat pels serveis tècnics
municipals en data novembre de 2016.
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 20 d’abril de
2017, va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Especial del catàleg de
masies i cases rurals, promoguda i tramesa per l’Ajuntament d’Olot, supeditant la seva
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós verificat
pel Ple de l’Ajuntament d’Olot que incorporés les prescripcions següents:
•

Caldrà donar compliment a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de
data 5 d’abril de 2017, fent coherent el contingut de la fitxa 265- Mas
L’Arengada amb les seves determinacions.

Vist el text refós de la modificació puntual del Pla Especial del catàleg de masies i
cases rurals d’Olot, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de 2017.
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- VERIFICAR el text refós de la modificació puntual del Pla Especial del
catàleg de masies i cases rurals d’Olot, redactat pels serveis tècnics municipals en
data maig de 2017 i que incorpora les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme de
Girona, adoptades en l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient en data 26 de gener
de 2017.
SEGON.- TRAMETRE el present acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de
Girona als efectes oportuns.
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde. En el Ple del passat 26 de gener es va
adoptar l’acord d’aprovar provisionalment l’expedient de modificació puntual del Pla
Especial del catàleg de masies i cases rurals d’Olot de les finques Mas Pataqués i Mas
l’Arengada. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 20 d’abril, va
aprovar definitivament aquesta modificació puntual però supeditant la seva publicació
al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós verificat pel Ple de
l’Ajuntament d’Olot que incorporés que cal donar compliment a l’informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua del Mas L’Arengada amb les seves determinacions.
Es demana la verificació d‘aquest text refós redactat pels serveis tècnics municipals i
que incorpora les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme referent a l’informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres ens
abstindrem per ser coherents amb les altres votacions.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT- DC, 5 ERC,
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC).
14.1. - MPOUM 46.- SANT MIQUEL.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER UN EQUIPAMENT SOCIOSANITARI AL
BARRI DE SANT MIQUEL
Núm. de referència : X2017007494
Núm. expedient: UPL12017000002

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 30 de març de 2017 va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per a la implantació d’un
equipament sociosanitari al barri de Sant Miquel, redactada pels serveis tècnics
municipals en data març de 2017.
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 66 de
4 d’abril de 2017, al Diari de Girona de 5 d’abril de 2017, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat escrits
d’al·legacions.
Vist l’informe emès per l’Institut Català de la Salut que s’incorpora a l’expedient.
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22
de febrer; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM per a la
implantació d’un equipament sociosanitari al barri de Sant Miquel, redactada pels
serveis tècnics municipals en data març de 2017.
SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva
aprovació definitiva, si procedeix.
Intervé l’Alcalde. Aquest és un altre punt d’aquells que em fa moltíssima il·lusió poder
portar al Ple, és aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per un
equipament sociosanitari al barri de Sant Miquel
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Això fa referència a l’equipament sociosanitari, al nou
ambulatori de Sant Miquel, i la parcel·la que comprarem en tres setmanes allà, aquí és
que executem és la provisió provisional, és l’última vegada que passarà pel Ple
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aquesta aprovació. No hi ha hagut al·legacions durant aquest mes que hi ha hagut
exposició pública, i per tant avui faríem la nostra última aprovació i la següent ja seria
la Comissió d’Urbanisme Territorial de Girona, que és dia 1 de juny.
Dir aquí també que a part de la pròpia construcció de l’ambulatori, crec que també és
una bona notícia que aquesta parcel·la, degut a la gran pressió urbanística que hi ha a
la zona i a la gran quantitat de pisos, seran unes parcel·les que en el futur tampoc
estaran edificades i ajudaran a esponjar una mica més aquest barri. Crec que això és
una bona notícia per a tots els veïns d’allà, també.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. També considero com vostè
que és una bona notícia, en principi per als usuaris del CAP i per als professionals que
hi treballen, ja que l’actual ha quedat molt petit, i tant per als qui hi treballen com per
als que han d’utilitzar-lo com a usuaris no és el lloc més adient, per tant en aquest
sentit una molt bona notícia. I també perquè aquest és un dels serveis que
precisament, considerem que al barri de Sant Miquel li calen. I per tant en aquest
sentit, també doblement contents.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Totalment d’acord
amb el Sr. Gelis i amb el Sr. García, l’Àrea Bàsica de Sant Miquel, l’Àrea Bàsica Nord
havia quedat petita i per tant era totalment necessària aquesta obra i a més a més
servirà pel que ha dit el Sr. Gelis, per esponjar el barri de Sant Miquel, que és
totalment necessari.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Ja vàrem dir-ho
l’altra vegada, que a nosaltres ens semblava que era una cosa necessària, era un
compromís també del Conseller en la seva visita.
Una reflexió: és veritat que és un dels temes que es va discutir molt el fet que el
govern de la Generalitat tingués un pressupost, doncs aquesta és una de les coses
que facilita que el país tingui un pressupost i que es puguin fer coses, en aquest cas
amb un equipament òbviament d’alta prioritat com és un equipament sociosanitari a la
nostra ciutat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
15.1. - MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT
DIGITAL A CATALUNYA
Núm. de referència : X2017013026
Núm. expedient: SG022017000019

Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la
capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per
assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la
competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les
persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració
més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara
govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o
seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels
serveis públics.
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Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la
ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada
pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat
de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes
ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una
Societat Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i
els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT),
tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les
empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova
societat digital.
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per
donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures
necessàries.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i
impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius
d'aquest Pacte.
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.
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Intervé l’Alcalde. És una moció que al final presentem conjuntament PdeCAT - DC,
PSC, OeC i ERC, en relació al Pacte nacional per a una societat digital a Catalunya.
Presenta la moció el Sr. Berga. Aquesta, com ha explicat l’Alcalde, és una moció que
presentem conjuntament quatre grups, és una moció de suport al Pacte nacional per a
una societat digital a Catalunya. Una moció que surt d’un acord entre la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, i les dues entitats municipalistes, l’ACM i la FMC, i
que en definitiva el que posa de manifest és aquest desenvolupament de les
tecnologies de la informació i la comunicació, com han esdevingut factors estratègics
per assegurar l’eficiència i l’obertura a la societat de les administracions públiques.
Això, aquest avanç a la societat digital, el que és per a tots nosaltres és una oportunitat
per construir una administració més intel·ligent i que sigui capaç de conjugar
conceptes com els de govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació,
seguretat, i en definitiva tot de conceptes que tenen per objectiu millorar la vida de les
persones.
És evident que aquest ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació es
fonamenta en l’existència d’infraestructures, que són del tot necessàries, i el que fem a
través d’aquesta moció és donar suport a aquest Pacte, que intenta que aquestes
infraestructures estiguin organitzades d’una manera compartida per totes les
administracions, que ha de ser més eficients i eficaces, per tant aquesta és una moció
de suport al Pacte.
A continuació el Sr. Berga llegeix quins són els àmbits d’actuació que assenyala la
moció.
En definitiva el que demanem és això, donar suport a aquesta moció, sumar-nos-hi i
fer tot allò que estigui a les nostres mans com a administració local, per complir amb
aquests acords i anar tots a una amb aquest desplegament d’aquestes tecnologies.
Intervé l’Alcalde. Donaria la paraula a la resta de grups que també volen presentar la
moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Comentar dos aspectes: un és
el paper rellevant que penso que tindrem els ajuntaments, sobretot en el tema de
l’escletxa digital, en les persones més febles, en tot el relacionat amb les polítiques
TIC de la informació i la comunicació. I l’altre, també s’esmenta en aquesta moció, de
difusió i sensibilització del món empresarial respecte de la indústria 4.0 i aquí
m’hagués agradat que s’hagués afegit també, no sols el món empresarial sinó el món
sindical i dels treballadors.
És molt evident que aquestes tecnologies no afectaran, ja estan afectant d’una manera
molt important el món del treball, estan desapareixent uns llocs de treball, se n’estan
creant d’altres; en llocs de treball actuals s’estan canviant molt les condicions de treball
perquè la tecnologia ho permet, que afecta no sols al treball en sí mateix, sinó també
als drets dels treballadors.
I també la tecnologia i aquests canvis, em sembla que també s’ha de posar èmfasi en
la participació dels treballadors en el disseny d’aquestes empreses, i en el disseny de
com ha de ser aquest món del treball.
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Jo només volia afegir
una petita reflexió i era que nosaltres votarem a favor, com a grup que impulsa
aquesta moció, entre d’altres coses per sentit comú. El que volia afegir era que tenim
un país que està avançant molt en l’àmbit digital, que és punter i que per tant
l’administració no es pot quedar enrere si vol que realment el país faci un pas
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endavant cap a la digitalització, que creï llocs de valor afegit, que augmenti el tipus de
treball ben remunerat, ben qualificat, etc.
I només a tall d’exemple volia donar dues dades del món empresarial que neix al
voltant de la digitalització de l’economia, que són molt il·lustratives: una que és que a
Barcelona, a l’entorn de la quantitat d’inversió que hi ha a Barcelona en empreses
tecnològiques i digitals està al voltant dels 1.300 milions d’euros els últims quinze
mesos, cosa que vol dir que la nostra capital és la cinquena ciutat d’Europa on més
s’inverteix en aquest tipus de sector. I a nivell de llocs de treball, només aquells
vinculats al Barcelona Tech City, que hi ha empreses d’aquest món, ha passat des del
2011, de 5.000 llocs de treball a 17.000, per tant la reflexió és aquesta: el sector privat
va molt de pressa, crea molts llocs de treball, i si volem que tot això, aquest
ecosistema sigui estable, equilibrat i tingui futur, l’administració no pot fer res més que
intentar posar-se les piles. I per tant mocions com aquesta i pacte com el que volem
defensar són molt benvinguts.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. És evident que vivim en
una societat digital i aquesta cada cop es digitalitza més. No és una qüestió que ens
entusiasmi, nosaltres som més del contacte humà, de les tribus i de les relacions de tu
a tu.
També veiem com gran part del pacte nacional per una societat digital té una vessant
fortament empresarial, posant l’accent doncs en la competitivitat per sé, i això, tampoc
ens entusiasma.
El que si que estem totalment d’acord és en tot allò que afecta a l’administració
pública, a facilitar que les persones puguin accedir a la informació pública, a que els
ajuntaments siguin més accessibles, això implica treballar i enfortir la transparència,
l’obertura de portes, finestres[
També estem d’acord en les qüestions de protecció de dades, pensem que és prioritari
que els ens públics garanteixin 100% la confidencialitat i seguretat de la informació
personal de les persones del municipi...
Com que cal ser presents i estar al dia, malgrat hi veiem algunes coses que no hi
estem totalment d’acord, votarem a favor de la moció.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC EN MOTIU DEL 17 DE MAIG DIA
INTERNACIONAL CONTRA L'HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA
TRANSFÒBIA
Núm. de referència : X2017013056
Núm. expedient: SG022017000020

El 17 de maig es commemora el dia contra l’homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la
transfòbia arran de l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties
mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’OMS va anunciar que
el 2018 deixarà de considerar la transsexualitat com un trastorn mental per a
considerar-ho "incongruència de gènere". Des de llavors, internacionalment cada 17
de maig es commemora el Dia Mundial contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,
com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o
identitat de gènere.
Per això, és un dia per tornar a recordar i condemnar enèrgicament la situació de
violència i discriminació que estan patint les persones lesbianes, gais, trans i bisexuals
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a la república russa de Txetxènia fruit de la persecució organitzada per part les
autoritats d’aquest país. Com també ho és per a condemnar la situació de la Jimena i
la Shaza, la parella de dones lesbianes que va acabar a una presó turca fugint de la
lesbofòbia dels seus propis pares.
