ACTA NÚM. 9
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 31 D’AGOST DE 2017
1a. CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2017000009

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 31 d’agost 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), Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT –
DC), Maria del Mar Roca i Reixach (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), Lluís Juncà i
Pujol (ERC), Manel Mitjà i Batlle (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).
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.- DESPATX OFICIAL
Intervé l’Alcalde. Només fer referència a la visita que el dia 1 d’agost ens va fer l’Hble.
Conseller Sr. Josep Rull, acompanyat del Sr. Ricard Font, Secretari per a la Mobilitat i
del Sr. Pere Saló, Director dels Serveis Territorials d’Urbanisme a Girona, per parlar de
la variant, per presentar-nos un possible calendari que proposaven ells des de
Territori, crec que és una visita important, crec que també és important aquesta unitat
que continuem tirant endavant amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, l’Ajuntament de
Les Preses i l’Ajuntament d’Olot i per tant, em semblava que valia la pena que en
donéssim compte aquí al Ple.
Les altres coses són coses més aviat menors perquè evidentment el mes d’agost és
un mes en que baixa aquesta activitat, sí que volia tornar a fer referència al que és al
nostre entendre l’èxit del Workshop organitzat per RCR que ha comptat amb
moltíssima participació. Han estat a l’Hospici, crec que han estat bé, jo no hi he pogut
anar-hi però sí que hi ha hagut representants de l’Ajuntament, i especialment el 1r.
Tinent d’Alcalde, Sr. Pep Berga, que hi ha anat habitualment i també en volia donar
compte dins el que és el Ple de la nostra valoració i després dos coses menors però
crec que també tenen importància:
- La 64ena. edició de la Tossols-Basil. Em varen dir que és la única travessa o l’única
que queda ja en riu perquè a pràcticament a pertot han desaparegut, les altres son al
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mar, en pantans, en altres llocs però aquí el Club Natació continua tenint una
magnífica organització, amb uns paratges fantàstics i per tant també donar-ne compte
aquí al Ple i felicitar-los i també al final la música la Parc Nou, una activitat que a
vegades passa una mica desapercebuda, que té una molt bona participació, una molt
bona acollida i també en volia fer-ne esment.
Val a dir que no parlarem en aquí en el despatx oficial, que és on ho fem habitualment,
del rebuig a la violència de tot el que ha passat a Barcelona, perquè tenim una moció
específica i per tant aquest tema el deixaríem per a la moció que crec que és el que
correspon.
A continuació el Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit el
primer Tinent d’Alcalde durant el mateix període :
- el dia 10 d’agost va assistir a la xerrada d’Angels Margarit que va tenir lloc a l’Hospici,
en el marc del Workshop organitzat pel despatx RCR.
- el dia 11 d’agost va presenciar el partit de futbol de la Unió Esportiva Olot contra el
Girona FC, que es va disputar a la nostra ciutat en homenatge i agraïment al que fou
capità de l’equip olotí, Abel Solé, jugador que més partits ha jugat en la història del
Club.
- el dia 12 d’agost va assistir a l’acte d’inauguració de l’ascensor de l’Orfeó Popular
Olotí.
- el dia 15 d’agost va participar de l’arrossada que es va celebrar a les Fonts de Sant
Roc, en el marc de la festa del barri.
- el dia 16 d’agost, va assistir a l’acte de benedicció de les aigües de Sant Roc i al
vespre va donar la benvinguda als diferents balladors de la faràndula al pati de
l’Hospital.
- el dia 17 d’agost va assistir a la xerrada de Diaz i Garcia que va tenir lloc al pati de
l’Hospici en el marc del Workshop organitzat pel despatx RCR.
- el dia 18 d’agost va ser present a la cloenda del Workshop organitzat pel despatx
d’arquitectes RCR, que va tenir lloc al pati de l’Hospici.
- el dia 25 d’agost va assistir a la reinauguració de la cafeteria de la nostra ciutat
“Nabila Cafè” ubicat al c/ Veneçuela 1, al Festival Esdansa de les Preses i finalment al
Concert de la Sra. Karma que va oferir a la Plaça Campdenmàs.
- el dia 26 d’agost va presidir l’acte de reconeixement als alumnes de ciutat i comarca
amb millors notes a les PAU, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament
i a continuació va ser present a la recepció que es va oferir a l’espai “Esdansa” de les
Preses, presenciant l’espectacle que va tenir lloc a continuació.
- i el dia 27 d’agost, va participar d’una banda, del dinar de la festa del barri de les
Planotes i de l’altra de l’actuació de Música al Parc Nou.
I a continuació, dóna compte dels actes i reunions a les quals ha assistit ell, com a
alcalde titular :
-Al lliurament de trofeus de la travessia Tossols-Basil que va tenir lloc el diumenge 27
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d’agost.
3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2017LDEC002069 al 2017LDEC002403.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
5.1. - DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2017021863
Núm. expedient: SG052017000011

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

7

Personal eventual contractat
a agost de 2017

2
(dedicacions completes)

Adscripció

Serveis generals

El Ple es dona per assabentat.
5.2. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ PER PART DE L'IMCO DEL PREU
PÚBLIC DEL CATÀLEG EXPOSICIÓ "L'ART DÓNA LA BENVINGUDA AL LLOP"
Núm. de referència : X2017021877
Núm. expedient: CPG62017000008

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 18
de juliol de 2017, del preu públic corresponent al catàleg “ Llopart. L’art dóna la
benvinguda al llop” per un import de 10,00 euros (IVA inclòs).
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El Ple es dona per assabentat.
6.1.- APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A LA TRANSFERÈNCIA DE LA TAXA
TURÍSTICA.
Núm. de referència : X2017021910
Núm. expedient: IM052017000011

