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ACTA NÚM. 7 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 22 DE JUNY DE 2017 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2017000007 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 de juny de 2017, a dos quarts de vuit del vespre, 
es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota 
la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (PdeCAT - DC), amb 
objecte de celebrar sessió ordinària, pública i  de primera convocatòria  que correspon 
al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria 
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC),  Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC), 
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), Anna Barnadas i López (ERC), Clara 
Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Josep Guix 
Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia 
Tresserras Fluvià (CUP), Lluís Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras 
(CUP), Xavier García Zabal (OeC).  
Excusa la seva assistència el regidor Sr. Lluís Juncà i Pujol (ERC). 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

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

2. – PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. MANEL MITJÀ i BATLLE 
 

Intervé l’Alcalde. Rebuda la credencial per part de la Junta Electoral Central i 
presentada la documentació sobre la declaració de béns i d’activitats, crido al Sr. 
Manel Mitjà Batlle per a la presa de possessió, que s’acosti. 
 
Intervé el Sr. Manel Mitjà. Prometo per imperatiu legal, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor pel qual he estat elegit, amb lleialtat al rei, i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat, i l’Estatut, com a norma 
institucional bàsica de Catalunya. 
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició 
del Parlament, del President del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgits de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà. 
 
Intervé l’Alcalde. Benvingut Sr. Mitjà al Ple, li desitjo molts èxits i si ens vol fer el favor 
d’asseure’s amb nosaltres. 
 
El regidor Sr. Manel Mitjà ocupa el seu lloc.  
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3.- DESPATX OFICIAL 
 

Intervé l’Alcalde. Comencem per un tema que m’agradaria no haver-ne de parlar mai; 
cada mes diem que no en parlarem però ho hem de tornar a fer, hem tingut un mes 
amb molta violència i per tant crec que es fa necessari que tornem a expressar com a 
plenari el rebuig a qualsevol mena de violència –vingui d’on vingui–, de les 
conseqüències d’aquesta violència, hi ha moltíssima gent que pateix i que ho passa 
malament i que perd la vida en circumstàncies tràgiques a la nostra Mediterrània. I el 
fet aquest vull destacar-lo, perquè de vegades sembla que pugui haver generat algun 
dubte, de que s’ha sumat a aquesta violència un atemptat islamòfob. Per tant, 
específicament per aquest, però per a totes les mostres de violència, com sempre fem 
i per les seves conseqüències, si els sembla bé tornarem a expressar –encara que 
sigui una pregària sense resposta immediata– el nostre rebuig a la violència i ho 
faríem constar a l’acta. 
Felicitar al Sr. Joan Asín per les Ales a la cultura, crec que va ser un gran acte en el 
qual li vàrem imposar les Ales, felicitar-lo perquè és un gran activista cultural, una 
persona que ens ha ajudat molt  a créixer com a ciutat en el món de la música i del 
cant coral, per tant crec que està bé que el Ple també el felicitem. 
Havia passat ja que la Unió Esportiva Olot havia estat campiona, però encara no havia 
pujat a segona Divisió B, jo crec que està bé que com a plenari els felicitem pels seus 
èxits esportius.  
L’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa ha celebrat darrerament el seu 40è 
aniversari. També és d’aquelles entitats que aporten moltíssim a la nostra ciutat i a la 
nostra comarca, que sempre hi són, en tots els actes que els hi puguis demanar 
qualsevol mena de col·laboració, ells hi són. Participen amb entitats per fer avançar la 
nostra proposta turística, la nostra proposta comarca. Per tant felicitar també aquest 
aniversari. 
I específicament, aquests dies he tingut l’honor de poder participar en diversos actes 
de graduació de diversos cursos d’institut, on gent, des de batxillerat o de la formació 
professional arribaven al seu nivell i feien un acte de graduació. Continuo dient el que 
ja els vaig dir a ells: crec que el nivell de l’educació a casa nostra, a la nostra ciutat i a 
la nostra comarca és molt bo, és alt, es deu en gran manera a la feina que estan fet 
tots els mestres, tots els professionals de l’educació. Però volia en aquest cas felicitar 
–ho he fet personalment, però crec que estaria bé que ho féssim des del plenari– a un 
alumne, que ha sortit als diaris de l’Institut Montsacopa que es diu Joan Plana, premiat 
amb una estada a Silicon Valley, per una participació interactiva en un tema de 
concerts de música. Crec que està bé que repetidament puguem premiar i agrair a 
totes les persones que tenen bones actuacions, que destaquen. En aquest cas, a 
aquest alumne, si us sembla bé li faríem arribar la felicitació d’aquest plenari. Sense 
desmerèixer cap altre guardó que hagi pogut tenir ningú, però sí per la repercussió 
mediàtica i per la importància del premi que li han concedit, fer-li arribar la felicitació. 
Saben que l’últim dia vaig anunciar-los que l’Alcalde de Sevilla, en una reunió 
d’interventors que hi havia, s’havia interessat pel tema de la política energètica que 
portem aquí, de la Xarxa espavilada, he rebut la seva trucada, demanant-nos o 
convidant-nos a participar en una xarxa, la Red de ciudades para el clima, de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Ens conviden que hi pugui haver un 
tècnic allà present per explicar el que estem fent i que li expliquin en què estan ells 
treballant, i també un representant polític, en concret, conviden a l’Alcalde si s’hi pot 
incorporar. Crec que això ens donarà beneficis des del punt de vista que podrem 
aprendre d’altres experiències i podrem explicar també la nostra actuació. Per tant, 
explicar al Ple que hem acceptat aquesta invitació que ens fan des de la FEMP. 
La resta de temes de despatx oficial, d’actes, reunions i visites, en vaig donant compte 
a la Junta de Govern. Si algú volgués algun aclariment, si no, segur que tenen tota la 
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documentació que puguin necessitar.  
 

Seguidament, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 25 de maig :  

- de particulars :  28 
- d’entitats:  48 
 

Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut durant 
el mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració :  
 
- el dia 26 de maig, va rebre la visita a Olot del Sr. RICARD FONT, Secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
- el dia 31 de maig, va rebre la visita de la Sra. ESTER PLANAS, Directora de la 
Fundació la Caixa, que va venir a Olot per visitar les dependències de la residència 
geriàtrica Sant Jaume.  
 
-  i el dia 9 de juny, va participar d’una reunió a can Jordà amb la Sra. MARTA 
SUBIRÀ, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, per parlar-li juntament amb 
representants d’altres institucions,  del tema de l’accessibilitat de la zona centre del 
parc.  
 
A continuació el Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit 
durant el mateix període :  
 
el dia 26 de maig, va fer un balanç dels dos anys de legislatura, al Saló de Sessions 
d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 27 de maig al matí, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió de 
l’Executiva de l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència) i a la tarda, va 
assistir a l’acte en el qual es va donar el nom de “Monsita Casadellà” a la pista del 
pavelló 2 on entrena el CPAO i a l’acte de l’entrega de les “Ales a la Cultura” al músic 
olotí JOAN ASIN, que va tenir lloc a la sala Torín.    
 
- el dia 28 de maig va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i l’Spòrting que va 
tenir lloc a l’Estadi Municipal i a la recepció institucional que es va retre tot seguit a 
l’equip olotí pel seu ascens a segona B, al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 29 de maig, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell de 
Direcció de Catsalut.  
 
- el dia 30 de maig, va participar en una jornada de debat per a l’elaboració del Pla 
estratègic de la Regió Sanitària de Girona, que va tenir lloc a l’edifici de la Generalitat 
a Girona.  
 
- el dia 1 de juny, va anar a donar la benvinguda als membres participants en la 
Comissió Provincial d’Urbanisme, que se celebrava a Olot, concretament a l’Espai 
Ideal.  
 
-   el dia 2 de juny, va assistir a la dotzena edició dels Premis “El Garrotxí de l’any”, 
organitzada pel Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot, en un restaurant de la ciutat.  
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-   el dia 6 de juny, va ser present a la reunió del Patronat de la Fundació de l’antic 
Hospital Sant Jaume que va tenir lloc a la biblioteca de la residència Sant Jaume.  
 
- el dia 8 de juny, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu 
del Consell Comarcal.  
 
-  el dia 9 de juny, va assistir a l’acte d’homenatge als treballadors que porten 25 anys 
a l’Hospital i als que es jubilen aquest any; seguidament va tenir una reunió-dinar de 
treball amb els exalcaldes en un restaurant de la ciutat i finalment va participar de la 
celebració del 150è aniversari de l’empresa Ros Group.  
 
- el dia 13 de juny va assistir a les reunions del Patronat de l’Hospital i del Consell 
Territorial i Social que varen tenir lloc a l’Hospital d’Olot i Comarcal.   
 
-  el dia 14 de juny juntament amb el regidor d’Ensenyament, Jaume Mir, varen fer una 
visita a l’Institut Bosc de la Coma, Institut on aquest any s’hi feien els exàmens de 
selectivitat i a continuació, es va desplaçar a Vic, per assistir a un acte amb motiu de 
celebrar-se el Dia mundial del donant de sang.  
A la tarda, va presenciar el sorteig de l’Open Sant Silvas que va tenir lloc al Club 
Natació Olot  i tot seguit, va assistir al plenari del Consell Escolar que va tenir lloc al 
Saló de Sessions.  
 
- el dia 15 de juny, va assistir a la presentació de l’Observatori Econòmic, Social i 
Medioambiental de la Garrotxa 2017 que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Arxiu i a la 
festa de final de curs de l’Institut Garrotxa que va tenir lloc a la sala Torín.  
 
-  el dia 16 de juny, va ser present a l’obertura d’un nou establiment dedicat a la venda 
de  parament de la llar del c/ Sant Rafel i seguidament va assistir a la celebració de 
final de curs de l’Institut Bosc de la Coma, que també va tenir lloc a la sala Torín.  

  
-  el dia 17 de juny, va presenciar la Cercavila de Corpus, va estar present a l’inici del 
Shopping Nit i va anar a veure el ball dels Capgrossos a la Plaça Balmes, en el marc 
de la festa del Barri de l’Eixample.  
 
- el dia 18 de juny, va assistir a la 2ª trobada solidària de vehicles clàssics que va tenir 
lloc al recinte firal, va presidir la tradicional Sardana de Corpus a la Plaça Major i 
seguidament va ser present al lliurament de trofeus als guanyadors de l’Open Santi 
Silvas, que va tenir lloc a les dependències del Club Natació Olot.  
 
- el dia 20 de juny, va assistir a la reunió de la Junta del Consoci d’Acció Social que va 
tenir lloc a la seu del Consell Comarcal. 
 
- i finalment, ahir 21 de juny, va participar de l’acte commemoratiu del 175è aniversari 
de la mort de la Lliberada Ferrarons que va tenir lloc a l’església del Carme.   

 
4.- DECRETS  

 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2017LDEC001400 al 2017LDEC001721. 
 

5.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

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

6.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ PER PART DE L'IMCO DEL PREU 
PÚBLIC DEL CATÀLEG EXPOSICIÓ PEP SAU AL MUSEU DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017016238     
Núm. expedient: CPG62017000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’aprovació per part de la Junta de Govern de l’IMCO, de 13 
de juny de 2017, del preu públic corresponent al catàleg “La Fageda d’en Joan” per un 
import de 10 euros ( IVA inclòs)  
 
Presenta la proposta l’Alcalde i el ple es dóna per assabentat. 
 

6.2. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES 
 
Núm. de referència : X2017015677     
Núm. expedient: SG052017000009 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la sentència número 99/2013 del Jutjat Contenciós 
Administratiu 1 de Girona, favorable a l’Ajuntament d’Olot, en desestimar el recurs 
contenciós administratiu presentat per la Generalitat de Catalunya contra l’acord de 
l’Ajuntament d’Olot de 19 de novembre de 2015 que va declarar la reversió automàtica 
de la finca en què s’hi ubicava l’antic Parc de Bombers, a la zona de les Mates, carrer 
Mestre Falla, 45.  
 
Donar compte de la sentència número 101/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 
de Girona, favorable a l’Ajuntament d’Olot, en desestimar el recurs contenciós 
administratiu presentat pel Sr. Joan Capdevila Bassols contra una resolució de la 
Regidora d’Hisenda, de desestimació de recurs de reposició de liquidacions 
corresponents a la taxa de recollida d’escombraries dels exercicis 2013 a 2016. 
 
Intervé l’Alcalde. És donar compte de dues sentències, que en l’interval d’aquest mes 
ens han arribat. Per sort, o per encert perquè hem fet les coses bé, totes dues són 
favorables a l’Ajuntament. Una fa referència a la reversió automàtica del parc de 
Bombers, que ja saben que aquesta, més que una discussió era una negociació amb 
la Generalitat. Ens tornen a donar la raó en el recurs contenciós administratiu i per tant 
entenc que aquest tema pràcticament s’està acabant; d’aquí pocs dies tinc hora amb el 
Director General de Patrimoni, a veure si ho podem tancar i ens podem començar a 
plantejar què farem a la zona del parc de Bombers vell i en el propi parc.  
I l’altra sentència és la desestimació, del recurs contenciós administratiu que havia 
presentat un ciutadà en relació amb les liquidacions de la taxa de recollida 
d’escombraries dels exercicis 2013 a 2016. Tenia a veure amb la revisió cadastral 
extraordinària que ha fet Hisenda, buscant exercicis que no lliguessin, i que donava 
dret i des d’Hisenda es recomanava aplicar els 4 últims anys. Això tenia una 
repercussió sobre la taxa de recollida d’escombraries, vàrem aplicar aquest canvi en la 
liquidació; algú va pensar que no teníem raó, va interposar recurs de reposició i li 
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varen desestimar el recurs, ha anat al contenciós administratiu i el jutge ens dóna la 
raó. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 

7.1. - DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ RELATIVA A LA COMPOSICIÓ DEL 
GRUP MUNICIPAL ERC 

 
Núm. de referència : X2017016021     
Núm. expedient: SG012017000005 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dona compte del Decret número 
2017LDEC001704 dictat en data 19 de juny de 2017, relatiu a composició dels grups 
municipals i nomenament de portaveus, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“Vist que el Ple del dia 25 de maig de 2017 es va donar per assabentat 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).  
 
Vist que en el Ple del proper 22 de juny de 2017 és previst que prengui 
possessió del càrrec de regidor el Sr. Manel Mitjà i Batlle, de la llista grup 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM)  
 
Vist l’escrit presentat pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (ERC - AM), en què designa la portaveu i el portaveu suplent.  
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  
 
DECRETO:  
 
Primer.- El grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
(ERC – AM) quedarà compost de la següent manera:  
 

Sra. ANNA BARNADAS i LÓPEZ  
Sra. CLARA CASANOVAS i SARSANEDAS  
Sr. JOSEP QUINTANA i CARALT  
Sr. LLUÍS JUNCÀ i PUJOL  
Sr. MANEL MITJÀ i BATLLE  

 
Segon.- Els portaveus del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal (ERC – AM) seran:  
 

Portaveu: Sra. ANNA BARNADAS i LÓPEZ  
Portaveu suplent: Sr. JOSEP QUINTANA i CARALT” 

 
Presenta la proposta l’Alcalde, que llegeix els punts primer i segon del decret. 
Això només és donar-ne compte  
 
El ple es dóna per assabentat. 
 



 

Mod ACTS_DP06 7 

7.2.1.- APROVAR LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I NOMENAMENT 
DE REPRESENTANTS A ORGANISMES AUTÒNOMS 

 
Núm. de referència : X2017016038     
Núm. expedient: SG012017000006 
 
Atès que en el Ple de data 25 de maig de 2017, el Sr. Pere Gómez i Inglada, regidor  
del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM) 
va presentar la seva renúncia al càrrec, i que en la sessió d’avui, 22 de juny de 2017, 
el Sr. Manel Mitjà i Batlle, pren possessió del càrrec de regidor del grup Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM). 
 
I atesos els canvis sol·licitats pel grup municipal CUP. 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir al regidor Sr. Pere Gómez Inglada pel Sr. Josep Quintana i Caralt 
en la Junta General de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO) , 
com a representant del grup municipal ERC.  
 
La Junta General quedarà formada pels següents regidors: 
 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
• Sra. Anna Descals i Tresserras (CUP) 
• Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
• Sr. Josep Quintana Caralt (ERC) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Segon.- En l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO), substituir en la 
Junta de Govern i la Junta General al regidor Sr. Pere Gómez Inglada pel Sr. Manel 
Mitjà i Batlle, com a representant del grup municipal ERC. I en la  Junta General de 
l’IMELO substituir a la Sra. Mireia Tresserras Fluvià per la Sra. Anna Descals 
Tresserras, com a representant del grup municipal CUP.  
 
La Junta de Govern i la Junta General, quedaran formades pels següents regidors: 
 
Junta de Govern 
• Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Manel Mitjà i Batlle (ERC) 

 
Junta General 
• Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Manel Mitjà i Batlle (ERC) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sra. Anna Barnadas i López (ERC) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
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• Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
 

Tercer.- En l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO), substituir en la Junta 
General al regidor Sr. Lluís Rubió Amargant per la Sra. Anna Descals Tresserras, com 
a representant del grup municipal CUP.  
 
La Junta General quedarà formada pels següents regidors: 
 
Junta General 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Josep Quintana Caralt (ERC) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
• Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
• Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Presenta la proposta l’Alcalde, que llegeix els acords que es proposen adoptar. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2.2. - APROVAR LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A CONSORCIS 

 
Núm. de referència : X2017016078     
Núm. expedient: SG012017000007 
 
Atès que en el Ple de data 25 de maig de 2017, el Sr. Pere Gómez i Inglada, regidor  
del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM) 
va presentar la seva renúncia al càrrec, i que en la sessió d’avui, 22 de juny de 2017, 
el Sr. Manel Mitjà i Batlle, pren possessió del càrrec de regidor del grup Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM). 
 
Atès que en el Ple de 29 de setembre de 2016 es van nomenar els representants de 
l’Ajuntament d’Olot a la Junta General del Consorci Dinàmig – Agència d’Innovació i 
Desenvolupament de la Garrotxa.  
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Substituir al regidor Sr. Lluís Juncà i Pujol pel Sr. Josep Quintana i Caralt com a 
representant de l’Ajuntament d’Olot a la  Junta General del Consorci Dinàmig – 
Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, que quedarà formada pels 
següents regidors: 
 

President: Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas. 
 
Vocals:  

 
-Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (CiU) 
-Sra. Núria Zambrano i Costejà (CiU) 
-Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
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-Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
-Sr. Josep Quintana i Caralt (ERC)  
-Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
-Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Presenta la proposta l’Alcalde, que llegeix l’acord que es proposa adoptar. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2.3. - APROVAR LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ALTRES ÒRGANS COL·LECTIUS 

 
Núm. de referència : X2017016112     
Núm. expedient: SG012017000008 
 
Atès que en el Ple de data 25 de maig de 2017, el Sr. Pere Gómez i Inglada, regidor  
del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM) 
va presentar la seva renúncia al càrrec, i que en la sessió d’avui, 22 de juny de 2017, 
el Sr. Manel Mitjà i Batlle, pren possessió del càrrec de regidor del grup Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM). 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 

Substituir al regidor Sr. Pere Gómez Inglada per la Sra. Anna Barnadas i López en el 
Consell Escolar Municipal, que quedarà format pels següents regidors: 
 
• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
• Sra. Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
• Sra. Anna Barnadas i López (ERC) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Presenta la proposta l’Alcalde, que llegeix l’acord que es proposa adoptar. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - DONAR COMPTE DE LES PREINSCRIPCIONS A LES ESCOLES 
 
Núm. de referència : X2017016386     
Núm. expedient: ED032017000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió informativa , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Únic.- Donar compte de les preinscripcions a les escoles. 
 
Presenta la proposta el Sr. Mir. De fet ens semblava interessant i important donar a 
conèixer com havia quedat tota l’estructura educativa, com s’havien preinscrit els 
nostres infants i joves, de 0 a 16 anys en els diferents centres educatius. Tot i que a 
les juntes ja ho havíem informat, ens semblava que en el Ple, donar aquesta 
informació de primera mà a les regidores i regidors era important, i per això hem portat 
aquest punt a l’ordre del dia. 
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Després donaré algunes dades de preinscripció, però abans una mica de prèvia de 
com fem el treball previ a la preinscripció que s’ha fet al llarg d’aquest mes de juny. En 
primer lloc, és un procés que està absolutament protocol·laritzat, amb tots els agents 
que intervenen en el procés d’adjudicació i inscripció de l’alumnat; estem parlant dels  
tècnics de l’IMEJO, de la inspecció educativa, dels EAP, etc.  
I va una mica diferent pel que fa a la preinscripció de P3 i primer d’ESO: a P3 el que 
fem és primer fer una anàlisi del padró detallada, per veure quins són els nens i nenes 
nascuts a l’any que correspon fer la preinscripció i mirar quina informació tenim de 
cada un per saber si són alumnes ordinaris o són alumnes amb necessitats educatives 
especials, tot i que en aquestes edats de vegades és molt complicat tenir tota la 
informació. És important saber si van a escoles bressol o no, si estan atesos pel 
Consorci, pel CDIAP, pel CSMIJ; per tant recollir una mica tota la informació prèvia. I 
en tots aquells alumnes que no tenim informació de cap tipus de tots aquests agents 
que he comentat anteriorment, els fem entrevistes personals per recollir la màxima 
informació possible i sobretot tenir aquella informació dels alumnes amb necessitats 
educatives que hem d’incorporar a P3 en el curs corresponent. I per tant un cop sabem 
aquests alumnes amb necessitats educatives, analitzar la procedència, mirar si tenen 
germans, la petició del centre que fa la família i tota la informació necessària, es fa una 
distribució d’aquests alumnes i es crea una reserva de places per poder-los 
escolaritzar de manera normalitzada i en tots els centres de la ciutat. S’informa, 
evidentment, a les escoles, dels alumnes amb necessitats que tindran i es vetlla al 
llarg d’aquest procés perquè aquests alumnes es matriculin a l’escola assignada i en 
aquells que no van a l’escola, que havia demanat la família, que de vegades es dóna 
el cas, sempre hi ha un previ acord amb la família perquè es faci l’escolarització amb 
màxima normalitat. 
Pel que fa a primer d’ESO, com que són alumnes que ja tenim en el sistema, perquè 
són alumnes que estan cursant sisè de primària, ja coneixem amb molt més detall 
quina serà la matrícula que tindran els instituts, i també, a través dels EAPs sabem els 
alumnes amb necessitats i per tant es pot fer una distribució equilibrada d’aquests 
alumnes amb molta més normalitat.  
Aquest seria una mica el procés previ, un cop tot això, s’obren les fases de 
preinscripció. Llavors els hi donaré unes dades una mica generals, si després volen 
més detall, ho podem comentar. Faré també una mica de comparativa en l’any 16-17 
amb el 17-18, per veure quina és l’evolució. 