El 17 de maig és un dia per reclamar la fi de les agressions homòfobes també a casa
nostra, per recordar a l’Andy i el Jorge que van rebre una pallissa per fer-se petons en
públic a la porta d’una discoteca a Berga, al Xavi que va ser agredit quan estava amb
altres amics a Montjuïc, un jove gai que va ser agredit durant el darrer carnaval de
Sitges o al Jesús Tomillero, àrbitre de futbol que ha patit insults reiterats i amenaces
de mort pel sol fet de ser gai.
Cal dir-ho fort i clar. La LGTBIfòbia, l’odi i menyspreu cap a lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals genera violència, i ho fa de moltes maneres.
A Catalunya ja vam donar un pas important en la defensa dels drets i llibertats de les
persones LGTBI amb La Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. Tres anys després, és
urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar totes aquelles
actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al
nostre país.
Per tal d’assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal
l’heteronormativitat que social i culturalment imposa el nostre sistema heteropatriarcal
pressuposant una única orientació sexual i dues identitats de gènere (home-dona)
estanques.
La igualtat és tasca de tota la ciutadania, i les administracions públiques també han de
treballar per a la seva promoció i comprometre’s a no donar ni un pas enrere.
El 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia, ha de servir per reclamar la fi de tota
discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat de gènere. La lluita contra la
LGTBIfòbia és una lluita moral, la lluita de totes i tots els i les qui creiem en una
societat més justa, més generosa i més respectuosa.
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la Proposició de llei:
Proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión
de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de Igualdad LGTBI)
registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador.
TERCER.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat i al Govern de
l’Estat Espanyol.
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Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com tots vostès
saben, el 17 de maig i arran de l’eliminació l’any 90, de considerar l’homosexualitat
dins la llista de malalties mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut, el que
es vol és manifestar aquest dia el rebuig a qualsevol tipus de discriminació, per raó
d’orientació sexual o identitat de gènere.
Aquest és un dia per reclamar la fi de les agressions homòfobes a casa nostra, per
recordar l’Andy i el Jorge, que van rebre una pallissa per fer-se petons en públic a la
porta d’una discoteca a Berga, el Xavi que va ser agredit quan estava amb altres
amics a Montjuïc, un jove gai que va ser agredit durant el darrer carnaval de Sitges o
Jesús Tomillero, àrbitre de futbol que ha patit insults reiterats i amenaces de mort pel
sol fet de ser gai, que sàpiguen que ha plegat ja d’àrbitre. O fa molt pocs dies, les
darreres declaracions, gens afortunades, del Bisbe de Solsona, Xavier Novell,
vinculant l’homosexualitat amb la manca de la figura paterna.
A Olot hem de dir que considerem que s’estan fent els deures: l’any passat a Olot es
va gaudir de l’itinerari Identitats impossibles, enguany s’ha adherit a la xarxa de
municipis LGTBI, i s’ha engegat el servei d’atenció integral a la diversitat sexual,
afectiva i de gènere. Diria que anem pel bon camí.
A Catalunya ja vàrem donar un pas important amb la llei aprovada el 2014 al
Parlament de Catalunya, tres anys després amb un balanç positiu, en part s’ha de dir
que gràcies al món local i polítiques com la que acabem de comentar a Olot. Però tot i
així encara és necessari el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar
totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les
persones LGTBI al nostre país.
Espanya ha baixat del sisè al novè lloc en defensa dels drets del col·lectiu LGTB, a
causa de la inacció del govern espanyol. I la única raó per la qual continua encara
dintre dels deu primers, és que algunes comunitats autònomes o nacions com la
nostra, està aprovant aquestes legislacions específiques que comento.
A continuació el Sr. García llegeix els acords que la moció proposa adoptar.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Estem d’acord amb el
99% de la moció, hi ha un 1% que ja el matisaré, inclús li traurem un somriure
segurament per aquest 1% que no hi estem d’acord.
Com és evident estem molt d’acord amb l’argumentari presentat, per tant, no ens
estendrem en la intervenció més enllà de dir que la regidoria de drets civils i el
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa estan fent feina en aquest sentit, com n’és
coneixedor, la Garrotxa, juntament amb Osona, són les primeres comarques en crear
el Servei d'Atenció Integral a les persones LGTBI i creiem que aquesta ha de ser la
línia a seguir. En tot cas, cal fer molts més actes com el dissabte passat on es visibilitzi
que la realitat és diversa i que la diversitat és quelcom real, que es pot tocar, que totes
tenim una orientació sexual o una identitat de gènere.
Aquesta moció no deixa de ser un petit recordatori als de dalt que des dels municipis
volem que es posin els mecanismes necessaris per tal que aquestes discriminacions
deixin d’existir, però, més enllà d’instar a un estat estranger i al govern del país, cal
treballar al carrer, dia a dia, recordem que som ciutat educadora, i malgrat tot, sempre
hi haurà algú que no ho entendrà, però creiem que cal explicar i incorporar la diversitat
sexual i de gènere en tots els àmbits.
I matiso aquest 1% que dic que no hi estem d’acord, perquè a nosaltres instar un estat
estranger no ens serveix per a res, sí que instarem a la Generalitat.
Intervé el Sr. Gómez, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també
serem breus, és un tema que hem tractat moltes vegades en aquest Consistori, que
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per descomptat ens agradaria no haver de tractar més, i que no hi hagués cap dia de
denúncia, però evidentment les circumstàncies són les que són, i més aviat és tot el
contrari el que tenim a la societat avui en dia, i per tant hem de seguir assistint les
vegades que calgui i tractar-la amb tota la seriositat del món i fer qualsevol actuació
que reforci la llibertat de les persones en aquest sentit i en qualsevol altre sentit.
Més aviat estem en una societat que cada cop és més permissiva, que cada cop és
més intolerant i en la moció el Sr. García s’hi ha referit; nosaltres teníem aquí
apuntades les declaracions del Bisbe de Solsona, refermades també pel Bisbe de
Lleida. I per tant, com que en el dia a dia estem encara patint totes aquestes
discriminacions i aquesta manca de llibertat de les persones, qualsevol actuació i
qualsevol proclama que fem en aquest sentit nosaltres l’haurem de defensar. És una
feina que tenim per fer, ens queda molta feina per fer i per tant cal potenciar totes
aquestes activitats, i per tant defensar-les al màxim. I per tant votarem a favor.
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta moció i en l’enunciat de la moció posa diversos exemples i és evident que
es continuen donant situacions de discriminació, no només a llocs llunyans sinó també
a casa nostra,. Per tant continua faltant més educació, i moltíssima més educació i
encara moltíssima més educació, per fer una societat més tolerant, capaç de conèixer i
entendre la diversitat en totes les seves dimensions, i per tant no hi ha altra cosa.
Jo l’únic que volia dir és això, ho ha enunciat fent referència a tots els grups, el
compromís d’aquest equip de govern en aquest tema és ferm, és seriós, de fet ja fa
molt de temps que hem deixat aquella primera moció que es va aprovar el 2014 i hem
fet passos importants com és la creació d’aquest servei d’atenció integral, i continuar
treballant en aquesta línia, i com ha dit el Sr. Gómez, esperem que algun dia ja no faci
falta tractar aquests temes novament en un Ple. Hi votarem a favor.
I en l’1% també hi havia pensat jo, és a dir, quasi que vaig pensar que ja hem d’instar
a Espanya, hi podríem afegir Txetxènia, hi podríem afegir Rússia, hi podríem afegir
molts altres països.
Intervé el Sr. García. Gràcies pel 99% de suport. Jo he de dir que a mi ja m’agradaria
també que mocions d’aquest tipus no fessin falta, però com deia el Sr. Berga hi ha els
exemples que hi ha i aquests són els que surten a la llum pública, n’hi ha molts d’altres
que queden soterrats, que no surten, també n’hi ha d’altres que es produeixen. Per
aquestes coses penso que val la pena que continuem fent aquest tipus de mocions, de
declaracions, i aquesta en principi, era arran que hi ha aquesta proposta de llei al
govern estranger, a Espanya, i per tant també ens semblava, que al mes que estem, el
17 era el dia en què es fa tota aquesta commemoració, per tant també pensàvem que
aquest mes de maig valia la pena tot plegat: fer aquesta proposta, fer aquest
recordatori,i em sembla que en aquest terreny, com molts d’altres, qualsevol cosa
ajuda i val la pena que la fem.
Gràcies pel vot favorable.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC SOBRE L'APARCAMENT EN LES
ZONES BLAVES I LA SEVA MILLORA PELS USUARIS
Núm. de referència : X2017013063
Núm. expedient: SG022017000021

El Pla de Mobilitat Sostenible (PMUS) estableix que la gestió de l’aparcament és l’eina
bàsica per tal de reduir els desplaçaments en vehicle privat.
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La Zona Blava a Olot suposa l’1,8% del total de places d’aparcament en calçada, amb
382 places.
El Casc Antic és la zona que concentra un major nombre de places d’estacionament
de zona blava, amb un 13,4% del total amb aquesta modalitat. En concret, les
subseccions del casc antic (1-1 i 1-2) tenen el 79% i 62% de places d’estacionament
de zona blava, respectivament
El principal problema de dèficit d’aparcament residencial es troba al centre,
especialment al Casc Antic.
El PMUS proposa la possibilitat que tot l’aparcament en calçada de Casc Antic quedi
configurat com a possible aparcament regulat segons quatre tipus:
•Places de zona blava. Places d’estacionament breus obertes a tothom, l’objectiu de
les quals és facilitar les gestions i compres de curta durada, afavorint la disponibilitat
de places en espais d’alta demanda d’estacionament. Es proposa que l’àrea de zona
blava a tota la zona del centre urbà la configurin un total de 400 places
aproximadament.
• Places de zona verda per a residents. Places exclusives per a residents, on podran
aparcar els residents de la zona, amb el distintiu. Els no residents no podran utilitzarles. Es proposa l’habilitació de 750-810 places de zona verda per a residents(aquelles
que no estiguin regulades com a zona blava, PMR o C/D).
• Places per a PMR. Per donar resposta a les indicacions que demana el Codi
d’Accessibilitat de Catalunya, es proposa augmenta el nombre de places per a
persones amb mobilitat reduïda en la zona del casc antic.
• Reserva de càrrega i descàrrega. Es proposa augmentar el nombre de places.
Adaptar les tarifes d’aparcament i crear-ne de diferents opcions per a fomentar un bon
ús de la zona blava, complementat amb un augment de l’oferta d’aparcament al centre
de la ciutat.
Es proposa fer una oferta cada 10 tiquets i fer més fàcil l’ús de la zona blava.
Les mesures descrites tenen una prioritat ambiental alta i incideixen de forma directe
en la reducció dels desplaçaments en vehicle privat motoritzat.
En la Planificació temporal d’aquestes accions el PMUS preveia la mesura 4.5 de fer
l’estudi i execució de la gestió integral de l’aparcament amb previsions econòmiques
pels 6 primers anys del PMUS (2013 – 2018) i fins ara no s’ha fet res.
Tot el previst en matèria d’aparcament en el PMUS i fins ara no implementat, creiem
que xoca frontalment amb la concessió actual a una empresa externa per a la
explotació de les zones blaves per un període de 20 anys prorrogables per 5 més
(2008 2033), ja que les mesures previstes en el PMUS alteren el contracte de
concessió al modificar de manera important l’actual estat de les zones blaves (nombre
de places, política de preus), per la qual cosa
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
PRIMER.- Que el govern de la ciutat (PDCAT – PSC) recuperi el temps perdut i que al
llarg del que resta d’any i el proper 2018 portin a terme el previst en matèria
d’aparcament al PMUS.