Vist que la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (en endavant Llei),
crea aquest impost com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya. L’impost sobre
les estades en establiments turístics (en endavant impost) grava la singular capacitat
econòmica de les persones físiques que es posa de manifest amb l’estada en els
establiments i equipaments que s’assenyalen a l’article 103.3 de la Llei.
Vist que l’impost té per objecte nodrir el Fons per al foment de turisme (en endavant
Fons o FFT), regulat a l’article 115 i 116 de la Llei, que es crea com a mecanisme
destinat a finançar polítiques turístiques per al millorament de la competitivitat de
Catalunya com a destinació turística. Aquest Fons es dota amb els ingressos obtinguts
de l’impost, els quals resten afectats a les despeses directament relacionades amb els
objectius que s’estableixen a l’article 116 de la Llei, és a dir, la promoció turística de
Catalunya; l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció,
preservació, recuperació i millorament dels recursos turístics; el foment, la creació i el
millorament dels productes turístics i el desenvolupament d’infraestructures
relacionades amb el turisme.
Vist que l’article 116.2 de la Llei estableix que el 30% de la recaptació del Fons ha
d’ésser destinat a les administracions locals, en funció de la recaptació efectiva de
l’impost en el seu àmbit territorial. A més, el Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament de Fons per al foment del turisme (en endavant Decret),
estableix a l’article 6.5 que el percentatge del Fons amb destí local el gestionen els
respectius consells comarcals en substitució d’aquells ajuntaments en l’àmbit territorial
dels quals la recaptació anual per exacció de l’impost no hagi superat el llindar dels
6.000 €, dins l’exercici immediatament anterior.
Vist que en data 19 de setembre de 2013 el Consell d’Alcaldes de la Garrotxa va
acordar que la taxa turística recaptada a la comarca es revertís efectivament en el
territori i que la millor forma seria en el marc d’una estratègia i actuació conjuntes a
tota la comarca. A més, atès que la taxa turística es genera a partir de les estades en
els establiments turístics, es va considerar que calia que aquests recursos
s’implementessin de forma consensuada amb l’Associació Turisme Garrotxa, entitat
que agrupa al sector públic i privat de la comarca.
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 el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament d’Olot per a la transferència de la taxa turística.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Presenta la proposta el Sr. Estanis Vayreda. Com recordaran, el mes passat ja varem
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parlar de la taxa turística, i varem explicar que una part d’aquests diners recaptats amb
aquest impost es retornen als municipis. Fins aquest any, es retornava un 30% de la
recaptació del territori, a partir d’enguany un 50%.
Amb la voluntat que aquests diners tinguin impacte en la millora del territori i la
competitivitat del sector turístic, es marca que:
- la recaptació dels municipis que no arribi als 6.000 euros anuals es
traspassaran als consells comarcals.
- I la recaptació dels municipis que superin els 6.000 euros anuals, es
traspassaran als mateixos ajuntaments d’aquests municipis.
Des dels inicis de la taxa sempre Olot i Montagut han superat aquesta quantitat. El
2014 s’hi va afegir Santa Pau. Al 2015 s’hi va afegir la Vall de Bianya i el 2016 s’hi va
afegir la Vall d’en Bas. La recaptació dels 16 municipis restants va al Consell
Comarcal.
Des del 2013 a la Garrotxa hi ha un acord del consell d’alcaldes de concentrar tota la
recaptació en el marc de Turisme Garrotxa, que aglutina tots el sector públic i privat de
la comarca. Aquest acord era informal, i amb la voluntat de donar-hi formalitat i facilitar
les justificacions de la taxa es proposar signar aquest conveni entre l’Ajuntament d’Olot
i el Consell.
Amb dos acords principals.
1. que ens comprometérem com a Ajuntament a transferir la taxa.
2. que ho fem per 4 anys, amb una pròrroga fins a 4 més.
En aquests darrers anys, des de 2012 fins el 2016, la taxa turística a la Garrotxa ha
recaptat 360.000 euros, i un 30% és el que ha anat retornat al consell o als diferents
municipis, i llavors, tots aquests recursos s’han gestionat de forma conjunta amb
Turisme Garrotxa.
Fins ara a quins projectes s’han dedicat?
Majoritàriament, cada any es dediquen bona part dels recursos al manteniment de la
xarxa de senders d’Itinerania.
També a accions de millora de la qualitat de la informació que es dóna als visitants,
com la web, formació o edicions turístiques.
Crec que és bo que posem en relleu el consens entre ajuntaments i entre sector públic
i privat per a decidir polítiques turístiques a la comarca. I cal posar-ho en valor, perquè
no a tot arreu és així. Creiem que sumant tots junts, multipliquem els resultats.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només una petita observació,
en principi les finalitats i els objectius que fins ara ha tingut aquesta taxa i l’acord dels
municipis de la comarca hi estic d’acord, però la petita observació seria que, sí no ho
he entès malament la durada era de 4 anys prorrogables, llavors a mi em sembla que
el més just seria fer-ho coincidir amb els mandats de l’equip de govern, de manera que
qui pugui venir d’aquí a dos anys no estigui condicionat per aquest acord i així sí que
vindrien ja de quatre en quatre, pensant que si continua sent una bona feina no hi
hauria cap problema però em semblaria millor fer-ho d’aquesta manera.
Intervé el Sr. Rubió en nom del grup municipal CUP. Nosaltres en aquest cas estem
d’acord en molts dels arguments que ha exposat el sr. Regidor, però nosaltres ens
abstindrem en aquest punt perquè pensem que els diners recaptats en la taxa turística
no només han d’anar destinats estrictament en la promoció del turisme i retornar al
sector privat, perquè el turisme precisament no només afecta al turisme, és un sector
que afecta a molts àmbits de la vida social i pública dels municipis i de les comarques
per tant, en aquest cas ens abstenim per aquest fet, perquè pensem que no només
hem de destinar aquesta recaptació en el sector privat i en la promoció del turisme,
sinó que ens agradaria destinar-ho a altres coses.
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Intervé el Sr. Quintana en nom del grup municipal ERC. Nosaltres ho veiem bé,
entenem que tal com explicava el regidor, l’Ajuntament d’Olot podria decidir no fer
això, podria decidir amb els diners que recapta, fer les seves polítiques com fa
igualment i em semblava que visionar ja aquesta idea que la comarca tant en l’àmbit
del turisme com amb molts àmbits, per molts motius, perquè és una marca d’identitat,
perquè amb el tema del turisme ens identifica com un tot i com dic, independentment
que llavors cada població pugui fer accions concretes, em sembla que sempre ha estat
una bona estratègia i a més a més nosaltres sí a més aquests diners, entre cometes
eh, sí els diners estan en mans de “Turisme Garrotxa”, em sembla que l’ús que en fan,
em sembla que el cas d’Itinerània, que és un projecte pensat per molt de temps, a llarg
termini i que a vegades no som conscient del que aporta a la comarca, d’un turisme
que ens agrada més com gent que bé potser més de d’Europa i ve aquí a fer
passejades i fan estades llargues, nosaltres ens sembla que per tots aquests motius
ens sembla un conveni molt objectiu i hi estem d’acord.
Intervé el Sr. Vayreda. Això que em deia Sr. Garcia ho comentaré amb el Consell, jo
ara desconec la raó perquè s’ha fet 4 anys més 4, no sé sí era en l’acord que el dia del
Consell d’Alcaldes es va acordar i en tot cas ho parlarem, si és que es pogués fer
alguna modificació, a veure què.
En quan al que comentava el Sr. Rubió, deixar clar que aquests diners no van al sector
privat, en cap cas els diners de la taxa van al sector privat, són diners que s’inverteixen
en projectes que fa el sector públic i en projectes per exemple de patrimoni natural,
amb la xarxa de senders, en gaudeixen com deia el sr. Quintana molts visitants però
també en gaudim molts olotins i garrotxins i per tant s’inverteix sempre en temes de
patrimoni i en cap cas és per donar ajudes o donar subvencions a hotels o restaurants
sinó que sempre són accions que han d’ajudar a millorar el patrimoni turístic que té el
territori i al Sr. Quintana, totalment d’acord sobretot amb el tema que ens comentava
d’Itinerània, només matisar que formalment qui acabarà executant aquest diners serà
el Consell, per qüestions de la Generalitat, perquè no ho pot fer l’Associació, però si
que serà l’Associació la que marca els criteris i els projectes i formalment qui
presentarà, qui rep els diners i qui justificarà els diners serà el Consell Comarcal però
com bé deia sota el mandat de l’associació Turisme Garrotxa.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP).
7.1. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I ORGANIGRAMA DE
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT I LA REGULARITZACIÓ DELS
CONCEPTES RETRIBUTIUS DE LA PLAÇA TAE ENGINYER CAP D’ÀREA.
Núm. de referència : X2017021954
Núm. expedient: AL032017000040