- Pel que fa a primària, P3, el curs 16-17, de l’anàlisi del padró que he comentat 
abans, hi havia 325 alumnes que estaven empadronats a Olot i que estaven en 
edat d’entrar a P3. En el curs 17-18 són 326, per tant ens movem pràcticament 
amb els mateixos números.  
L’oferta de places que es van fer per encabir aquests alumnes en els diferents 
grups dels centres educatius de la ciutat, en el curs 16-17 va ser de 348; en el 
curs 17-18 és de 366. No és que s’hagi incrementat l’oferta, sinó que el que ha 
variat són les ràtios per grup: al curs anterior es va partir d’una ràtio de 24 
alumnes per grup, i aquest any per normativa això no ha estat possible, perquè 
baixar la ràtio només és possible en aquells centres que estan catalogats com 
centres d’especial dificultat, i per tant hem partit d’una ràtio més alta i per això 
el nombre d’oferta és superior. Ens movem exactament en els mateixos grups: 
15 grups de l’any passat, 15 d’aquest any, dels quals en tenim 5 a les escoles 
concertades i 10 a les escoles públiques. En dades generals, aquesta oferta pel 
curs 17/18 de 366 alumnes, s’ha fet una reserva per grup de tres alumnes amb 
necessitats educatives especials per grup, exactament la mateixa que es va fer 
el curs passat, i per tant en la totalitat de centres de la ciutat hi ha 45 places 
reservades per a alumnes amb necessitats educatives especials i 321 places 
ordinàries. 
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Pel que fa a les preinscripcions d’aquest curs, hem tingut 250 inscripcions a 
places ordinàries i 45 a les places amb necessitats educatives especials. Amb 
això estem dient que l’oferta de necessitats educatives especials ha coincidit 
exactament amb la demanda i per tant hem pogut distribuir de forma 
absolutament equilibrada a tots els centres de la ciutat el nombre d’alumnes 
amb necessitats que havíem planificat en el seu inici. I en canvi pel que fa les 
places ordinàries, vèiem que de les 321 que oferíem, se n’han omplert 250. 
Això no quadra exactament amb el padró, això passa sempre; un cop fas 
l’anàlisi del padró, de vegades hi ha gent que ja ha marxat o que s’escolaritzen 
en un altre lloc, i per tant sempre és una dada que va a la baixa. 
Què vol dir això? Doncs que en les escoles de primària tenim un número de 
vacants important, amb la qual cosa no és mala notícia, perquè com que això 
és una matrícula viva i per tant al llarg del curs es van incorporant alumnes, 
aquestes vacants ens permetran escolaritzar amb absoluta normalitat tots els 
alumnes que vagin arribant des de setembre fins a final de curs. 
Sí que hi ha dues escoles que no hi ha vacants, que això passa habitualment, 
que són el Morrot i el Petit Plançó, que són escoles només d’una línia i que 
normalment en el procés de preinscripció ja queden plenes, i per això és 
important aquesta assignació d’alumnes amb necessitats també en aquestes 
escoles perquè tinguin exactament els mateixos percentatges que la resta.  
Això pel que fa a primària. 

- Pel que fa a secundària, els números també són molt similars. Tant en el curs 
2016/2017, com el 2017/2018, hem fet una oferta exactament de les mateixes 
línies, 17 línies, de les quals 5 són concertades i 12 públiques; 4 a cada un dels 
centres públics de la ciutat, una oferta total de 495 places, de les quals se 
n’han omplert 464. Aquí ja estem parlant d’uns números  molt més ajustats i 
per tant d’unes vacants molt inferiors. 

- Aquí a secundària, la reserva de places per alumnes amb necessitats 
educatives especials és de sis, el doble que a primària, per tant tenim un gruix 
d’alumnes que requereixen un suport especial molt més alt, i ens han quedat al 
final de la preinscripció 21 vacants ordinàries i 10 vacants per a alumnes amb 
necessitats, per tant queden vacants a la ciutat, distribuïdes de manera 
diferents: en alguns instituts com el Bosc de la Coma i el Garrotxa ens han 
quedat omplerts de preinscripció ordinària, sí que encara queden vacants 
d’alumnes amb necessitats educatives especials. El gruix més important de 
vacants els tindrem al Montsacopa i a les escoles concertades, que també al 
llarg del curs ens permetrà amb certa normalitat anar escolaritzant els alumnes 
que arribin.  

Tota aquesta planificació –ho havíem comentat en algun moment– es fa a través de la 
Taula de planificació Ajuntament – Generalitat, i per tant un cop vistos els números i 
els resultats finals pensem que la planificació que s’ha fet ha donat resultat a les 
necessitats d’escolarització de l’alumnat.  
Pel que fa a les preinscripcions de 0 a 3 a les llars municipals, en total hem tingut 181 
demandes, l’any passat n’havíem tingut 156, per tant un increment considerable de 25 
inscripcions més que al curs passat. D’aquestes la majoria han estat presencials, tot i 
que hi ha l’opció de fer-ho per internet, encara les famílies en aquestes franges d’edat 
prefereixen la preinscripció presencial.  
Recordem que en aquest curs que començarem es posava en qüestió l’obertura d’una 
segona línia a sant Miquel, i aquesta obertura estava condicionada a dos números: un 
era superar en totes les escoles municipals 209 alumnes matriculats –entre 
preinscripcions noves i alumnes de continuïtat– en el tancament estem en 225 
preinscripcions, per tant ho hem superat amb escreix; i el segon condicionant que 
havíem posat era superar els 22 alumnes que havien optat per inscriure els seus 
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infants a la llar de Sant Miquel, i entre les preinscripcions i els alumnes que continuen 
estem a 27, per tant també ho superem amb escreix. Això evidentment ens obligava a 
l’equip de govern a obrir aquesta segona línia, i més que obligats teníem ja la voluntat 
de fer-ho i per tant així ho farem a partir del curs que ve. 
Algunes dades més: escoles municipals fèiem una oferta de 220 places noves, tenim 
225 demandes, per tant quedem bastant ajustats i això ens permet dir que es podrà 
donar resposta a la majoria de famílies que hagin fet aquesta opció. I l’escola pública 
de la Generalitat ofereix normalment 98 places, té 102 demandes, per tant també 
estem molt a prop, una mica per sobre, però estava l’oferta bastant ajustada a les 
necessitats d’escolarització en aquesta franja d’edat, a les escoles municipals i a les 
escoles públiques de la Generalitat. 
Acabaré simplement fent una mica d’històric de les escoles bressol, perquè també va 
bé conèixer una mica  quina ha estat l’evolució per veure una mica ja que al llarg 
d’aquests anys hi ha hagut modificacions importants, tant pel que fa l’oferta  com pel 
tancament de Sant Miquel en el seu moment; des del curs 2008/2009 –per fer-nos una 
idea ràpida– veníem oferint 263 places, que va anar variant fins el curs 2012/2013, 
entre 260 i 270, algun any vàrem arribar fins a 290,  les quals pràcticament s’omplien 
en la totalitat. En el curs 2012/2013 que va ser ja l’inici de la crisi, l’oferta que havíem 
fet, de 230 només se’n van omplir 170 i va ser en aquest moment en què l’oferta 
corresponent al curs 2013/2014 es va adaptar a la demanda que hi havia hagut al curs 
passat, sobretot en la línia de racionalitzar també els recursos municipals pel que fa a 
la despesa que això suposava per al Consistori. Repeteixo: curs 2012/2013 170 
matrícules; curs 2013/2014 vàrem fer una oferta de 176 places a les escoles 
municipals i això va comportar en aquell moment el tancament de la llar de Sant 
Miquel. A partir d’aquell any l’oferta s’ha anat incrementant molt lleugerament: 205, 
203, 207 en els cursos 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, i a partir del curs 2016/2017 
va ser el moment que vàrem tornar a posar sobre la taula, veient una mica que 
l’evolució de la demanda anava creixent a poc a poc, l’obertura de Sant Miquel. Tot i 
que recordem que la demanda inicial de preinscripció en aquesta llar d’infants en el 
curs passat va ser molt petita, va ser de 8 alumnes; tot i així vàrem decidir l’obertura. 
Al cap de dos mesos teníem l’escola plena, un grup mixt de 18 alumnes i el 
plantejament aquest any ens indica que estem en el bon camí, tornem a tenir 
preinscripcions a l’alça: curs 2017/2018 una oferta de 220 alumnes, que previsiblement 
i amb les dades que tenim omplirem. I per tant, tornem a remuntar en aquest sentit, 
però perquè tinguem una visió també històrica de quin ha estat el procés i amb quines 
dificultats han passat i sobretot alegrar-nos que això remunti i torni a anar bé. 
Per tant aquest seria una mica el resum ràpid. Si tenen alguna pregunta o algun dubte, 
podem parlar-ne.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Gràcies, Sr. Mir, per aquesta 
informació tan àmplia que ajuda a fer-se una idea més completa i li agrairia si ens pot 
fer arribar aquesta informació que ara ens ha fet arribar oralment, perquè en 
l’expedient no hi podíem comptar, tot i que a la Comissió teníem ja part d’aquesta 
informació.  
En tot cas només fer un comentari, respecte a l’escola bressol de Sant Miquel, que 
aquí ens sembla que seria de justícia reconèixer el paper que ha jugat l’Associació de 
Veïns en el moment que es va tancar i pressió que va fer perquè es reobrís l’escola 
bressol de Sant Miquel, els grups de l’oposició també van fer el que bonament van 
poder reivindicant que s’obrís, i també s’ha de reconèixer la intel·ligència de l’equip de 
govern en entomar aquesta reivindicació dels veïns i dels grups municipals per 
convertir-ho en una proposta que no sols ha retornat a l’obertura de Sant Miquel sinó 
que es consolida aquest any, com vostè ha dit, en dues línies. I poso aquest exemple 
perquè em sembla un exemple magnífic de quan funciona bé –al meu entendre– la 
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democràcia: les associacions de veïns fan el seu paper reivindicant el que pensen que 
és just i que els pertoca; els grups de l’oposició fem la nostra també, fent companyia a 
aquesta reivindicació; i també per sort l’equip de govern rectifica i adopta les mesures 
adients per fer-ho possible. Per tant m’agrada ressaltar-ho perquè no sempre sol 
passar: de vegades falla l’equip de govern, falla l’associació de veïns, fallem 
l’oposició... i en aquest cas hi ha hagut una conjunció que em sembla que ha donat 
aquest bon resultat que tenim. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Coincidim en alguns 
punts en el que comenta el Sr. García, de fet, no èrem oposició perquè no estàvem 
dins de l’Ajuntament en aquell moment, estàvem fora, vostè també hi era; ERC sí que 
en aquell moment estava dins. El que sí que volem apuntar és que està molt bé que 
s’obri la segona línia a Sant Miquel però que està molt malament que es tanqués, i que 
això vol dir que no hi ha una ferma voluntat política de dedicar esforços, que vol dir 
diners, cap a l’educació de 0 a 3 anys. Per què diem això? Doncs perquè aquests 
criteris d’oferta i demanda ens sonen més a criteris empresarials o com vulguin dir-li. 
Nosaltres pensem que la qüestió de les escoles bressol vol dir més pressupost, 
abaixar les quotes a les famílies i tarifació progressiva. I creiem que fent aquests eixos 
de treball o aquestes línies polítiques, que al final és voluntat i són posicionaments 
ideològics perquè és on destinem els diners de la ciutat, pensem que no hagués calgut 
mai tancar una línia.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Primer agrair al 
regidor tota l’explicació que ens ha fet i també demanar-li si podem tenir totes 
aquestes dades escrites, perquè malgrat hem anat apuntant coses, és impossible 
retenir-ho tot.  
Nosaltres el que pensem que com a ciutat hem d’arribar és a poder garantir que tots 
els infants de 0 a 3 anys que vulguin optar per unes places públiques hi puguin ser i 
per tant, tal com deia vostè, anem pel bon camí. I llavors per una altra banda recalcar 
també, tal com deia el Sr. García, bàsicament com ha funcionat aquesta represa de la 
llar de Sant Miquel, és molt important que els veïns no es van rendir mai, i malgrat es 
va obrir el primer any només amb aquests 8 alumnes, tot el procés va anar 
perfectament engranat i ara veiem com realment era una necessitat de la ciutat. I per 
tant en aquest punt felicitem sobretot els veïns per la feina feta i per no descansar ni 
deixar-ho perdre mai, i també evidentment, l’encert de l’equip de govern en reobrir 
aquesta llar. Per tant esperem que això continuï així i sobretot vetllar per això que 
dèiem: que de 0 a 3 anys hi hagi prou places públiques com perquè tots els infants 
puguin optar per aquesta via, i que qui vulgui optar, evidentment, per places privades 
ho pugui fer, però que no sigui perquè ens falten places públiques. 
 
Intervé el Sr. Mir. Dues cosetes: evidentment els hi farem arribar tota la informació que 
avui els he explicat aquí, sóc conscient que són molts números i alguns dels que tinc 
aquí tampoc no els he comentat, per tant ho tindran per escrit. Coincidim en posar en 
valor, evidentment, la feina feta per l’Associació de veïns, penso que és una mica el 
que toca en les associacions de veïns, vetllar pel seu barri i pels recursos que hi ha, en 
aquest sentit hem estat capaços de donar-hi resposta i penso que hem d’estar tots 
contents que sigui així.  
Sempre tenim alguna discrepància amb la CUP, per no perdre el costum; és cert que 
es va tancar Sant Miquel, és cert que l’oferta i la demanda no ha de ser l’únic criteri; 
els hi vull recordar que en aquells moments, com ara passa, hi havia exactament les 
mateixes bonificacions que tenim posades ara en aquell moment i per tant, totes 
aquelles famílies amb dificultats econòmiques tenien la possibilitat de portar els seus 
infants a les llars d’infants municipals amb les bonificacions corresponents i amb uns 
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preus molt baixos. També hem de recordar que en l’època de crisi a part de les 
dificultats econòmiques també es produïa un altre fet, que era que moltes famílies un 
dels dos membres no treballava i per tant estava a casa, i segurament feia una opció 
de no portar els seus fills a les llars d’infants –siguin municipals o privades– moltes 
vegades no pel cost que això suposava sinó per una opció personal d’atenció directa 
als seus fills a casa. Per tant hi ha molts elements que justifiquen això. Tampoc és ben 
cert que haguem d’assegurar i baixar les quotes per tot i de manera general, per a 
totes les famílies que vulguin fer opció de les llars municipals, per això en aquest Ple 
en algun moment hem estat parlant de la tarifació social, que precisament el que fa és 
que tothom tingui places però també que tothom pagui en funció dels recursos que té. I 
per tant no és baixar les quotes a tothom, sinó que és repartir millor el cost a les 
famílies que puguin fer l’opció de la seva llar d’infants. Per tant podria ser que algunes 
famílies haguessin de pagar més del que paguen ara i d’altres menys, i per tant no és 
general fer una baixada de quotes, sinó que és fer-ho d’una manera més equilibrada i 
millor en funció de les rendes de les famílies. En aquest sentit, crec que estem en la 
línia i així seguirem, intentarem que això continuï obert per molts anys.  
 
Intervé l’Alcalde. Si m’ho permeten, jo també voldria afegir-hi alguna cosa: la meva 
voluntat o la idea era que en un Ple on teníem pocs punts de debat, aportar informació, 
i per això vàrem parlar amb el Sr. Mir i amb l’IMEJO per portar això aquí, però era per 
donar una imatge global de la ciutat, no per parlar específicament de les llars d’infants. 
Aquesta era la idea i me n’alegro que li demanin els números perquè crec que és 
interessant veure la distribució d’alumnes de tota la ciutat, i el ben planificat que està 
en aquests moments a Olot i com funciona. 
Sobre la llar d’infants de Sant Miquel, és que ho hem explicat moltes vegades i diuen 
coses que no són certes: una, mai cap nen es va quedar sense plaça de llar d’infants, 
sempre vàrem garantir això. Dos, es va produir en un context de crisi econòmica en 
què els ingressos que venien provinents de la Generalitat, provinents de Madrid, es 
van acabar; es van acabar els diners i no es tracta de destinar més diners, van 
augmentar molt les necessitats socials en aquell moment. I nosaltres vàrem 
pràcticament doblar el que s’està aportant a educació. I ningú es va quedar fora. El 
que passa és que les coses s’han de posar en context, i a més teníem i crec que 
continuem tenint com a equip de govern l’exigència de destinar els pocs diners que 
tenim on és més necessari. I ningú que volgués plaça a les llars d’infants es va quedar 
sense plaça; ningú, això sí que vàrem garantir-ho, ara, vàrem fer que les llars d’infants 
estiguessin els ratis legals però que fossin rendibles socialment, perquè donaven 
sortida a totes les famílies que volguéssin portar els nens, i a més amb eficiència 
econòmica perquè poguéssim destinar els diners no a beneficis personals, sinó als 
beneficis socials o les necessitats socials que pugui tenir la ciutat. Jo crec que això és 
una obligació de l’equip de govern o de qui governa, i en general de l’Ajuntament, que 
els recursos vagin on sigui imprescindibles, i en general posar recursos en un lloc on 
no es necessiten és prendre’ls d’un lloc on sí es necessiten.  
Jo també reconec perfectament el paper dels grups de l’oposició, que ens ho varen dir, 
reconec perfectament el paper de l’associació de veïns que és veritat que varen portar 
una gran lluita i ho he dit vàries vegades. I l’equip de govern va haver de prendre una 
decisió difícil; tan de bo governar fos sempre prendre decisions que tothom aplaudeix i 
que tothom està molt content. Vàrem haver de prendre una decisió difícil, com va 
haver de prendre en el seu moment el govern de la Generalitat en moltes coses, crec 
que per salvar-les i perquè després quan la crisi econòmica ha anat millorant, s’han 
pogut tornar a reobrir, intentant perjudicar el mínim possible als ciutadans. Per tant, tot 
i que no era el motiu de la presentació de la informació, sí que em semblava que valia 
la pena fer aquestes puntualitzacions. 
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Intervé el Sr. García. Una petita puntualització, perquè vostè atribuïa en bona part 
aquestes dificultats econòmiques a Madrid, si no vaig errat aquí el finançament és de 
la Generalitat aproximadament en un terç, un terç l’Ajuntament i un terç els usuaris, i 
aquí ha estat la Generalitat que no va pagar i ha traslladat a les diputacions, als 
ajuntaments i als usuaris aquest major cost que no feia la Generalitat. Em sembla que 
va així, però era per puntualitzar això. 
 
Respon l’Alcalde. Els diners venien de Madrid, anaven a la Generalitat i la Generalitat 
els transmetia als ajuntaments. Va ser Madrid qui va començar a deixar d’enviar 
determinats diners, això va posar en un greu problema el govern de la Generalitat, i el 
govern de la Generalitat va baixar l’aportació que era de 1.800 euros a 600 o 700 
euros, i l’Ajuntament d’Olot el que va fer va ser augmentar moltíssim la seva aportació 
per intentar substituir-ho. Quan les coses econòmicament han començat a anar bé, el 
govern de la Generalitat ha fet un pacte amb la Diputació i ha dit: els diners que jo he 
de pagar per això que encara continuo mantenint –és a dir, no va anar de 1.800 a 0, va 
anar de 1.800 a deu ser 500 o 600 euros, va baixar molt– aquests diners els paga la 
Diputació en nom de la Generalitat. I s’espera que quan les finances de la Generalitat 
tornin anar bé, puguin tornar a arribar aquests diners i l’Ajuntament pugui destinar 
aquests diners als llocs on considerem que s’ha de fer una bona gestió. Però l’inici de 
la crisi aquesta va ser que s’acabessin les ajudes que venien de Madrid destinades 
específicament per l’ensenyament de 0 a 3 anys. Això va ser una corretja de 
transmissió que va arribar fins aquí.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

9.1. - DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT 
D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

 
Núm. de referència : X2017016173     
Núm. expedient: SP022017000002 
 
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’Acord pres per la Junta de Govern de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure d’Olot de data 13 de juny de 2017, mitjançant el qual es va aprovar 
inicialment el Reglament d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
 
Presenta la proposta la Sra. Mar Roca. Avui donem compte del Reglament d’Ús de les 
Instal·lacions Esportives Municipals, bàsicament perquè s’ha cregut necessari fer-ne 
una revisió, perquè l’últim que teníem era del 2010 i ens havia quedat obsolet. Els 
canvis més importants en aquest Reglament, són que s’han modificat diferents lleis i 
reglaments que ja no tenen vigència en aquest moment i les hem adaptat als 
reglaments o lleis actuals. I un altre dels canvis importants és que l’hem ordenat fent 
una normativa específica per a cada instal·lació esportiva municipal. Ho hem agrupat 
per pavellons, per camps de futbol, que evidentment hi hem inclòs el Morrot que fins 
ara no li teníem; per la Piscina municipal i per l’Estadi d’atletisme. Són els canvis més 
importants que hi ha hagut.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.1. - APROVACIÓ DE LA CARTA D'INTERÈS EN EL EUROPACE 
CONSORTIUM'S PROPOSAL FOR HORIZON 2020/EE-23 "INNOVATIVE 