SEGON.- En el cas de no implementar de manera immediata mesures i pressupost per
l’acompliment del punt primer, renegociar amb l’empresa concessionària de les zones
blaves les condicions actuals per aconseguir una primera ½ h. gratuïta pels usuaris de
la zona blava, que ha de servir per a que els ciutadans puguin fer les seves gestions i
alhora també suposarà una millora per als comerços i negocis establerts dins de les
zones blaves d’aparcament.
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Ja m’agradaria
també el 99% (com en l’anterior moció) però em sembla que ho veig una mica difícil.
Perquè s’entengui la proposta, la contextualitzaré una mica. Començaré dient, i faig un
recordatori pel tema de l’aigua, entre els serveis externalitzats pels successius governs
de la ciutat, en general, OeC optem per recuperar aquests serveis, que els beneficis
que es generen, pensem que val la pena que vagin en benefici dels ciutadans i
ciutadanes d’Olot i no d’uns empresaris o accionistes privats. Tampoc em tanco que
en algun moment determinat i potser en segons quines circumstàncies, cal fer no sé
quina inversió molt urgent, no hi ha el finançament, per tant no tanco aquesta porta,
però sí que com a principi pensem el que acabo d’explicar.
I en aquest cas és que estem parlant d’una concessió de l’explotació de zones blaves
per vint anys més la possibilitat d’ampliar-ho en cinc més, és a dir, ens n’estaríem
anant en el tema de zones blaves a l’any 2033 quan acabaria la concessió. Si veiem
que l’empresa que explota les zones blaves també té la concessió del pàrquing del
Firalet i hi ha una interrelació entre aquests dos aspectes, la concessió aquí és de
quaranta anys, per tant, en aquesta situació una opció o possibilitat és oblidem-nos de
fer política municipal en aquest aspecte, i per tant fins aquí, aquest piló d’anys que
algú es plantegi el que vingui al darrera.
També dintre del context, una cosa que hem aprovat abans, es dóna que al Firal hi ha
un nombre de zones blaves que desapareixeran, per tant l’Ajuntament s’ha de
plantejar on ho reubica, perquè les que es perdin aquí les haurà d’implantar en algun
altre lloc de la ciutat d’Olot, i estem arrencant amb el PIAM del barri antic, on
segurament també pot sortir –i estic convençut que sortiran– moltes coses
relacionades amb l’aparcament i per tant amb les zones blaves.
I ja per acabar amb aquest context general per entendre la proposta que fem, també
considerem que la crisi econòmica ha afectat d’una manera molt important a molta
gent: molta gent que ha perdut poder adquisitiu, molta gent que ha perdut la feina, i per
tant a algú li pot semblar que la despesa de les zones blaves és una minúcia i és una
tonteria, però per a persones que no arriben a final de mes o tenen moltes dificultats
per arribar-hi, les zones blaves i d’altres petites minúcies, acaben essent un aspecte
molt important. I a més, relacionat amb això, jo sóc dels convençuts que per molt que
millori la situació econòmica, no tornarem a la situació anterior, hi haurà gent que es
trobarà en una situació molt precària i amb uns baixos salaris. Per tant, ens sembla
que el plantejament original que hi havia en el moment que es va veure com
s’enfocava l’aparcament i altres polítiques de l’Ajuntament, s’han de canviar.
I en referent a això, que diu el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible? Un Pla que es va
aprovar el 2016, com em va recordar el Sr. Gelis l’altre dia, el que diu és que situa
l’aparcament com un element cabdal amb la correcta planificació de la mobilitat. Que
el principal problema de dèficit d’aparcament residencial es troba al centre,
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especialment al casc antic i fa una sèrie de propostes. Proposa la possibilitat que tot
l’aparcament en calçada del casc antic quedi configurat com a aparcament com a
aparcament regulat, segons quatre tipus:
- Places de zona blava, que són places d’estacionament breu obertes a tothom,
l’objectiu dels quals és facilitar les gestions i compres de curta durada, afavorint la
disponibilitat de places en espais d’alta demanda d’estacionament.
- Places de zona verda per a residents, que són places exclusives per a residents, on
podran aparcar els residents de la zona, amb el distintiu, habilitant entre 750 i 800
places).
- Després planteja, que no ve tant al cas per la moció, les places per a persones de
mobilitat reduïda o en càrrega i descàrrega que ha anat sortint també aquest tema
de manera recurrent perquè la compra via internet ha alterat aquesta manera de
compra habitual que tenim moltes persones, i genera una mobilitat de furgonetes
per tota la ciutat, que sí que provoquen en molts casos problemes, i aparquen en
llocs on no haurien de fer-ho.
El Pla de mobilitat diu més coses: diu que les places de zona blava destinades a
garantir la rotació per a la realització de gestions o compres de curta durada, es
planteja uns horaris, i diu que a l’estiu de dilluns a diumenge planteja un horari i que la
resta de l’any només sigui de dilluns a divendres. Això donaria la resta de l’any, no a
l’estiu, un volum de 45 hores de pagament per als ciutadans d’Olot, i què és el que
tenim ara? De dilluns a dissabte, les 45 hores s’han convertit en 51, és a dir, més d’un
13% del que proposa el Pla de Mobilitat. I en aquest Pla de Mobilitat és plantegen
altres actuacions: de fer un estudi en profunditat del comportament actual de
l’estacionament fora de calçada; és a dir, tota una sèrie de propostes que ja estan
periodificades, que de cap manera l’equip de govern està duent a terme. Sí que ha dut
a terme –i se li ha de reconèixer– altres mesures que surten al Pla de Mobilitat, com el
tema d’arranjament de voreres o d’altres, però aquest de l’aparcament de les zones
blaves i de les zones verdes, ni tocar-lo, almenys de moment. Nosaltres pensem que
cal fer-ho.
I el que presentem amb aquesta moció, en els acords, després del que acabo
d’explicar són dues coses: una que el govern de la ciutat –el PdeCAT i el PSC– al llarg
del que resta d’aquest mandat, perquè ja el PMUS planteja tota una sèrie de mesures
que si després volen els hi puc llegir, a més de les que he comentat. Doncs el que no
s’ha fet, que el que queda d’aquest any i el que ve, recuperar tot aquest temps perdut i
que es duguin a terme totes aquestes mesures, alguna de les quals acabo de llegir.
I la segona cosa que proposem, és que en cas de no implementar-ho i que no es porti
a terme d’una manera immediata el que allà es diu, entrar a renegociar amb l’empresa
concessionària, de tal manera que amb les zones blaves la primera mitja hora sigui
hora gratuïta per als usuaris. Pensem que el sentit de les zones blaves és precisament
promoure la rotació, no és un efecte o un motiu recaptatori el que ha de primar en
aquest sentit. I per tant, per tot el que he estat explicant abans, i si no es porta a terme,
acabaríem proposant aquesta mesura de la mitja hora gratuïta.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Primerament dir que
la CUP el que primer estudiaria seria la possibilitat de municipalitzar el servei de la
zona blava, tot i que ja sabem que la concessió és fins el 2028 més 5 anys de
pròrroga, em sembla que al Cementiri és fins al 2040.
Pel que fa la moció, en el segon acord es demana que en les zones blaves, com ja diu
el PMUS, places d’estacionament breus obertes a tothom en el centre de la ciutat i per
tant aquesta acció de fer la primera mitja hora gratuïta seria dins aquest punt.
I que els altres punts concretament la zona verda per a residents que s’ampliï i es faci
factible almenys a partir del 2018. Entenem que l’ampliació d’aquests aparcaments de
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zona verda pels residents del centre urbà no es faci factible immediatament i que es
faci al llarg del 2018.
Però el que també es podria fer immediatament és ampliar els aparcaments per a
persones amb mobilitat reduïda al centre de la ciutat (ara n’hi ha 33) i s’haurien
d’ampliar amb 5 més.
Igualment augmentar el nombre de places de càrrega i descàrrega.
Per tant nosaltres aprovaríem la moció.
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres estem al
100% d’acord amb els companys d’OeC. De fet ens sembla molt oportuna aquesta
moció, sobretot perquè és un text que tenim al Pla de Mobilitat i sempre defensem que
els plans de Mobilitat, els plans i projectes que s’aproven en aquest Ajuntament
s’haurien de poder portar a terme, més o menys en el temps que està previst, i que
haurien de sortir ja dotats econòmicament perquè així sigui.
És cert que el tema de la mobilitat en general és complex, i sobretot quan ens acostem
al centre de la ciutat, al nucli de la ciutat. De fet, el fet de canviar aparcaments com
una acció individual, per a nosaltres no té massa sentit, sí que podria ser una acció ara
puntual, però el fet d’aquests aparcaments al centre de la ciutat ha de venir
acompanyada de pensar com volem que sigui la mobilitat en aquest centre, com volem
que sigui la mobilitat a peu o amb bicicleta, i de quina manera podem acostar la gent
quasi a tocar d’aquest centre, i per tant pensar en tipus d’aparcaments que estiguin
més o menys propers, però que no estiguin ben bé al nucli. I per tant, hi ha
experiències; moltes potser tampoc però n’hi ha en ciutats properes, de grans zones
d’aparcament, properes als nuclis, amb un desplaçament a peu de cinc o deu minuts,
on fins i tot hi ha un número d’aparcament gratuït. I per tant això el que fa és que en
aquestes ciutats –i ciutats més grans fins i tot que la nostra– es pugui accedir als
centres comercials, al centre del barri vell, es pugui comprar tranquil·lament i es pugui
tornar a recollir el cotxe, amb desplaçaments relativament breus. I per tant, aquestes
accions també han de venir acompanyades de la participació ciutadana, de repensarho entre tots, perquè proves dels últims dies, que els canvis costen; els canvis d’hàbits
són difícils i la gent està acostumada a una dinàmica determinada, i per tant quan vols
tocar aquesta dinàmica, segurament a la gent li costa entrar en una dinàmica nova.
Però sí que és cert que treballat conjuntament amb els veïns, amb els usuaris i d’una
manera acordada i planificada sobretot, aquesta mobilitat en el centre de la nostra
ciutat, es podria realment millorar. I per tant, molt d’acord amb la moció i sobretot
pensant en aquesta planificació de com canviar la mobilitat en el barri vell.
Intervé el Sr. Gelis, en representació de l’equip de govern.
Efectivament, com diu el Sr. García, el PMUS de la ciutat d’Olot preveu pel que fa
referència a l’aparcament de l’àrea delimitada com a centre de la ciutat i per tal de
millorar i rebaixar el trànsit d’agitació, quatre actuacions:
1. Places de zona blava. Proposa 400 places aproximadament. Actualment en
funcionament: 376.
2. Places de zona verda pels residents entre 750 i 800 places. En funcionament
unes 14 en la actualitat. No contempla places d’aparcament lliure, que en
l’actualitat se’n disposa de 580 places.
3. Places per persones de mobilitat reduïda. Es posen a disposició segons
demanda. Actualment 47 places en el centre.
4. Càrrega i descàrrega, augmentar el nombre de places. S’han incrementat a
diferents punts, com: plaça Clarà, passeig de la Muralla, Plaça Mercat, etc.
Disponibles 149 places. S’està treballant per posar-ne més a disposició.
Per tant, de totes les accions que proposa el PMUS, de la ciutat d’Olot, s’han
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implementat les diferents propostes a excepció de les zones verdes per a residents.
Com hem parlat en alguna ocasió, això queda posposat per fer-ne una aplicació a
partir de les obres del Firal que faran modificar moltes places d’aparcament i de les
propostes que sortiran del PIAM del Nucli Antic. No canviarem d’una forma ràpida tot
l’aparcament lliure per zona verda de residents, sinó que la idea és fer-ho
esgraonadament.
Per altra banda, vostè fa referència a la implementació de l’estudi i execució de la
gestió integral de l’aparcament pels 6 primers anys (2013-2018) i que no hem fet res.