Per Decret de 19 de maig de 2016 s’acorda l’encàrrec de la realització del projecte de
“Redefinició de les àrees d’Urbanisme, Infraestructures, Brigada i Informació del
Territori de l’Ajuntament d’Olot“, al senyor Ramon Prat Molas (DNI 77907555 J),
comportant aquest encàrrec la direcció general de les àrees integrades.
El projecte consta de 3 fases:
FASE 1: Integració de les àrees d’Urbanisme i Infraestructures (2016-2017)
FASE 2: Integració Brigada (2017-2018)
FASE 3: Integració AIT (2018-2019)
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A cadascuna d’aquestes fases li correspon un increment retributiu en concepte de
compensació econòmica a raó de:
FASE 1.........................12.000 euros/any = 857,14 euros/mes
FASE 2.........................4.000 euros/any = 285,71 euros/mes
FASE 3.........................2.000 euros/any = 142,85 euors/mes
En el mateix decret d’encàrrec del projecte ”Redefinició de les àrees d’Urbanisme,
Infraestructures, Brigada i Informació del Territori de l’Ajuntament d’Olot”, de data 19
de maig de 2016, s’aprova la direcció de l’Àrea d’Infraestructures i Obra Pública al Sr.
Ramon Prat Molas així com la retribució econòmica en concepte de compensació fixat
per aquesta primera fase de 12.000 euros/any que correspon a 857,14 euros/mes per
14 mensualitats i amb efectes del mes de maig de 2016 i que correspon a la FASE 1.
En decret de data 23 de juny de 2017 s’acorda la integració de l’Àrea de Brigada al Sr.
Ramon Prat Molas que passarà a exercir la direcció general de les àrees
d’Infraestructures i Obra Pública i Brigada. S’aprova també a la mateixa resolució
l’increment retributiu en concepte de compensació econòmica per import de 4.000
euros/any i a efectes d’1 de maig de 2017. que correspon a raó de 285,71 euros/mes
per 14 mensualitats i que correspon a la FASE 2.
Constatar que queda pendent d’aplicació la FASE 3 del projecte, que comportarà
l’encàrrec de la direcció general de l’Àrea d’Urbanisme, Obra Pública, Brigada i
Informació del Territori que està prevista per l’exercici 2018-2019 i que requerirà per a
la seva implementació haver superat la fase anterior.
Al marge de la implementació del projecte “Redefinició de les àrees d’Infraestructures,
Obra Pública, Brigada i Informació del Territori de l’Ajuntament d’Olot“, i per l’adaptació
del mateix a la plantilla i a l’organigrama del personal de l’Ajuntament es proposa
adoptar l’acord d’adaptar la plantilla del personal i l’organigrama on hi figuri la creació
de l’Àrea d’Infraestructures i Obra Pública i Brigada, sota la direcció del TAE enginyer
cap d’Àrea Ramon Prat Molas, i preveure per a l’exercici 2018 en la modificació anual
de la plantilla com a document annex del pressupost, la integració de l’Àrea AIT.
Un altre aspecte que recull la proposta és la regularització dels conceptes retributius
de la plaça que ocupa el Sr. Ramon Prat Molas en dos aspectes:
1. La modificació del Complement de Destí de la plaça TAE enginyer Cap d’Àrea
d’Infraestructures i Obra Pública i Brigada del nivell 28 actual al nivell 30 de
complement de destí.
2. La modificació del complement Específic, que passarà de la quantia actual de
1526,13 euros/mes a 1924,69 euros/mes per 14 pagues.
Vist l’informe de la Gerència de l’Ajuntament que acompanya la proposta. Vist l’informe
NI022017000691 subscrit per part de la Secretària General, l’Interventor Municipal i la
Cap de RRHH, on entre d’altres aspectes, qüestionen atès el caràcter objectiu del
complement de destí i del complement específic,
que s’ha de valorar
independentment de la persona que ocupa la plaça; en tant que la retribució de
caràcter subjectiu es materialitza en altres conceptes retributius (productivitat) i a més
suggereixen esperar a la resolució de l’estudi de la relació de llocs de treball (RLT),
projecte que està encarregat i en fase de redacció.
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El President de la Comissió Informativa del Ple proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer: Aprovar la modificació de la plantilla en el següent sentit:
Àrea d’Infraestructures i Urbanisme.
1 TAE enginyer cap d’Àrea- Ramon Prat Molas
A1- Nivell 28
Que passarà a ser:
Àrea d’Infraestructures i Obra Pública, Brigada
1 TAE enginyer Cap d’Àrea-Ramon Prat Molas.
A1- Nivell 30
Segon: Aprovar la modificació de l’organigrama en el següent sentit:
Àrea d’Infraestructures, Obra pública i Brigada
Director d’àrea