FINANCING SHEMES". 
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Núm. de referència : X2017006649     
Núm. expedient: IM082017000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’acord que en la sessió de la Junta de Govern Local  del dia 
23 de març de 2017 es va acordar aprovar la Carta d’interès en el EuroPace 
Consortium’s proposal for Horizon 2020/EE-23 “Innovative Financing Schemes”. 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Veiem que és un projecte que serà perdurable en 
el temps i sobretot per l’impacte que pot tenir ens semblava interessant explicar-lo i 
exposar-lo aquí al Ple.  
Aquest projecte neix del Social Lab Garrotxa neix d’una de les línees estratègiques de 
DinàmiG, és una plataforma que té per objectiu donar respostes als reptes socials que 
té la comarca. 
Un dels temes i un dels focus de treball d’aquest Social Lab, era convertir Olot i la 
Garrotxa en un territori verd amb oportunitats per a les persones. Aquest objectiu o 
aquest repte, es fa perquè ja es disposa a la ciutat i la comarca d’alguns actius en 
relació a aquest àmbit. Alguns d’iniciativa pública, com saben, l’illa energètica, també 
experiències d’iniciativa privada, com la locomotora energètica, o els projectes que 
desenvolupa Wattia. També perquè estem en un Parc Natural i hem de ser tots plegats 
més responsables i més exigents, i també perquè com deia, des de fa temps ja s’estan 
fent diferents projectes en aquesta línia. 
Per què aquest tema d’apostar i posicionar Olot com un territori que redueix les 
emissions, es pugui millorar l’ocupació amb aquest projecte que és pioner a Europa, 
de finançar a llarg termini, inversions per millorar les energies dels habitatges? 
A Olot els edificis residencials són el segon causant de les emissions de CO2 (un 
28%), darrera només del transport (que és un 44%). I aquí el que es planteja és que 
els propietaris dels habitatges poden fer inversions, millores orientades a l’estalvi i/o a 
la reducció d’emissions també millorar la qualitat dels mateixos ciutadans. Es poden 
fer inversions molt bàsiques com el canvi d’una caldera o la millora dels aïllaments o 
utilització energies renovables (plaques fotovoltaiques, geotèrmia, biomassa...) o inclús 
utilitzar internet per monitoritzar i prendre decisions en relació al consum energètic. 
Totes aquestes accions requereixen una inversió que habitualment s’hauria de fer, pel  
finançament tradicional, pel banc. 
Des de l’administració des de fa anys s’han fet iniciatives i programes de subvencions 
per aconseguir aquests objectius, però els resultats han estat molt minsos. Però 
aquestes accions poden ajudar molt en la reducció de les emissions  i sobretot també 
en  millorar la qualitat de vida dels ciutadans.   
Per fer aquest projecte ens emmirallem en un projecte que és el PACE, que es va 
iniciar als Estats Units fa vuit anys, que el que fa és quan un particular o una empresa 
o comerços petits, si vol implantar mesures d’eficiència energètica, posa a l’abast el 
PACE, un sistema de finançament associat a la propietat, és a dir a l’edifici, per tornar 
en un termini d’uns 20 anys. El retorn de la inversió per fer aquestes millores en 
l’energia es fa en base a una càrrega fiscal annexa especial a la propietat de 
l’immoble, que és un impost semblant a l’IBI que també tenen als Estats Units. 
És un programa que als Estats Units en 8 anys ha donat molt bons resultats, no només 
en la  millora en la qualitat de vida de les famílies, sinó en la creació de llocs de treball 
al voltant de l’economia verda, amb inversions, més de 3.300 milions de dòlars, més 
de 29.000 llocs de treball creats en els diferents estats on s’ha fet. 
Fa un temps la Comissió Europea va plantejar en un informe en el que deia que seria 
molt interessant poder adaptar aquest model PACE a Europa i així es crea l’Europace, 
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que és la iniciativa d’un partenariat de 8 socis d’àmbit europeu que el que pretèn és 
estudiar el model PACE americà i traslladar-lo a Europa per intentar fer aquestes 
inversions d’eficiència energètica. 
Olot formarà part d’aquest partenariat i serà la prova pilot on es podrà desenvolupar 
aquesta experiència en cas que s’aconsegueixi aquest finançament i per tant es 
podran fer les inversions amb experiències en petites dimensions, extreure’n 
aprenentatges, fer les guies metodològiques perquè llavors es pugui estendre en altres 
territoris.  És un projecte que es preveu que es financiï amb una de les línies europees 
del programa Horitzó 2020 d’Europa. 
Fins ara el que s’ha fet ha estat validar aquest projecte tècnic i polític, també s’ha creat 
un Consell Assessor, del que formen part representants diferents actors de la ciutat 
per la implementació del programa a Olot, i identificar les oportunitats i els punts 
crítics. Vàrem tenir també la visita de la Jane Elias directora del programa 
d’independència energètica de Sonoma, Califòrnia, que va estar uns dies a Olot i 
Barcelona, per explicar als tècnics el projecte i com anava als Estats Units. I s’ha  
presentat també en  una convocatòria europea, un projecte que té un cost global de 
2,3 milions d’euros, dels quals en cas que s’aprovés, Olot podria disposar d’uns 
450.000 euros per realitzar aquesta prova pilot per fer aquestes actuacions. Es preveu 
que la resolució de la comissió sigui a finals d’any.  
S’ha previst de fer també en les properes setmanes o mesos fer accions de 
sensibilització i comunicació a la ciutadania –entenem que és un projecte que s’ha 
d’explicar bé–, també hi haurà els treballs previs de preparació per a la prova pilot i la 
difusió del projecte també en altres ajuntaments. 
Per tant, en resum, ens sembla que és un projecte interessant, pioner a Europa, en el 
que Olot, per la tradició de diferents projectes del sector públic i privat que hem 
avançat ens hem pogut situar en l’espai on es podran fer experiències i les pràctiques; 
que esperem que sigui –si ens donen la subvenció– molt beneficiós per molts 
ciutadans i que ens ajudi a avançar una mica en projecte ja concrets en el que deia al 
començament, que és en ser un territori verd amb oportunitats per a les persones, que 
és un dels objectius que hi havia en aquest pla inicial. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Felicitar l’equip de govern per 
aquesta iniciativa, esperar que el que ara és sols un projecte que s’acabi aprovant i per 
tant puguem tenir aquest programa aplicant-se aquí a Olot, i en tot cas remarcar un 
aspecte que el mateix regidor quan ens ho explicava també posava en valor, i era la 
creació de llocs de treball: les empreses de la comarca, en cas que aquest projecte 
sigui reeixit i tiri endavant, estaran en una millor posició per anar cap a altres territoris i 
per tant crear llocs de treball, i un aspecte no gens petit, que són llocs de treball de 
qualitat, que em sembla que aporten un valor que no es genera amb altres activitats 
econòmiques. Per tant, el que he dit, enhorabona i esperar que ens aprovin aquest 
projecte.   
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. El dimarts feien un 
programa que els hi recomano que el mirin, Sense ficció a TV3, que parlava de 
l’energia solar, vaig pensar que les dades que donava de Catalunya el 2017 eren: el 
55% és energia nuclear, el 25% combustibles fòssils, i només un 21% en energies 
netes (2% solar). I que el  2050 hem d’arribar al 100% d’energies netes. 
Ens hem mirat  la proposta i creiem que és molt útil per a que la gent es comenci a fer 
projectes de plaques a casa, ja que aquests projectes són cars de muntar i tarden uns 
15-30 anys en amortitzar-se. Si la persona que ha fet la inversió no sap quans anys 
estarà a la vivenda, no farà aquesta inversió. Aquest projecte el que busca és vincular 
la inversió, als impostos de la casa. D'aquesta manera la inversió s'anirà pagant a 
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mesura que es vagi utilitzant i això és molt més just, perquè el fet de tenir plaques fa 
que paguis menys d'electricitat.  
El que la CUP pensem i insistim  és no fer servir bancs tradicionals que no tenen cap 
sensibilitat respecte les energies renovables i només hi veuran negoci  i que en canvi 
es promogui que es formalitzin els préstecs en entitats de l'economia social 
especialistes en finançar aquest tipus de projectes, estem parlant de la banca ètica. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres els volem 
felicitar energèticament, amb molta energia els felicitem perquè pensem que és un 
projecte que està molt bé i quan durant temps en el Ple demanem que Olot sigui 
pionera en tot aquest tipus de sistemes d’energies 100% renovables, és exactament 
això el que nosaltres volíem dir. Per tant, des d’aquest punt, només ens queda felicitar-
los.  
Només una pregunta: quina seria la participació del SIGMA en aquest projecte? 
Perquè ells van estar liderant, d’una manera penso molt esplèndida el tema de la 
Xarxa Espavilada de Calor, i per altra banda tenen documents de transició energètica 
molt ben elaborats, i no ens quedava clar quina seria la participació en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Totalment d’acord amb el que diu el Sr. García sobre els llocs 
de treball, perquè a més de qualitat són per a un àmbit de futur, esperem i per tant 
d’acord.  
El que deia la Sra. Descals, en cap moment hem parlat de tipologies de bancs 
nosaltres, és un tema que no hem tractat mai, en tot cas quan sigui el moment, suposo 
que es parlarà des d’un punt de vista financer amb totes les entitats  bancàries i tan de 
bo tinguem moltes ofertes i tan de bo també, com deia vostè, les entitats d’economia 
social, segurament més sensibles de vegades en aquests projectes, també hi puguin 
participar. 
I en quant al SIGMA, forma part de la Comissió que segueix, de fet en el Social Lab en 
diferents reunions hi ha representats diferents tècnics municipals, i quan són temes 
d’educació venen tècnics d’educació, quan són aquests temes s’ha anat parlant també 
amb el SIGMA, i per tant forma part d’aquesta Comissió que els hi deia, assessora o 
d’impuls del projecte, per com deia vostè, tota l’experiència que tenen i perquè és un 
tema molt lligat a la seva activitat. 
 
Intervé l’Alcalde. N’anirem parlant a mida que aquest projecte vagi avançant. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

11.1. - APROVACIÓ PREUS TEATRE FESTES DEL TURA 2017 - IMCO 
 
Núm. de referència : X2017016239     
Núm. expedient: CPG62017000006 
 
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les actuacions de teatre que es 
portaran a terme en motiu de les Festes del Tura 2017. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
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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 espectacles següents: 
 
Data                    Companyia       Espectacle             Preus 
08/09/2017        PRODUCCIONES YLLANA, SL    CHEFS              22 / 18 / 12 / 6 
09/09/2017         FOCUS, SA                            HOMES! EL MUSICAL     25 / 22 / 15 / 8 
 
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb  16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 
11.2. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER PART DE L'IMCO CORRESPONENTS 

ALS ESPECTACLES DE L'ITINERARI "CREENCES I RELIGIONS. LLIBERTAT, 
DIVERSITAT I CONFLICTE" 

 
Núm. de referència : X2017016244     
Núm. expedient: CPG62017000007 
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats que es portaran a 
terme en motiu de l’Itinerari “Creences i Religions. Llibertat, Diversitat i Conflicte”. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
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 espectacles que es portaran a 
terme en motiu de l’Itinerari “Creences i Religions. Llibertat, Diversitat i Conflicte”. 
 
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut de Cultura d’Olot, el dèficit que 
produeixen les activitats proposades.  
 

Presenta els punts proposta 11.1 i 11.2 la Sra. Torras. Proposem aprovar els preus 
públics del Teatre per les activitats que es portaran a terme amb motiu de la Festes del 
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Tura., concretament dos espectacles dies 8 i 9 de setembre . El dia 8 l’espectacle 
Chefs de la companyia Produccions Yllana , el dia 9 Homes! El Musical, de la 
companyia Focus. 
També portem a aprovació els espectacles de l’itinerari Creences i religions. Llibertat 
diversitat i conflicte. 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei –l’entrada més cara costa 25 € i 
la més barata 6 €–, l’Ajuntament assumeix a través del l’Institut de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com és conegut nosaltres en 
el tema de preus ens abstindrem, no perquè considerem que siguin cars o barats, sinó 
perquè fins que no s’apliqui la tarifació social és la posició que ha adoptat el nostre 
grup.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP.  En els preus de 
Festes del Tura, ja es va parlar l’altre dia als organismes autònoms que normalment 
les entrades són les més cares. Pensem que són preus també bastant ajustats, a més 
a més hi ha els abonaments. El que també farem és abstenir-nos per seguir insistint 
amb la proposta de mirar i estudiar la possibilitat d’aplicar la tarifació progressiva.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

12.1. - SANT MIQUEL.- PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A 
L’ADQUISICIÓ D’UN TERRENY PER A EQUIPAMENT SANITARI ASSISTENCIAL 

 
Núm. de referència : X2017016103     
Núm. expedient: URG42017000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
En data 1 de Juny de 2017 s’ha aprovat definitivament la Modificació número 46 del 
Pla d'ordenació urbanística municipal d’Olot, per a la implantació d’un equipament 
sociosanitari al barri de Sant Miquel. 
 
El citat instrument urbanístic, afecta amb la qualifciació descrita les finques que es 
relacionen a continuació, havent-se de procedir a la seva expropiació forçosa. 
 
Segons les diligències fetes pels serveis tècnics i jurídics, s'ha formulat la relació de 
finques, béns i drets necessaris per a l'execució del pla. 
 
Considerant el que disposa l'article 20 del Reglament d'expropiació forçosa, 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 expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats per 
l'execució del Pla d'ordenació urbanística municipal i a aquest fi declarar expressament 
la necessitat d'ocupació dels béns que consten relacionats individualment en l'annex. 
 
SEGON.- SOTMETRE al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies la relació 
de béns i drets afectats durant els quals els afectats podran formular al·legacions 
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sobre la procedència de l'ocupació o disposició dels béns i sobre el seu estat material 
o legal. 
 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi pertinent. 

Annex relació de béns i drets afectats per l’expedient de Modificació número 46 del Pla 
d'ordenació urbanística municipal d’Olot, per a la implantació d’un equipament 

sociosanitari al barri de Sant Miquel. 

 
• Finca número 12490, Tom 927, Llibre 290, Foli 60.  

 
“URBANA: Porció de terreny situat en terme d’aquesta ciutat, de procedència de la 
finca anomenada Camp Fonoll, de sis cents quaranta–set metres, vint-i-sis decímetres 
quadrats, limita: a Sud, en  línia de setze metres, setanta centímetres, amb el carrer 
Rei Martí l’Humà; a Oest, en línia de trenta quatre metres,  vint centímetres, amb 
carrer en projecte; a Nort, en línia de vint-i-un  metres, quaranta centímetres, amb la 
finca de Maria Pujolar; i a Est, en línia trencada, amb finca de Maria Pujolar.  
 
Càrregues i gravàmens: A una hipoteca a favor del BANC DE SABADELL SA, en 
garantia d’un préstec d’un milió dos cents quaranta-nou mil cent euros de capital; al 
pagament dels interessos ordinaris de sis mesos, al quatre sencers, dos centes 
quaranta-quatre mil·lèsimes per cent anual, variable fins un màxim del dotze per cent 
anual; d’interessos de demora de dos anys, fins un tipus màxim del quinze per cent 
anual; així com de la quantitat de seixanta-dos mil quatre cents cinquanta-cinc euros 
per a costes, constituïda per un termini que vencerà el dia trenta-un de desembre de 
l’any dos mil nou, en escriptura autoritzada pel Notari de Valencia Don José Luis 
López Rodríguez l’u de desembre de l’any dos mil sis, que va causar la inscripció 4ª, 
de data vint-i-vuit de febrer de l’any 2007. 
 
La hipoteca de la inscripció 4ª a favor del BANC DE SABADELL SA, ha sigut 
MODIFICADA en el sentit que el termini de venciment passa a ser el dia trenta-un de 
juliol de dos mil catorze, mitjançant el pagament d’una sola quota d’amortització, 
segons resulta de l’escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, sr. Javier Micó Giner 
el dia vint-i-nou de setembre de dos mil onze, que va causar la inscripció 6ª de data 
deu de novembre de dos mil onze. 
 
NOVACIÓ D’HIPOTECA de la Inscripció 4ª. La hipoteca de la inscripció 4ª modificada 
en la 6ª  constituïda a favor de BANC DE SABADELL, SA, ha sigut MODIFICADA en el 
sentit que el termini de venciment passa a ser el dia trenta-un de juliol de dos mil 
disset, mitjançant el pagament d’una sola quota d’amortització, segons resulta de 
l’escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, sr. Javier Micó Giner el dia cinc de juny 
de dos mil catorze, que va causar la inscripció 7ª de data vint-i-quatre de juliol de dos 
mil catorze.   
 
Títols de propietat:  
 
Pertany en ple domini a SOLVIA DEVELOPMENT SLU segons consta en escriptura 
pública de canvi de denominació de data trenta de desembre de l’any dos mil vuit pel 
notari de Sabadell Javier Micó Giner, número 7549 del seu protocol. 
 
L’entitat PROMOCIONES ARGAÑOSA , SL va adquirir la finca per compra atorgada 
en l’escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona sr. Miguel Álvarez Angel el 28 de 
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juliol de 2008, i va canviar la seva denominació per l’actual de SOLVIA 
DEVELOPMENT, SL en els termes anteriorment expressats. 
 
Referència cadastral: La finca té com a referència cadastral el número 
8510901DG5781S0001UX.  
 

• Finca número 6000, Tom 1747, Llibre 758, Foli 125.  
 
“URBANA: solar situat en terme d’aquesta ciutat, partida Camp Fonoll, carrer Abat 
Racimir. Té una superfície de cinc cents setanta- nou metres quadrats. Llinda: pel 
Nort, amb carrer en projecte; per l’Est, amb un altre carrer també en projecte; per 
l’Oest, amb Martín Dalmau; i pel Sud, part amb Joaquín Figueras i part amb María 
Pujolar. 
 
Càrregues: És lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Títols de propietat:  
 
Pertany en ple domini a SOLVIA DEVELOPMENT SLU segons consta en escriptura 
pública de canvi de denominació de data trenta de desembre de l’any dos mil vuit pel 
notari de Sabadell Javier Micó Giner, número 7549 del seu protocol. 
 
L’entitat PROMOCIONES ARGAÑOSA , SL va adquirir la finca per compra atorgada 
en l’escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona sr. Miguel Álvarez Angel el 28 de 
juliol de 2008, i va canviar la seva denominació per l’actual de SOLVIA 
DEVELOPMENT, SL en els termes anteriorment expressats. 
 
Referència cadastral: La finca té com a referència cadastral els números 
8510903DG5781S0001WX, 8510904DG5781S0001AX, 8510905DG5781S0001BX. 
 
Segons recent medició efectuada, la superfície conjunta de les dues parcel·les 
és de 1.097’50 m2. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - SANT MIQUEL: PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A CONVENI 
PER A ÚS PÚBLIC TEMPORAL D’UN TERRENY 

 
Núm. de referència : X2017016190     
Núm. expedient: URG42017000005 
 
Per part de l’entitat mercantil Sabadell Real Estate Development, SLU i l’Ajuntament 
d’Olot, s’ha arribat a un principi d’acord sobre la cessió d’ús per part de la primera en 
favor de la Corporació, per a la utilització temporal de determinades finques en el barri 
de Sant Miquel. En el document adjunt, es recullen les condicions que regiran aquest 
principi d’acord que, en cas d’aprovar-se definitivament per part del Ple de la 
Corporació, permetran disposar d’un espai d’esbarjo en aquest sector de la ciutat.  
 
El document no conté cap especial obligació comparant als altres convenis que s’han 
signat amb diferents agents en la ciutat, com ara, el solar situat en la cruïlla dels 
carrers Ant Ferriol i dolors o el situat al carrer Pintor Galwey, cruïlla amb Pare Roca i 
Plaça Clarà. 
 
La cessió d’ús ‘estableix per un termini de quatre anys, prorrogable d’any en any. 
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Vist l’expedient administratiu URG42017000005 i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, en els seus termes, el conveni adjunt sobre 
cessió d’us temporal a favor de l’ajuntament d’Olot dels terrenys situats al carrer Abat 
Racimir  17, i al  carrer Rei Martí l’Humà, 14 i 18, i avinguda de Jaume II, 78, a signar 
amb l’entitat mercantil SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L.U. 
 
SEGON.- EXPOSAR el públic l’expedient pel termini d’un mes, a comptar de la 
publicació dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
en el tauler d’anuncis i en la pàgina web municipal. 
 
TERCER.- En cas que no es produeixin reclamacions durant el període d’exposició al 
públic, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’ulterior acord.  
 
Presenta conjuntament els punts 12.1 i 13.1 el Sr. Gelis. En la primera proposta,  
continuem parlant de les parcel·les del barri de Sant Miquel, continuem amb tota la 
tramitació, en aquest cas el punt número 12.1 fa referència a un acord relatiu a 
l’adquisició del terreny per a l’equipament assistencial. Un cop s’ha aprovat ja 
definitivament, passat el període d’exposició pública de la modificació del Pla 
d’ordenació respecte a la qualificació d’aquesta parcel·la a l’equipament sociosanitari, 
el que portem avui a aprovació és iniciar l’expedient d’expropiació acordada i per tant 
sotmetre a un tràmit d’informació pública durant 20 dies perquè es puguin presentar 
al·legacions en cas que es consideri convenient. 
I el punt 13.1 fa referència als terrenys per a ús públic temporal, a fi i efecte d’anar 
avançant i poder disposar el més aviat possible d’aquests terrenys, a falta de la 
confirmació definitiva per part del propietari que és Solvia, que accepta o que acordem 
el conveni, però com que tenim un mes d’exposició pública, ells dimecres que ve ens 
donaran la resposta definitiva i per tant si s’hi ha de fer una petita modificació la faríem, 
nosaltres portem a aprovació inicial el conveni proposat, en cas que s’hi hagués de fer 
alguna rectificació en el període d’al·legacions es podria fer. Per tant el que proposem 
avui és aprovar inicialment aquest conveni, exposar-lo al públic, i a partir d’aquí 
aprovar-ho definitivament, un cop hagi passat l’exposició pública.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. El punt 13.1, que és el conveni 
per ús públic temporal, hi ha un aspecte per preguntar, com a l’expedient no surt el 
cost que suposa per a l’Ajuntament; és a dir, aquí hi ha una tasca d’enderroc, segons 
surt a l’expedient, la cessió és per quatre anys. I una altra condició és que si l’empresa 
que fa aquesta cessió obté permís d’obres en qualsevol moment –el primer, el segon, 
tercer o quart any– immediatament l’Ajuntament ha de deixar-ho a l’empresa. Llavors 
com que no surt el cost, no sé si és un cost baix o elevat, perquè depenent del cost em 
semblaria més just que es repartís durant els quatre anys, de tal manera que si 
l’empresa ho recupera a finals del primer any o del segon, no tot el cost de l’enderroc i 
altres que porta aparellada aquesta cessió, anessin a càrrec de l’Ajuntament perquè 
em semblaria una mica onerós.  
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres volíem fer la 
mateixa pregunta en relació als costos que suposa per a l’Ajuntament la cessió 
d’aquests espais.  
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Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. En el punt 13.1, 
s’esmenta una miqueta l’ús d’aquest terreny, però si podrien concretar una miqueta 
més, si l’Ajuntament té alguna idea de quin ús li vol donar o si hi ha alguna cosa que 
sigui més a curt termini o a llarg termini, per tenir-ho més clar. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte als costos de l’enderroc, que és l’únic cost que tindrà 
l’Ajuntament amb la cessió d’aquesta parcel·la, no tenim un pressupost definitiu però sí 
que tenim ja força experiència en enderrocs, això rondarà els 15.000 o 17.000 euros, 
aproximadament, l’enderroc; més –que això sí que no ho sabem– els serveis que 
estan a les façanes de la casa, que són el cablejat elèctric i el cablejat de Telefònica, 
que són serveis que estan allà i també s’hauran de posar, probablement aniran en un 
pal elèctric; això no serà un cost molt elevat perquè no els haurem de soterrar, per tant 
crec que serà un cost relativament baix, donat que estem parlant d’una mica més de 
3.000 m2 i el conveni és per quatre anys fixos, i sí que a partir del quart any, si la 
propietat així ho vol, s’haurà de retornar la parcel·la en el moment que s’aprovi la 
llicència de construcció sobre la parcel·la; però els primers quatre anys estan garantits. 
Per altra banda, respecte a la utilització, això dependrà del Consell de barri de Sant 
Miquel, quan la tinguem. Ells ho saben, n’hem parlat en diverses ocasions; quan ja 
definitivament ho tinguem a disposició, ho presentarem a l’assemblea i ells decidiran 
que hi volen fer. El que no hi podem fer segur, són construccions ni coses fixes; es 
parlava d’horts i d’altres coses, però això ho decidirà el Consell de barri.  
 
Intervé l’Alcalde. I el que ens agradaria és que pogués acabar essent propietat 
absoluta de l’Ajuntament, però això té un cost –dic una xifra i potser m’equivoco– de 
800.000 euros, i això és difícil, en la línia del que també havíem parlat amb l’associació 
de veïns de Sant Miquel de baixar l’edificabilitat de tota aquella zona. I també ho tenim 
en ment, no sembla que hagin de construir, no tindrem una parcel·la i una edificació 
que està en ruïnes, que està mal cuidada, que hem de perseguir els propietaris perquè 
ho acabin netejant. Jo crec que té molts avantatges, per més que aquests diners de 
l’enderroc pugui semblar car, tan de bo això ho puguem perllongar fins el moment que 
l’Ajuntament sigui capaç d’adquirir els terrenys i treure’ls edificabilitat, com hem fet 
també amb l’altra parcel·la, la de la compra per fer-hi l’àrea bàsica, l’hi hem baixat 
l’edificabilitat. En aquella zona, si poguéssim, ens agradaria baixar-hi l’edificabilitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 
3 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC). 
 
14.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'INICIAR ELS TRÀMITS DE CONCESSIÓ 

DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT A L'EQUIP D'ARQUITECTES RCR 
 
Núm. de referència : X2017016353     
Núm. expedient: SG042017000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte que en data 20 de juny de 2017 s’ha incoat expedient per iniciar els 
tràmits per a la concessió de la Medalla de la ciutat a l’equip d’arquitectes RCR, 
nomenant com a instructor al Sr. Josep Berga i Vayreda, i com a secretari de 
l’expedient al Sr. Ricard Sargatal Pont.  
 