Li recordo que el PMUS va ser aprovat definitivament en el plenari del 19 de maig de
2016, per tant just s’acaba de complir el primer any de vigència de pla, i ja li he explicat
anteriorment tot el que s’ha fet. Diria que per ser el primer any d’aplicació, no és poc.
Respecte a la proposta de bonificar la primera mitja hora de zona blava, és clar que no
farà millorar la rotació, sinó que l’efecte serà tenir més temps ocupat l’espai de zona
blava sense rotació. Per altra banda, tal com vostè reconeix implícitament en la seva
proposta, això també podria desequilibrar econòmicament la concessió, que li recordo
se s’explota conjuntament amb l’aparcament soterrani del passeig Bisbe Guillamet.
Se’ns fa estrany que proposin allargar aquesta concessió, quan sempre ens estan
demanant que les recuperem.
Finalment, pensem que l’Ajuntament ha donar seguretat de compliment dels convenis
a les empreses o persones que convenien determinats serveis o obres. En cas d’haver
de fer canvis han de ser per millorar la pròpia concessió i no per altres causes alienes
a la mateixa.
Per tots els motius abans esmentats, votarem en contra de la moció.
Intervé el Sr. García. En el text escrit de la moció sí que posava la data d’inici del Pla
de Mobilitat Urbana la que vostè acaba d’esmentar, però a la intervenció ja he fet
esment que es va aprovar el 2016. I relacionat amb això i el poc temps, recordar-li que
de vegades per fer altres obres, com poden ser les del camps de futbol del Morrot –per
agafar un exemple– la justificació o una de les justificacions és que anava en el
programa de l’equip de govern, i per tant això s’ha d’aprovar sí o sí.
Dir-los que el tema de definició de la regulació de noves zones d’aparcament –zona
blava, zona verda i lliures– està en el seu Pla de govern, que vostès mateixos han
aprovat, en l’apartat a Territori, Espai Públic i Medi Ambient, i això estava encaminat
que es fes el 2016. Li recordaré que estem ja a mitjans del 2017.
El tema del desequilibri o possible desequilibri de l’empresa concessionària, jo aquí no
hi entraré. És una empresa privada, pot ser que degut a alguna mesura que prengués
l’Ajuntament pogués passar això, però jo en principi entendria que la seva primera
preocupació hauria de ser el servei al ciutadà i ciutadana de la millor manera possible,
no tant el de l’empresa privada. Es pot fer algun tipus de renegociació i això ho lligo
amb el tema de la mitja hora, perquè vostè diu que això desincentiva la rotació; jo no
he entrat més enllà de dir com hauria de ser aquesta renegociació. Per exemple podria
ser que la primera mitja hora fos gratuïta i el temps que ve després fos bastant més cal
del que tenim actualment, amb la qual cosa no es produeix l’efecte que vostè diu.
I en quant al tema de possible desequilibri econòmic, es podria, si es fa aquest tipus
de renegociació –aquest o algun de similar– fer un temps de prova, a veure també
quins efectes té en l’aparcament, i quins efectes econòmics té en l’empresa, i si es veu
que és possible i que potser l’Ajuntament ha d’assumir algun tipus de despesa, veure
les possibilitats tant econòmiques com que justifiquen que això sí que és una inversió
o una despesa que ha de fer l’Ajuntament. Per tant no és cert que la mitja hora
aquesta vagi en el sentit que vostè diu, depèn del què fem a partir d’aquesta mitja
hora.
Per tant, a nosaltres ens sembla que perquè està en el Pla de Mobilitat, perquè està en
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el seu Pla de Govern, perquè s’assenyala que aquest és un aspecte bàsic en la
mobilitat d’Olot, pensem que cal fer-lo, cal moure’l, i amb el Firal i el Pla integral del
barri antic, i un dels aspectes rellevants i importants és el tema de l’aparcament, a mi
em sembla que s’han de moure i per això continuarem mantenint la proposta.
Intervé el Sr. Gelis. Simplement un parell de coses, Sr. García. Si entenc bé la seva
proposta i el que vostè diu que no donem servei als ciutadans i per tant fa aquesta
proposta, he entès que volia dir això, finalment el que vol dir és que no donem servei
perquè no tenim 700 places de zona verda per als veïns que viuen al nucli antic o
dintre del perímetre que està dibuixat com a perímetre que marca el Pla de mobilitat.
Bé, nosaltres no entenem que de forma immediata haguem de posar aquestes 780
places, perquè ens crearien molts més problemes que no pas avantatges en aquest
moment, i perquè també és veritat que, insisteixo, amb el nou dibuix que haguem de
fer de les places que desapareixeran del Firal i les propostes que puguin sorgir del
PIAM, probablement haurem d’implementar això. Haurem d’anar implementant de
mica en mica, no diem que no s’hagi d’implementar, però no es pot fer en un any des
del nostre punt de vista.
Vostè diu que no considera important l’equilibri econòmic d’una concessió; nosaltres
sí. Si es fa un tracte i es fa un conveni amb qui sigui, sigui una empresa privada, sigui
una altra administració o el que sigui, jo crec que estem obligats a complir-lo, en tot
cas si l’hem de millorar el podem millorar, però complir-lo, l’hem de complir.
Intervé l’Alcalde. Només insistir en això: per qüestions legals, quan es fa una
concessió i el concessionari perd diners, l’Ajuntament està obligat a mantenir
l’equilibri. Si tu has ofert unes determinades condicions, en el moment en que
provoques un desequilibri, més si és per una decisió que pren l’Ajuntament, però
encara que no ho sigui perquè s’ha formulat malament la proposta, acaba essent
l’administració la que s’ha de fer responsable d’aquest desequilibri. No és una cosa
senzilla. Per això cada any estan obligats a presentar tots els números, fins el mes
petit, de com funciona; no aquesta concessió, totes les concessions, i que es controlen
estrictament des del punt de vista dels serveis econòmics i té tota una dinàmica que jo
no li sabria explicar bé, però que des de Serveis econòmics li poden explicar.
Intervé el Sr. García. Per aclarir aquest últim punt, perquè semblarà com si jo no estic
interessat en les empreses en general. Jo no dic que no m’importi, jo dic que
m’importa d’entrada més el ciutadà i ciutadana d’Olot, que els interessos d’una
empresa. I ja els ho he dit, potser m’he explicat malament, amb aquesta renegociació,
es pot fer de moltes maneres i si es prengués l’acord d’aquesta mitja hora gratuïta, les
pèrdues que això pot suposar a l’Ajuntament, si l’Ajuntament considera que és una
política que beneficia els ciutadans d’Olot, ho pot assumir. Tampoc ha de ser
necessàriament l’empresa. Una altra cosa és que no es vulgui fer res, de dir, ja ens va
bé com estan ara les coses, l’empresa que vagi fent, els ciutadans d’Olot que vagin
pagant, i el problema de l’aparcament que continuï sense resoldre’s.
Respon l’Alcalde. Ho sento, no volia dir-ho, però hauré de dir-ho. Quan expliquen que
en els Plans de mobilitat o de PAES hi hem de posar més diners per fer-ne més via,
ens haurien de dir d’on han de sortir els diners. Perquè això lliga amb tot el que hem
estat explicant abans, és a dir, en un moment de restricció d’ingressos i en què hem
decidit tots plegats que no volem apujar els impostos, hi ha més serveis a atendre. I
ens costa lligar el pressupost ordinari i no tenim diners, i hem de fer les inversions a
crèdit perquè no tenim diners. Per tant quan diu això, ens demana que apugem els
impostos als ciutadans? Mitja hora gratuïta té una valoració econòmica que algú li
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haurà de posar. Ho retallem de serveis socials? Ho retallem d’educació? Pugem la
contribució? Nosaltres hi estem en contra i com que ens vàrem comprometre a això i
ens agrada fer el que prometem, no apujarem els impostos. Que passarà? Que anirem
aplicant aquests plans d’una manera progressiva i anirem intentant arribar per tot.
Marcaran una línia i no ens apartarem d’aquesta línia.
És igual que això, de dir, el que hem de fer és agafar les cinc-centes places lliures del
centre i convertir-les totes en zona verda. I ja està. Jo crec que no és pensar gaire en
els ciutadans això. És veritat, les places de zona verda serveixen per als veïns; les
places de zona lliure serveixen per a tots els ciutadans. És clar que podem decidir
això, ho farem progressivament, estem amb el Firal, estem amb el PIAM del barri vell, i
no li diem que no; anem cap a aquesta línia. I volem seguir-hi i per això vàrem decidir
aprovar el Pla. Ara, amb la responsabilitat de govern que cada cosa que es proposa hi
ha de posar una xifra al cantó, i aquesta xifra al cantó no sabem d’on ha de sortir.
Però és així, i en les concessions no pots deixar que caigui que caigui en desequilibri,
n’ets responsable. La concessió és que l’administració, no sé si el seu partit estava en
el govern en el moment que es va fer aquesta concessió per fer el pàrquing del Firalet,
estava lligat a la construcció del pàrquing del Firalet, una gran millora per a la ciutat
que necessitava una inversió molt gran i que per finançar-la, és allò que parlàvem
abans, es va decidir lligar-ho a l’explotació de les zones blaves, i de tot l’aparcament
de la ciutat. I jo no sé com va anar la votació, jo no estava aquí a l’Ajuntament encara,
però l’equip de govern en aquell moment va decidir fer-ho així i així se’n va sortir i
vàrem poder tenir l’aparcament que dóna servei. No podem dir-los ara, miri, ja
s’espavilaran, ara els hi retallarem això; no és possible. Ens tocarà a nosaltres posar
els diners i nosaltres vol dir tots els ciutadans, vol dir pujar els impostos, perquè no
som capaços de retallar-ho del pressupost ordinari; al contrari, que tots demanem més
serveis encara.
És fàcil enviar missatges als ciutadans, però després s’ha de complir. Quan expliquem
que la seva proposta vol dir eliminar totes les zones d’aparcament lliure d’aquest
perímetre, perquè ens està proposant això, reconvertir-les en zona verda, no sé què
pensaran els ciutadans. No ho expliquen això vostès, és eliminar totes les zones
d’aparcament lliure de tota la zona del centre de la ciutat, totes i d’una zona bastant
àmplia, no del centre només, sinó totes, convertir-les totes en zona verda per als veïns
i els ciutadans si volen aparcar hauran de pagar, a per tot. Doncs ho hem de fer, jo
crec que amb un cert seny, i això és el que intentem explicar.
Intervé el Sr. García. He de dir que vostè posa paraules en la meva boca que jo no he
dit ni he insinuat, com dir que l’única solució que estem plantejant és pujar impostos.
Com vostè sap, això és bastant impopular, intenta presentar aquesta proposta com
altres que podem fer, amb aquest sentit. Vostè ha fet la pregunta, jo ja li he dit, li
posaré un exemple d’on es podrien treure recursos per fer aquesta i altres coses: no
fer els camps de futbol del Morrot.
Vostès tenen unes prioritats i les seves prioritats, per exemple, passen perquè els
camps del Morrot es facin, aquesta sí és una prioritat del Pla de Mobilitat Urbana
aprovada per l’Ajuntament, que vostès aproven al seu Pla de govern, se la passen pel
forro. Aquesta és la realitat. I per tant com que han de governar i triar, vostès s’estimen
més fer unes coses i no unes altres, i aquesta proposta era perfectament viable i
continuo pensant que ho és. Ara, vostès s’estimen més fer altres coses; evidentment,
ja ho estan fent. Però que no em digui que no és possible. És possible, amb altres
prioritats.