Ramon Prat Molas
Infraestructura i Obra pública

Brigada Municipal

Tercer: Aprovar la modificació del nivell de complement de destí de la plaça TAE
enginyer cap d’Àrea d’Infraestructures i Urbanisme i Àrea Brigada, del nivell 28 al 30.
L’import passarà de 849,30 € / mes a 988,23 €/mes, per 14 pagues.
Quart: Aprovar la modificació del complement específic de la plaça TAE Cap d’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada de 1526,13 euros/mes a 1924,69 euros/mes
per 14 pagues.
Cinquè: Aprovar fixar la retribució com “altres complements”, en la quantitat de
1472,25 euros/mes per 14 pagues.
Presenta la proposta l’Alcalde. Intentaré explica’ls-hi amb tot el recorregut perquè hem
decidit fer això. A dintre la organització interna de l’Ajuntament, ens va semblar que
especialment l’àrea d’urbanisme necessitava un lideratge ferm per intentar-lo
dinamitzar, estem amb una situació que a vegades es dona una mica complicada,
perquè hi ha un arquitecte amb molts anys de servei a la casa que en aquests
moments esta molt a la vora de la pre-jubilació, l’hem substituït, una persona jove, amb
una altra dinàmica. Tenim també una altra persona amb una situació de salut delicada,
necessitem fer-hi canvis importants de personal, ens semblava que era una àrea en la
que valia la pena de fer-hi un esforç des del punt de vista organitzatiu i per això
desprès de pensar-ho, després de valorar diverses opcions, no només en aquest
mandat sinó que això ja ve des el mandat passat, ens va semblar que una bona
solució més enllà de posar un gerent específic a Urbanisme o de muntar com hi havia
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hagut en el seu moment, la Unitat de Projectes Estratègics, on els grans projectes es
tractaven específicament a part d’aquesta àrea, ens va semblar que teníem la persona
adequada per poder tirar endavant doncs aquesta feina, a més una persona que
treballava dins la casa, que treballava a plena satisfacció, que el coneixíem, que
estava implicat, i per això se’ns va acudir i així ho varem tirar endavant, modificant les
àrees d’Urbanisme, Infraestructures, Brigada i Informació del Territori posant-hi al
capdavant de totes elles al Sr. Ramon Prat, que en aquests moments era enginyer
però únicament de l’Àrea d’Infraestructures.
Això portem jo crec que ja més d’un any funcionant així, jo crec que funciona i ens ha
funcionat molt i molt bé, que la seva feina la estem valorant molt positivament, no
buscàvem canvis de responsabilitat, buscàvem lideratge, buscàvem idees, buscàvem
recolzament a les idees que teníem nosaltres per tirar endavant tots aquests projectes
que durant aquest mandat hem pogut tirar endavant i que tenen molt a veure tant amb
Infraestructures com a Urbanisme i evidentment aquesta nova responsabilitat havia
d’anar acompanyada amb un canvi en les retribucions.
Val a dir en aquest punt també que, després de 4 o 5 anys, és a dir pràcticament tot el
mandat passat amb una situació de crisi econòmica i mantenint congelats
pràcticament totes les retribucions dels treballadors de l’Ajuntament, en els que els hi
agraeixo l’esforç que varen fer perquè realment ens varen ajudar moltíssim, que ara el
moment en que teníem possibilitats de millorar aquestes retribucions, ho fa l’Estat amb
aquestes puges petites de l’u, del dos per cent, que han anat plantejant des del govern
de l’Estat, nosaltres ens semblava que valia la pena que ho féssim i recollíssim una
petició que ens han fet des del Comitè dels Treballadors de fer tot una revisió global de
tots els llocs de treball, més enllà que algunes decisions les hem hagut d’anticipar en
el resultat d’aquesta decisió.
Val a dir que aquest cas és una de les decisions que hem anticipat, però n’hi ha
d’altres en àrees especifiques on hem posat o més personal o hem pujat una mica les
retribucions que ens poguessin demanar, perquè necessitàvem que aquestes àrees
funcionessin, ens semblava que era important pel lideratge, què quan la gent
s’esforçava val la pena que se’ls reconeix-hi i, ara no els hi podré detallar exactament
però des de Recursos Humans o des de la Gerència els hi podran explicar, són
diverses les àrees de l’Ajuntament on hi hem fet algunes coses i això ens ha valgut,
ens ha provocat una queixa, una queixa en general que tothom vol que millorem les
seves condicions laborals i això és legítim i això es lògic i això ho entenc i això ho
respecto, el que passa és que la resposta sempre ha estat la mateixa, tots alhora no
ho podem fer-ho, farem aquesta revisió de llocs de treball, a on ens ha semblat que
era urgent actuar, hem actuat, farem la revisió de llocs de treball i a més ens
comprometem i d’aquí a una parell de mesos tindrem el Ple dels pressupostos,
posarem en els pressupostos una partida específica per començar a implementar les
conclusions, les recomanacions que ens puguin fer des d’aquesta revisió de llocs de
treball, i anirem fent-ho ordenadament i ens agradaria que poguéssim arribar a tothom
a dintre les disponibilitats pressupostàries.
A dintre tot aquest escenari que té a veure amb la reestructuració de l’Àrea
d’Urbanisme, amb la figura d’en Ramon Prat que fa un any que està fent aquest feina i
que l’està fent a plena satisfacció i que l’està cobrant amb el complement que havíem
pactat amb ell d’una manera ordenada, no tot de cop i volta sinó en tres fases,
demostrant en cada una de les fases que havia complert els objectius amb els que ens
havíem fixat aquesta reforma del seu sou, aquest complement del seu sou, doncs ara
ve a Ple aquesta, no han vingut les altres perquè no era necessari, perquè una petita
part varem pactar de que ho posaríem en el que se’n diu el complement de destí. Val a
dir que el complement de destí és responsabilitat del Pel i per això venim al Ple, les
altres per un decret d’Alcaldia les hem pogut fer sense més informació o més
necessitats que això.
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Crec que també val la pena destacar que aquest complement de destí, la part que
posem en el complement de destí no ve a representar més enllà d’un 25 per cent del
que és la millora retributiva que hem fet en el senyor Ramon Prat. Això va lligat també
amb un canvi en l’organigrama funcional de l’Ajuntament, creiem que aquesta Àrea
d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada a on posem com a director de l’àrea el
senyor Ramon Prat i per tant hi ha també un canvi en l’organigrama que s’havia de fer.
Aquesta és l’explicació que s’havia de fer, abans d’entrar al Ple parlant amb el Sr.
Garcia em deia, home això ho hauríem d’haver parlat amb més calma abans, en un
altre moment, és possible, jo tampoc estava ben convençut que acabéssim vinguent a
Ple, en fi, li dono tota la raó, és veritat i em disculpo, és possible que amb una Junta de
Portaveus s’hagués pogut explicar més bé això i aquesta és la proposta que portem a
Ple que és aprovar aquesta modificació del nivell de complement, aprovar la
modificació del complement específic i aprovar i
fixar la retribució d’altres
complements amb les quantitats que tenen vostès detallades en les propostes del Ple.
Intervé el Sr. Garcia portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres votarem en contra
d’aquesta proposta, com vostè bé ha explicat, això és un projecte que es porta a terme
o s’inicia al maig de l’any passat, ja en aquest primer moment hi ha un informe contrari
a aquesta proposta tal i com està plantejada, aquest informe contrari el fa la Secretària
General i el Cap de Recursos Humans i és un informe molt complert de vuit pàgines on
en tot cas, només llegiré alguns dels aspectes que fan ressaltar per estar i justificar
estar-hi en contra.
Diu, les modificacions dels complements de destí específics requereixen que siguin
fixades prèviament a través de la negociació col·lectiva, cosa que no ha passat i que
es modifiqui la relació de llocs de treball acordat amb el procediment administratiu
corresponent. La relació de llocs de treball val a dir que s’està fent en aquests
moments i el més prudent hagués estat que s’hagués acabat. També ressalten que sí
es tractés del complement de productivitat, la meritació no pot ser immediata, com s’ha
fet, atès que l’avaluació es fa quan finalitzi la integració de l’àrea i és en aquest
moment que cal valorar aquesta retribució sí és merescuda o no, és més, l’informe i el
decret ja concreten la retribució que percebrà el senyor Prat sense tenir present si es
compliran els objectius fixats, no es concreten ni els objectius a assolir ni els criteris
tècnics d’avaluació, ni qui avaluarà etcètera i quin serà el rendiment, interès, motivació
personal o individual de l’empleat que exigeix aquest complement. Destaca també que
en matèria de Recursos Humans s’han aplicat criteris diferents a situacions similars,
per tant una clara discriminació, en tant que s’han denegat increments retributius
argumentant que calia fer un estudi global de les retribucions de l’Ajuntament per tal de
valorar si s’incrementen, sí l’increment que es demanava era ajustat i ara l’increment
retributiu que es proposa des de l’Àrea de Gerència s’atorga sense que s’hagi efectuat
aquest estudi global que s’exigia anteriorment.
Atès que la realització amb caràcter general de la relació de llocs de treball, descripció,
valoració entre l’Ajuntament i els seus organismes estava pendent en aquell moment,
parlem del maig del 2016, l’increment retributiu proposat hauria de tenir per tant un
caràcter personal amb tant sols expectativa de dret a percebre a posteriori de la
verificació de l’assoliment de l’empleat d’aquests objectius i ràtios fixats d’acord amb
les especificacions aprovades.
Vista la proposta de ratificació que avui proposen, tant el PDeCAT com el PSC, a la
Secretaria General i al responsable de Recursos Humans s’hi ha afegit també en
contra l’Interventor i tornen a presentar un nou informe contrari a aquesta proposta de
l’equip de govern. Per no cansar i per només ressaltar també, com he fet abans,
alguns dels punts, aquest projecte té tres fases, només s’han implementat de moment
dos i un dels aspectes que ells justifiquen per oposar-s’hi és raons d’oportunitat ja que
fora aconsellable la tramitació conjunta de les tres fases.