Presenta la proposta l’Alcalde. A la ciutat tenim un protocol per distingir aquelles 
persones que ens sembla que convé, amb una Medalla de la ciutat, el protocol explica 
exactament quins són els passos a seguir; s’inicia aquesta voluntat de distingir 
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persones que pensem que han aportat a la nostra ciutat amb un Decret d’Alcaldia, que 
és el donar compte que avui portem aquí. I en aquest Decret d’Alcaldia també hi va el 
nomenament d’un responsable polític i d’un responsable tècnic. 
En aquest cas la Medalla de la ciutat la volem donar a l’equip d’arquitectes RCR, 
coincidint amb un acte d’homenatge que també se’ls hi farà, coincidint amb aquest 
reconeixement, gairebé a nivell mundial, de la seva qualitat com a equip d’arquitectura. 
Però jo hi afegeixo altres valors que crec que també s’han de tenir en compte des del 
punt de vista de decidir tirar endavant amb aquest reconeixement: la qualitat 
arquitectònica de la seva carrera, de tots els projectes que puguin haver fet, crec que 
això ho han reconegut els arquitectes a nivell mundial; una de les coses difícils avui en 
dia és que els teus companys de professió et reconeguin els mèrits, i en aquest cas els 
companys de professió són els que reconeixen els mèrits de la seva arquitectura. Jo 
crec que a més, a la ciutat d’Olot, a més de fer costat a aquest reconeixement mundial, 
hi ha altres valors que també hem de ponderar per tirar endavant aquest expedient: un 
és la seva voluntat d’estar radicats a Olot i de portar sempre el nom d’Olot per tot on 
van, crec que això és molt important. Quan estem tots d’acord en què un dels nostres 
grans problemes és retenir i atraure el talent i aconseguir que les persones vulguin 
viure a la nostra ciutat i la nostra comarca, RCR demostra que ells volen viure aquí, hi 
ha instal·lat el seu despatx. Podrien anar a qualsevol lloc del món, a qualsevol capital, 
estan aquí i fan gala d’olotinisme, d’orgull de Garrotxa. Per tant jo crec que aquest és 
un valor que els hem de reconèixer i que de fet el reconeixen per tot, i sovint sentim 
parlar quan fan notícies en relació a ells, sentim a parlar dels arquitectes d’Olot. 
També en conceptes lligats a la innovació, conceptes lligats a l’atreviment, a una 
arquitectura d’avantguarda. I per tant lligar el nom de la nostra ciutat a aquest tipus 
d’arquitectura i a més al fet de retenir talent, crec que és molt important per a la ciutat, i 
és un dels motius que, a part d’altres, posem nosaltres sobre la taula per reconèixer-
los com a posseïdors de la medalla de la nostra ciutat.  
L’altra és que des de fa ja uns anys, amb la seva voluntat d’estar a Olot, no només 
s’instal·len a Olot sinó que fan una crida perquè gent de tot el món vingui aquí i 
s’instal·li aquí tot l’estiu, i amb ells participin en un workshop. Venen arquitectes de tot 
el món, no sé si tots nosaltres però jo sí que he tingut l’honor de poder-hi anar diversos 
anys; coneixes gent de tot el món que venen aquí específicament a participar en un 
workshop on es dediquen a reflexionar sobre la ciutat, sobre aspectes de la ciutat. És 
un workshop en què l’Ajuntament també hi col·labora perquè ens demanen sobre quin 
àmbit de la ciutat tenim ganes que reflexionin i hi ha arquitectes de tot el món que 
venen aquí i que s’hi estan un mes i reflexionen sobre la ciutat. A més aporten el fet 
que tenim gent amb criteri, que estic convençut que quan marxen d’Olot i de la 
Garrotxa parlen del meravellós entorn que tenim, de la natura que ens envolta, de 
tants valors, dels volcans; que durant els dies que estan aquí, també visiten. I per tant 
la potenciació o el lligar el nom de la ciutat d’Olot a tots aquests arquitectes de nivell 
mundial. O per exemple, l’any passat, això no era una activitat reglada però va ser de 
cop i volta, i no sé si es repetirà, que hi haguessin cinquanta o seixanta arquitectes 
d’Austràlia o de Nova Zelanda que estaven a la nostra ciutat, participant en un taller 
juntament amb RCR, crec que aquesta potenciació de parlar bé i posar en actiu el nom 
de la ciutat d’Olot, són motius més que suficients perquè els hi donem la medalla de la 
ciutat, i per tant iniciem aquest procediment. 
Aprofito per fer una crida, com ja he anat fent a través dels mitjans, que totes aquelles 
persones que a títol individual, o com a entitat o associació vulguin adherir-s’hi, es 
dirigeixin al responsable polític de la tramitació d’aquesta medalla, que és el Sr. Josep 
Berga, o si no al responsable tècnic que és el Sr. Ricard Sargatal, que també se’l 
nomena en aquest decret; o a qualsevol persona d’aquest Ajuntament. A totes les 
persones que s’hi vulguin adherir, faig una crida perquè s’hi apuntin; en els propers 
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dies també anirem fent campanya per intentar que aquest reconeixement sigui el més 
unànime possible.  
La tramitació durarà uns mesos, teníem ja previst fer un acte de reconeixement, que 
vindrà una personalitat a parlar-nos una mica de quins són els seus valors i què és el 
que reconeix el món enter en RCR. Serà a la tardor, a l’entorn de Sant Lluc o entre 
Sant Lluc i Lluèrnia, entre esdeveniments importants de la ciutat, i per tant ara tenim 
tot l’estiu per tramitar tot l’expedient d’acord amb el que està marcat protocol·làriament 
i tirarem endavant aquest reconeixement. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres quan ens van 
plantejar aquest tema i ens van demanar la nostra opinió, són coneixedors que vàrem 
dir que en principi no hi estàvem d’acord, amb aquesta concessió. S’ha d’entendre que 
nosaltres, seríem molt pretensiosos de jutjar la vàlua professional d’aquest equip 
d’arquitectes, evidentment no seria aquest el motiu, però donat que es requereix l’inici 
d’un expedient on es raonen els motius de la concessió, el que farem en lloc d’avui 
posicionar-nos per un “no”, és esperar l’expedient, veure els motius que es donen i 
veure si pot encaixar o no amb els mèrits que nosaltres –és una opinió molt personal, 
molt del grup– pensem que cal reunir per concedir aquest premi. 
 
Intervé l’Alcalde. Li agraeixo molt aquest posicionament, crec que és important per a la 
ciutat aquesta actitud que pren vostè.  
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres quan se’ns va 
dir això ho vàrem parlar en la nostra assemblea, i també ho hem parlat amb altra gent, 
companys d’altres partits, concretament amb l’ex-alcaldessa de Riudaura i faré 
algunes apreciacions.  
Si algú es guardonat amb un premi, se l’ha de felicitar, un premi, una  medalla sempre 
es dóna a persones, grups o entitats per la feina ben feta i per complir amb els 
paràmetres que presentar-se a aquell premi requereixen. Felicitar a l’equip RCR està 
molt bé, perquè són olotins, arquitectes innovadors, artistes, escultors, i una sèrie 
d’adjectius més. 
Tot això esta molt bé si qui costeja aquestes “obres d’art” és un mecenes o un privat 
que en vol gaudir, siguin més encertades o no. Això canvia notablement quan es tracta 
dels diners públics, i és notori i conegut per tots el fracàs en moltes de les obres 
d’aquest equip ja que poden ser boniques no són ni energèticament, ni 
econòmicament  eficients i molt menys sostenibles, a més que en molts casos 
incompleixen normatives que s’exigeixen a la majoria dels mortals. 
Entenem que l’experiència ajuda a corregir errors i que potser, a mida d’anar fent es 
millora la manera de treballar, però per això també cal ser una mica humils acceptant i 
assumint els errors fent un esforç per arranjar tot el que no s’ha fet prou bé. 
En tenim alguns exemples, algun  de no  resolts: Centre Cívic de Riudaura, una de les 
primeres obres on el cúmul de despropòsits e incompliments és notori. I altres que no 
han estat  funcionals: el Firalet d’Olot, la pista d’atletisme, els Tossols. 
Però no es tracta de discutir ni gustos ni estils, senzillament de valorar si és de rebut 
atorgar una medalla des d’un estament públic a algú, quan la seva obra pública es 
econòmicament i energèticament  poc sostenible, i  a més de poc utilitzable pels que 
realment l’han de fer servir, que són els habitants dels pobles o ciutats, i a més, quan 
es fan comentaris sobre la normativa de seguretat dels espais públics, o es critica que 
la gent pugui ensopegar.  
Quan en un ple hi ha diferents opinions és perquè en el fons és el reflex del que pensa 
la ciutadania, la ciutadania també té dubtes, i no tothom hi està d’acord. Es podria 
plantejar si aquesta medalla és necessària i si es decideix que s’han de donar 
medalles,  que sigui la ciutadania qui decideixi a qui s’atorga.  
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Per tant, vostès faran el que voldran, però des de la CUP els demanem que amb les 
qüestions “de ciutat”, escoltin realment tota la ciutat. 
A més, pensem que el fet d’atorgar medalles de la ciutat, no és una qüestió que 
s’hauria de fer des del partidisme. Dic això perquè és evident que cada partit té una 
visió al respecte del tema, però quan estem donant una medalla de la ciutat, també la 
donem per aquelles persones que no ens voten a nosaltres, o que fins hi tot no voten, 
per tant, des de la discrepància entre partits, lícita i evident, cal dir clarament que 
atorgar la medalla a RCR no és una decisió compartida, en aquest cas pels partits ni 
tampoc pels veïns i veïnes.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup  municipal ERC. Primer una prèvia i 
vostè al començament del Ple ha fet esment de les Ales a la Cultura al Sr. Joan Asín, 
que òbviament nosaltres també el felicitem i el vàrem felicitar. 
És veritat que a nosaltres ens agradaria que la dinàmica, almenys els que estem aquí, 
jo estic aquí perquè de vegades em toca més el tema de cultura, i en les Ales a la 
cultura de buscar la màxima unanimitat possible a l’hora de donar un premi de la ciutat 
i em sembla que la Medalla d’honor és el màxim reconeixement que pot fer la ciutat, es 
busqui aquesta unanimitat. I és veritat que hi ha un protocol, no sé si seria interessant 
fer un petit reglament, perquè quedi clar quines coses es busquen abans d’encetar tot 
aquest procés, perquè quedés més clar.  
És veritat una cosa que ha dit el Sr. García, que nosaltres no som el jurat del premi 
Pritzker i llavors penso que no hem d’entrar a valorar la seva obra, com a partits 
polítics, però nosaltres sí que valorem el fet que un equip d’arquitectes que viu a Olot, 
amb vocació internacional, hagi pogut tenir aquest reconeixement, ens sembla que 
això és una cosa que dóna prestigi a la ciutat i expressa molts valors que a nosaltres 
ens sembla interessants, sobretot el fet que ells s’identifiquin amb la identitat d’Olot i la 
comarca, que penso jo que és el paisatge, i nosaltres això ho valorem molt 
positivament. I també que sigui algú que rep el Nobel d’Arquitectura amb tots aquests 
valors a darrera, que entenem que és l’important, el premi és entre cometes, l’excusa 
del moment, però ens sembla que aquesta voluntat de fer, de no renunciar a res i de 
no renunciar a viure a la ciutat, nosaltres ho posem en valor, i ja ens vàrem posicionar 
que nosaltres aquesta iniciativa de l’equip de govern i l’Alcalde la veiem bé i li donem 
suport.  
 
Intervé l’Alcalde. Ho tramitarem, espero que quan ho tramitem posem sobre la taula tot 
el que són els valors que nosaltres pensem que aporten, més enllà d’una obra en 
concret, que aconseguim aquesta unanimitat.  
El Sr. Rubió diu “escoltin la ciutadania”, però nosaltres som ciutadania, som 
representants dels ciutadans i per tant no ho presentem a títol individual, sinó que ho 
presentem com a representants de la ciutadania i per uns determinats valors. Jo ja he 
començat dient que arquitectònicament no em sento prou preparat, més enllà del 
m’agrada o no m’agrada, pels valors arquitectònics que hi puguin trobar, això ho han 
decidit els seus companys de professió. Per tant no és per aquest motiu pel que volem 
donar la Medalla, també és per aquest motiu però ja he posat sobre la taula alguns 
motius més que mereixen que la ciutat d’Olot els hi faci un reconeixement, en 
compensació dels que ells aporten a la ciutat d’Olot. I ara mentre sentia el Sr. 
Quintana se m’ha acudit: i a més, el responsable de la planificació des del punt de 
vista arquitectònic i urbanístic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, de 
la qual tots ens en sentim orgullosos, és un membre d’aquest equip. És que són molts 
els motius i no crec que ho faci per cap motiu crematístic sinó que hi deu dedicar 
moltes hores perquè s’ho estima i li agrada. Crec que hi ha molts motius per més enllà 
d’una obra o una altra, fer-los aquest reconeixement. 
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Per tant ho tramitem espero que puguem anar-ne parlant i que de tots aquests motius 
que anirem posant sobre la taula i veient el resultat de les entitats o associacions que 
s’hi vulguin apuntar, o dels ciutadans que s’hi vulguin apuntar, o tornarem a discutir en 
aquell Ple i a partir d’aquí ja no serà el Decret d’Alcaldia sinó que serà atorgar i serà 
una votació i tots podrem posicionar-nos públicament. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

15.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PdeCAT-DC, ERC i CUP D'ADHESIÓ 
AL MANIFEST DE GARROTXA PEL SÍ 

 
Núm. de referència : X2017016116     
Núm. expedient: SG022017000023 
 
300 anys després de la pèrdua de les llibertats nacionals, avui la història ens convoca. 
Els anys de silenci i de por queden enrere. Sentim, amb fermesa i convicció, que el 
nostre destí com a poble és a les nostres mans i que tenim l’oportunitat de decidir com 
el volem, democràticament, a través d’un referèndum.  
 
La voluntat de voler ser un poble lliure i de trencar amb el règim del 78 per obrir un 
procés constituent amb capacitat per decidir en qualsevol dels àmbits de la nostra 
societat s’ha fet definitivament un espai a les nostres vides i no hi renunciarem mai.  
 
Les sensacions d’il·lusió, d’esperança per un país nou i de llibertat són intenses i ens 
amaren. Les oportunitats que la República catalana ens ofereix com a poble, com a 
nació, com a societat i com a individus són irrenunciables. Volem decidir per millorar la 
qualitat de vida; per garantir més recursos per a la salut i l’ensenyament; per garantir 
un habitatge digne i redistribuir la riquera. Volem un país amb feina i empreses 
modèliques. Volem un país sostenible i inclusiu. Volem fer de Catalunya un país 
pròsper, obert, democràtic i just per a tothom.  
 
Volem un país solidari i amic dels altres pobles i nacions germanes, però és l’hora 
d’emprendre amb fermesa el nostre propi camí com a estat lliure i independent. Si no 
pugem al tren ara, els greuges que patim i que han transcendit la història, posaran en 
risc el desenvolupament de la societat catalana en el terreny econòmic, cultural i 
social.  
 
Per tots aquests motius, des de l’any 2010 el nombre de catalans partidaris de la 
independència s’ha anat incrementant. Els governs de Catalunya han provat d’establir 
un diàleg franc amb els governs espanyols i han obtingut sempre la mateixa resposta: 
resolucions i lleis del Parlament recorregudes al Tribunal Constitucional, els nostres 
representants (parlamentaris, alcaldes, regidors...) sistemàticament coaccionats 
judicialment i una asfixia econòmica cada vegada més important per part del govern 
espanyol.  
 
S’ha intentat tot per arribar a una solució i ara és el moment de fer el pas definitiu i 
demanar als catalans si volen que Catalunya esdevingui una República independent. 
Fer un referèndum és l’única via per resoldre la situació de bloqueig social i democràtic 
en què es troba la nostra nació.  
 
Nosaltres, els que signem aquest manifest, estem compromesos amb el referèndum 
però fem un pas més i defensem un Sí rotund a la independència. És per això que 
públicament MANIFESTEM el nostre ferm posicionament en els següents punts:  
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� SÍ A LA INDEPENDÈNCIA. Ens sentim hereus de les Consultes sobre la 
Independència dels anys 2009 i 2010 però aquest cop no mantindrem la neutralitat 
d’aleshores sinó que anem un pas més enllà i apostem pel SÍ a la independència.  
 

� PARTICIPACIÓ ACTIVA. Participarem activament, amb tota la nostra energia, 
il·lusió i esforç en tot allò que calgui per guanyar el referèndum i recuperar la 
independència de Catalunya.  
 
� DEMOCRÀCIA I FERMESA COM A PRINCIPIS FONAMENTALS. Mantindrem la 
nostra posició amb tot el respecte democràtic per aquells que no pensin com nosaltres 
però ens mantindrem ferms davant actituds antidemocràtiques que altres vegades 
s’han utilitzat per obstaculitzar el camí a la independència.  
 
Convidem tots els ajuntaments, associacions, col·lectius, particulars i empreses de la 
nostra comarca a adherir-se a aquest manifest, a fer tot el possible per aconseguir la 
victòria del SÍ a la independència i a comprometre’s a treballar perquè la República 
catalana sigui possible.  
 
Per tots aquests motius, els grups de PDeCAT - DC, ERC i CUP proposen d’adopció 
dels següents acords:  
 
1. Adherir-se al Manifest de Garrotxa pel sí.  
 
2. Notificar aquest acord a la plataforma Garrotxa pel sí, així com al Govern de la 
Generalitat, al Pacte pel Referèndum, al PDeCAT - DC, a ERC i a la CUP. 
 
Intervé l’Alcalde. El Sr. Josep Ferrés, a qui m’alegro molt de poder-li donar la paraula 
en aquest plenari, i la Sra. Núria Tintó, ens presentaran la proposta. 
 
Intervé el Sr. Josep Ferrés. Moltes gràcies Alcalde i regidors per donar-nos 
l’oportunitat de presentar avui una moció en suport al manifest, que estem presentant 
a tots els municipis de la Garrotxa, i que s’està aprovant pràcticament a tot arreu. 
Tenim encara algun lloc on no sabem si la podrem presentar o no, però allà on es 
presenta s’està aprovant.  
És una moció que explica una mica d’on venim, i sense gaires complexos explica on 
volem arribar i perquè hi volem arribar, i perquè hi volem arribar i perquè en aquests 
moments tan importants per a la història del nostre país, una sèrie de partits polítics 
que som el Partit Demòcrata de Catalunya, Esquerra Republicana, la Candidatura 
d’Unitat Popular Crida constituent i Demòcrates per Catalunya i també dues de les 
entitats sobiranistes de Catalunya que és Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional  
Catalana i una d’important a nivell local que és Estelada 2014, decidim fer un pas 
endavant ja fa uns mesos i dir, evidentment estem a favor del referèndum però el que 
volem és demostrar clarament que la nostra aposta és per una victòria del “sí” en el 
referèndum, com de fet a la nostra ciutat va demostrar un 74 % de vots a les 
candidatures independentistes el 27 de setembre de 2015, i un 78 % a la comarca de 
la Garrotxa.  
A continuació el Sr. Ferrés i la Sra. Núria Tintó, representants d’ANC i Òmnium 
Cultural, llegeixen el text de la moció.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En aquesta moció ens 
abstindrem. Nosaltres les diferents vegades que ha anat sorgint aquest aspecte al Ple 
ens hem mantingut sempre ferms en el mateix punt, era el referèndum, altres ens han 
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dit del tort i del revés que això era una pantalla passada, ens parlaven de DUIs, de 
RUIs i altres coses, i al final qui deia que eren pantalles passades, també ha hagut de 
rebobinar i em penso que amb intel·ligència política.  
Coincidim en el referèndum, per tant jo penso que  hi ha un aspecte molt important, 
que aquesta coincidència ens porta a treballar plegats, que una altra cosa és la posició 
que una vegada es pugui fer aquest referèndum es pugui tenir, en el sentit del vot. A 
ningú se li escapa, ja no diré si millor o pitjor, però en bona part, als comuns 
representem bastant bé la societat catalana: en la consulta que es va fer en seu 
moment va sortir el 47% o 48%, nosaltres estaríem perquè hi ha persones en la nostra 
organització que pensen i estan per la independència, però també tenim una bona 
representació de gent que no hi està d’acord o que pensa que la solució pot ser un 
model confederal. Per tant, per sort o per desgràcia –jo això no ho podria dir– em 
sembla que representem bastant bé la societat catalana, la dificultat evidentment és de 
poder  gestionar això. 
Els comuns al que ens hem dedicat també en bona part, és no sols a anar fent una 
crida que s’ha de fer un referèndum sinó que hem intentat cercar socis i trobar suports. 
Això ho hem fet a l’estat espanyol, amb aquesta mateixa posició de defensa del 
referèndum Catalunya ha obtingut,  no recordo si són 5 milions de vots; a Europa 
també hem fet campanya en aquest sentit, hem guanyat el suport del grup dels Verds 
que donen suport al referèndum. Per tant hem intentat eixamplar i que aquesta 
possibilitat sigui possible.  
Nosaltres la veritat, m’agradaria estar equivocat i d’aquí poc reconèixer que em vaig 
equivocar, però penso que això requereix més paciència, més temps i més 
intel·ligència política de la que s’està tenint fins ara. Escòcia, el Canadà o altres llocs 
s’ha requerit de tot això: temps, paciència i intel·ligència política, per aconseguir-ho. A 
mi em sembla que és necessari que fem el referèndum, que l’aconseguirem, però no 
pas l’u d’octubre i reitero que m’agradaria equivocar-me. 
Per tant aquest és una mica el sentit del vot de la meva abstenció, perquè si tinc la 
desgràcia d’estar encertat que no ens deixaran fer el referèndum, a mi em sembla que 
si això succeeix, a partir d’aquell moment, estarem en pitjor situació del que estem ara. 
En el món del sindicalisme, no sé si es pot considerar, a mi em sembla que en general 
en aquest tipus de batalles està bé també i es pot comparar, està bé de plantejar les 
batalles que tenen possibilitats de guanyar-se i no d’anar a una derrota, que és el que 
a mi em sembla que tenim al davant de l’u d’octubre. Però reitero que m’agradaria 
equivcocar-me. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Gràcies a Garrotxa pel 
sí per entrar la moció, per llegir-la i presentar-la. Evidentment el nostre posicionament 
és que sí, per si quedaven dubtes.  
Només matisar coses que ha dit el Sr. García, que realment penso que saben greu, 
perquè ja no es tracta d’una qüestió política o no política, estem obviant a persones, o 
sigui, quantes persones volen el referèndum? Un 80 % dels habitants de Catalunya 
volen el referèndum, per tant situar-ho en una esfera política és obviar tota aquesta 
gent, llavors no podem caure en l’error de pensar que són estratègies i punt. La gent 
vol votar, doncs posem les urnes. Si vostès, en lloc de posar-ho en dubte, de pensar 
que potser no es farà, si diuen que volen el referèndum, no hi ha més condicions. Les 
condicions són que el 80 %  de la població catalana vol votar, llavors no necessitem 
cap més condició. Espero que hi seran, segur. 
Ha comentat que estan més per posicions confederals, aquesta setmana sentíem el 
gran canvi que ha fet el PSOE que defensava la plurinacionalitat de l’Estat, però amb 
la sobirania a l’Estat espanyol, llavors és com una lluita entre menjar un pastís o 
menjar una magdalena, són una mica estranys aquests posicionaments que ens han 
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ensenyat, per tant, espero que no vagin cap a posicionaments com els que hem sentit, 
sinó que realment estiguin al costat de la gent i que ens ajudin a aconseguir el 
referèndum. 
I a nosaltres ens agradaria evidentment que votin que sí, perquè nosaltres ho definim 
d’aquesta manera: o república i procés constituent o monarquia i estar com estem. 
Llavors: o règim o república. 
Nosaltres votarem que sí a aquesta moció.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també agraïm al 
Sr. Ferrés i a la Sra. Tintó que hagin vingut a presentar aquesta moció. A mi 
personalment em fa molta il·lusió perquè he estat representant d’ERC a OIot en tot el 
procés embrionari d’aquesta plataforma i per tant la veritat és que era un goig treballar 
totes les entitats i els partits polítics que hi hem estat sense cap tipus d’entrebanc, cap 
problema, amb un objectiu comú, que de fet és aquest objectiu que ens ha de portar a 
tots a la independència.  
Com a Esquerra Republicana manifestem una vegada més el compromís cap a aquest 
procés d’alliberament nacional, cap a la llibertat, i per tant suposo que això ja no 
genera cap dubte. Com a regidors a l’Ajuntament d’Olot, tant jo com els meus 
companys, fa pocs dies vaig poder-li manifestar a l’Alcalde que ens tindria al costat per 
a tot el que calgués, perquè estem segurs que en aquesta ciutat i en aquest 
Ajuntament farà els possibles perquè la gent pugui votar, malgrat els “malgrats”. I per 
altra banda nosaltres el que pensem és que quan es fan revolucions no es demana 
permís per a fer-les, per tant és molt revolucionari el que farem i evidentment previ a 
una revolució a qui et vols revolucionar no té massa sentit. Tan de bo poguéssim tenir 
un referèndum acordat, però vist el que hem estat veient, veiem que aquesta no és la 
via possible i per tant no queda altra que aconseguir aquest punt d’alliberament 
nacional fent-ho nosaltres. Ho farem bé, estic segur que convocarem el referèndum 
d’una manera ferma, posarem les urnes, la revolució aquell dia serà anar a votar, i 
sobretot estem convençuts que el nostre govern implementarà el resultat. 
Per tant fins a la victòria i no pararem. 
 