Intervé l’Alcalde. Sr. García, no es pot confondre inversió amb pressupost ordinari,
això és “l’abc” de les comptabilitats municipals: una cosa són inversions i una altra
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cosa és pressupost ordinari. Vostè ens demana una despesa fixa, per sempre més, i
això és pressupost ordinari. Ens expliqui de quin servei, de serveis socials, d’educació
o d’on vulgui, vol treure els diners. D’una inversió, d’acord, potser una petita part dels
interessos podrien servir per això. Però d’una inversió que es fa una vegada, això no
és per sempre més. Podem deixar de fer inversió per sempre més, d’acord, però
escolti, Sr. García, de veritat, no és perquè nosaltres tinguem la prioritat: si vol una
partida específica per subvencionar la concessió que volem posar en desequilibri,
necessita agafar, no ho sé, agafar 200.000 euros l’any i posar-los en aquesta mitja
hora gratuïta. Els camps de futbol no són la seva prioritat, però la seva prioritat és fer
la piscina. I a mi m’agradaria poder fer la piscina. Però és igual, és que sempre hi
haurà discussions d’aquestes: una cosa és pressupost ordinari i l’altra cosa és
pressupost d’inversions, i no ho podem barrejar i no podem enviar missatges
equivocats.
Jo no li dic que vostè vulgui apujar els impostos; estem tots d’acord i sempre ho hem
fet així, en no apujar els impostos. Jo li dic que quan ens demana que apliquem amb
més velocitat aquests plans, necessitem diners, perquè aquests plans comporten
moltes vegades diners, i que del pressupost ordinari, ja n’hi posem de diners cada any,
però el que ens sembla just, perquè hem de mantenir educació, serveis socials; en fi,
tot el que ens sembla que hem de fer i discutim el dia del pressupost. És així de
senzill, no és que de cop i volta si no fem camps de futbol ja ens sobraran per sempre
més els diners per recuperar la concessió, no, això no és així. I si no fem els camps de
futbol farem una altra inversió.
Intervé el Sr. García. És que a mi em sembla que estem portant la discussió, o ha
aconseguit portar-la una mica a l’absurd, perquè és que estem parlant d’alguna cosa
que no en sabem l’import, i per tant tampoc no sabem si és possible o no és possible, i
per tant modificar alguna prioritat en la despesa que té l’Ajuntament. De fet, una de les
coses que li proposo que s’aprovi, que està previst al Pla de Mobilitat Urbana, és
estudi i execució de la gestió integral de l’aparcament. És que si es fes, segurament
sabríem si això és possible fer-ho més ràpid o no, quin cost té, per tant si es pot fer o
no, i vostè m’està portant per desacreditar d’alguna manera aquesta proposta, al
terreny que no és possible econòmicament, i que el que vull és fer pujar els impostos
als ciutadans d’Olot.
Per tant, una de dos: és que si no s’ho creuen vostès, comencin per treure-ho del seu
Pla de govern el que aquí proposen que proposaven per al 2016, si us plau el treguin. I
l’altre és: corregeixin el Pla de Mobilitat Urbana i comencin a tatxar i a arrencar fulles,
amb el que m’està dient.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 12 vots en contra
(9 PdeCAT - DC, 3 PSC) i 9 vots a favor (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC).
18.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER A LA DETECCIÓ I ACTUACIÓ
PREVENTIVA EN INFRAHABITATGES A OLOT
Núm. de referència : X2017013067
Núm. expedient: SG022017000022

En els últims anys, la situació de precarietat econòmica ha portat a moltes famílies a
viure en habitatges que no compleixen les condicions mínimes de seguretat i
salubritat. Recentment, a la nostra ciutat, s’han detectat situacions de risc que
requereixen una actuació urgent per part de l’administració.
Viure en aquestes condicions implica un risc per a les famílies, tan físic com psicològic.
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La humitat i la falta de ventilació provoquen situacions d'insalubritat i afavoreixen
malalties respiratòries: asma, bronquitis, etc... L'infrahabitatge també afavoreix la
proliferació d'insectes i rosegadors, una deficient conservació dels aliments i trastorns
alimentaris als ocupants de l'habitatge.
Des de l’administració cal prendre totes les mesures necessàries per detectar el més
aviat possible aquestes situacions i evitar possibles incidents greus, que
desgraciadament ja han afectat a diversos municipis de Catalunya.
Per aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa a l’Ajuntament d’Olot
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Elaborar un protocol d’actuació entre Ajuntament i Consorci d’Acció Social
de la Garrotxa, en el qual s’estableixin els mecanismes necessaris per a la detecció
d’infrahabitatges a Olot.
SEGON.- Incorporar als pressupostos de l’Ajuntament una partida per fer possibles les
visites tècniques oportunes per tal de determinar les condicions d’habitabilitat en els
habitatges derivats pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
TERCER.- Encarregar als serveis tècnics de l’Ajuntament un informe sobre quines són
les mesures legals disponibles per tal de posar solucions a aquesta problemàtica.

Presenta la moció al Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Recentment, a
la nostra ciutat, s’han detectat situacions de risc que requereixen una actuació urgent
per part de l’administració. Demà farà quinze dies que vàrem viure un cas que venia
de 1 mes denunciant-lo i 2 anys a la llista d’espera de l’Oficina d’Habitatge.
La nostra moció ve condicionada per aquests fets, que es venen repetint i que els hi
hem anat donant compte al ple, així com perquè es va identificar a la darrera Taula
d’Habitatge convocada fa menys d’un mes, després d’1 any i mig de no ser
convocada, que no hi ha un protocol per a detectar problemes d’infrahabitatge i es
reacciona quan el mal ja és fet, quan s’ha cremat una xemeneia o ha caigut un fals
sostre. Se’ns va dir que porten temps pensant-hi però no han arribat a uns acords
mínims per a tenir el protocol. Els vàrem dir que ens oferíem a ajudar-los a fer el
protocol i van dir que els féssim arribar idees. Per això abans de proposar-los el que
faríem, volem que s’aprovi per ple el compromís d’elaborar el protocol entre
l’Ajuntament i els seus serveis tècnics especialitzats i implicats en el tema (Oficina
d’Habitatge, Urbanisme, Via Pública, arquitecte municipal) i el Consorci d’Acció Social.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Estem d’acord al 100% amb la
moció que presenteu, semblaria increïble que aquest tipus d’habitatges encara
sortissin al mercat, però és evident per casos reals que ens trobem, que aquestes
situacions es donen. Per tant, estaríem d’acord amb la proposta que feu i que després
la concreció, quan s’aprovés es pogués ja entrar més en el detall.
Votarem a favor.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Sens dubte
nosaltres creiem que l’habitatge digne és un dret humà i que per tant totes les
persones han de tenir un habitatge digne. Pensem que des de l’administració, tant de
l’Ajuntament com des del Consorci, s’està treballant, però sí que segurament falta el
que esteu proposant aquí, que són protocols que posin sobre la taula els punts, i sí
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que també trobem que és realment una moció de mínims, que és una moció que
detecta però que quina efectivitat després de realització de les coses detectades, es
podran resoldre.
Ens consta que la voluntat del Consorci i de l’Ajuntament, tant de l’Oficina d’Habitatge,
tenen interès en resoldre això, i que tots estem treballant i volem que cap ciutadà
d’Olot tingui un habitatge que no sigui digne. Per tant, no podem fer altra cosa que
votar-hi a favor.
Intervé el Sr. Jordi Alcalde. Un petit antecedent abans de res, referent al tema del
protocol. Des de 2006 existeix un protocol a seguir en cas d’incendi, esfondrament o
perill imminent d’un edifici, en el qual els agents actuants són: Policia Municipal, el
Coordinador municipal de protecció civil, l’arquitecte municipal, el Consorci d’Acció
social, l’Oficina d’habitatge i el lletrat d’Urbanisme
L’objecte d’aquest protocol neix de la necessitat que els diferents serveis municipals
actuïn coordinadament en els casos d’incendi, esfondrament i perill imminent en
l’estructura d’un edifici, des del moment en que es té coneixement del sinistre o de les
deficiències, fins que s’han adoptat les mesures necessàries per eliminar el perill dels
habitants de l’edifici, els habitants dels edificis veïns i les persones que puguin circular
per les proximitats.
A nivell d’acció de govern, en el Pla de Govern de l’actual mandat ja està prevista la
redacció d’un Protocol municipal intern d’actuació en els casos d’utilització anòmala
d’habitatges. Per tant tenim aquest compromís amb la ciutat.
En aquest protocol els intervinents haurien de ser varis com per ex: urbanisme,
habitatge, consorci acció social, policia municipal, bombers, SIGMA.... I hauria
d’establir no només les accions a dur a terme sinó també els mecanismes legals de
pressió per als responsables dels immobles, ja que l’actual, única i exclusivament
preveu el reallotjament en cas de risc imminent, sense preveure les actuacions
administratives posteriors que preveu la Llei 39/2015 de procediment administratiu
comú i la Llei 18/2007 d’habitatge.
Després de presentar la moció i fer-ne l’estudi pertinent, les actuacions han estat
posar-nos en contacte amb la CUP per tal de poder arribar a un consens per tal de
poder aprovar la moció presentada, i us vàrem proposar dues accions que crèiem
nosaltres oportunes:
Primer, retirar la moció i que s’aporti a la Taula de Coordinació Local per al Dret a
l’Habitatge d’Olot, taula de la qual es va tractar la necessitat d’actuar en els habitatges
que poguessin ser considerats infrahabitatges i en la qual hi participen PAH, Col·legi
Advocats de Girona, Càritas, Cambra Propietat urbana, Serveis Socials, Oficina
d’habitatge, la regidoria de Serveis social i la d’Habitatge. I es fa una taula política que
hi intervenen els abans esmentats i els representant politics i per tant la CUP.
I una altra segona opció que els hem comentat, era fer unes modificacions que crèiem
oportunes, d’aquesta moció.
• Exclusivament creuen oportú que hi ha de participar en el Protocol l’Ajuntament
i el Consorci, quan creiem que no han de ser els únics intervinents, per aquest
motiu s’ha proposat que per poder portar a terme l’aprovació el redactat fos
elaborar un protocol intern de l’Ajuntament d’actuació en cas d’infrahabitatge
• Exclusivament volen establir un protocol per la detecció d’infrahabitatge, quan
el protocol no només ha de tenir abast en la detecció sinó també en les accions
posteriors administratives
En les dues opcions que els hem donat nosaltres, en els dos casos la resposta ha
estat negativa.
És per l’exposat, que no aprovarem la present moció pels següents motius:
- Ha de ser un protocol definitiu i el més extens possible que reculli tots els
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actors intervinents en el mateix
No ens podem comprometre incorporar una partida en el pressupost, sense
saber l’abast del mateix, essent coherents amb la nostra responsabilitat com
equip de govern.
- L’Informe sol·licitat en el punt 3r de la moció no entenem la utilitat del mateix,
quan són aspectes que ha de recollir un bon i eficaç protocol. Per tant,
indirectament ja estarien afegits.
Jo només voldria afegir que vostè ha fet esment que fa unes setmanes hi va haver un
incident en un habitatge. Efectivament, aquest incident en aquest habitatge tenia una
fuita d’aigua, repetitiva des de feia una sèrie de dies, aproximadament unes dues o
tres setmanes.
-

La Sra. Tresserras intervé dient que feia un mes.
Continua el Sr. Jordi Alcalde. Llavors en el cas dels llogaters d’aquest habitatge, el que
faríem, crec, seria avisar el llauner perquè això ho reparés. En aquest cas, aquest
llogater el que va fer va ser avisar la Policia municipal i els Bombers perquè
detectessin. Aquí tinc l’informe de la Policia, en aquest cas, també tenim el dels
Bombers però encara no l’hem rebut, i diu que els bombers no veuen perill immediat
pels qui viuen al domicili, però recomanen reparar els desperfectes tan aviat com es
pugui. Jo crec que és bàsicament el que vàrem fer, perquè vostè Sra. Tresserras
també hi era, jo també m’hi vaig personal, i el que vàrem fer va ser localitzar un llauner
perquè reparés aquesta fuita d’aigua i ja està.