Mod ACTS_DP06

10

Pel que fa al complement de destí que vostè també ha esmentat, els sotasignants
consideren que no es procedent una modificació dels nivells de complement de destí
de manera individual per una plaça concreta sense tenir en compte que els conceptes
que retribueixen aquest complement en cap cas són conceptes subjectius referits a la
persona que ocupa la plaça, sinó que retribueix les funcions especifiques de la plaça
independentment de la persona que l’ocupa, per retribuir capacitats i aptituds
personals la normativa preveu altres conceptes com poden ser l’incentiu de
productivitat, complements transitoris o altres complements i no de la manera que ho
ha fet. En cap cas el complement de destí retribueix la major responsabilitat que
assumeix un treballador, que és una de les justificacions que vostè ha esmentat, que
és la motivació de la proposta que es presenta i argumentada en la direcció de les tres
àrees sota un mateix cap.
Convé recordar que l’Ajuntament d’Olot té en procés d’elaboració un estudi de llocs de
treball encarregat ara al maig del 2017 i per tant aconsella que fora oportú esperar el
resultat d’aquest estudi. Les recomanacions que fan i subscriuen aquest informe
consideren que traspassa els límits d’una simple recomanació i que obvia els criteris
d’oportunitat i és que cap plaça, cap, hauria de ser requalificada ni cap retribució
hauria de ser modificada excepte les fixades amb caràcter general sense disposar de
les relacions de llocs de treball, cosa que s’està fent, torno a reiterar i que es podria
haver esperat una mica de temps.
Manifestar també que l’Ajuntament ha argumentat i fonamentat en la falta de disposició
de l’estudi de relació de llocs de treball per denegar-lo i posposar la qualificació dels
conceptes retributius als sol·licitats per altres treballadors i treballadores d’aquest
Ajuntament.
Pel que fa al complement específic, està destinat a retribuir les condicions particulars
d’alguns llocs de treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació,
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat. L’establiment o modificació del
complement específic exigirà amb caràcter previ que a la corporació s’efectuï una
valoració de llocs de treball atenent a les circumstàncies abans expressades, reiterem
que actualment l’Ajuntament d’Olot no disposa d’una relació de llocs de treball
aprovada, aquesta està en fase de redacció després d’haver estat encarregat com
hem dit i aprovat a la Junta de Govern del maig i s’ha iniciat ja la primera fase i s’ha fet
la presentació als diferents col·lectius i s’han tramitat les enquestes individuals i estan
programades les entrevistes. En el supòsit d’ometre la recomanació que fan ells i
prosperar la proposta i en tant que un dels conceptes és retribueix amb el complement
específic és la incompatibilitat amb l’exercici d’una altra activitat i seguint el criteri de la
Junta de Govern Local del disset, s’hauria d’exigir a aquest funcionari que ocupa la
plaça, que actualitzi la declaració d’incompatibilitats.
L’altre aspecte seria el que vostè ha esmentat, en la conversa aquesta que hem tingut,
que tota aquesta proposta genera uns canvis tant importants i afecta tant a la política
de l’Ajuntament que ens hagués semblat adient, i és el que li he suggerit, haver cridat
als equips de l’oposició per dir quines propostes de canvi i modificació volien fer, com
afectaria les polítiques de l’Ajuntament i encara que després volguessin acabar fent el
que vostès els hi sembli adient, doncs que com a mínim ens ho haguessin explicat, sí
més no com a dret a la informació i per la transparència que tots tant ens omplim la
boca i bé vist una mica tot plegat, només un comentari final i és que em sap greu
perquè també tinc la impressió que no sé si amb això s’hauran carregat una mica la
validesa de la relació de llocs de treball, perquè segurament alguns treballadors
posaran en dubte diguéssim la seva validesa, una mica utilitzar dues vares de mesurar
segons qui sigui un treballador amb una altre ens sembla que segurament no és la
millor manera d’establir una relació de confiança amb els treballadors.
Intervé la Sra. Anna Descals en representació del grup municipal CUP. Nosaltres no
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ens repetirem i ja ha llegit prou tots els arguments el Sr. Garcia, també no ho
aprovarem i comptant també nosaltres esperàvem que s’acabés de fer aquest estudi
que se’ns havia dit que es faria de relació dels llocs de treball i que per tant aquí
sortirien canvis i un d’ells no sé si seria aquest o no però sortirien canvis a partir
d’aquest estudi per tant, nosaltres tampoc ho aprovarem.
Intervé el Sr. Quintana en representació del grup municipal ERC. Esquerra
Republicana ens abstindrem en aquest punt. Primer ens abstindrem perquè pel que fa
al canvi d’organigrama i de funcionament és un canvi de funcionament intern que ens
costa de valorar, també per la informació que tenim i perquè són àrees d’una
complexitat gran i llavors nosaltres entenem que no podem i volem entrar a valorar ara
mateix aquests canvis, si cas a mesura, i acaba d’explicar que fa un temps que
funciona així, i a mesura que també al llarg del temps ho podrem anar veient.
Sobre el tema també que s’ha parlat de l’ampliació del nivell, en aquest cas de la
persona afectada, nosaltres també com que se’ns fa difícil valorar sí, i entendre aquest
canvi de tasques, també ens costa valorar si aquest barem està justificat o sí
pertocaria o no. Si que també nosaltres en referència a l’estudi que s’ha comentat, sí
que ens semblava, i el senyor Alcalde ho ha dit, que amb el temps els funcionaris
d’aquest Ajuntament com els altres, han estat amb els sous congelats i està bé que es
faci un estudi i que es pugui, dintre de les possibilitats, mirar els casos que es puguin
anar ajustant les coses, em sembla molt bé, també em semblaria molt bé que si això
es pot començar a fer es comences per funcionaris de nivell més baix, recordem que
hi ha des de l’A1 fins a l’A30, em semblaria com un gest o com una manera potser de
començar per la gent que cobra els sous més baixos i també ens abstenim perquè
això no pugui semblar, o pugui acabar afectant a la persona de que estem parlant, em
sembla que en aquest cas ningú no té res en contra ni em sembla malament que
aquesta persona estigui capacitada per fer aquesta tasca i que aquesta persona no
sigui justificat que aquesta persona no pugui cobrar aquest augment de sou i llavors
ens abstenim tot i que tenim, com he expressat, molts dubtes i també l’informe del
senyor regidor d’Olot en Comú ha llegit, però tot i això nosaltres en aquest cas ens
abstindrem.
Intervé l’Alcalde. Intento continuar aclarint alguns dubtes, la decisió de canviar
l’organització de l’Àrea d’Urbanisme i ajuntar-los i de fer aquest canvi és anterior a la
decisió, i ara parlo de memòria i espero no equivocar-me però n’estic bastant segur, de
posar en marxa la revisió dels llocs de treball, és a dir, ha anat seguint tot un seguit de
coses, la decisió de canviar i d’augmentar el sou al senyor Ramon Prat no és la
primera que es pren sinó que se’n prenen d’altres que afecten alts càrrecs que afecten
a àrees concrets de l’Ajuntament i per tant, comencem així i després ens adonem, o
pensem, o ho proposa i els altres hi estem d’acord, en que ho hem de fer més
ordenadament i que ho farem a través d’una revisió de llocs de treball, però hi ha
decisions prèvies on pensem hem de començar a millorar determinades retribucions i
ho comencem a fer-ho i desprès diem val, doncs vist que tothom, tal com he dit i ho
entenc, voldria que això arribés a tothom i no ho podem fer a tothom per qüestions
diverses sinó que ho hem de fer d’una manera ordenada, per això posem en marxa
aquesta revisió i la pensem implementar, no pensem fer la revisió i parar aquí i la
pensem implementar i no serà tothom de cop i això tothom ho ha d’entendre i ho
anirem fent de mica en mica i la responsabilitat de l’equip de govern és decidir quina
àrea és més prioritària i quina àrea és menys prioritària i jo crec que en l’Àrea
d’Urbanisme, Infraestructures, Brigada i Informació del Territori era molt necessari, no
augmentar les responsabilitats, sinó augmentar el lideratge, tenir una persona que
estires, que tirés endavant, que aquelles línies que marcàvem tirés endavant i lo que
retribuïm és lideratge i jo crec que ho he dit abans això, no sé si en algun moment se
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m’ha escapat responsabilitat, és possible que alguna part ho poguéssim posar
responsabilitat, però es sobretot lideratge, és tirar endavant una àrea perquè funcioni
que és una àrea bàsica en el funcionament de l’Ajuntament, una àrea estratègica per
tot aquet mandat perquè tenim grans obres de tirar en marxa i la veritat és que sense
en Ramon posat a davant i estirant i ajudant-nos a decidir moltes coses, probablement
ens hauria costat complir el que portàvem en el nostre programa de govern. No tinguin
cap dubte que respectem absolutament la legalitat, moltes de les coses que diuen a
l’informe són opinions, si s’ho llegeixen clarament són opinions, però la legalitat, la
decisió de canviar en quin nivell retributiu és una decisió del Ple, i per això venim al
Ple, les altres no han vingut al Ple perquè no hem canviat el complement de destí i
això n’hi ha prou amb un decret d’alcaldia i n’hem fet diversos i respectem
absolutament la legalitat, no tinc cap mena de dubte de que estem fent una cosa que
no es pugui fer. Ho portem al Ple perquè precisament se’ns diu escolta sí una part toca
el complement de destí ha d’anar al Ple, per això venim al Ple, però tot lo altre, jo crec
que ho hem fet amb molta prudència, hem posat temps, hem mirat com funcionava, ho
hem intentat fer-ho d’una forma regular, és veritat, ho hem deixat a decisió de l’equip
de govern a veure de si complia les nostres expectatives però també es iniciativa de
l’equip de govern el que decideix fer aquesta reorganització, torno a repetir hi havia
hagut altres organitzacions de l’àrea d’urbanisme, en el mandat passat també varem
prendre algunes decisions però a llavors ens costava més de com fer-ho, de com
aconseguir aquest lideratge, varem fer diverses proves, ens ha semblat que aquesta
és la millor, aquest funciona, ja l’havíem tingut sobre la taula en el mandat passat, no
la varem poder fer per qüestions econòmiques i per tant, n’estem contents de com van
les coses i per això doncs ara anem seguint en aquest procés de les tres fases, la
nostra valoració és positiva i per tant portem en aquí al Ple perquè ja puguem
implementar una part d’això, entenem que la part important per dir-ho així en quan a
retribució ja fa temps que l’està cobrant, no és que ara canviem res des del punt de
vista econòmic i només això, la relació de llocs de treball i creiem moltíssim però hi ha
decisions que quan estàs al govern hi necessites prendre decisions del dia a dia que
s’han de prendre més ràpidament, que hi ha feines especifiques que s’han de tirar
endavant i amb els que som o hi posem una mica més o aquestes coses no es poden
tirar endavant i llavors aquestes decisions les ha de prendre jo crec que el govern i ja
veuen que aquí ho explico jo, ho presento jo perquè assumeixo absolutament des
d’Alcaldia que prenguem aquestes decisions, hi ha àrees especifiques de l’Ajuntament
que han tingut o reforços de personal o reforços econòmics i crec que tothom ho ha
entès a pesar que això a generat que tothom vulgui, bé per això tirem endavant la
relació de llocs de treball, per això la tirarem endavant fins al final i per això intentarem
cada any anar implementant i segur que hi haurà gent que no acabarà d’estar del tot
contenta amb el que passi, perquè la valoració de la feina de cadascú és una cosa
molt personal, la retribució que pensa que ha de tenir cadascú de la seva feina és una
cosa molt personal, en fi, intentarem fer-ho el millor possible tenint una visió global que
penso que és el que hem fet una mica en aquest cas.
Intervé el Sr. Garcia. Una de les coses que ha dit és que això no es d’avui, que és de
fa temps, però el primer informe que és del maig del 2016 era contrari és a dir, en el
primer moment que s’inicia tot això l’opinió dels tècnics és contraria també des del
primer moment, no és d’avui.
Que són opinions, jo aquí discrepo absolutament, opinions en tot cas, no és cap
demèrit, serà la del Gerent al fer la proposta, la dels serveis tècnics, en fonaments de
dret aquí n’hi ha una pila en aquest informe de vuit pàgines, dir que això són opinions
em sembla coses potser de l’estiu, de vacances, he vist que estem una mica així
frescos i ens atrevim a dir segons quines coses.
Només fer aquests comentaris del que ha dit, jo em ratifico amb les opinions que no
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són meves, són dels tècnics que tantes vegades l’equip de govern ha lloat la bona
feina que fan, jo ho pensava abans i continuo pensant ara, inclús hi ha gent, ara que
amb aquest informe contrari a les opinions l’equip de govern està disposat a tirar
endavant. Nosaltres a part de donar suport a aquest informe i ser contraris, vostè dir
que és absolutament legal, jo suposo que sí però en tot cas el que si expresso és que
també mirarem si això és exactament així i sí és absolutament legal ho tiraran
endavant amb la opinió aquesta contrària de tanta gent i sinó haurem de veure si és
legal o no.
Intervé l’Alcalde. Em sap greu que dubti de que vulguem fer algu il·legal, em sap greu
de dubti d’això, evidentment si vostè demostra que és il·legal ho tirarem enrere al
moment. Conscientment mai farem res il·legal ni hem fet res il·legal, complim
estrictament la legalitat i això em sap greu que pensi que volem fer coses il·legals, no,
les nostres informacions és que això es legal, una altra cosa es quep ot agradar més o
menys, o que algu pugui pensar que esta més justificat o menys, però que això és
legal i que l’organització interna i l’organigrama són decisions que en general pren
l’equip de govern i que ho porta al Ple i que cada ics temps es canvia i així, sí la
decisió aquesta de fondre àrees, de posar-hi un lideratge a davant així, li sembla que
és il·legal ho fem cada quatre anys. Jo crec que això ho podem fer-ho. Si la retribució
que cobren els treballadors és il·legal, decidir la retribució que cobren els treballadors
és il·legal? Jo crec que això ho podem fer-ho, jo crec que és responsabilitat del Ple i
això és el que diu la legalitat quan volem tocar el complement de destí, que li he
explicat ja en la introducció això i això és el que fem avui, que ho portem en el Ple,
però si vostè demostra que alguna cosa és il·legal, perdoni no voldria fer, li tornaré la
paraula, no pateixi.
Intervé el Sr. Garcia. Jo no he dit que sigui il·legal, si estigues convençut de que és
il.legal ja ho hagués expressat des el primer moment, dic que tinc els dubtes i per tant
que ho comprovarem i les possibilitats d’il·legalitat no és amb la reestructuració com
ara diu de les diferents àrees, això evidentment ho poden fer, sinó amb aquells dos
sentits de les retribucions que es fa dels complements, que sí que tinc dubtes i per tant
ho expresso i ho mirarem.
Intervé l’Alcalde. Em sap greu, jo no tinc cap dubte del que estem fent és legal després
d’haver-ho preguntat i haver-ho consultat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 PdeCAT – DC, 3 PSC)
4 vots en contra (3 CUP, 1 OeC) i 5 abstencions (ERC).
8.1. - RESOLDRE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI
PÚBLIC PER LA UBICACIÓ D'UN APARCAMENT I UN RENTADOR DE CAMIONS
AL CARRER LA FENOLLEDA
Núm. de referència : X2013009629
Núm. expedient: CCS12013000010