Intervé l’Alcalde. Quan parlem d’aquest tema sempre diferenciem els dos grups que 
composen l’equip de govern, per tant, Sr. Guix té la paraula. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Com vostè bé ha dit, el nostre 
pacte de govern que tenim amb PdeCAT, abans Convergència, quan el vàrem signar 
era que en les qüestions nacionals o més d’àmbit polític nacional, teníem llibertat de 
vot i per tant no ens condiciona cap mena de lligam.  
Nosaltres en aquesta moció, com hem fet d’altres vegades en aquest Ajuntament i 
també al Consell Comarcal, votarem no. El nostre ideari polític i els programes 
electorals que hem presentat, que ens hem presentat democràticament a la ciutat i 
també al Parlament de Catalunya, sempre hem defensat que la independència no és el 
nostre objectiu polític sinó que  nosaltres som federalistes, per tant nosaltres no volem 
trencar amb ningú, volem una Espanya federal i volem la reforma de la Constitució per 
arribar a aquesta Espanya federal. Lògicament estem d’acord a fer una consulta i fer 
un referèndum perquè la gent s’inclini o es defineixi si està d’acord amb aquesta 
Espanya federal que nosaltres  proposem i aquesta reforma de  la Constitució, però de 
moment amb aquest referèndum que ara proposa el President de la Generalitat, però 
no està escrit enlloc encara que està proposat, per tant de moment encara oficialment 
no hi ha res, sí que direm que no hi estem d’acord perquè no dóna les garanties 
democràtiques que  nosaltres pensem que ha de donar.  
Per tant votarem que no a aquesta moció. 
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Intervé l’Alcalde. I en nom de la resta de l’equip de govern, ho faré jo mateix. Per 
expressar el compromís absolut amb donar la veu als ciutadans, crec que no és una 
cosa que es pugui discutir, sinó que és una obligació que tenim els que ens dediquem 
a la política i que volem representar els ciutadans, d’escoltar-los, escoltar-los de totes 
les maneres que es pot fer davant d’un problema que ara jo crec que ja reconeix 
tothom que hi ha en la relació entre Catalunya i Espanya. Crec que és una obligació 
escoltar els ciutadans que és el que diuen que volem fer i per tant fer-ho en 
referèndum; aquesta qüestió només es resoldrà escoltant els ciutadans i que els 
ciutadans puguin expressar la seva opinió.  
Però a més amb un pas més i la nostra posició serà inequívoca: nosaltres volem la 
independència per al nostre país. Nosaltres hem treballat per la independència del 
nostre país, nosaltres hem posat aquest tema sobre la taula de les relacions de 
Catalunya amb Espanya perquè volem acabar convencent a tots els nostres 
conciutadans que com a Estat propi ens anirà millor: no estarem amb aquestes 
discussions amb què contínuament ens trobem, respectant absolutament a tothom.  
I també afegir una reflexió: si això no s’acaba pel vot de les persones, si és pel meu 
gust i crec que d’una majoria de ciutadans, amb el sí a la independència o amb el no, 
jo crec que els que ens impedeixen que es pugui votar haurien de pensar a quin preu 
volen pagar aquesta humiliació a què ens volen sotmetre. Jo penso que tot això tindrà 
repercussions molt més enllà que pensar que no votaran i ja s’haurà acabat; no 
s’acabarà, al contrari, generarà sentiments jo crec que molt profunds que duraran 
generacions i per tant jo faig una crida també des d’aquí que les urnes puguin ser a tot 
el país i específicament a la ciutat d’Olot l’u d’octubre, que els ciutadans puguin 
expressar la seva opinió; nosaltres farem campanya a favor del que pensem que és la 
nostra opció. Però una cosa que ha començat el poble només la pot acabar el poble, 
expressant la seva opinió i espero que en el sentit que nosaltres volem, però 
respectarem absolutament el que sigui. 
I l’Ajuntament i aquest Alcalde estarà al servei dels ciutadans i escoltant el que ens 
diguin els ciutadans i per tant claríssimament facilitant que puguin expressar la seva 
opinió a través d’un referèndum. Jo no tinc cap dubte que el dia u d’octubre hi haurà 
referèndum i que l’Ajuntament d’Olot i crec que la majoria dels ajuntaments del país; i 
si no mirin el dia u de juliol quina serà la representació dels alcaldes en aquesta 
trobada al paranimf de la Universitat que han convocat entitats com l’ANC, com 
Òmnium o com l’AMI –ara no sé exactament qui són els convocants–; la quantitat 
d’alcaldes que estaran presents al paranimf el dia u, demostrant el sentiment i el 
compromís de tots els ajuntaments amb tirar endavant  una qüestió que crec que és 
justa i que només es pot acabar amb la decisió de la gent i estic convençut que això 
serà així.  
 
Intervé el Sr. Josep Ferrés. Els grups que votareu que sí a la moció donar-vos el 
nostre agraïment i reiterar-vos que ens tindreu al vostre costat quan arribi l’hora. Si és 
que hi hem de ser hi serem, i no fallarem.  
Al grup que s’ha abstingut, al Sr. García, l’oferiment que s’incorpori a la plataforma 
està fet, li hem fet en persona i continua obert. I si els que esteu al davant us veieu 
obligats a abstenir-vos, ens adrecem directament a la vostra gent, als que estan a 
favor del sí i els que votaran que sí en el referèndum, que a més a més guanyarem.  
Als que ens votareu que no a la moció, agrair-vos també una vegada més que us 
posicioneu clarament, és una postura que ja diem en la moció que la respectem, i és 
d’agrair que digueu que no. L’únic que us puc dir és que la història ens demostra que 
quan un país s’independitza, els partits unionistes desapareixen. 
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Intervé el Sr. García. Quatre cosetes: una al senyor Rubió quan feia esment del 80 %, 
és de suport al referèndum, vull dir que en això ja hi estem absolutament d’acord. La 
moció va en suport de la plataforma pel sí, és ja un posicionament.  
La comparació una mica amb la possibilitat d’assemblar-nos al PSOE em sembla que 
no serà així, no és així de fet, no sé si era ahir o avui que el Sr. Xuclà del PdeCAT ha 
presentat una proposta en defensa del referèndum al Parlament i ha obtingut el suport 
de Podem i del PNV, no així del PSOE, per tant hi ha diferències i sobretot diferències 
importants en la qüestió nacional.  
I després dir que em sembla bé, és una cosa molt emocional, apel·lar al sentit del que 
és  just, el que es podria fer, i ja hi estic d’acord i ho comparteixo. Una cosa és el que 
hauria de ser, i una altra cosa, al meu entendre és el que per desgràcia el que és. 
Seria just que no hi hagués atur, o no hi hagués la pobresa i la tenim, malgrat tots els 
esforços que fem. A mi em sembla que moltes vegades s’ha de fer un exercici de 
realitat o de realisme, res més, perquè a mi em preocupa que si després de l’u 
d’octubre no ens han deixat votar, la frustració que a força gent generarà aquesta 
situació. I això políticament ho trobo molt problemàtic.  
I després dir al Sr. Ferrés i a la Sra. Tintó que si ens deixen votar hi serem, si no 
deixen votar i prenen segons quines mesures també ens tindreu al vostre costat.  
 
Intervé el Sr. Rubió. Jo només aprofito per animar els companys del PSC a que facin 
una Garrotxa pel no, així la gent del “no” també es mobilitzarà, és un pas que els 
animem a fer.   
 
Intervé l’Alcalde. Jo només volia afegir una cosa, Sr. García: estic absolutament d’acod 
amb el que diu i va en la línia d’això què he dit: a quin preu volen humiliar-nos? Per 
què no els hi demana a ells que facin l’exercici de realisme, de saber analitzar quina és 
la situació, de saber perquè hem arribat aquí i de saber que el que estem demanant 
que és només donar la paraula a la gent –demanem més, perquè nosaltres volem 
votar que sí– però és donar la paraula a la gent a més amb el compromís que els que 
estem a favor del “sí”, si guanya el “no”, nosaltres complirem amb el que diguin els 
ciutadans. Però jo crec que l’exercici de realisme l’hauríem d’exigir al PP i a totes 
aquestes mesures i aquestes judicialitzacions de tot el que és la política, tot aquest 
entramat de traves legals per no voler reconèixer que hi ha realment un problema en 
aquests moments a Catalunya i que crec que el sap tothom. Però políticament no 
convé, políticament és rentable fer veure que ets el gran garant de la unitat d’Espanya 
perquè amb això aconsegueixen vots en altres llocs, i hi ha qüestions que a més jo 
crec que no s’adonen on estan portant el poble de Catalunya i jo crec que això tindrà 
conseqüències, no en aquest mandat, no en aquesta generació, sinó que durarà 
generacions. I que és una greu errada d’anàlisi política.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 4 ERC, 3 CUP), 3 vots en contra (PSC) i 1 abstenció (OeC). 
 
16.1. - MOCIÓ PER DESTINAR UN 0,5% DEL IBI A LA CONSERVACIÓ DEL MEDI 

NATURAL I LA BIODIVERSITAT LOCAL 
 
Núm. de referència : X2017016123     
Núm. expedient: SG022017000024 
 
Catalunya, malgrat les seves petites dimensions, té un patrimoni natural 
extraordinàriament ric i divers. Això es deu a la gran varietat de situacions 
geogràfiques que hi coincideixen en només 30.000 km2 de superfície terrestre: 
microclimes molt diversos (secs, plujosos, càlids o freds), nombrosos substrats 
geològics, muntanyes de fins a 3.000 metres, centenars de quilòmetres de costa 
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mediterrània, i una llarguíssima història d’ocupació i aprofitament de la terra que es 
remunta a fa més de 300.000 anys i que ha deixat la seva petja, més o menys 
marcada, de maneres molt variades. 
 
La natura i totes les altres espècies tant de flora com de fauna així com el paisatge 
natural, ja sigui originari o com a resultant de la interacció durant segles entre l’espècie 
humana i el medi mereixen també la seva protecció, foment i salvaguarda. 
 
Les raons per conservar el patrimoni natural i la biodiversitat local ens les exposen 
clarament el científics i tècnics del nostre país 
 
1. El patrimoni natural és la principal font de béns i serveis ambientals que tenim 
2. El patrimoni natural és un dinamitzador clau de les economies locals. 
3. Conservar el patrimoni natural és una responsabilitat de la nostra societat. 
4. La legislació nacional i internacional ens compromet a conservar el patrimoni 
natural. 
5. Conservar el patrimoni natural és fonamental per fer front al canvi climàtic. 
6. Els territoris amb un patrimoni natural ben conservat són destinacions turístiques de 
qualitat. 
7. El contacte de les persones amb la natura és essencial per la salut física i mental. 
8. Conservar espais naturals poc alterats contribueix a transmetre valors socials 
rellevants. 
9. El patrimoni natural és una font de recerca, desenvolupament i innovació. 
10. El patrimoni natural és un element clau de la identitat nacional d’un país. 
 
Cap situació de crisi del tipus que sigui ens pot fer oblidar ni justifica ignorar el nostre 
entorn natural, doncs les necessitats de les generacions futures seran les mateixes 
que les nostres. 
 
Així doncs, tota intervenció que fem en favor del manteniment de la biodiversitat, 
independentment de la titularitat del lloc on s’hi desenvolupi i si es realitza amb una 
visió a llarg termini, és un bé comú. 
 
La titularitat de l’espai no hauria d´afectar ni impedir aquest tipus de polítiques actives 
perquè els guanys seran sempre per a tota la societat i al mateix temps es podrà 
comptar amb la col·laboració desinteressada i activa del titular del predi. 
 
En aquesta ciutat hem delegat sempre aquesta funció al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, fins i tot en etapes de crisi intensa en què el seu pressupost 
s’ha vist retallat fins un 60% i on hem patit directament les conseqüències com a ciutat. 
Només cal recordar els episodis de tancament de les oficines d’informació. 
 
Entenem que calen polítiques on la ciutat es responsabilitzi del seu patrimoni natural i 
de la biodiversitat local. L’IBI és un impost sobre els béns immobles que són les 
estructures que ocupen i provoquen una màxima transformació del sòl. I, per tant 
revertir el 0.5% d’aquest impost sobre el sòl lliure, salvatge no ocupat, pensem que 
està plenament justificat 
 
Per tot el que hem exposat demanem que aquest Ajuntament 
 

1- Que coneixedors i conscients d’aquesta realitat, es destini anualment una 
quantitat a la protecció, foment i salvaguarda de la flora, la fauna i el paisatge 
natural en el Municipi 
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2- Que s’afecti amb caràcter permanent en el pressupost municipal de cada any la 

quantitat resultant d’aplicar un 0,5% a la recaptació líquida de l’IBI de l’any 
anterior, i que s’apliqui  a assolir les fites esmentades i que es doti la 
corresponent consignació per a despeses en els exercicis municipals 
successius 
 

3- Que, si finalitzada l’execució d’un exercici pressupostari quedés un romanent 
no gastat, aquest s’incorpori al pressupost municipal de l’exercici següent amb 
caràcter de despesa prioritària. 

 
4- Que la decisió de la despesa es faci conjuntament amb els serveis tècnics del 

SIGMA, del PNZVG, el membres de la delegació de la Garrotxa de la ICHN i 
dels voluntaris de l’ANEGX, amb una taula política on hi hagi representats tots 
els grups municipals 

 
5- Comunicar aquest acord al Parc Natural de la Garrotxa, al Consell Comarcal, a 

la delegació de la ICHN de la Comarca i a la ANEGX. 
 
Presenta la moció la Sra. Anna Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres 
el que volíem remarcar amb aquesta moció, és que Catalunya malgrat les seves 
dimensions, que és un país relativament petit, té un patrimoni extraordinàriament ric i 
divers. També volíem remarcar que el patrimoni natural és un bé comú i que és 
transversal i llavors nosaltres ho explicàvem en deu punts que hem tret de l’ideari de 
conservació.cat, que és un grup de científics que el que fan és treballar per la 
conservació del patrimoni natural i la biodiversitat del país. El patrimoni natural és la 
principal font de béns i serveis ambientals que tenim i és un dinamitzador clau de les 
economies locals. Aquí hi apuntaríem que en un estudi que va fer l’Institut Cerdà 
finançat per La Caixa –això ho dic perquè no sigui sospitós de res– es deia que per 
cada euro que s’invertia en patrimoni natural, el país en recuperava vuit, i per tant no hi 
ha dubte que el patrimoni natural dinamitza les economies locals.  
Conservar el patrimoni natural és responsabilitat de la nostra societat, la legislació 
nacional i internacional ens compromet a conservar el patrimoni natural, i podríem 
posar com a exemple normatives europees, la directiva Hàbitat, la directiva Aus, que 
estan transposades en una llei de patrimoni natural i biodiversitat, i és allà on 
s’indiquen tots aquells hàbitats i totes aquelles espècies per a les quals podem 
treballar a nivell nacional i també a nivell local, en la seva protecció i conservació.  
Els territoris amb un patrimoni natural ben conservat són destinacions turístiques de 
qualitat, i això ho vivim en el nostre entorn cada dia, perquè la Garrotxa si és un 
atractiu turístic, en un gran tant per cent és per l’entorn que té i que ofereix als 
visitants, i els visitants venen aquí a buscar exactament això, patrimoni natural. 
Conservar espais naturals poc alterats contribueix a transmetre valors socials 
rellevants. El patrimoni natural és una font de recerca, desenvolupament i innovació, i 
per últim diríem que el patrimoni natural és un element clau de la identitat nacional 
d’un país, i això aquí a la Garrotxa que estem tan orgullosos del nostre patrimoni 
natural, sobretot geològic –els volcans– i això ens identifica molt com un element clau 
d’identitat garrotxina. 
Venim d’una situació de crisi molt important, de fet cap situació de crisi hauria de 
justificar que es retallessin els recursos per a la conservació del patrimoni, atesa la 
transversalitat de bé comú que això representa, però sí que és cert que entitats, en 
aquest cas locals, com el Parc Natural de la Garrotxa, han vist retallats fins a un 60 % 
el seu pressupost i per tant han patit directament les conseqüències d’aquesta crisi 
d’una manera bastant devastadora. Parlant amb una persona que coneix bé el tema, 
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em comentava que potser hem de deixar de preguntar-nos que pot fer el Parc Natural 
per a nosaltres i començar a preguntar-nos que podem fer nosaltres per al Parc 
Natural, i per tant entenem que calen polítiques on la ciutat es responsabilitzi del seu 
patrimoni natural i de la seva biodiversitat. 
El perquè de l’IBI? L’IBI sabem tots que és un impost sobre els béns immobles, i els 
béns immobles són les estructures que més transformen el territori, i per tant aquest 
0,5 % és una petita pessigada a aquest IBI que dotaria a la ciutat d’una quantitat fixa 
cada any per destinar –repeteixo– a conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. 
No per a accions de medi ambient generalistes, ens centrem i parlem estrictament de 
patrimoni natural i biodiversitat.   
A continuació la Sra. Barnadas llegeix els punts que es proposen acordar en la moció. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement 
aquesta moció del grup ERC. He fet l’exercici, perquè en veure la moció, el 0,5 % 
tampoc sabia si estàvem parlant de pocs o molts diners, els ingressos de l’IBI del 
2016, si no vaig errat, són gairebé 9.300.000 euros, per tant, estem parlant de 46.000 
euros; cosa que potser l’única objecció que els faria és la timidesa en quant al 
percentatge. Però en el cas que sigui aprovada ja hi serem a temps, si tots ho veiem 
necessari, d’anar incrementant aquesta partida.  
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal OeC. Votarem a favor 
d’aquesta moció, tot i que pensem què les mesures que s’apunten en la moció no 
plantegen una solució eficaç per revertir la situació d’infrafinançament que pateixen els 
Parcs Naturals, i en aquest cas, el de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En tot cas, 
plantegen una acció que ajudaria a sufocar –malgrat el símil– algun front però no 
apagaríem tot l’incendi.  
Segurament, saben tant bé, o fins hi tot millor que nosaltres, que la qüestió 
transcendeix de l’àmbit local, Només per fer un petit recordatori, i tirant 3 anys enrere,  
el 27 de febrer del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar, pràcticament per 
unanimitat, la Moció 83/X sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural. 
Era una moció on la comunitat científica i tècnica, van acordar 25 objectius clars en la 
millora i l’avenç en aquestes polítiques. Al cap d’un any, el percentatge de compliment 
total va ser del 16% de les accions finalitzades. Suposem que amb aquests dos anys 
el percentatge haurà arribat al 30% -40%. 
Ara farà un parell de mesos, la generalitat edita i publica L’estratègia del patrimoni 
natural i de la biodiversitat de Catalunya, Amb aquest document s’hi detallen objectius 
estratègics i un pla d’acció realment molt ambiciós per tal de treballar en aquests 
àmbits i realment revertir la situació.  
En aquesta línia ens agradaria formular-los dues qüestions: primera, aquesta moció és 
d’àmbit municipal, però la resposta a la situació dels Parcs Naturals no només ha de 
venir des del món municipal, sinó que és des de l’àmbit del govern de la Generalitat 
qui ha de donar una resposta. Per aquest motiu ens agradaria que ens indiquessin si 
des del seu partit, ERC, com a integrant del govern de la Generalitat, per fer front a la 
situació d’infrafinançament que pateixen tots els Parcs Naturals, treballen per anar 
seguint l’estratègia abans comentada. 
I la segona qüestió que els volem traslladar es que estaria molt bé que aquesta 
mesura que proposen, que repetim, ens sembla positiva però amb la mancança a 
nivell nacional, fos aprovada en tots els ajuntaments de la comarca, primer començant 
per aquells on el seu partit hi té responsabilitats de govern, i per la resta de governs 
municipals, i nosaltres si ens ho permeten, ens comprometem a passar-ho on hi tenim 
representació –Sant Joan Les Fonts, Mieres, Tortellà–, a fi i efecte que puguin valorar 
la idoneïtat de presentar aquesta moció als seus plens, perquè ens sembla una bona 
moció. 
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Pensem que aquesta mesura s’hauria d’implementar, amb independència del color 
polític, a tots els Ajuntaments que integren el PNZVG, per millorar, per poc que sigui, 
el finançament del Parc Natural.  
 