I llavors aprofito aquest punt també, una de les seves reclamacions –potser no vostès
directament– era la presència d’un tècnic municipal en aquest incident. Creiem que en
ser una fuita d’aigua els nostres tècnics creiem que no hi havien d’assistir. Malgrat
això, en tenir l’informe dels Bombers que no veuen un perill immediat pels qui viuen al
domicili, òbviament, no hi va anar cap tècnic i la intenció és que qualsevol actuació
d’aquest tipus es repari i es solventi, i no hi hagin de participar ni Policia, ni Bombers,
ni òbviament els tècnics de l’Ajuntament.
Intervé la Sra. Tresserras. El que diuen és del tot incoherent. Ens han dit que si
canviem el punt 1, treiem el 2 i el 3 l’aprovarien. Si canviem el punt 1 tal i com ens
demanen :
Primer.- Elaborar un protocol d’actuació (intern de l’Ajuntament) entre Ajuntament i
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, (en el qual s’estableixin els mecanismes
necessaris per a la detecció d’infrahabitatges a Olot) .
Nosaltres instàvem a que ho fessin entre l’Ajuntament i el CASG perquè són dos
organismes Independents. A més el CASG ve en part finançat per l’Ajuntament d’Olot
però també per altres Ajuntaments, per tant és un ens a part, i cal que l’acord el
subscriguin els dos. Si cal presentarem també la Moció al Consell Comarcal. Cal una
coordinació entre l’Oficina d’Habitatge i el CASG i vist que fins a la data no han fet
aquesta feina, els instàvem a que ho fessin ara després de reconèixer que si, que ho
tenien pendent.
En segon lloc perquè aquest protocol ha d’estar especialment supervisat pels tècnics
del CASG que són qui reben les peticions i les denúncies d’infrahabitatge i coneixen
els casos. El cicle és que des del CASG llavors se’ls avisa a l’Oficina d’Habitatge. Per
tant hi han de ser. Creiem que per escrit han de desencallar aquest tema.
Ens han dit que traiem els punts 2 i 3, el primer parla d’una partida per a poder dedicar
a fer les visites tècniques en cas que arribi un cas derivat pel CASG. Si no hi ha
partides d’urgència (modificacions de crèdit que ja en saben fer i en fan) no es pot
treballar. Han dit que la partida no la tenen. Aquí és a on no ens posem d’acord:
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aquest Protocol el demanem fer a l’Ajuntament d’Olot i per tant si l’Oficina i la
Regidoria d’Habitatge no té partida però té una necessitat, el Consistori traurà els
diners d’on faci falta. Per tant ens sembla una excusa. Podríem fer un canvi a la
proposta 2 incloent: Segon.- Incorporar als pressupostos de l’Ajuntament una partida
pressupostaria derivada d’aquest protocol per fer possibles les visites tècniques
oportunes per tal de determinar les condicions d’habitabilitat en els habitatges derivats
pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Finalment el punt 3 parla que els serveis tècnics acotin les mesures legals per a
establir quines mesures podem emprendre quan hem detectat un infrahabitatge, és per
tal de saber què podem fer legalment, per tant és un punt a posteriori. Si anés
incorporat al Protocol, perfecte, però el fet que surti és perquè ens garantim que ens
hem estudiat els mecanismes legals per poder reaccionar. Volem que quedi
explícitament escrit perquè si no sempre són excuses de que les coses no es poden
fer, o no hi ha el marc legal, etc. etc.
Era una moció de mínims, el protocol el poden redactar vostès i si ens demanen
l’opinió els hi direm que hi posaríem, però el traç prim els hi deixàvem per vostès,
perquè no diguin que condicionem les seves polítiques d’habitatge i només preteníem
obtenir un compromís ferm entre l’Ajuntament i el CASG i obtenir uns diners, per tal de
poder fer realitat aquest protocol.
Quan ens han dit de parlar-ho a la Taula d’Habitatge on hi som tots, els hem dit que
justament ho fem perquè a la Taula d’Habitatge es va detectar aquesta necessitat.
Però la moció no l’adrecem a la Taula sinó a tot el Consistori, no l’adrecem a vostè
regidor d’Habitatge, sinó a tot el seu equip de govern, socialistes inclosos. Ho fem en
Ple perquè és on podem plantejar el debat polític, no pas un debat entre persones i/o
regidories. I si confiéssim en que es debatés a la Taula d’Habitatge seria de gran
sorpresa aquest gir de 360 graus, quan en cap moment s’ha consultat a tots els que
l’integren per exemple, temes tant rellevants com va ser l’adquisició dels Pisos de Sant
Miquel i els criteris per accedir-hi.
Repetim: no volem marcar-los la seva agenda política, volem que responguin a una
necessitat urgent. No confonguin les coses.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 12 vots en contra
(9 PdeCAT - DC, 3 PSC) i 9 vots a favor (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC).
19.1.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Rubió.
Primer un prec, com que no hi ha hagut temps, un comentari de la votació anterior,
que hem vist el PSC votant amb Convergència un tema que pensem que és
inadmissible que no votin favorablement una moció que hem presentat que demanava
un acord de mínims en aquest Ajuntament. Per tant ja es va situant tot allò que anava
dient fa temps.
Intervé l’Alcalde. Això no és cap prec. Això és una tergiversació de la realitat, perquè
Convergència no existeix i no està aquí.
Intervé el Sr. Rubió. Doncs el PdeCAT.
Continua l’Alcalde. És una tergiversació de la realitat i és una cosa que no té res a
veure amb cap prec ni amb cap pregunta. No sé, si els hi vol pregar al PSC que
replantegin la seva votació, doncs podria entendre que vostè ho demanés en aquest
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sentit.
Intervé el Sr. Rubió. És que no he acabat i m’ha tallat.
Continua l’Alcalde. Però llavors li contestaré jo.
Intervé el Sr. Rubió. Llavors el prec era que canviessin el sentit del vot.
Respon l’Alcalde. Jo crec que un pot fer les reflexions de caire personal a qui sigui,
però recriminar directament el sentit del vot d’algú no em sembla que sigui adequat en
el Ple. Aquí tots venim lliurement, tots exposem les nostres opinions lliurement i
repetidament recriminar al PSC, a més, amb aquesta cosa de dir “no, perquè com són
d’esquerres i els altres són de dretes”. Jo crec que això és anar molt enllà, és el mateix
que allò de dir com que nosaltres ens preocupem de les persones i vosaltres no; tot
això, sincerament, jo crec que té una base demostrable, de dir és que és veritat, petita
i només serveix per generar més tensió. Jo també demano perdó per haver-la pujat en
un determinat moment.
Tots estem representant opcions, representant ciutadans, representant programes, i a
mi no em sembla bé aquesta actitud seva, Sr. Rubió, de recriminar contínuament al
PSC.
Intervé el Sr. Rubió. Jo contínuament?
Respon l’Alcalde. Sí, sí, a cada Ple.
Intervé el Sr. Rubió. A cada Ple?
Respon l’Alcalde. Jo diria que pràcticament a cada Ple i si no ho podem mirar. Amb
força freqüència.
En fi, vostè pot continuar-ho fent perquè jo no tinc cap capacitat per prohibir-li però
això genera tensió i crec que no aporta res, i som prou grans tots per saber què és el
que vàrem decidir, quines línies polítiques hem decidit, quines coses estem fent,
quines deixarem de fer, i no serveix, no aporta res positiu al Ple.
Intervé el Sr. Guix. Em defenso de les paraules que ens ha dit entorn del PSC. En tot
cas no entrarem en debat perquè l’Alcalde ho ha explicat molt bé, simplement per
al·lusions.
ÚS DE LES XARXES SOCIALS.- Ja vam fer un prec en aquest plenari però ens
agradaria tornar a insistir. Les xarxes de l’Ajuntament ens representen a totes i tots,
per tant, demanem que es tingui en compte a l’hora de difondre els actes on
assisteixen els regidors i regidores, tots els regidors i regidores. Per posar un exemple,
Olotuit només tuiteja, majoritàriament, coses dels senyors Josep Berga, Estanis
Vayreda i de l’Alcalde. Entenem que són al govern, però aquest ajuntament és divers,
no és monolític. Per tant, demanen que, per evitar malentesos i usos partidistes, que
es treballi un protocol i es porti a aprovació del ple. A més a més, la figura de la
responsable de comunicació té un sou de l’Ajuntament, per tant, encara que sigui un
càrrec de confiança del govern, és una figura que també s’ha de fer ressó del que fem
els partits i regidors de l’oposició.
Respon l’Alcalde. En general les xarxes socials i els esdeveniments són aquells on
anem en representació de la ciutat, més enllà que alguna vegada ens puguem
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equivocar. Però els invito a parlar amb la Sra. Diago, parlar-li de quins són aquells
temes que els hi sembla que hem de fer. A part de l’oficial de l’Ajuntament n’hi ha de
personals, n’hi ha oficials de partits. Parlin i ens facin arribar, i en parlarem del que
haguem de fer.
En general, les piulades que es fan des de l’Ajuntament són per la nostra participació
oficialment, com a Alcalde o com a primer Tinent d’Alcalde en actes de la ciutat, no per
difondre una manera de pensar. Si ho fem ens equivoquem, per això els ofereixo la
possibilitat que parlin amb la Sra. Diago i que intentem aclarir-ho i acotar-ho, però la
difusió que fem és en representació de la ciutat, en representació de la nostra feina
com a regidors, i és això el que intentem tirar endavant.
Intervé el Sr. Rubió. Una pregunta que ja vàrem fer en el passat Ple.
OBRES RESTAURANT VOLCÀ MONTSACOPA.- Ara que ja ha passat un mes, ens
poden explicar en quin estat està el projecte? S’ha presentat algú a la licitació? Qui ha
guanyat?
Respon el Sr. Vayreda. Les obres evolucionen bé, ara farem els serveis i pel que fa a
la licitació, ja li vaig dir, és un procés que està obert, de fet hi ha meses de
contractació, a les quals vostès hi estan convidats, n’hem parlat, no sé si a l’última no
varen poder venir. Però és un tema que es tracta a les meses de contractació, que és
on s’ha de tractar.
Intervé la Sra. Descals.
BONIFICACIONS IBI.- Vist que en els pisos de Sant Miquel no hi ha intercanvi
monetari entre usuària i administració, com pot ser que la gent que es pot acollir a les
bonificacions-subvencions, primer ha d'abonar la totalitat de l'IBI per després ser
retornat? Seria possible buscar altres formes en les quals els usuaris beneficiaris
d'aquestes bonificacions no haguessin d'abonar mai aquests imports.
Respon la Sra. Torras. Primer de tot recordar que l’IBI recau sempre sobre el propietari
de l’immoble, llavors sí que aquell el pot repercutir o no al llogater; el pot repercutir de
cop o en totes les mensualitats. Però la llei ara encara no contempla que es pugui
bonificar l’IBI abans d’haver-lo cobrat, o sigui, que primer s’ha de pagar i després es
pot bonificar.
Intervé la Sra. Descals.
SUBVENCIONS ESCOLES.- Les escoles públiques reben una subvenció finalista
dedicada a la compra de material escolar pels infants amb necessitats especials, però
a la reunió de necessitats educatives especials, es va dir que les concertades reben
una subvenció no finalista per fins socials, per tant, hauríem de saber si aquests
diners, al no ser finalista es dediquen a cobrir les necessitats d'aquests infants, o es
dediquen a altres conceptes.