La Junta de Govern Local en data 31 d’octubre de 2013, va acordar l’adjudicació del
contracte de concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per la ubicació
d’un aparcament i un rentador de camions en la parcel·la propietat de la Corporació
situada al carrer de La Fenolleda, a favor de l’empresa OLOT MEATS SA, havent-se
signat el corresponent contracte el 27 de novembre de 2013.
L’esmentada empresa, ha presentat un escrit de renúncia voluntària a l’execució del dit
contracte, argumentant raons d’organització interna del transport.
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Atès el temps transcorregut des de l’adjudicació fins a l’actualitat, sense que s’hagi
produït cap actuació en ordre a l’execució del contracte ni per part de l’adjudicatària ni
per part de l’administració adjudicant, el President de la Comissió Informativa
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la renúncia voluntària que l’empresa OLOT MEATS SA a executar
el contracte de concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per la ubicació
d’un aparcament i un rentador de camions en la parcel·la propietat de la Corporació
situada al carrer de La Fenolleda, i en conseqüència,
Segon.- Resoldre, amb efectes des de la data d’adopció dels presents acords, la
concessió administrativa esmentada, regulada pel plec de clàusules administratives
particulars i tècniques aprovat per la Junta de Govern Local el 13 de juny de 2013 i
publicat al Diari Oficial de la Generalitat núm. 6407 i al Butlletí Oficial de la Província
núm. 125 del dia 1 de juliol de 2013.
Tercer.- Cancel·lar i retornar l’aval bancari amb número de registre especial
10000940031 formalitzat per la citada empresa amb el Banc de Sabadell per import
10.000 euros en el seu dia dipositat a l’Ajuntament d’Olot, en compliment de l’apartat
quart del contracte signat el dia 27 de novembre de 2013, ordenant als serveis
econòmics de la Corporació les actuacions necessàries per als descrits fins.
Presenta la proposta l’Alcalde. Vostès saben que quan es va plantejar la possibilitat de
l’ampliació de l’escorxador i de la necessitat de tenir un rentador de camions va passar
per aquest Ple la possibilitat que aquest rentador estigués en el polígon de Cuní i que
ens aquells moments encara estava tancat, que no estava obert, en allà en una
parcel·la de fos de responsabilitat, de propietat municipal, es pogués instal·lar aquest
rentador.
Quan s’ha obert el polígon de Cuní, la Junta de propietaris del polígon ens va venir a
trobar i ens va fer evident que no estaven d’acord amb aquesta decisió, que un cop
tenien el seu polígon en marxa, això els semblava que no entrava dintre dels usos que
el polígon havia de tenir, que estaven disposats d’anar fins i tot als tribunals per
defensar aquest seva opinió i això ens va moure a parlar amb l’empresa per veure sí hi
havien altres opcions, altres possibilitats, sí que hi ha altres possibilitats perquè una
part de la seva ubicació, o sigui dintre de la ubicació actual d’Olot Meats hi ha una part
que em sembla que era una planta de cogeneració, desapareix i per lo tant, a més tota
una part del que s’està fent en aquests moments a la depuradora desapareix, allibera
espai allà i per tant, el rentat de camions sota cobert amb un sistema d’aspiració i
tractament de l’aire per evitar que hi pugui haver-hi cap mena de pudor, tot i que jo no
fa gaire vaig anar específicament a passejar-me juntament amb els propietaris d’Olot
Meats, amb en Xevi Roca, amb la gerent, amb la Pilar, per veure que realment el
rentat del camions no és el problema de les pudors sinó que n’hi ha d’altres però no és
específicament el rentat de camions, ells han accedit a fer aquesta renuncia voluntària
a la concessió que tenien per instal·lar aquesta part de l’escorxador en el polígon de
Cuní, això més les pressions dels propietaris, més el convenciment que ho farem i ho
farem ben fet aquí a la zona d’Olot Meats. M’hauria agradat portar conjuntament
l’explicació tècnica en plànols i de tot, de com ho farem però crec que no podem
esperar més temps a donar resposta a la junta de propietaris del polígon de Cuní i
davant d’aquest renuncia voluntària el que fem és resoldre aquesta concessió deixant
sense efecte els acords presos en el seu moment a la Junta de Govern Local del 13 de
juny del 2013 i per tant ho deixaríem sense efectes. Esperem que d’aquí a poc temps
doncs puguem presentar-los la ubicació definitiva d’aquest rentat de camions que de
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moment ja s’està fent però que necessitem millorar les condicions amb les que s’està
fent i amb això estem absolutament d’acord amb l’empresa.
Intervé la Sra. Descals en nom del grup municipal CUP. Aprovem, i estem contents
que l’espai públic continuí essent públic. La junta del polígon de Cuní, ho volia portar a
judici i segurament haguessin guanyat (per tant, vol dir que hi havien motius prou
importants i per tant que el procediment no era del tot correcte), per un tema que el
terreny era d’ús administratiu i a més legalment no es pot netejar a fora de
l’escorxador.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també varem
entendre el mateix que deia la Sra. Descals i és que hi havia una normativa que
impedia que els camions sortissin de l’escorxador per ser rentats a tanta distància i
llavors entenem que aquesta també és una explicació que fa que l’empresa hi renuncií
d’una manera voluntària. Per altra banda, aprofitem aquest punt, que evidentment
votarem a favor, que no tenim cap problema en la renúncia d’aquesta empresa a
ocupar aquests espais a la Fenolleda, doncs deia que també aprofitarem aquest
moment per demanar que hi hagi un seguiment molt estricte, perquè l’ampliació de
l’escorxador quan estigui del tot acabat, els rentadors, amb totes les infraestructures,
està situat en un lloc que és un polígon industrial però molt proper a la ciutat i molt
proper a molts veïns i per tant, pensem que ha de ser un deure d’aquest Ajuntament
vetllar sobretot per l’impacte que genera a tots nivells l’ocupació dels carrers
adjacents, les olors, els sorolls i per tant cal fer-ne un seguiment molt acurat i per tant
aprofitem aquest moment per dir-ho i esperem que aquest Ajuntament en faci el
seguiment oportú.
Intervé l’Alcalde. Només algun aclariment de matisació, legal nosaltres continuem
pensant que ho era, legal nosaltres continuem pensant que ho era, des del polígon de
Cuní, els propietaris del polígon de Cuní diuen que és per un tema d’usos i ens
amenacen en anar als tribunals, nosaltres continuem pensant que sí que teníem dret
en fer això allà. En quan a lo del rentat, hi havia i he de confessar que no el tinc però hi
havia un informe de Sanitat que els hi admetia aquest desplaçament amb condicions
però no sembla lògic és a dir, si es descarreguen els porcs dins l’escorxador, el lògic
sembla que és que rentin els camions a dintre la mateixa àrea de l’escorxador i com
que tenim aquest compromís de que ho faran, i que ho faran bé i ho faran sota tancat i
amb aire aspirat i amb filtres de carbó perquè no pugui sortir cap mena de pudor,
doncs confiem que amb aquesta reforma que ens presentaran compliran tot això i en
fi, el que no podíem fer era també esperar més a tornar-los la resposta a la junta de
propietaris de Cuní que no mereixen cap mal. Podíem entrar en una discussió però les
discussions en general no ens interessen, si tenim una altra alternativa que pugui ser
millor.
I en quan al seguiment, l’anem fent, el fan sobretot des de SIGMA, fan visites
periòdiques però després també amb el Sr. Josep Guix des de SIGMA, ens reunim
amb els veïns d’una forma periòdica, intentem escoltar-los, sabem que hi ha coses a
millorar i anem intentant pressionar l’empresa perquè millori i jo crec que les coses
s’han anat solucionat de mica en mica. Ara hi ha la possibilitat de que s’ampliïn, no el
número de porcs això no, però que ampliïn cap a la zona de Cartolot amb altres
activitats, activitats que si s’acaben confirmant són molt interessants i crec que estem
pendents d’això perquè vinguin amb una proposta conjunta de tot el que és aquesta
remodelació i en aquí estem i per això jo avui esperava que poguéssim venir
conjuntament amb la proposta ben explicada de fem això o fem lo altre, això no acaba
d’arribar, sé que pel que m’han dit que serà aviat i per això prenem la decisió de
portar-ho avui aquí al Ple per donar resposta als propietaris de Cuní amb el compromís
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de que aquí a poc temps explicarem tota la resta de propostes que ens faran des de
l’empresa i amb el compromís de seguir específicament les molèsties que hi puguin
haver, en som conscients però, torno en aquella idea de que en un moment determinat
varem haver de prendre un decisió, l’escorxador estava en una situació econòmica
molt precària i amb una amenaça clara de que potser perdríem l’escorxador, amb la
possibilitat que algú de fora pogués venir a fer una inversió important perquè això tires
endavant i amb la possibilitat de que feien això o miraven desprès a Catalunya on es
situaven, eren moments de crisi econòmica, moments en que convenia fer la
contractació de personal i varem prendre la decisió sabent els riscos i valorant els
riscos que té per tots els veïns del Morrot i amb l’exigència a l’empresa de que les
coses les facin bé, jo crec que de moment ho anem complint, no amb la rapidesa que
a mi m’agradaria però anem complint amb aquesta norma de que tot el que vagin fent,
ho facin bé.
S’aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
9.1. - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2016.
Núm. de referència : X2017021907
Núm. expedient: CPG52017000006