Intervé el Sr. Guix, en representació de l’equip de govern. En aquest cas sí que votem 
conjuntament tot l’equip de govern, és una qüestió municipal que ens afecta, és una 
moció que ens presenta el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament d’Olot. 
Nosaltres en principi amb aquesta moció hi estem d’acord, amb la filosofia 
evidentment, i lògicament prediquem amb l’exemple: en aquesta ciutat no destinem 
únicament el 0,5 % de l’IBI a medi ambient i a polítiques de biodiversitat –com deia el 
Sr. García, molt bé la puntualització, ha fet els deures– de 9 milions d’euros i escaig, 
són 45.000 euros que hauríem de destinar cada any  a polítiques de biodiversitat. El 
que passa és que potser aquí en el pressupost de medi ambient hi ha altres polítiques, 
però també tenen directament o indirectament referència a la biodiversitat.  
Doncs si parlem del planter d’arbres que fem cada any són 60.000 euros, actuacions al 
riu Fluvià 100.000 euros, projectes de  medi ambient 40.000 euros –que ara estem fent 
estudis dels fongs i la flora de la Moixina; estem treballant en el banc de llavors; estem 
treballant en els crancs de riu juntament amb el Parc Natural–, neteja de lleres 50.000 
euros; horts municipals 15.000 euros; tot plegant fa un muntant total de  265.000 euros 
a part dels 500.000 euros que destinem a pagar el contracte amb la Fageda per fer el 
manteniment dels espais públics de la ciutat i també als membres de la Brigada que es 
destinen a aquesta tasca.  Per tant la ciutat d’Olot destina molts diners al medi ambient 
i penso que són ben aportats. 
Per altra banda nosaltres tenim aprovat amb el seu vot a favor –es va aprovar el 2014– 
el Pla director dels espais verds de la ciutat d’Olot, per tant tenim un document que 
seguim en el dia a dia, perquè està aprovat per aquest plenari, on es dicten les 
polítiques que hem de seguir en la biodiversitat de la ciutat; ja tenim un document que 
està elaborat per diferents tècnics i que està aprovat en aquest plenari i l’anem seguir, 
per tant no hem de fer un nou document, ja tenim aquest. A més a més la nostra ciutat, 
ja ho sap vostè, tot el que és espai urbà està envoltat pel Parc Natural, per tant moltes 
polítiques de biodiversitat que podríem fer des de l’Ajuntament, les fa el Parc Natural 
que és qui hi té competències, i nosaltres hi col·laborem, tant amb esforços humans 
com de vegades econòmics en propostes que fan des del Parc Natural. 
Per tant pensi això, que sortim ben bé del que és el límit del sòl urbà i ja estem en el 
Parc Natural, únicament hi ha el riu Fluvià que és el connector biològic que tenim, però 
també al riu Fluvià totes les polítiques que hi estem fent estan recollides en aquest Pla 
Verd, segons les propostes del Parc Natural i també de la Xarxa Natura 2000.  
Per tant estem treballant en la conservació del medi ambient a la ciutat, estem 
treballant en la biodiversitat, i en tot cas estem d’acord amb aquesta moció; hi aportem 
més diners, prediquem amb l’exemple. El que passa és que li votarem en contra 
perquè no estem d’acord amb el darrer punt de la moció on ens diu que hem de crear 
una comissió que faci el seguiment i que consensuem les polítiques i pressupostos 
que s’han de destinar a aquestes partides, i per tant això no acceptem, nosaltres 
estem aquí per a prendre decisions com a equip de govern, i en tot cas sí que sempre 
consultem amb els òrgans col·legiats, amb el Parc Natural hi tenim un lligam del dia a 
dia, amb el SIGMA justament és l’equip tècnic que treballem en el dia a dia per 
desenvolupar aquestes polítiques, amb l’Agrupació Naturalista de la Garrotxa, que 
també hi estem col·laborant i treballant; per tant ja hi treballem amb aquestes entitats 
que vostè em diu, però no estem d’acord en crear una altra comissió i que aquesta 
comissió hagi de decidir les polítiques de l’Ajuntament en medi ambient. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Moltes gràcies sobretot als companys d’OeC i la CUP, 
perquè entenen el perquè d’aquesta moció.  
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Jo al Sr. García li diria que la timidesa en la quantitat del percentatge, és cert que un 
0,5 %, però pensem que tal com deia el Sr. Rubió tot és començar, i per tant tampoc 
es tracta de fer una moció molt ambiciosa, que aquest no sigui el motiu que no s’aprovi 
–ja veiem que el motiu és un altre– però pensem que si realment aconseguíssim fixar 
aquesta quantitat pel que són polítiques de protecció de la biodiversitat i del patrimoni 
natural, ja seria un gran èxit per a la ciutat. 
El regidor Sr. Rubió ha parlat de transcendir aquest àmbit local, i evidentment, sí que 
és cert que són molt importants les polítiques que es facin a nivell de Generalitat, però 
nosaltres en aquesta moció el que volíem fer, perquè està inspirada en una moció molt 
semblant de la gent de Xarxa de Custòdia del Territori; el que volíem fer era centrar-ho 
molt en l’àmbit local. I per tant el que li puc assegurar és que des del nostre partit a 
nivell nacional estem absolutament compromesos. Li recordo que no tenim la 
Conselleria de Medi ambient, de Patrimoni natural, de Biodiversitat; no són nostres, 
però sí que estem treballant tant com podem per aconseguir un gran consens en el 
que és l’Agència de Patrimoni Natural, i certament quan es va presentar el document 
de la perspectiva del 2020, amb el document Esnatura, ho vàrem estar comentant amb 
la Secretària General de Patrimoni, la Sra. Marta Subirana, i per tant la veritat és que 
estem molt d’acord, no podem estar més d’acord, amb totes les polítiques que es 
presenten en aquest document, que és un document molt interessant i que potser els 
hi podria passar al regidor, que es vagi instruint. Per què dic això? Doncs ara ho 
veuran: perquè quan al regidor de Medi ambient d’aquest Ajuntament li parlo de 
patrimoni natural i de biodiversitat i ell em parla de neteja de lleres, horts municipals, 
contracte amb la Fageda, plantat d’arbres; no entenem el concepte Sr. Guix, el 
patrimoni natural i la biodiversitat no és això que vostè m’explica.  
Punt número u: si vostès ja destinen tants diners, no sé quin és el problema per 
aprovar aquesta moció. Punt número dos: si la gran por que li fa aquesta moció és el 
consens amb aquestes entitats que jo li esmento, tenim un problema; el medi ambient 
és de tots, evidentment que les decisions les pren el govern, però en un tema tan 
sensible lligat al nostre entorn, amb un entorn tan particular i tan carismàtic del país, 
pensem que les decisions d’on es destina aquesta quota de diners, han d’anar 
consensuades –no ens faci por aquesta paraula– decidides entre tots, d’una manera 
participativa i quan dic tots no estic parlant de qualsevol persona que passava per 
aquí; estic parlant del Parc Natural, dels tècnics del SIGMA, de l’Agrupació Naturalista 
de la Garrotxa que treballa per a la conservació d’aquest patrimoni natural d’una 
manera absolutament voluntària i de franc, i li estic parlant de la Institució Catalana 
d’Història Natural, la seva delegació a la Garrotxa, que és gent formada amb uns 
nivells tècnics impressionants, que coneixen com ningú la biodiversitat de la nostra 
zona i de la nostra localitat, que cada any fan un seminari impressionant sobre la 
biodiversitat, que de fet no hem tingut mai el plaer de trobar-nos-hi. I per tant penso 
que és molt important que aquesta gent consensuïn les polítiques de només els diners 
d’aquest 0,5 % de l’IBI, jo no li dic totes les polítiques de medi ambient; li parlo només 
d’aquest 0,5 % de l’IBI. I per tant, malgrat aquesta tarda hem tingut unes converses i 
vostè em demanava que retiréssim aquest punt, per a nosaltres el consens és molt 
important, la participació és molt important. I malgrat que aquest 0,5 % de l’IBI destinat 
a això també és molt important, no renunciarem mai a la participació ciutadana i al 
consens i per tant lamentem moltíssim que se’ns denegui aquesta moció, ja que 
vostès treballen tant pel patrimoni natural i la biodiversitat, i que la paraula consens els 
hi faci tanta por.  
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement dues paraules. En tot cas he dit que entre altres coses, 
destinem diners a biodiversitat, i li he posat una quantitat molt important, d’aquests 
45.000 euros que vostè està demanant, li parlava de 265.000 per un costat i 500.000 
per un altre. Però en tot cas estem treballant de costat, o braç a braç amb la gent del 
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Parc Natural, amb qui tenim sessions de treball molt sovint, estem treballant també 
amb l’Agrupació Naturalista de la Garrotxa i amb el SIGMA, que justament estan 
portant aquestes polítiques de medi ambient a la ciutat, etc. Per tant em sembla que 
tot això que ens està demanant ja ho estem fent; en tot cas vostè fa un discurs molt 
maco i molt ben format, però el que ha de contestar és el que li diu el Sr. Rubió: vostès 
tenen la clau de l’economia de la Generalitat o del Parlament de Catalunya, perquè 
porten la Conselleria d’Economia, i per tant són qui poden destinar més recursos 
també al patrimoni natural, per tant seria interessant que s’ho escoltin això. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. A mi em sap greu que quan li parlem d’un tema local vostè 
m’ho desviï a la Conselleria. Recordem que estem parlant d’un tema local, d’un 0,5 % 
de l’IBI, vostès fan molta feina, dediquen molts diners i per tant no aproven aquesta 
moció perquè tot i treballar braç a braç, i fer tantes reunions i tot, la paraula consens 
els hi fa molta por. Per tant jo penso que queda bastant aclarit. 
 
Intervé l’Alcalde. Em sap greu però sí que he d’intervenir i no volia fer-ho; la paraula 
consens no ens fa gens de por. El que passa és que les decisions sobre el pressupost 
i sobre les accions que ha de fer el govern, ja intentem consensuar-les, però són 
responsabilitat nostra. El que ens demana la moció és que cedim la nostra 
responsabilitat a tota una altra sèrie d’entitats de les quals nosaltres ja en formem part, 
és a dir, del SIGMA nosaltres ja en som responsables també, i estem a la Junta de 
govern del SIGMA. És a dir, a nosaltres mateixos. Al Parc Natural també estem a la 
Junta, ja hi parlem i ja el sentim. No ens fa gens de por el consens; ara, una altra cosa 
és fer desistir del que serien les nostres responsabilitat. 
Una és això i l’altra és que el mateix argumentari que ha fet servir per a això, el podia 
haver fet servir per a ensenyament, per a promoció econòmica, per tantes i tantes 
coses on hi ha tants actors que hi treballen i per tant destinem una part del pressupost 
perquè decideixin, que això faria realment difícil el poder fer un pressupost i poder-lo 
tancar.  
Però no ens fa gens de por el consens, al contrari, ens agradaria trobar consens, per 
això suposo les converses que han tingut aquesta tarda, i no val dir, com que tu no 
acceptes tot el que jo dic, no us agrada el consens. Sí que m’agrada el consens, el 
que passa és que també tenim criteris, i també tenim dret a defensar-los.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 12 vots en contra 
(9 PdeCAT - DC, 3 PSC) i 8 a favor (4 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC DEMANANT QUE LA GENERALITAT 

DOTI DE MÉS RECURSOS LES ESCOLES PER PODER AFRONTAR AMB 
GARANTIES UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA 

 
Núm. de referència : X2017016128     
Núm. expedient: SG022017000025 
 
Dins de l’àmbit normatiu i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, exposa la necessitat d’adequar l’activitat 
educativa per atendre la diversitat dels alumnes i assolir una veritable igualtat 
d’oportunitats. El títol preliminar d’aquesta Llei inclou com un dels principis 
fonamentals del sistema educatiu català “la cohesió social i l’educació inclusiva 
com a base d’una escola per a tothom”. 
 
Actualment,  el Departament d’Ensenyament treballa per desplegar aspectes de la Llei 
amb normes de diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos 
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hi dóna compliment. En aquest sentit, està en fase de tramitació el Decret que regula 
l’atenció educativa a l’alumnat en el  marc d’un sistema inclusiu. 
 
Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l’escola al sistema, permet 
avançar cap a una societat que afavoreix el ple desenvolupament personal, 
professional i social de totes les persones al llarg de la vida. 
 
Cal una visió oberta i flexible de l’aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la vida: 
una visió que ofereixi l’oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial per a un 
futur sostenible i una vida amb dignitat. Aquesta visió humanista té repercussions en la 
definició del contingut i les pedagogies d’aprenentatge, així com en el paper dels 
mestres i altres educadors. (UNESCO, 2015) 
 
Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades les polítiques dels 
organismes internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la 
qualitat i l’equitat de l’educació per a tots els infants i joves en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu. 
 
Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents: 
 
• La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 

discapacitat (2006) advoca per la inclusió educativa. 
 
• L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2007) 

afirma que les circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar un 
obstacle per a l’èxit educatiu. 

 
• En aquesta mateixa direcció es pronuncia l’Organització de les Nacions Unides per 

a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2009) a través de les directrius 
sobre polítiques d’inclusió en l’educació, fent seu i desenvolupant el contingut de la 
Declaració de Salamanca (1994), quan afirma que l’adopció de la filosofia inclusiva 
pot contribuir significativament a la millora de la qualitat de l’educació. 

 
• El Consell de la Unió Europea (2009) recalca que l’educació hauria de promoure 

les aptituds interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de 
discriminació. 

 
• L’Agència europea per a les necessitats especials i l’educació inclusiva (2011) ha 

actualitzat les seves recomanacions als governs dels països membres assenyalant 
els principis bàsics que han de presidir la política educativa en l’àmbit de l’educació 
inclusiva. 

 
Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de 
tots els col·lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de 
l’educació, i és per això què s'EXPOSA: 
 
• Atès què el Departament d' Ensenyament ha difós un material per a educació 

inclusiva "De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un 
projecte per a cadascú", en el qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió 
social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de 
Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació), que se sustenten en el 
reconeixement internacional sobre el fet que l'educació inclusiva és un pilar 
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fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits 
de la vida; 

 
• Atès què el Departament d'Ensenyament té el compromís i el repte d'oferir una 

educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les 
ciutadanes de Catalunya i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure 
junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les 
intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l'exercici de les llibertats 
individuals; 

 
• Atès què als nostres centres educatius hi ha alumnat amb Necessitats Educatives 

Específiques vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de 
salut que requereixen del personal suficient i format per a la seva atenció i 
educació; 

 
• Atès que l'article 81 de la Llei d'educació estableix que els projectes educatius dels 

centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per 
a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, 
independentment de llurs condicions i capacitats; 

 
• Atès què una educació inclusiva necessita d’una escola amb recursos, condicions i 

professionals que puguin atendre les diversitats de l’alumnat de la nostra ciutat ES 
PROPOSA AL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE ACORDI: 

 
1. Demanar al Departament d'Ensenyament que garanteixi la substitució de tot el 

personal d’atenció a l’alumnat, tant docent com de suport educatiu, i 
especialment aquell que atén alumnat amb necessitats educatives especials. 

 
2. Demanar al Departament d'Ensenyament garantir que el nombre d'hores 

d'atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades del 
personal necessari tant docent, com tècnic i de suport,  que es requereix per 
atendre cada necessitat educativa especial, sense condicionaments 
pressupostaris. 

 
3. Demanar al Departament d’Ensenyament un pla de formació adreçat als 

docents i altres professionals de l’educació, per  tal de garantir la millor atenció 
a tot a l’alumnat, en el marc d’un sistema realment inclusiu. 

 
4. Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que 

treballen per una educació inclusiva. 
 
5. Notificar el resultat de la Moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Departament d'Ensenyament, als Serveis Territorials d’Ensenyament de 
Girona, a la FAPAC i FAPAES, als claustres de les escoles de la ciutat i les 
seves AMPES  i als Sindicats de CCOO d’Ensenyament a Girona 
Ensenyament UGT de Girona i l’USTEC a Girona. 

 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquesta és una 
moció generalista, i totes les reivindicacions s’adrecen a la Generalitat, al Departament 
d’Ensenyament, però entenc i ens ho ha demanat un sindicat d’ensenyament de les 
comarques de Girona, que ho estan presentant en diversos ajuntaments, i per tant ens 
ha semblat bé de donar-hi suport. 
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Aquesta moció sobre l’educació inclusiva, el que tenim és una llei d’educació i 
recomanacions europees que plantegen aquest tipus d’educació, que atengui la 
diversitat dels alumnes per assolir una veritable igualtat d’oportunitats, la cohesió 
social i l’educació inclusiva és la base d’una escola per a tothom. 
Cal un aprenentatge al llarg de tota la vida, que ofereixi oportunitat perquè tothom 
descobreixi el seu potencial per un futur sostenible i una vida amb dignitat.  
Atès què una educació inclusiva necessita d’una escola amb recursos, condicions i 
professionals que puguin atendre les diversitats de l’alumnat de la nostra ciutat, i aquí 
es reconeix una vegada més, ja s’ha fet abans el bon paper en aquest sentit, tant de 
les administracions com dels professionals de les escoles de la nostra comarca, però 
com sempre en molts àmbits, els recursos sempre són necessaris. 
A continuació el Sr. García llegeix els acords que es proposen a la moció.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres estem 
totalment d’acord amb aquesta moció, el que passa que com sempre venim dient una 
cosa que ens preocupa, i sabem que ens preocupa a tots però hem d’insistir, és que 
quan es parla d’igualtat d’oportunitats també ens hauríem de preguntar si tots els 
infants d’Olot tenen el material necessari per poder estudiar, també ens hauríem de 
preguntar si tots els infants poden anar de colònies o hi ha infants que per motius 
econòmics no hi poden anar. Si aquests infants viuen en entorns que permeten poder 
fer els deures de manera adequada, si poden tenir accés  a internet.   
Amb això animem i proposem  a l’organisme competent, en aquest cas l’IMEJO , a 
començar si més no a recollir aquestes dades (quants infants no tenen tot el material 
escolar per poder estudiar? Quants infants  no van de colònies per motius econòmics? 
Quants no tenen el reforç escolar necessari perquè els seus pares no saben escriure i 
llegir, etc) i altres dades que estaria bé tenir per instar a la Generalitat que resolgui 
aquestes mancances i  mirar si des del municipi podem repensar projectes que puguin 
solucionar aquestes mancances i aquesta discriminació entre els alumnes.  
Pensem que una de les úniques maneres de lluitar contra l’exclusió i la vulnerabilitat 
és la igualtat d’oportunitats, i això ho hem de creure i ens hi hem de posar. Està 
demostrat que la formació i l’educació és un factor de protecció fonamental per 
prevenir l’exclusió social.  
I per tant no és un tema només de l’IMEJO, sinó que hauria de ser un tema de ciutat i 
que ens hauria de començar a posar-nos en aquests temes.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres votarem a 
favor d’aquesta moció, i ens sembla bé el que demanen.  
Avui entenem que la moció pretén que transmeti al govern de la Generalitat una sèrie 
de demandes, que és una cosa que hem fet alguna vegada i que ens sembla molt bé i 
que des de l’Ajuntament ho podem fer. Però, Sr. García –amb carinyo que ja sap que li 
tenim– fa una mica de trampeta. I llavors com que no és la primera vegada nosaltres 
ho voldríem expressar en el sentit que l’Ajuntament –nosaltres aprovarem això– pot fer 
aquesta demanda, i és veritat que així ho farem, però el seu partit també pot fer coses. 
O sigui quan al Parlament de Catalunya, que és d’on depenen aquesta sèrie de coses 
que demanen, tot el que té a veure amb ensenyament es negocia en els pressupostos, 
doncs el seu partit podia intentar acordar una part del pressupost, o tot el pressupost, 
intentant demanar coses d’aquestes. Vull dir que el seu partit també té una eina per a 
fer-ho, i llavors de vegades vostès no aproven o no intenten –perquè vostès no van 
voler negociar el pressupost de la Generalitat– i llavors venen a l’Ajuntament i diuen 
demanem a la Generalitat una cosa que abans no han volgut fer, bé, ho farem i 
nosaltres hi votarem a favor, però ens sembla que de vegades, és la trampeta que 
abans deia carinyosament, en el sentit que el seu partit també té eines per poder 
avançar cap aquí i nosaltres tenim les nostres, i també en la mesura que puguem 
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mirarem que en aquest tema, o el que deia la Sra. Descals que és important, del 
material escolar, i per què no de la gratuïtat pogués ser possible, òbviament des 
d’ERC hi estarem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Mir en nom de l’equip de govern. Evidentment nosaltres també estem a 
favor d’aquesta moció, és evident que la inclusió, no perquè ho diu la llei sinó perquè 
és reconegut que la inclusió dels alumnes és un element fonamental del nostre 
sistema educatiu, i per tant en aquest sentit absolutament d’acord. Però també 
reconèixer que aquesta inclusió no es pot fer, ni en el temps ni en les mesures 
necessàries si no hi ha els recursos adequats per fer-la, la inclusió per sí sola no té 
sentit o no ens funcionarà si no l’acompanyem dels recursos que fan falta perquè 
aquesta inclusió es faci amb totes les garanties en els centres educatius de la ciutat. 
Simplement recordar que la ciutat i la comarca té un centre d’educació especial que fa 
una atenció excel·lent als alumnes amb necessitats educatives i que a més a més 
treballa perquè aquesta inclusió es faci amb garanties, perquè ho fa conjuntament amb 
els centres, amb acompanyament, amb recursos; però amb això no n’hi ha prou, tenim 
tres USEEs que també donen resposta a tot això. Estem absolutament d’acord que cal 
acompanyar tot això amb els recursos necessaris, recursos educatius en general en 
els centres, però sobretot en especial, als alumnes amb necessitats educatives que 
tenen major necessitat d’aquests recursos i per tant hi estem absolutament a favor i 
votarem a favor d’aquesta moció. 
La Sra. Descals ha tret un tema que treu recurrentment i que ja li hem contestat des de 
l’IMEJO, no és que haguem de començar a treballar en vetllar per aquesta igualtat 
d’oportunitats, sinó que ja fa anys que hi treballem, i conjuntament, no sols perquè no 
ho podem fer sols, és competència del Departament i per tant ho fem conjuntament 
amb Inspecció, amb el Consorci d’Acció Social per a aquells alumnes amb necessitats 
socials, i que intentem garantir que no passi que hi hagi alumnes que no tinguin el 
material. Ara em dirà: asseguri’m-ho al 100 %, jo no li asseguraré en aquest moment, 
però que qualsevol situació que s’hagi detectat –i si vostè en té alguna, ens ho diu– 
s’hi ha trobat solució i s’hi ha donat resposta per garantir efectivament aquesta igualtat 
d’oportunitats de tots els alumnes que tenim escolaritzats a les escoles d’Olot, i així ho 
seguirem fent. 
Per tant, Sr. García, votem a favor de la moció.  
 
Intervé el Sr. García. Agrair el vot favorable, i només una petita cosa: de trampetes 
miro de fer les que puc però no sempre me’n surto, però avui no és el cas perquè ja he 
dit que aquesta és una moció que havia enviat tal qual un sindicat d’ensenyament, per 
tant aquí ni he posat ni hi he tret res; altres vegades sí que  n’he fet.  
 
Intervé la Sra. Descals. Només el que demanàvem era recollir les dades, per saber 
després quines accions podem fer perquè això no passi, perquè segur, jo li puc 
assegurar que això passa.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
 
18.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC DEMANANT L'AMPLIACIÓ DEL PMUS 

(Pla de Mobilitat Urbana Sostenible), INCORPORANT UN ESTUDI 
COMPLEMENTARI SOBRE LA MOBILITAT LABORAL DELS NOSTRES 

CIUTADANS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS 
 
Núm. de referència : X2017016131     
Núm. expedient: SG022017000026 
El PMUS d’Olot es planteja amb un període de vigència de sis anys, període 2013-
2019, i es complementa amb mesures a més llarg termini (any 2025). 
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Es defineix un model futur de mobilitat sostenible amb un horitzó de 6 i 12 anys basat 
en la qualitat de vida, la integració social, un desenvolupament econòmic sostenible i 
en la minimització dels consums energètics del conjunt del sistema de transport. 
 
Els darrers anys s’ha produït una marxa de la majoria d’empreses industrials situades 
en l’àrea urbana d’Olot a diferents polígons industrials d’Olot i de la resta de la 
comarca.  
Aquesta proliferació de polígons de manera desordenada, s’ha donat sense cap 
planificació, seguint les iniciatives i els interessos econòmics dels diferents 
ajuntaments i iniciatives privades, que han esdevingut un malbaratament de territori, 
uns costos públics i una manca d’especialització que al final perjudica també a les 
pròpies empreses i que no els ajuda a guanyar competitivitat. 
 
Aquest èxode de les empreses als diferents polígons ha incrementat notablement el 
desplaçament en transport motoritzat individual (cotxe i moto) ocupat per una sola 
persona majoritàriament. Aquest fet ha comportat un increment notable dels viatges 
intermunicipals per raó de treball. Mobilitat individualitzada que s’esdevé obligatòria ja 
que ni els diferents ajuntaments, ni les empreses han previst aquesta major mobilitat ni 
contemplat altres possibilitats. 
 
Aquest increment dels desplaçaments en vehicle privat provoquen: 
 

- Incrementen els costos ambientals en tant que els diferents PMUS intenten 
reduir-los.  

 
- Incrementen els costos humans amb un increment dels accidents laborals “in 

itinere”. 
 
- Esdevé un model poc igualitari, ja que no tenir permís de conduir i/o vehicle 

dificulta accedir als polígons i per tant l’accés a un lloc de treball, aquesta 
realitat afecta amb més força a determinats col·lectius (dones, joves o 
immigrants). 

 
- Un major cost de les empreses que han de disposar un espai per l’aparcament 

dels vehicles dels seus empleats. 
 

- Retencions i circulació lenta a Olot en els horaris d’entrada i sortida de la feina. 
 

Donat que el PMUS d’Olot no ha contemplat la mobilitat dels treballadors i 
treballadores als Polígons industrials d’Olot i la Garrotxa, Olot en Comú proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Encarregar un estudi complementari al PMUS actual, per fer un diagnòstic i 
propostes d’actuació sobre la mobilitat dels treballadors i treballadores de la ciutat, als 
diferents polígons industrials d’Olot i Comarca. 
 
SEGON.- Que l’estudi contempli la utilitat i viabilitat d’instaurar la figura del gestor de 
mobilitat. 
 