Respon el Sr. Mir. És veritat que la subvenció és finalista, no sempre ha estat així, és
finalista des de fa pocs anys, en les escoles concertades no. En tot cas, quan parlem
de distribució equilibrada crec que no estem parlant només de distribuir els nanos, els
nens a totes les escoles, sinó que estem parlant d’un compromís que hi ha una
Comissió d’escolarització entre públiques i concertades d’acompanyar aquesta
distribució de l’alumnat amb les garanties que tindran tots els serveis associats a
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l’escola que vagin; estem fent referència a transport, menjador i també material
escolar. I aquest seguiment es fa precisament des d’aquesta Comissió, per tant jo crec
que en aquests moments estic en condicions de garantir que en totes les escoles
concertades les beques que arriben van precisament per material.
En tot cas aprofundirem en el tema i analitzarem si hi hagués alguna situació que no
fos així, però en principi, és així.
Intervé la Sra. Tresserras. Faré dos precs.
REBUIG VIOLÈNCIA.- El primer prec és perquè m’he despistat en el torn. En el
despatx oficial, l’Alcalde ha fet esment al rebuig a tots tipus de violència. Nosaltres ja
fa molts plens que quan passen aquestes situcions venim demanant que els atemptats
es produeixen malauradament a molts llocs; al mateix moment que passava això a
Manchester, al Mediterrani morien molts nens ofegats. Ens sembla que és un altre
tipus de violència, un altre tipus d’atemptat contra les persones i per tant demanaríem
que o ho diem tot o ho fem genèric, però ens sembla que és important no fer
diferències. Això ho hem vingut demanant vàries vegades i és un prec que tornem a
fer a l’Alcalde.
Respon l’Alcalde. És que ho he dit específicament, potser l’atemptat de Manchester
ens hi ha fet pensar una mica més pel fet que afectava nens i joves en un concert,
però el rebuig és a la violència vingui d’on vingui. És que és veritat, vàrem fer aquesta
reflexió i jo l’he interpretat, i si miren l’acta veuran que jo he dit específicament
“qualsevol tipus de violència”.
Només he fet la referència a Manchester perquè ha estat el que m’ha fet pensar que
ho havíem de tornar a dur al ple, perquè últimament intento ni tan sols posar-ho al
despatx oficial, perquè si no estaríem cada mes parlant de la violència i llavors jo crec
que ho he explicat així específicament, ens hi ha fet reflexionar i crec que val la pena
que ho tornem a dir, però m’he referit a qualsevol tipus de violència, no he dit que
aquesta és bona i l’altra és dolenta, m’he referit a qualsevol tipus de violència.
Intervé la Sra. Tresserras.
ACLARIMENT FIRAL.- És un prec per demanar un aclariment. Quan parlava del Firal,
evidentment que l’última paraula jo la volia deixar a vostè, però sí que m’agradaria
pregar que no hi hagués una mala interpretació que no ens sentirem el Firal nostre. És
a dir, per més que no hi estiguem d’acord i que hàgim votat en contra, aquest
Ajuntament és divers, és plural, tots pensem diferent i és important que també es vegin
les diferències. Ens el sentirem tan nostre com tothom, com el qui més, el que passa
és que no estem d’acord amb la remodelació total que hi ha hagut.
Quan vostè feia el paral·lelisme, és metge i per tant aquí jo sóc ignorant en aquest
tema, però, m’ha vingut al cap un paral·lelisme: és com quan s’opera el cor, un s’opera
el cor però no cal que et facin la cirurgia estètica, es pot operar el cor i prou. Això és el
que defensàvem nosaltres: una operació de cor i prou. Per tant només desitjava aclarir
aquest tema.
Respon l’Alcalde. Me n’alegro moltíssim que se’l sentin seu i vulguin partipar-hi, i per
res del món voldria que no se’l sentissin seu. Tan de bo aquestes seves paraules
haguessin anat acompanyades d’algun gest, perquè fins i tot dient no és el meu
projecte però una determinada abstenció perquè és un projecte gran i important de la
ciutat. Però me n’alegro moltíssim que es considerin aquesta reforma del Firal com
una part seva, per tant, cap problema.
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Intervé la Sra. Casanovas.
VORERA PLAÇA MERCAT.- Aquests últims dies hem vist com s’aixecava tota la
vorera del voltant de la Plaça Mercat. Han tret les pilones, han aixecat tot el terra, l’han
tornat a fer nou. Suposem que és que en el seu moment no es va fer oportunament,
perquè es devia esquerdar, hi han posat uns mallassos que abans no hi posaven.
Nosaltres lamentem i preguem que les obres s’han de fer i quan es fan s’han de fer bé,
que s’han de pensar en un futur. Suposo que deu entrar amb la garantia de l’obra però
també he observat que l’acabament que han fet no és el mateix, aquell més bonic que
havien fet.
Això ja és el que vàrem dir en el moment de les obres del Mercat, que ens semblava
que volíem córrer molt per presentar-les i ara en surten conseqüències. Això és una
observació.
Respon el Sr. Gelis. La vorera de la banda de la Plaça Mercat, que inclús crec que en
algun altre Ple vostè també havia denunciat que no estava en gaire bones condicions,
efectivament tenia un problema constructiu, s’ha demanat que es fes l’arranjament
corresponent i s’ha canviat tota la vorera de la Plaça Mercat i està en garantia, vull dir
que això no té cap cost per a l’Ajuntament i esperem que hagi quedat bé
definitivament. I s’ha de polir, encara s’ha d’acabar.
Intervé la Sra. Casanovas.
VORERA CARRER ANTONI LLOPIS.- A la mateixa cantonada de la part de davant
d’on era el bar Trànsit i el Montsacopa, hi ha la vorera que sí que pertany a
l’Ajuntament, que aquella vorera s’haurien de replantejar que quan la facin nova –
perquè s’hi haurà de fer perquè està tota esmicolada– fer-la d’una manera que els
cotxes i camions que hi passen, hi puguin passar i que no la triturin, perquè això ens
costa constantment un manteniment que ens podríem estalviar.
Respon el Sr. Gelis. Allà hi ha un espai, després de la corba, que serveix per recollir
les persones que venen a recollir els seus familiars al geriàtric. En aquesta zona, tant a
la corba com a l’espai de després, hi ha un mal ús claríssim, de vegades d’aquesta
zona; hi aparquen camionetes, vehicles que no corresponen i la corba és justa de gir,
aquesta zona sempre està molt deteriorada.
Hem de veure què hi podem fer, que potser no serà el mateix tipus de paviment que hi
ha, per fer-ho més dur. Això en les pròximes setmanes preveiem tenir-ho arreglat.
Intervé la Sra. Casanovas.
MUR VERD PLAÇA MERCAT.- Continuant a la plaça Mercat el mur verd on sé que hi
havia plantes que no eren les adequades per a aquest mur, però veiem que a tota la
ciutat van sortir floretes per aquí i floretes per allà, i en canvi aquell mur que el veu
tothom fa pena de veure. A veure si s’hi pensa fer alguna actuació de pressa i que
aquell mur quedi aviat almenys d’una manera adequada.
Respon el Sr. Guix. És veritat, hi ha un mur vegetal que es va fer, el que passa és que
allò és una concessió pública i per tant la responsabilitat d’arranjament del mur és de
la concessió. Els tècnics municipals hi han participat, hi ha col·laborat i estan treballant
i aportant solucions, però de moment està en fase d’això, però està sobre la taula.
Ho entén, que és una concessió privada, la Plaça Mercat i ho han d’arreglar ells; els
podem ajudar, però en principi ho ha d’arreglar la concessió privada.
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Intervé la Sra. Casanovas.
PARTERRES FLORS PLAÇA CLARÀ.- Parlant de les flors i tot aquest moviment de la
Ciutat florida i d’Enprimavera’t, hem vist a la plaça Clarà, davant dels Escolapis, que
també al voltant dels arbres hi han plantat floretes de temporada, i que a la vegada s’hi
ha posat uns tancaments de fusta. Jo no sé si són provisionals, o no, però en tot cas
volem donar la nostra opinió, que si son ja definitius ens semblen completament fora
de lloc en una plaça amb les característiques que té la plaça Clarà i s’hauria pogut
posar un altre tipus de tancament, se m’acut ara aquells ferros forjats que hi havia
abans, arrodonits al voltant de tot, perquè evidentment si allà no s’hi posa res, les
plantes desapareixen d’un dia per altre, perquè es trepitgen.
Respon el Sr. Guix. És correcta l’observació que fa, li agraeixo perquè vol dir que
estan a l’aguait i al peu de la ciutat, i per tant són coses interessants que es porten a
aquest Ple. A l’Escola Pia es va fer un treball interessant amb els alumnes de l’Escola
Pia en tema de jardineria, i llavors aquests estudiants són els que van plantar els
parterres de davant de l’Escola Pia i per tant s’ha fet una protecció provisional, com
deia vostè, perquè si no hi posem una protecció, aquestes flors que van plantar no
arribarien a bon port.
És bàsicament un treball pedagògic que s’ha fet amb l’Escola Pia, i és interessant,
perquè a més l’Escola Pia no té uns espais verds a l’entorn dels seus patis, no pot fer
horts ni jardins a l’interior de l’escola, i per tant vàrem utilitzar aquests espais exteriors,
que sembla que han agradat.
El tancament és provisional, no està estudiat per Urbanisme ni s’ha fet cap disseny de
l’espai. Perquè té raó, el Parc Vell, la plaça Clarà, és una peça molt important de la
ciutat i l’hem de cuidar molt.
Intervé la Sra. Casanovas.
JARDINERIA CIUTAT.- La pregunta és que la Ciutat florida i l’Enprimavera’t hem vist
tota una despesa i a la vegada veiem que hi ha zones que s’haurien de mantenir,
gespes que s’haurien de tallar; em diran que la primavera tot creix molt de pressa, sí,
és cert, però les herbes creixen des que l’home és a la terra i abans que l’home fos a
la terra ja creixien, i per tant si volem tenir parterres i volem tenir flors, han de tenir un
manteniment, i hem de tenir els diners disposats a mantenir allò que es fa i allò que es
construeix, de la mateixa manera que les obres, de la mateixa manera els jardins.
Era preguntar: primerament quina despesa comporta la Ciutat florida, quin pressupost
hi ha, i després si tenen previst augmentar aquests pressupostos per poder mantenir
els jardins degudament.
Respon el Sr. Guix. Té raó, hi ha un espai de la ciutat que la gespa és més alta, s’ha
deixat com florir. Però això, vostès que els interessa molt l’ecologia, sobretot la seva
portaveu adjunta, hi ha documents importants d’ecologia sostenible en parcs públics,
llavors una d’aquestes línies de treball, és deixar florir l’herba natural que surt en
alguns parterres de la ciutat, perquè això genera fauna útil, granes, etc. Però això
estem en fase experimental, no s’espanti.
Sí que és veritat que la ciutat té moltes zones verdes i que ara que ha plogut molt, a la
primavera, costa arribar-hi i apretar-ho. Hi ha una altra cosa que l’altra dia m’ho
preguntava algú també, no aquí al Ple però fora, que aquest any als plàtans els hi ha
caigut moltes fulles. Ho hem estat estudiant i sembla ser que és bàsicament de les
glaçades, aquella que hi va haver el 8 d’abril tan forta, que va matar les tomateres de
molts hortolans, segurament que va afectar també a la fulla del plàtan i per això

Mod ACTS_DP06

47

algunes fulles han caigut, però de moment no hi ha hagut cap plaga ni cap malaltia.