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 el compte general de la Corporació de l’exercici 2016 una vegada ha
estat revisat per la Comissió Especial de Comptes i ha estat a exposició pública tal
com disposa la normativa vigent sobre les Hisendes LocalsSegon.- Trametre el compte a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya abans de 15 d’octubre d’enguany per donar compliment, també, al que
disposa la normativa.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Desprès de la reunió de la Comissió Especial de
Comptes on vostès varen assistir i després dels 23 dies d’exposició pública que va
tenir lloc entre els mesos de maig i juny, proposem aprovar el Compte General de
l’exercici 2016.
Com saben es un document molt ampli on es manifesta tota la comptabilitat
pressupostària de l’any anterior 2016, la comptabilitat financera (la comptabilitat igual
que qualsevol empresa), Tota la situació patrimonial (el que tens i el que deus) i tot el
teu passiu (el que deus als bancs).
Seguint les instruccions de comptabilitat aprovades per llei i complint la normativa que
diu que s’ha d’aprovar abans de l’1 d’octubre i enviar a la Sindicatura de Comptes
abans del 15 d’octubre, proposem la seva aprovació.
Si volen consultar algun detall poden dirigir-se al Departament de Comptabilitat i
Pressupostos.
Intervé la Sra. Descals en nom del grup municipal CUP. Nosaltres com que en els
pressupostos varem votar en contra, però també sabem que és un tràmit que s’ha de
fer, ens abstindrem.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres en els
pressupostos no varem estar-hi però com que sabem que és un tràmit que s’ha de fer
ho aprovarem.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT – DC, 3 PSC,
5 ERC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC).
10.1. - DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST DE 2018 AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA.
Núm. de referència : X2017021931
Núm. expedient: CPG52017000007