TERCER.- Que s’inclogui aquesta proposta en els propers pressupostos de l’any 2018. 
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Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En primer lloc dir que fem 
aquesta proposta perquè el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Olot té una Comissió 
de seguiment, la proposta que ara una mica explicitaré ja l’hem fet allà, la resposta del 
regidor en el tema de mobilitat als polígons era els plans de mobilitat urbana, el seu 
àmbit era exclusivament local i per tant no es podia anar més enllà. I aquí hi ha aniré 
explicant després perquè no estic del tot d’acord amb aquest posicionament i perquè 
acabem presentant aquesta moció, perquè també la resposta que fèiem a aquest 
raonament del regidor era: si ha de ser d’àmbit comarcal, doncs fem-ho a àmbit 
comarcal la proposta. La resposta fins ara en aquest sentit ha estat ignorar-ho i no fer 
res, per tant nosaltres insistirem i argumentarem perquè pensem que això és molt 
important. 
El nostre Pla de mobilitat parteix d’una errada per a mi molt important, i és no 
contemplar aquesta mobilitat dels treballadors i treballadores als polígons industrials, 
però no sols als de la resta de la comarca, ni tan sols als d’Olot. M’he mirat uns quants 
Plans de mobilitat d’altres ciutats, i tots els que tenen polígons industrials, igual com 
contemplen la mobilitat a centres culturals o sanitaris, parlen dels seus polígons 
industrials, el nostre no. També sabem tots plegats que els darrers anys hi ha hagut 
una fugida –per dir-ho així– d’indústries que estaven establertes a Olot cap a diferents 
punts de la comarca, fugida que entre altres coses, també suposa que en moltes 
zones que el seu desplaçament era a peu o amb bicicleta, ara pràcticament es veuen 
obligats a fer-ho amb cotxe. Hem tingut una proliferació de polígons industrials sense 
cap tipus de planificació; aquí entre els interessos econòmics particulars i els 
ajuntaments que cadascun anava a la seva per generar ingressos per al seu propi 
ajuntament, ha estat un campi qui pugui i els únics interessos que han primat són 
aquests i no els dels treballadors. I fent-ho així d’aquesta manera, ens trobem que la 
mobilitat majoritària és en transport motoritzat individual, sigui amb cotxe o moto.  
Tot això entre altres coses què ha comportat, al nostre entendre: malbaratament del 
territori, perquè una major planificació i concentració hauria evitat en part aquest 
problema; majors costos ambientals que són contraris a totes les directives 
comunitàries i recomanacions dels Plans de mobilitat, que teòricament el nostre també 
ho diu; una manca d’especialització, per exemple tenim un sector molt important de la 
indústria alimentària que està escampada per tot el territori, una planificació i una 
concentració en determinats polígons hauria permès un millor servei que es podria 
donar a aquestes empreses, i per tant també una major competitivitat de les empreses. 
Les conegudes retencions de trànsit en el moment d’entrada i sortida a la feina, que 
tots ens trobem a Olot tots els dies de treball; increment també associat als accidents 
de treball in itinere, aquest major desplaçament també suposa això; i que tenim un 
model poc igualitari, determinats col·lectius –dones, joves o immigrants– tenen més 
dificultats per accedir a aquests polígons industrials perquè això vol dir tenir carnet de 
conduir i algun tipus de vehicles per poder-se desplaçar.  
Posaré un exemple, perquè potser de vegades es veu més gràficament: el col·lectiu de 
joves, abans ha esmentat l’escola d’educació especial que tenim a Olot, la Joan XXIII, 
és l’única escola d’educació especial a Catalunya –si no vaig errat, segons diu 
l’informe que abans feia EURAM– que organitza les pràctiques de part dels seus 
alumnes. Aquest desplaçament per poder fer les pràctiques a les indústries, si estigués 
solventat amb algun tipus de transport públic o d’alguna altra de les solucions que es 
poden aportar, estaria solucionat; d’aquesta manera, a part de trobar un lloc per fer 
pràctiques, també comporta solucionar-los el problema del desplaçament i accés a les 
empreses.  
No ha fet res la comarca, sobre el tema de mobilitat als polígons industrials? Home no, 
serà excessiu dir que no ha fet res. El 2010 el Departament de Política Territorial i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa varen posar en marxa un servei directe d’autobusos 
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per comunicar Olot amb els polígons industrials de Begudà, Politger, Montagut i 
Tortellà. Obro i tanco parèntesi, això era època del tripartit. Aquests serveis que es van 
implementar en aquell moment voldríem conèixer quin resultat han donat, perquè 
l’entorn laboral ha canviat bastant: contractes de temps parcial, la disponibilitat 
horàries dels treballadors han canviat moltíssim, a pitjor, evidentment, i no hi ha cap 
estímul a utilitzar aquest servei de desplaçament col·lectiu.  
El pacte industrial subscrit, que tenim ara en vigència, que falta la implementació del 
govern de la Generalitat, però hi ha un acord de sindicat, patronal, universitats i altres 
agents, també aquest pacte posa l’accent en la mobilitat dels treballadors als polígons. 
De fet, la major part dels desplaçaments de connexió segons el nostre Pla de mobilitat, 
a Olot en dies feiners, tenen com a principals destinacions els municipis veïns: Les 
Preses el 12,5 %, la Vall d’en Bas 10,7 %, Sant Joan les Fonts 10,5 %, Vall de Bianya 
8,6 %, Sant Jaume 6 %; o sigui tots els polígons industrials.  
I davant d’aquesta situació és quan plantejàvem amb aquesta moció ampliar el Pla de 
Mobilitat Sostenible que tenim a Olot, aquest desplaçament als polígons industrials i 
per tant poder fer un diagnòstic i propostes d’actuació. I també demanaríem, en cas 
que s’aprovi, estudiar la possibilitat d’instaurar la figura del gestor de mobilitat, i el 
tercer aspecte que demanem és que s’inclogui aquesta proposta en els propers 
pressupostos perquè el 2018 es pogués portar a terme.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres votarem a 
favor d’aquesta moció. Si a vostè li sembla bé i vol, la podríem presentar al Consell 
Comarcal nosaltres, en podem parlar.  
Aquest estudi pensem que seria necessari, recordem que el 60% de la mobilitat a la 
comarca és interna. Aquest estudi  ens permetrà fer accions per mitigar les retencions  
i potser fins i tot plantejar aspectes de la variant.  
Per tant votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. És evident que la ciutat 
ha canviat en tots els aspectes aquests darrers anys i el teixit industrial no n’és una 
excepció. La majoria de les empreses que abans estaven al nucli urbà ara s’han 
traslladat als diferents polígons de la comarca, amb els avantatges i inconvenients que 
això comporta, un dels principals inconvenients és, evidentment, la mobilitat dels 
treballadors, que s’han de desplaçar amunt i avall i viceversa, han de tornar cap a casa 
seva. La indústria la tenim fora però després els problemes que això comporta, els 
problemes de congestió, els tenim a la ciutat. Està clar que el principal problema radica 
doncs en aquest desplaçament que es fa majoritàriament en vehicle privat, i que el 
transport públic existent no aconsegueix ser útil a l’hora d’aquests desplaçaments: per 
freqüències inadequades als torns de treball de les empreses, per la poca connexió 
amb els polígons, per una falta de connexió amb el transport públic urbà. 
Creiem que és necessari estudiar aquesta problemàtica, trobar-hi una solució vàlida 
que faci realitat el poder anar a treballar amb transport públic o fins i tot amb vehicle 
privat compartit,  no com ara on només un 5 % dels desplaçaments no es fan amb un 
vehicle privat. Evidentment això comportaria una millora i pacificació del trànsit, i 
també una gran millora en la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Per tant des 
d’ERC donarem suport a aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Gelis en nom de l’equip de govern. Efectivament Sr. García, en moltes 
reunions de la Comissió del Pla de mobilitat hem parlat sobre aquesta qüestió del 
transport públic cap als polígons industrials. 
De totes maneres deixi’m dir-li primer de tot, que vostè diu que el Pla de Mobilitat 
parteix d’una errada molt important i és que no contempla els polígons industrials. En 
tot cas li recordo que el vàrem aprovar definitivament en aquest plenari, crec que tots 
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els que estem aquí, per tant l’errada deu ser de tots plegats, perquè vàrem aprovar 
l’any 2015 definitivament aquest Pla de Mobilitat, i en aquell moment ningú ens va 
comentar aquesta qüestió. 
Per altra banda el Pla de Mobilitat, li insisteixo una vegada més, és el Pla de Mobilitat 
Urbana i Sostenible de la ciutat d’Olot, no és el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de 
la comarca, sinó que és el de la ciutat. Com a tal, nosaltres ens hem d’atendre.  
És cert, hi ha molta interrelació i molt de desplaçaments d’Olot cap a la comarca i 
també de la comarca cap a Olot, no només d’Olot anem cap a la comarca a treballar, 
sinó que de la comarca cap a Olot també ve molta gent a treballar. Vostè ha fet 
referència abans a un servei en concret, que és el servei que se li diu Bus polígon i 
que dóna servei a Begudà i al Pla de Politger, però hi ha altres busos a la comarca que 
donen aquest servei; estem parlant del Bus transversal que bàsicament dóna servei a 
la part de Les Preses i la Vall d’en Bas i també en el transport interior de la ciutat tenim 
el TPO. En el cas concret del Bus polígon, jo no sé si vostè coneix els horaris o no, 
però dóna perfectament el servei dels canvis de torn de les sis del matí, de les dues 
del migdia i de les deu del vespre; hi ha un servei que arriba i permet a la gent entrar o 
sortir de treballar en aquests horaris. A part després de molts horaris durant el dia, en 
hores més d’oficina, de vuit o nou del matí també hi ha aquest servei que se soluciona 
així. El mateix passa amb el Bus transversal. Aquests serveis estan gestionats pel 
Consell Comarcal, és el gestor d’aquests serveis de transport públic comarcal. Llavors 
nosaltres el que podem fer en tot cas, com ja hi ha fet referència la Sra. Anna Descals, 
és demanar al Consell Comarcal si veu que pot rectificar o és necessari rectificar o no 
aquests serveis. Hi ha un estudi molt ben fet, de fa uns anys, per part del Consell 
Comarcal, que va ser el que va posar en marxa tots aquests serveis i déu n’hi do 
l’aprofitament que tenen, l’any 2016 pràcticament es van transportar en només al Pla 
de Politger i Begudà uns 14.000 viatger, per tant déu n’hi do l’acceptació que tenen i el 
servei  que estan donant. I per altra banda tampoc hem d’oblidar que ens agradi o no, 
això és un fet, podem dir que hem de fer més pedagogia, però la gent d’Olot i la 
comarca ens agrada molt anar als llocs amb cotxe, i això és un fet, ho veiem cada dia 
per tot. És un fet, no ho podem obviar això, per més pedagogia que puguem fer o per 
més freqüència que puguem posar de serveis, hi ha un costum d’utilitzar el vehicle 
particular.  
Per tant, insisteixo, el Pla de Mobilitat d’Olot és el Pla de Mobilitat de la ciutat d’Olot, fa 
molta més referència a millorar els desplaçaments a peu o amb bicicleta, i a reduir els 
desplaçaments amb vehicle privat, i el que vostè ens proposa aquí és més un Pla de 
mobilitat a nivell de comarca; tant d’Olot cap a la comarca, però també de la comarca 
cap a Olot. Per tant des del nostre punt de vista, aquest servei l’ha de continuar 
gestionant el Consell Comarcal, i en tot cas sí que per la nostra banda podem fer 
arribar aquesta inquietud al Consell Comarcal i si ells creuen que han d’actualitzar 
l’estudi i millorar el servei, ens tindran al costat per donar-los les dades i totes les 
necessitats que tinguem des de l’Ajuntament d’Olot. Per aquestes qüestions, votarem 
que no a la moció.  
 
Intervé el Sr. García. Als regidors de la CUP i d’ERC gràcies pel suport a la moció. 
A l’equip de govern, i en concret el Sr. Gelis diu que va ser una errada que intenta 
socialitzar entre tots els grups, he de reconèixer que alguna part de culpa segurament 
tenim, però també he de dir-li que rectificar és de savis, i per tant si als nostres 
polígons no tenim previst com fer aquesta mobilitat, jo em penso que hauríem de 
córrer a arreglar-ho, i no com diuen “mantenella y no enmendalla”. 
Els canvis de torn en el que és el Bus polígon que vostè esmenta, m’agradaria saber 
una mica després d’aquests anys de funcionament, si cal mantenir-lo tal qual o fer 
modificacions, o no, i amb el Bus polígon i el Bus transversal s’acaba de solventar 
l’accés als polígons de la comarca. Només seria una part i en bones condicions. 
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Que ens agrada anar amb cotxe? No ho sé, a mi em sembla que hauríem de provar si 
no és tant –encara que ara canviï de tema– el no deixar fumar en certs locals a mi 
també em semblava impossible, i ens hi hem acabat acostumant. Li he de dir que per 
exemple, algunes de les mesures quan s’estudien o implementen els plans de 
seguretat als polígons, en alguns llocs es comença amb mesures positives però a 
mesura que va passant el temps i hi ha gent tan resistent, com aquesta que diu que li 
agrada només anar amb cotxe, hi ha llocs on les empreses han acabat imposant un 
lloguer als que van amb cotxe individual i no compartit. Per tant potser aquests que 
ens agrada tant anar amb cotxe no ho veig tan clar; jo el que sé és que hi ha altres 
llocs que han entès això com el que és: un problema al que cal donar-li solució, i en tot 
cas si aquí amb aquesta consideració hi estiguessin d’acord, jo els hi puc proposar: o  
modificar ara mateix la moció, si vostès estiguessin d’acord que sigui el Consell 
Comarcal que faci aquest estudi, que a mi ja em semblaria bé, si és que vostès hi 
volen donar suport. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Si la moció acaba dient que demanarem al Consell Comarcal que 
si creu convenient, actualitzi l’estudi que tenia de transport públic per a la comarca, 
nosaltres no tenim cap inconvenient en enviar-ho al Consell Comarcal. Però cap dels 
altres dos punts de la moció, pel que fa referència al tenir-ho en pressupost de 
l’Ajuntament ja no té sentit, i el gestor de mobilitat tampoc té sentit, per tant, la moció 
hauria d’acabar demanant al Consell Comarcal que actualitzés, si ell ho creu oportú 
amb les dades que tingui a la mà –que jo no les tinc totes– d’actualitzar l’estudi que es 
va fer en el seu moment, per nosaltres no hi ha cap inconvenient, és més, amb totes 
les dades i col·laboració que hi puguem donar, estaríem d’acord amb això. 
 
Respon el Sr. García. Jo perquè s’entengui, si queda resumit en un sol punt on digui 
que el Consell Comarcal encarregarà l’estudi de mobilitat als polígons industrials de la 
comarca no em sembla suficient. Si reconeix que sí que és un problema el de la 
mobilitat als polígons, que no li pertoca a Olot i que hauria de ser el Consell Comarcal, 
doncs que s’acordi així, però no intenti canviar el sentit de la moció, perquè en aquest 
cas sí que no hi estaria d’acord. 
 
Respon el Sr. Gelis. No, no es tracta de canviar el sentit de la moció, però jo no puc 
parlar en boca del Consell Comarcal, de cap de les maneres. En tot cas, aquesta 
moció, jo li diria, si a vostè no li és suficient això que li dic jo de demanar al Consell 
Comarcal que si ho considera tornin a fer o actualitzi l’estudi, jo li diria, presentin 
aquesta moció al Consell Comarcal, perquè sembla que vostè també està d’acord o 
entenc que estaria d’acord que això correspon al Consell Comarcal, més que només a 
la ciutat d’Olot, ja que afecta a la majoria dels pobles de la comarca. Jo li dono dues 
opcions: una que nosaltres demanem al Consell Comarcal si creu oportú que actualitzi 
l’estudi o que vostès presentin aquesta moció al Consell Comarcal.  
 
Respon el Sr. García. El tema de si és competència exclusivament de l’àmbit 
comarcal, li he de dir que no és així, la Llei d’urbanisme i mobilitat consagra el principi 
de col·laboració i col·laboració entre les administracions i per tant aquesta 
col·laboració es pot donar amb els ajuntaments que li he esmentat que és on hi ha els 
polígons industrials i els nostres ciutadans hi van. Per tant, no caldria el Consell 
Comarcal. He accedit a traslladar-ho al Consell Comarcal perquè està tan perdigonada 
de pol·lígons a la nostra comarca que per petits que siguin ja em semblaria bé.  
En tot cas, com que sembla que no ens posem d’acord, jo mantinc la moció tal qual i 
vehicularé si els sembla bé als companys d’ERC i la CUP al Consell Comarcal la 
moció perquè es discuteixi allà.  
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Però li prego una cosa: si el resultat del Consell Comarcal fos que no, adeqüem el 
nostre Pla de mobilitat als polígons que tenim a Olot, perquè això tampoc ho tenim 
solventat i no ens ho solventarà el Consell Comarcal.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 12 vots en contra 
(9 PdeCAT - DC, 3 PSC) i 8 a favor (4 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

19.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER EVITAR L'ESPECULACIÓ AMB 
EL PREU DE LLOGUER D'HABITATGES A OLOT 

  
Núm. de referència : X2017016138     
Núm. expedient: SG022017000027 
 
El preu del lloguer a la Garrotxa se situa en els 373’5€ al mes de mitjana, segons les 
dades oficials de l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya del 2016. El preu 
mitjà dels lloguers ha augmentat un 3,7% respecte l’any passat. 
 
L’augment del preu a la Garrotxa ha estat lent però constant al llarg dels últims anys, 
sense arribar als 400 o 425 euros dels anys 2008 o 2009, però que avui es veu 
agreujat per la congelació de sous, la precarietat laboral, l’atur de llarga durada. 
 
Segons tots els organismes internacionals, una família no hauria de dedicar a 
l’habitatge més d’un 20% dels seus ingressos. Amb un lloguer mitjà de 373,5€, doncs, 
les famílies olotines haurien de cobrar com a mínim 1.870€/mes. No cal dir que moltes 
unitats familiars no tenen aquest nivell d’ingressos, cosa que els exclou del mercat de 
lloguer. 
 
En el moment de la presentació d’aquestes dades, el Govern de la Generalitat  va 
anunciar dues mesures d’actuació: elaborar un índex de referència de preus de 
lloguer, començant per algunes ciutats, i formalitzar les bases per a una futura llei de 
lloguers catalana. 
 
Malgrat que en la Declaració Universal dels Drets Humans s’estableix que cada 
persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, entre d’altres, l’habitatge, 
les Administracions durant molt temps han mirat cap a un altre costat i no han actuat 
regulant i dirigint el mercat de l'habitatge de manera que es garantís per a totes les 
persones un habitatge digne, en propietat o en lloguer, on cada persona pogués 
desenvolupar el seu projecte vital.  
 
Per aquests motius calen mesures públiques per evitar l’especulació amb els preus 
dels lloguers, ja que és evident que un mercat en què els preus creixen un 10% o 20% 
tots els anys, impedeix l’exercici efectiu del dret a l’habitatge. 
 
La crisi iniciada l'any 2007-2008 va fer esclatar el mercat de les hipoteques i el de la 
compravenda d'habitatges. Avui podem esperar a que esclati la bombolla del mercat 
de lloguer i que la ciutadania pagui els plats trencats, com ja es va passar fa 10 anys, 
o podem tractar d’evitar-ho. 
 
El Govern de la Generalitat, a través de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 
residencial, contempla la creació de l’índex de referència del lloguer. No obstant, un 
índex no impedeix que continuïn pujant els preus ni que s’hi especuli.  
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar una Llei de 
regulació dels preus de l’habitatge de lloguer.  
 
SEGON.- Mentrestant, promoure una trobada entre Ajuntament i APIs amb l’objectiu 
de fer una radiografia de la situació actual del mercat de lloguer a Olot, per barris: 
nombre d’habitatges de lloguer, preus, perfil dels llogaters, característiques i estat de 
l’habitatge, principals problemes amb què es troben llogaters i propietaris, etc. 
 
TERCER.- Enviar aquests acords a les entitats municipalistes, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat.  
 
Presenta la moció la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. En el Ple del 
març presentàvem aquesta moció amb el mateix títol, amb alguns conceptes diferents, 
que va quedar sobre la taula. En el preàmbul de la moció, els continguts són els 
mateixos, és a dir, constatem que hi ha un abús en el preus del lloguer de l’habitatge, 
la Garrotxa se situa en 373,5 euros de mitjana, que això suposa que una família hauria 
de cobrar, si l’habitatge només representés el 20 % del total dels ingressos, 1.870 
euros al mes de mitjana al mes, i com sabreu hi ha moltíssima gent que queda exclosa 
d’aquestes quantitats. 
El dret a l’habitatge mou totes les lleis, el preàmbuls de la Constitució es diu que 
l’habitatge és un dret i no pas “un favor” i que hom no pot pagar més del 30% del seu 
sou comptant subministres, perquè així està calculat internacionalment.  No cal insistir-
hi doncs. 
Tant aquella com aquesta moció parlem de l’habitatge per tothom, jove, persona gran, 
família monoparental, família nombrosa,  treballadors mileuristesh.etc. 
I també deia en el preàmbul de que si vàrem patir els resultats de la bombolla 
immobiliària en el seu moment fet que va empobrir a molta gent que no era pobre,  
avui la bombolla està en el lloguer i per tant estem empobrint a la ciutadania.  Si en el 
moment de la bombolla no hi va haver control, ans al contrari, vàrem rescatar bancs, 
avui demanem que l’administració assumeixi el seu rol de “controladora”.  
En aquella moció demanàvem la ràpida aplicació de  l’índex de preus de lloguer de 
l’habitatge per part de la Generalitat,  ahir teníem notícies i avui  més de 30 municipis 
ja l’han activat, entre els quals Olot i ja tenim una aplicació a disposició per saber 
segons l’adreça,  la superfície de l’habitatge el preu que s’ajusta més al preu de 
lloguer. Està en període de prova per veure com funciona i d’aquí a un parell de 
mesos, parlar amb la Consellera i veure quines ineficiències s’ha pogut presentar.  
Segons la premsa es diu que “També caldrà esperar a tenir el futur decret perquè sigui 
obligatori que els propietaris informin en l’oferta de lloguer si el preu queda per sobre 
del preu de referència, un dels elements clau de la iniciativa. La Consellera Borràs 
parla de: “reduir la tensió en l’alça dels preus i el que no diu és que BCN no hi està 
massa d’acord amb aquesta “tabula-rasa” per a tothom, però estan de proves:  Cal 
introduir més capes d’informació i que es pugui penalitzar l’abús de preus. Vol que 
l’índex no se sustenti en una mitjana “freda” de preus, sinó que tingui en compte les 
rendes de la població de cada barri. 
Bé, en tot cas tindrem “una referència”. Si vostès, com hem llegit a la premsa, 
participen d’aquesta prova pilot, el segon punt de la moció demanava que fos la  Taula 
d’habitatge que es decidís com aplicar aquest índex, convidant a totes les Apis, encara 
que ja tinguin representació, per tal que es valorés la seva aplicabilitat.   Semblava, 
segons el regidor, que no era pas el lloc idoni per fer-ho  (cosa que no semblava pas 
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que deia al ple passat quan ens van tombar la moció de fer un protocol per la  detecció 
d’infrahabitatges, llavors semblava que la Taula era el lloc ideal).    
Ens van dir que no ho veien clar, que de privat a privat poca cosa podien fer, que la 
taula no té aquestes atribucions...i que ho deixéssim sobre la taula. 
Bé sobre la taula hi ha estat però movent-se doncs ja tenim l’índex. 
Per això els presentem ara questa moció perquè no en fem prou amb l’índex.  Ara 
volem instar a que la Generalitat faci una Llei de regulació dels preus de l’habitatge de 
lloguer, i demanem que entre totes les API d’Olot i l’Ajuntament es faci, mentrestant 
s’està treballant la llei, una radiografia de la situació actual del mercat de lloguer a 
Olot. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC, per dir que votarà a favor de la 
moció. 
 
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres 
votarem a favor, sens dubte, però sí fer algunes consideracions.  
Com molt bé ha dit la Sra. Tresserras, s’ha aprovat ja l’índex de referència dels preus 
de lloguer de la Generalitat. Personalment he volgut provar-ho i hi he entrat, i em surt 
que Olot no està dintre del radi d’acció de l’índex, o sigui, no ho he pogut comprovar, 
per tant he donat per fet que Olot potser s’hi està treballant, però encara no és vigent. 
Llavors el que demanaríem és que Olot fos dins d’aquest Registre.  
Nosaltres també demanaríem a l’equip de govern que fos valent i decisiu, i que de la 
mateixa manera que es premia amb bonificacions de l’IBI quan es posa un pis a 
lloguer, que  quan el preu  de lloguer  sobrepassi  l’índex de lloguer  a la  nostra  zona 
–quan ja estigui determinat– que s’apliqui el màxim de l’IBI possible.  
També esperem i desitgem que la nova llei d’arrendaments urbans permeti augmentar 
la borsa d’habitatge social, i seríem més agosarats i demanaríem que ens acostéssim 
a tenir una borsa més similar al poble holandès, que tenen una borsa del 32 % de 
pisos socials; en front del model de l’Estat espanyol que és un 2 %. Ara, també ens 
podríem quedar, ja estaríem prou satisfets de moment, si ens quedéssim amb el 15 % 
que ens demana la Comunitat Europea. Som partidaris de viure a la Comunitat 
Europea, doncs per tant agafem les seves recomanacions. 
Animem també l’equip de govern municipal a fomentar el cohabitatge. Però no 
solament des de la iniciativa privada, sinó també des de la iniciativa pública.  
Demanarem també accions polítiques de l’equip de govern encaminades a què hi hagi 
pisos de qualitat i de lloguer al barri vell. Creiem que s’hauria de replantejar i fer 
veritables accions de rehabilitació en els edificis d’aquest barri.  
L’habitatge és un dret social i com a tal s’ha de tractar i defensar.  
 
Intervé l’Alcalde. Abans de passar la paraula al Sr. Jordi Alcalde només dir que Olot 
està en l’índex no per casualitat, sinó perquè l’Ajuntament hi ha estat implicat, i altres 
persones que han entrat a l’aplicació m’han dit que sí que funciona, per tant l’animo a 
tornar-ho a provar, perquè altres persones que ho han provat sí que hi han pogut 
entrar. 
 