Intervé el Sr. Gelis. L’Enprimavera’t va ser una idea que vàrem treballar conjuntament
amb l’Associació de Comerciants, ells que fan l’Enprimavera’t per donar una mica més
d’ambient, ens varen demanar si podíem posar un espai públic. Això ha estat
bàsicament tots els floristes que han col·laborat, que ha estat molt concret, han
treballat bàsicament de forma gratuïta. El cost màxim que hem pagat per les
instal·lacions més grans ha estat 500 euros, el pressupost més gran per instal·lació, la
més gran de totes. El pressupost total ha estat de 3.500 euros. N’hem fet 12
d’instal·lacions, però les nou que han tingut cost, ha estat aquest.
20.1. - ACCEPTAR LA RENÚNCIA PRESENTADA PER UN REGIDOR D'AQUESTA
CORPORACIÓ
Núm. de referència : X2017012741
Núm. expedient: SG012017000004

Atès que en data 16 de maig de 2017 (Registre núm. E2017008253) el Sr. Pere
Gómez i Inglada ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de regidor de
l’Ajuntament d’Olot.
Atès l’article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General que disposa que “en
el supòsit de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat de la mateixa llista,
atenent l’ordre de col·locació i se sol·licitarà a la Junta Electoral Central l’expedició de
la credencial del substitut que haurà de prendre possessió en la primera sessió
següent que celebri el Ple”.
Atès que s’han complert els requisits establerts en l’article 9.4 del Reglament
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals que disposa que “el
regidor perdrà la seva condició per renúncia que haurà de fer-se efectiva davant del
Ple de la Corporació” i ha estat ratificada per l’Alcaldia i la Secretaria de la Corporació
abans de la seva inclusió a l’odre del dia de la sessió plenària.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del
Sr. Pere Gómez i Inglada, del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (ERC - AM).
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent
al Sr. Manel Mitjà i Batlle, de la llista grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (ERC - AM), (BOP de Girona núm. 81, annex 1, de 28 d’abril de 2015 que
consta a l’expedient) a efectes de procedir al nomenament del Sr. Mitjà com a regidor
d’aquesta Corporació.
Presenta la proposta l’Alcalde, i llegeix els acords que es proposen adoptar.
Com a Alcalde i en nom de la ciutat i a més amb una certa companyonia, perquè
vàrem entrar junts a l’Ajuntament fa deu anys, agrair-li moltíssim al Sr. Pere Gómez, i
fer-ho d’una forma oficial, a pesar que en altres moments ho he fet personalment,
agrair-li la seva manera de treballar, el seu treball per la ciutat, la seva presència en
tants i tants actes, el seu tarannà sempre dialogant, la facilitat que sempre ha posat
per parlar, per buscar acords, per posar els interessos de la ciutat sempre per davant.
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Per tant jo crec que ha estat un gran regidor, un gran portaveu, i crec que com a
Alcalde expresso una mica el sentir de tota la ciutadania, agrair-li aquests deu anys
que ha dedicat a la ciutat, desitjar-li moltíssima sort en la vida professional, en la vida
extra-Ajuntament, que també existeix. Desitjar-li molta sort.
El que farem serà passar la paraula als grups, i vostè, Sr. Gómez, tancarà, si li sembla,
el torn de paraules.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. La veritat és que em costa dirte coses, Pere. En el meu cas fa dos anys que vaig entrar –vaig entrar fa molt més
però ja ni me’n recordo ni com funcionava l’Ajuntament–.
He de dir-te que no m’esperava ser tan ben acollit, la veritat és que en aquest sentit
m’he sentit ben acollit per moltes persones de l’equip de govern, dels que entràvem
nous, dels que feia temps que hi eren, i tu també, Pere, que des d’un primer moment
et vas obrir a qualsevol cosa que necessités, els dubtes que tenia, una mica allò de
com era la casa, com funcionava, coses que de vegades un no tenia molt clar com
funcionaven; per tant, immensament agraït en aquest terreny molt personal. Molta
afinitat política, trobo que al llarg d’aquests dos anys m’he trobat molt còmode, hem
coincidit en moltíssimes coses.
I a part del tema més estrictament polític, valoro i molt la teva qualitat personal, que
em penso que hauria de ser bàsica, en general per a tot, però pel món de la política
que està tan desacreditat, penso que encara més i que honores la política i els polítics,
i en aquest sentit et trobarem a faltar.
Dir-te que vaja, quasi estic segur que deixes la primera fila, la política institucional,
però que al darrera, des d’altres trinxeres, continuaràs participant i aportant coses. I
em sembla que de vegades potser no es valora prou, normalment quan entres al nivell
institucional o de gestió i dels mitjans públics és qui més presència té, però això no
deixa de ser una cosa, jo penso que molt relativament important; l’important són
moltes persones que a nivell personal, en moltes organitzacions civils i de la ciutat,
que participen i fan possible aquesta ciutat que tenim. S’ha de reconèixer aquest paper
en el que ara entraràs i et voldria transmetre una abraçada. Gràcies, Pere.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Bé, nosaltres hem
coincidit dos anys dins l’ajuntament Pere i hem tingut alguns moments bons i d’altres
menys bons, segurament també comparteixes aquesta visió, en qualsevol cas,
pensem que es de rebut donar-te les gràcies per la feina feta durant aquests anys dins
aquest ajuntament. Segurament, has representat al teu partit tant bé com has pogut,
per això hi has estat tant temps, fet que també vol dir que els teus companys han
confiat en tu.
Com saps Pere, per la CUP és un exercici lògic el moviment de persones dins la
institució, els canvis, que quan més gent hi passi millor.
Et desitgem molta sort en els seus projectes presents i no dubtis que ens trobarem
aviat, votant sí a les urnes.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Gràcies també company, Sr.
Pere Gómez, en nom del PSC també volem agrair aquests deu anys a l’Ajuntament.
Cal dir que personalment he après moltes coses de tu, sobretot perquè justament,
sobretot en aquestes reunions més petites que fem a la Junta de Portaveus, en les
quals ja fa sis anys que estem junts, has posat sempre per endavant els interessos de
la ciutat als interessos del partit, o partidistes, i per tant això és d’agrair. I per tant això
diu molt de la teva persona i de la manera d’entendre la ciutat i de conèixer la ciutat.
També com a regidor, com deia l’Alcalde, has estat moltes vegades –o estaràs–
present en els actes que es fan a la ciutat, com a regidor de l’oposició en aquest cas,
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però és important.
Hem estat sis anys junts al Consistori, quatre junts a l’oposició, amb més feeling, ara
dos estem una mica més separats, però cal dir que les coses es fan bé.
Sí que és veritat que ens separen ideològicament coses importants, com és el destí de
la nostra nació, Catalunya: vosaltres teniu una idea, nosaltres en tenim una altra, però
sempre que hem parlat d’aquest tema, o sempre que n’hem parlat al plenari, hi ha
hagut molt de respecte al nostre grup i també és d’agrair aquesta teva manera, aquest
tarannà de tractar la política i de tractar la democràcia.
Per tant, que tinguis una bona jubilació política, i que puguis dedicar més temps a la
pedagogia que és realment el que t’agrada també.
Intervé la Sra. Barnadas, en nom del grup municipal ERC. Si em permeteu jo llegiré,
perquè és un dia que per a nosaltres és emotiu.
Només voldria, en nom de la família republicana d’Olot i de la garrotxa, dels meus
companys regidors del grup municipal, de l’executiva local i comarcal i dels militants,
simpatitzants i amics d’Esquerra dir-li a en Pere el què ja li hem expressat en privat
aquests darrers dies.
En aquests moments el que volem expressar és sobretot gratitud.
Gràcies Pere per la feina feta.
Gràcies per haver liderat duran anys la nostra formació en els bons moments i en els
no tan bons.
Gràcies per la disponibilitat de parlar sempre amb tothom.
Gràcies pel compromís que has demostrat aquest deu any amb els olotins.
Gràcies per la fidelitat al valors i principis republicans de llibertat i justícia social.
Gràcies per lluitar, des d’aquest Consistori, en el camí de la plena sobirania i la llibertat
del poble català.
Gràcies per la teva generositat i per pensar sempre primer en el que era millor per a
tots que en el que era millor per a tu.
Pere, deu anys son molts o almenys has decidit que per tu eren suficients, passen
ràpid, ara deixaràs enrere hores de plens, juntes de portaveus, juntes de govern,
trobades, entrevistes, actes i manifestacions. A nosaltres ens quedarà el teu saber fer,
l’actitud combativa però reflexiva, conciliadora però ferma.
No expressarem paraules de comiat, Pere, sabem que tens molt per oferir i compartir,
tindràs temps això si per gaudir de la literatura i el basquet, i sabem que estaràs
treballant intensament al nostre costat per la teva ciutat i pel teu país.
Per tant, seguim. Moltes gràcies Pere.
Intervé l’Alcalde. Si et sembla et diré Pere, no et parlaré de vostè. Clouràs el Ple, si
vols dir unes paraules.
Intervé el Sr. Pere Gómez. Moltes gràcies a tots per les paraules que heu dit, totes
positives, és un honor i un goig per a mi. Avui llegiré el que volia dir perquè no em vull
allargar...
Ara fa 10 anys, prometia per primera vegada el càrrec de regidor d'aquest Ajuntament.
Evidentment, només em movia la voluntat de servei a la societat i la convicció que la
política l'hem de fer entre tots.
Per això mateix penso que ha arribat el moment de deixar pas a altres companys amb
més il·lusió, amb més empenta.
D'aquest meu pas per l'Ajuntament em queden un munt d'experiències, de bones
paraules i d'agraïment. Agraïment començant pels treballadors, pels alcaldes i regidors
que han ocupat aquestes cadires durant aquests anys; agraïment pels companys que
m'han donat suport, pels que ens han deixat...
Després d'aquests 10 anys he corroborat allò que ja intuïa: la bona política i el bon to
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que es respira a l'Ajuntament d'Olot.
Per sobre de les discrepàncies naturals, per sobre del fet que cada regidor ha de
defensar amb convicció, i si convé amb vehemència com hem vist avui mateix, les
posicions de les seves formacions, penso que en política ha de primar el respecte i el
bon tracte personal, cosa que en general hem estat capaços de mantenir al llarg
d'aquests anys.
Per anar acabant i no allargar-me més, em permeto deixar un parell de consells (és el
que té haver estat deu anys...):
El primer, que sigueu capaços tots plegats de mantenir i defensar les discrepàncies
des del respecte a tots els companys del consistori. Si perdem el to, les formes,
acabem perdent credibilitat.
El segon consell, per no trencar un tret que m'ha caracteritzat aquests anys, és un
consell poètic (en aquest cas no d'un olotí com Joan Teixidor -entre les moltes
satisfaccions personals que et permet el fet de ser regidor hi ha la de contribuir ni que
sigui amb un petit granet de sorra que Joan Teixidor ens contempli des de la galeria
d'olotins il·lustres-). No: el consell poètic em ve d'en Pere Prat, exalcalde de Manlleu,
que tenia al seu despatx d'alcalde aquest poema de Salvador Espriu que em permeto
llegir com a consell final als que us quedeu. L'agnòstic Espriu hi posa Déu; els ateus
com jo podem llegir-hi el destí o les circumstàncies:
Si et criden a guiar
un breu moment
del mil·lenari pas
de les generacions,
aparta l’or
la son i el nom.
També la inflor
buida dels mots,
la vergonya del ventre
i dels honors.
Imposaràs la veritat
fins a la mort,
sense l’ajut
de cap consol.
No esperis mai
deixar record,
car ets tan sols
el més humil
dels servidors.
El desvalgut
i el que sofreix
per sempre són
els teus únics senyors.
Excepte Déu
que t’ha posat
dessota els peus
de tots.
I això és tot. Moltes gràcies a tots. Us deixo amb bones mans.
Els membres del Consistori i el públic aplaudeixen.
El Ple es dóna per assabentat.
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I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart d’onze de la nit, i per a constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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