Intervé el Sr. Jordi Alcalde, en representació de l’equip de govern. Bé, com diu 
l’Alcalde, jo també hi he entrat i he pogut entrar-hi, i em consta que d’altres persones 
també ho han intentat i hi han pogut accedir.  
 
Respon la Sra. Casanovas. Millor perquè així es podrà posar en pràctica més aviat el 
que he comentat. 
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Continua el Sr. Jordi Alcalde. Referent a la moció, la Sra. Tresserras ha fet esment a la 
moció que van presentar el març i la van deixar sobre la taula, jo esperava que en el 
següent Ple ho tornaríem a discutir, però vostès no ho van tornar a comentar.  
Referent a la moció,  com indiquen vostès el preu mitjà dels lloguers a la Garrotxa ha 
augmentat un 3,7 % respecte l’any anterior, no obstant a Olot aquest augment es situa 
en un 3,4 %, sensiblement més baix que a la comarca. Tenint en compte que l’històric 
del preu del lloguer a Olot des de 2010 la mitjana es situa en -1,26%.  
Referent als punts que vostès han indicat a la moció: 
- Com a primer punt, vostès pretenen que s’elabori una Llei de regulació de preus de 
l’habitatge de lloguer, aquesta pretensió és totalment demagògica, ja que pretenen que 
s’incideixi directament per part de l’administració pública en els preus de mercat privat, 
fet que en un estat social i democràtic de dret va contra dels principis generals del dret. 
L’administració pot incidir en el preus de mercat d’un determinat sector indirectament 
amb la conscienciació de la societat i oferint mesures i incentius fiscals que puguin 
incidir en un comportament concret per part de la ciutadania 
És per aquest motiu, que ahir es va presentar –com comentàvem abans– l’Índex de 
referència dels preus de lloguer a Catalunya, presentació a la qual l’Ajuntament d’Olot 
va ser-hi present al ser un dels 27 municipis que en formen part. En formem part 
perquè hi hem treballat activament, i perquè en els darrers 3 anys s’han fet més de 
1.000 dipòsits de fiances. Aquest índex s’ha elaborat a partir de dades reals de dipòsit 
de fiances de més de 200.000 contractes de tot Catalunya. 
La implantació de l’Índex implicarà l’aprovació, primer d’una ordre, en breu, per qual 
serà obligatori incloure dins dels contracte de lloguer quin és l’índex i les franges 
inferiors i superiors per aquell habitatge. Igualment caldrà que els anuncis d’habitatges 
en lloguer incloguin l’Índex i les dades de les àrees de preus superior i inferior. 
D’aquesta manera el llogater podrà conèixer si el lloguer que se li proposa està dins 
dels marges de l’índex o fora. Segon, un Decret, una vegada consolidat l’índex, 
mitjançant el qual s’establiran diverses mesures i incentius fiscals per aquells 
propietaris que lloguin per sota de l’índex. 
El segon punt a què vostès feien referència, la petició de realitzar una radiografia de la 
situació actual del mercat de lloguer a Olot, per barris: nombre d’habitatges de lloguer, 
preus, perfil dels llogaters, característiques i estat de l’habitatge... no és excessivament 
útil ni eficaç en comparació amb els recursos que s’hi haurien de destinar i més si 
tenim en compte, que molts d’aquests aspectes ja ens vénen donats per l’eina de 
recerca de l’índex de referència dels preus de lloguer, ja que aquesta eina permet 
determinar el preu mitjà d’un habitatge amb similars característiques en la mateixa 
zona (dades reals facilitades per Institut català del sòl) i més quan Incasol està 
estudiant sol·licitar dades addicionals en el moment del registre de les fiances, com 
per exemple l’any construcció, accessibilitat, estat de l’habitatge. 
A nivell d’informació addicional a aquesta moció, vull comentar algun tema de l’índex. 
En relació a noves mesures de política d’habitatge a partir de la consolidació de l’índex 
de referència dels preus de lloguer a Catalunya, d’aquí uns mesos quan l’índex sigui 
100% fiable i real, mesures que es poden veure afectades positivament per l’existència 
d’aquest índex, bàsicament es destaquen: 

- Reserva i esforç de l’avalloguer (que és un programa que dóna garanties de 
cobrament als propietaris) per aquells habitatges que estiguin per sota dels 
marges establerts per l’índex. 

- Ajuts específics a la rehabilitació per aquells habitatges que es situïn per sota 
dels marges de l’índex. 

- I a efectes fiscals, la possibilitat d’establir desgravacions fiscals per aquells 
habitatges que se situïn per sota dels marges de l’índex. 

Amb independència d’aquesta última informació que els hi he donat, i pels motius 
abans esmentats, votarem en contra d’aquesta moció. 
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Intervé la Sra. Tresserras. Sí, com bé diu la vàrem presentar al març, i com que 
sempre en aquesta casa, tot el que presenta la CUP, tot és “no”, perquè ja estaven 
treballant en l’índex, va ser més fàcil dir que no i que la deixéssim sobre la taula i 
llavors no calia tirar endavant perquè ja s’estava treballant en l’índex i per tant ja 
estaven treballant-hi, no calia tornar a presentar cap moció. A més a més jo recordo 
que en aquell moment nosaltres proposàvem en aquella moció que la Taula 
d’Habitatge fos el marc ideal per treballar l’aplicació d’aquest índex, i se’ns va dir que 
no era l’espai. I fa un mes, presentàvem una moció per redactar un protocol per 
detectar infrahabitatges, se’ns emplaçava a la Taula d’Habitatge.  
En tot cas, si és demagògia demanar que es faci una llei, serà que totes les lleis són 
demagògiques? Tampoc s’entén que té a veure una llei amb la demagogia. Que 
vostès defensen una llei liberal? Sí, i sempre ho hem dit, són neoliberals, són de 
dretes. I per tant si l’estat privat és el que ha de garantir aquests principis generals del 
dret, doncs nosaltres en canvi pensem que no, que l’administració pública és la que ha 
de garantir els drets de la ciutadania, i és el garant dels drets.  
O sigui, aquest índex no evita l’especulació, ens posarà un índex, en aquell moment 
els hi demanàvem, ens van dir que no, cap problema, ja el tenim. Però això no evita 
que es pugui especular amb un dret fonamental que és el dret a l’habitatge. 
M’hauria agradat, que fa una setmana vàrem fer una conferència, que els vàrem 
convidar a venir amb l’Itziar González i el Pablo Feu, i m’hagués agradat que 
haguessin vingut, perquè ens van dir una cosa molt interessant: el que estem vivint no 
és el normal, el que estem vivint és anormal. No és normal que es faci negoci amb els 
drets de les persones, això és absolutament anormal, el que passa és que hem 
rescatat bancs, estem a favor dels privats, que especulen amb els drets; això és 
l’anormalitat absoluta.  
Què és el normal? El normal és, i segons diu la llei, que és el que ens comentava en 
Pablo Feu, pel que fa al el dret a la propietat privada ve limitat per la seva funció 
social. Per tant per més que un privat vulgui especular, vulgui tenir el pis buit, vulgui 
tenir persones que viuen en infrahabitatge, etc., està incomplint la llei. I qui és el garant 
de fer complir les lleis? Les administracions. I què som? Una administració. I hem de 
vetllar i treballar per garantir, per bloquejar, per fer una cúpula i vigilar que els drets de 
la nostra ciutadania no siguin usurpats per la cobdícia dels bancs i dels privats, perquè 
al final qui acaba rebent és la mateixa persona, que se sent absolutament indefensa. 
Per tant no és demagògia demanar que la Generalitat faci una llei que posi un preu al 
lloguer de l’habitatge just, això no és demagògia, això és un dret fonamental, cabdal, 
que ho diu la Declaració dels Drets Humans, no sé quantes mil constitucions, articles, 
lleis i tots els preàmbuls de les lleis d’habitatge, tots comencen per aquest punt. 
En fi, hi tornem a ser: ve de la CUP? Votem que no. Que proposem idees, quantes 
idees hem proposat en Habitatge? Totes se’ns han denegat i proposem idees, som 
propositius i tot és que no. Ja és una mena d’esquizofrènia contra la CUP, o no sé el 
que és. El que sí que sé què és, és que estan a favor de l’especulació del preu en el 
lloguer de l’habitatge.  
 
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Abans de res, el tema esquizofrènic contra la CUP, jo crec 
que tant jo com els meus companys no és així, si és que tenia algun dubte m’agradaria 
aclarir-li.  
Només un parell de coses: referent a l’índex, és un índex de referència dels preus del 
lloguer, que és el mateix que li vaig dir, exactament en la moció que varen presentar 
vostès al març. És un índex de preus de referència, com indica el seu nom, és de 
referència i per tant no és d’obligat compliment. L’administració pública, com ja li he 
comentat abans no pretén incidir en els preus del mercat privat, estem parlant d’un 
mercat privat, de particulars, per tant aquí l’administració pública sí que ha de regular i 
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jo crec que molt ben fet ha fet aquest índex de referència. I insisteixo: com diu el seu 
nom, és un índex de referència i en aquests moments no és d’obligat compliment.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. D’acord, no parlarem doncs d’esquizofrènia.  
Després, en tot cas, tenim la conferència gravada i la tenim resumida, i llegeixi’s o 
mirin-se tots plegats el que diu en Pablo Feu, que hi ha una funció social en 
l’habitatge, per més que sigui de privat a privat. I el garant, el que ha de garantir que 
això es compleixi, és l’administració pública, amb la llei a la mà.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 12 vots en contra 
(9 PdeCAT - DC, 3 PSC) i 8 a favor (4 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

20.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. García.  
 
HORARI TPO ESTIU.- El TPO només circula de dilluns a divendres i ja no parlo de 
replantejar-ho tot, però sí que tenim la piscina pública oberta durant dos mesos i 
escaig, situada en una punta de la ciutat i el que els hi pregaria és que replantegessin 
si durant aquest període, amb alguna determinada freqüència, poguessin facilitar que 
persones que estan a l’altra punta d’Olot, i que hi ha gent que no tenen disponibilitat 
econòmica o de transport, a veure si es pot solventar durant el període d’obertura de la 
piscina pública. 
 
Respon el Sr. Gelis. És veritat, el TPO funciona de dilluns a divendres, el dissabte al 
matí també hi ha servei, no em pregunti exactament quina línia, perquè no ho tinc al 
cap. Des del punt de vista de poder donar el servei, des del punt de vista tècnic, no hi 
veig problema; des del punt de vista pressupostari haurem de preguntar si podem 
disposar o no de pressupost per a aquest servei, perquè en la partida concreta del 
TPO, per a aquest any, aquest servei no estava previst i pressupostàriament no hi 
seria. Però ho mirarem i mirarem què es pot fer, no em sembla una idea descabellada 
ni molt menys. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Faré un prec i una pregunta. 
 
ORDRES DEL DIA SESSIONS PLENÀRIES.- En el Ple d’avui, bàsicament els punts 
de l’ordre del dia ordinari, tots o gairebé tots eren donar compte. No entenem aquest 
canvi de rumb respecte de l’any passat, per exemple, en què sí que es duien punts a 
aprovació en el Ple, separats en l’ordre del dia ordinari que no siguin les mocions. 
Aquesta dinàmica que estan agafant de portar-ho tot a la Junta de Govern Local no els 
ajuda gens a treballar per valors que diuen que defensen com la transparència, la 
participació, etc. Per tant els animo que canviïn una mica la dinàmica i que tornin a 
portar punts al Ple on s’hagin de posicionar els grups i puguem fer política, que no 
només sigui una exposició de com ho fan de bé; que hi ha coses que ho fan bé però 
d’altres que potser no tant.  
 
Respon l’Alcalde. Una mica enllaçant amb això de l’esquizofrènia i l’anti-CUP i amb 
l’ordre del dia, el problema és que diuen coses, i diuen, “aquesta és la veritat”. Escolti, 
que no és així. És a dir, no hem canviat res de les ordres del dia dels plens, ni portem 
més coses a la Junta de Govern Local, ni hem canviat el criteri de quines coses van a 
la Junta de Govern Local. Si vostès ho tenen clar ens ho demostrin, i ja està. Ens 
demostren en què hem canviat, què és el que portem a Junta de Govern Local i què 
passa. 
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És veritat, en el Ple d’avui, quan vàrem tenir l’ordre del dia de les coses que hi havia, 
que ens reunim amb la Secretària, el Gerent i l’Interventor, era un Ple que quedava 
buit. I a mi  no m’agrada això, i vàrem dir als diversos regidors si volien aportar algun 
tema que podia ser d’interès per a la ciutat, precisament perquè el Ple doni un espai 
de debat, en temes que si no els haguéssim portat aquí, tampoc haurien pogut 
presentar i explicar les seves opinions la resta de grups i fer-les públiques i ho portem 
al Ple. Si no volen no hi ha cap problema, deixarem de portar-los i ja està. 
Però no hem canviat per res el criteri de què és el que va a la Junta de Govern Local i 
què és el que va al Ple. No és veritat que només diguem que no al que ens presenta la 
CUP, tenim un criteri i analitzem les coses que es presenten al Ple, i a partir d’aquí 
decidim el sentit del vot.  
I ens agrada parlar-ne i poder-ho aprovar, per exemple el 0,5 % de l’IBI... se n’hi va la 
meitat del pressupost, anar aprovant les coses de les mocions. I per respecte, no 
volem aprovar mocions i després no fer-n’hi cas; si aprovem la moció, ens agrada 
poder-la tirar endavant. Estic convençut que algunes les hem aprovat i després no ha 
servit per res; llavors no és que tinguem cap mena de mania a ningú, tenim un criteri i 
intentem mantenir-lo, i a més tenim una responsabilitat que és a dins el govern 
d’administrar uns diners que no són il·limitats.  
Jo respecto absolutament la seva ideologia, vostè diu som de dretes, sí, sóc de dretes, 
però hi ha altra gent que es poden sentir malament perquè entenguin això; no sé si 
això és un criteri objectiu que serveix per aportar coses al bon funcionament de la 
ciutat.  
I llavors diu “no venen a les conferències”, ja li vàrem explicar bastant clar perquè no 
vàrem venir a la conferència, i vostès ho saben. Però cadascú pren les seves 
decisions, i després a partir d’aquí entenem quines són les relacions: les relacions són 
de col·laborar, tirar endavant la ciutat, aportar propostes, intentar ser constructius 
doncs hi ha determinades actituds. Que les relacions és només canya, canya, canya, 
doncs l’equip de govern pren també la seva posició. I de veritat que no té res a veure 
amb que sigui la CUP o que sigui ERC o que sigui OeC qui presenta la moció, 
l’analitzem, intentem raonar-ho, intentem veure a què ens obliga, hi ha coses que ens 
sembla que no podem renunciar-hi per més que ens agradaria; tan de bo poguéssim 
fer moltes altres coses.  
 
Intervé el Sr. Rubió. 
 
PRESSIÓ AIGUA HABITATGES CARRER GREDERA.- La pregunta que faré no la 
faig jo, me la fan veïns constantment. Ara s’estan fent obres a la zona del camí de les 
Rodes, al camí del Montsacopa, al carrer Gredera, per portar serveis a dalt del 
restaurant del volcà Montsacopa, i constantment m’estan demanant si això millorarà la 
potència d’aigua de les cases que hi ha en aquella zona. Els hi trasllado doncs 
aquesta pregunta dels veïns i veïnes. 
 
Respon el Sr. Gelis. Les obres que s’estan fent ara a la plaça de les Rodes i a tot el 
camí de pujada cap al volcà s’hi estan pujant els serveis –aigua, llum, fibra i 
clavegueram–. Això no afecta la pressió normal que puguin tenir les cases en aquest 
moment. Jo en aquest moment no sóc coneixedor que hi hagi problemes de pressió en 
aquella zona, a mi particularment no m’ha arribat, potser sí a l’Àrea d’Infraestructures 
ho saben, ja ho preguntaré. Però sí que li agrairia que si coneix algun cas en concret o 
algun grup de cases en concret m’ho digui, perquè ho farem mirar: mirarem quines 
pressions hi van i si es pot fer algun retoc, en funció de l’alçada hi pot haver algun 
problema, ho veurem.   
 
Intervé el Sr. Rubió. 
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CENTRE DELS VOLCANS.-  Com està el projecte del Centre dels Volcans?  En quina 
fase? I quants diners ens donen?  
 
Respon l’Alcalde. Jo crec que ho hem anat explicant. Pel Centre dels Volcans vàrem 
presentar un projecte en el que era l’E6 del FEDER, són ajudes europees gestionades 
pel Departament de Governació. El nostre projecte va ser aprovat i ens donen el 50 % 
de finançament del projecte. Aquest 50 % de finançament del projecte, com que 
nosaltres vàrem presentar un pressupost no tancat del tot, sinó aproximat, representa 
que la nostra proposta eren 4 milions d’euros i 1.850.000 euros ho tenim garantit per 
part del FEDER. I a més tenim converses amb la Diputació que ens diuen que el 
mateix tracte que farà amb els FEDER que es van presentar a través de la Diputació, i 
que hi aporta un 25 %, farà amb aquest nostre. No vàrem poder anar amb els FEDER 
de la Diputació perquè per la quantitat econòmica que presentàvem, no hi podia anar. 
Per tant en aquests moments jo crec que més o menys podem estar a l’entorn d’un 75 
% del finançament, ens falta un 25 %. Em sabrà molt de greu si hem de renunciar-hi, 
però fins que no tinguem clar que tenim un finançament, no començarem a caminar en 
el què és la definició estricta del projecte, que probablement haurà d’anar a concurs, 
que haurem de fer molts tràmits. Però fins que no tinguem això justificat, i hem d’anar 
fins aquests 4 milions per aconseguir que el que hem demanat sigui real, estem en 
aquesta situació.  
Jo sóc optimista, és 2018, 2019, 2020 i crec que ens en sortirem i podrem tirar 
endavant aquest tema del Centre dels Volcans, al que els convoco a participar-hi, 
quan sàpiguem que aquest projecte realment pot tirar endavant. Podem discutir ara de 
models sense saber si pot tirar endavant, però en el moment que tinguem garantit que 
això podrà tirar endavant, de veritat que en parlarem a bastament i intentarem posar-
nos d’acord, entenent que nosaltres defensarem el nostre criteri. No perquè ens agradi 
més un o un altre, sinó perquè creiem que és una de les responsabilitats de govern 
exercir la responsabilitat, decidir cap on ha d’anar la ciutat, perquè els ciutadans ens 
van votar, única i exclusivament per això. 
Estic segur que en les pròximes setmanes o mesos concretarem d’on pot sortir aquest 
altre 25 % de finançament, i quan tinguem un finançament de fins a 4 milions d’euros 
ens asseurem amb els partits polítics i entitats, per decidir definitivament, adaptat al 
projecte que nosaltres vàrem presentar, els detalls de tot el que hi pot anar a dintre o 
de com ho hem d’organitzar, per definir exactament què és el que es presenta al 
Centre dels volcans. Poden estar segurs que en parlarem i que havíem de bastir un 
projecte per presentar-lo però després discutirem totes les aportacions que ens vulguin 
fer. Jo crec que és un projecte molt important i em sabria greu haver-hi de renunciar 
perquè no acabem de tenir els recursos econòmics per tirar-lo endavant, quan hem 
arribat fins on hem arribat.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Tenim dues preguntes també, continuem amb el tema 
habitatge.  
 
PISOS DE SANT MIQUEL.-  Pel  que fa als vint-i-vuit pisos de St. Miquel, volíem 
saber: quants s’han adjudicat? Quantes cartes s’han enviat per a oferir els pisos que 
encara no s’hagin pogut atorgar? Quants contractes de lloguer s’han formalitzat fins a 
data d’avui? Quantes ofertes han estat rebutjades per motius econòmics? Quantes 
ofertes han estat rebutjades per altres motius. 
 
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Els hi recordaré que eren 28 habitatges, d’aquests 17 
estaven destinats a joves, 6 per a gent gran i 5 per a famílies monoparentals.  
Em demanava exactament les cartes que s’havien enviat, a dia d’avui s’han enviat 270 
cartes, de les quals 168 és al grup de menors de 35 anys, 80 al grup de majors de 65 
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anys i 22 al grup de famílies monoparentals. D’aquestes 270, 212 han respost que no, 
que són 113 a menors de 35 anys, 79 a majors de 65 anys i 20 a grups 
monoparentals. Els que han dit que sí són 5 del grup de menys de 35 anys, 1 del grup 
de majors de 65 anys i del grup monoparental, amb un total de 7.  
I en aquests moments estan en circulació 51 cartes: 
- Les que no hem tingut resposta en 7 dies: el grup de menys de 35 anys han estat 

37, el grup de més de 65 anys han estat 29 i el grup monoparental han estat 9.  
- Que no han comparegut: per menors de 35 anys 3, per majors de 65 han estat 6 i 

per monoparentals han estat 2.  
- Per renúncies directes una vegada han rebut la carta: per menors de 35 anys han 

estat 5, per majors de 65 anys ha estat 1 i per monoparentals han estat 0, amb un 
total de 6.  

- Ens han vingut retornades 109 cartes: 67 pel grup de menys de 35 anys, 33 pel 
grup de majors de 65 anys i 9 el grup de monoparentals. I després malauradament 
n’hi ha hagut 10 que les persones havien mort, que per tant serien els majors de 
65 anys. 

A dia d’avui sempre hi ha el doble o el triple de cartes en circulació que pisos a 
adjudicar.  
I com a últim tema que havia demanat vostè, en aquests moments hi ha 5 pisos 
pendents d’adjudicar; seguint una mica amb els grups: 2 pisos són del grup de menors 
de 35 anys, 2 pisos són del grup de majors de 65 anys i 1 pis del grup de 
monoparentals.  
 
Intervé la Sra. Tresserras.  
 
PISOS ENTITATS BANCÀRIES.- Pel que fa a l’expropiació forçosa de l´ús temporal 
d’habitatge buit per causa d’interès social, ens van donar les dades de 31 pisos en 
mans de quatre entitats bancàries. Volíem saber si ens poden dir què els han respost, 
si  s’han iniciat els expedients d’expropiació?  
I de la resta, que eren 47 els hi volíem demanar si han començat a parlar més 
àgilment, com deien vostès, amb les altres entitats bancàries.  

 
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Referent als 78 pisos que vàrem comentar, dels quals 31 
pisos ja han començat l’expedient i 47 estan en negociacions. Sí que li puc dir que 
aquests 47 sí que estem en negociacions i ens hem trobat amb alguna entitat més de 
manera fluïda i alguna altra no tant, però sí que a tots li he de comentar que  tenim les 
portes obertes, hem tingut ja més d’una reunió a Barcelona per aquest tema amb les 
entitats, i estem a l’espera de la seva resposta.  
Llavors pel que fa als 31 pisos, el que es va fer des de l’Ajuntament va ser un tràmit 
informatiu a aquestes entitats financeres, que és el procediment que preveu la llei. No 
obstant això, en els 31 casos han estat recorreguts. Nosaltres només informàvem i ells 
ens han recorregut aquest tema. El que estem fent ara és amb tota aquesta 
documentació d’aquests recursos que ens han fet arribar, estem avaluant quins 
d’aquests 31 pisos, entre cometes, podem continuar aquest procés i en quins, 
malauradament l’hem de parar. Quan tingui més informació al respecte, ja els 
informaré.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
LLAMBORDES CARRER SERRA I GINESTA.- S’han acabat les obres del carrer Serra 
i Ginesta, que per cert se’ls felicita, ha quedat bé. Però tenim una curiositat, de saber 
què se n’ha fet de les llambordes? Perquè se n’han tornat a col·locar un seguit, però 
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n’hi havia moltes més allà, a veure si queden dipositades a Olot o si està pensat fer 
alguna altra cosa amb aquestes llambordes? 
 
Respon el Sr. Gelis. De llambordes ens en queden molt poques a la ciutat, 
poquíssimes, i totes les que podem o quan fem una reparació o modificació d’algun 
carrer i les podem guardar, les guardem a la Brigada municipal, al magatzem, perquè 
dintre de poc temps potser no en tindrem. N’hem utilitzat algunes per exemple al carrer 
Pardal, que hi ha formigó i també llamborda. Però no en tenim gaires i totes les que 
ens sobren procurem guardar-les per un futur. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts d’onze de la nit i per constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