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte de la tramesa de les línies fonamentals del pressupost de 2018 al
Ministerio de Hacienda y Función Pública, tot considerant el percentatge d’increment
autoritzat per la normativa vigent i que per a 2018 és del 2,4 %.
La tramesa es preveu fer la darrera setmana d’agost.
Presenta la proposta la Sra. Torras. En aquest punt posem de manifest i transmeten al
Ministerio de Hacienda y Función Pública el compliment de les normatives sobre
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per el pressupost del 2018 i també el
cumpliment del sostre de la despesa considerant el percentatge d’increment autoritzat
per el 2018 de un 2,4%.
Intervé el Sr. Rubió en representació del grup municipal CUP. Esperem que sigui
l’últim cop que enviem aquests papers a Madrid.
Intervé l’Alcalde. Estem d’acord.
Es dona la proposta per aprovada.
11.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS A
ACTIVITATS MUSICALS.
Núm. de referència : X2017021883
Núm. expedient: CPG62017000009

Vist que l’Institut Municipal de Cultura programa les activitats musicals que es portaran
a terme de setembre a desembre 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 preu 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.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats musicals que es duran
a terme de setembre a desembre de 2017.
Segon.- Aprovar preu públic de l’abonament Jazz Olot (concerts tardor -hivern 2017).
Tercer.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el
dèficit que produeixen les activitats proposades.
La proposta és presentada i sotmesa a votació conjuntament amb la proposta 11.2.
11.2. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS AL
PROGRAMA D'ACTIVITATS D'ARTS ESCÈNIQUES.
Núm. de referència : X2017021891
Núm. expedient: CPG62017000010

Vist que l’Institut Municipal de Cultura programa les activitats d’Arts Escèniques que es
portaran a terme de setembre a desembre 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 preu 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 duran a
terme de setembre a desembre 2017.
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el
dèficit que produeixen les activitats proposades.
La Sra. Torras presenta conjuntament les propostes 11.1 i 11.2. Proposem aprovar els
preus públics corresponents a les activitats musicals de tardor, que són els mesos de
setembre-desembre 2017.
Aprovar el preu públic de l’abonament Jazz Olot, concerts tardor-hivern 2017.
Aprovar els preus públics de les activitats d’Arts Escèniques de tardor .
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei l’ajuntament assumeix el dèficit
que produeixen les activitats proposades.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. En aquet punt com faig
reiteradament, votaré en contra fins que no s’implementi el tema de tarifació social.
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Intervé la Sra. Descals en representació del grup municipal CUP. Ens abstenim perquè
volem que s’apliqui la tarifació progressiva.
Intervé l’alcalde. Estem pendents de la feina que estan fent des de la regidoria, la Sra.
Montserrat Torras amb els serveis econòmics i segur que tindrem temps per parlar-ne.
Sotmeses les propostes 11.1 i 11.2 conjuntament a votació, s’aproven amb 17 vots a
favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC).
Intervé l’Alcalde pel que fa al resultat de la votació. Sr. Garcia a última hora ha canviat
d’opinió i s’ha abstingut. Sempre fa abstenció.
12.1. - ADHESIÓ AL MANIFEST PER UNS TERRITORIS SOCIALMENT
RESPONSABLES.
Núm. de referència : X2017021813
Núm. expedient: SG062017000003

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Adherir-nos al Manifest de Vilanova i la Geltrú, per uns Territoris Socialment
Responsables, que diu:
“Reunits a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú el 8 de juny de
l'any 2017, 100 organitzacions molt diverses i totes elles compromeses amb el territori i
amb el desenvolupament sostenible manifesten:
Els reptes de la nostra època són complexos. Sols hi farem front amb la implicació de
totes les parts: la responsabilitat és compartida entre organitzacions públiques,
privades i socials i cal articular un sentit corporatiu de compromís envers el territori.
• Cada organització és corresponsable del seu entorn social, ambiental, econòmic i
emocional, i està cridada a crear alhora valor econòmic i valor social. Exercir la
responsabilitat davant la societat requereix dialogar amb l'entorn, prendre consciència
del propi context de sostenibilitat, i esdevenir una organització positiva amb persones
positives.
• Cada persona és clau per al desenvolupament de la responsabilitat social en tots els
diversos rols: en tant que consumidora, treballadora, directiva, inversora, ciutadana...
Un TSR requereix persones lliures, apoderades i conscients, que premiïn les
organitzacions més compromeses.
• Cada territori ha de fer-hi créixer els valors de la responsabilitat social, l'ètica, la
sostenibilitat, la transparència, la igualtat... i fomentar els comportaments corporatius
que permetin una millor qualitat de vida, respectuosa amb les persones i el Planeta i
garantint la pau i la prosperitat.
Entenem el Territori Socialment Responsable (TSR) com un ecosistema de valors
ètics, compromisos responsables i actituds sostenibles localitzats en un territori a partir
de la suma, interacció i coresponsabilització de les organitzacions i de les persones,
que permeten abordar-hi els reptes de sostenibilitat amb solucions que creen valor
compartit.
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Les empreses i organitzacions som part de la societat. Decidim ser part de la solució.
Volem contribuir al bé comú. Assumim per a la nostra generació els reptes que la
societat ens brinda.
-

Sentim la necessitat d'evolucionar vers una cultura organitzacional avançada,
harmònica amb les inquietuds de la societat, tant des de la lògica sectorial com des
de la lògica territorial.

-

Optem per una competitivitat regional responsable, a partir d’una cultura oberta,
acollidora i emprenedora, que capta talent i que situa les persones en el centre de
l’activitat corporativa.

-

Creiem en un territori que estima i promou el seu patrimoni natural i cultural, i que
és apreciat i reconegut pels seus valors emprenedors i solidaris, per fer compatible
el desenvolupament econòmic i la cohesió social, per la seva la seva qualitat
democràtica i models avançats de governança.

-

Promovem les aliances multilaterals i els espais per a la col·laboració, on poder
innovar socialment i generar consensos per a abordar els reptes de territori,
aprenent a desenvolupar les capacitats de les organitzacions de crear valor
compartit.

-

Donem suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions
Unides, i ens comprometem a desplegar-los localment, captant i exportant les
millors pràctiques, col·laborant amb els reptes de la humanitat i contribuint a assolir
una major sostenibilitat global.

-

Emplacem a cada territori a definir el seu propi model de responsabilitat social
incorporant-hi el model de societat a què aspira i consensuant els focus prioritaris
on les organitzacions poden sumar la seva coresponsabilitat social.

-

Fem una crida a totes les organitzacions de tots els sectors i dimensions,
empreses i governs, organismes empresarials i agents socials, món educatiu i
acadèmic, organitzacions ciutadanes i mitjans de comunicació, i la societat civil i la
ciutadania en general a integrar la responsabilitat social en la seva gestió en tots
els àmbits d'impacte: econòmic, social, laboral, ambiental i bon govern, i a
promoure-la de manera determinant en la seva esfera d'influència.

-

Empreses, institucions i organitzacions de totes dimensions, privades, públiques o
socials, manifestem el compromís de contribuir a fer de Catalunya un país
socialment responsable, amb comarques, pobles, ciutats i barris socialment
responsables, on cada dia siguin més les organitzacions compromeses i on fem
emergir els valors d'un nou paradigma basat en la responsabilitat i la
transparència, l'ètica i la sostenibilitat.

Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Els proposem adherir-nos en aquest manifest,
impulsat per Respon.cat, que té com a objectiu promoure la responsabilitat social en
els territoris de Catalunya, entre tot tipus d’organitzacions, públiques, privades o
socials.
Respon. Cat és l’organisme que promou el manifest i ho fa en el marc del Seminari per
uns territoris socialment Responsables, a Vilanova i la Geltrú, al juny d’enguany. Un
seminari amb representació de l’Ajuntament, a través de Dinàmig.
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L’objectiu és fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la responsabilitat social. Què volem
dir quant parlem de responsabilitat social?
- vol dir que les organitzacions han de ser corresponsables en el seu entorn
social, ambiental, econòmic i emocional.
- Vol dir que els individus, tots, hem de ser també responsables i treballar perquè
els ciutadans siguin persones lliures, apoderades i que treballin per
organitzacions compromeses.
- I vol dir que els territoris han de promoure valors com l’ètica, la sostenibilitat o
la igualtat.
En definitiva, la responsabilitat social busca millorar la qualitat de vida.
Creiem que Olot i la Garrotxa porten anys treballant en aquest línia, amb molts
projectes. Alguns pioners, com el Codi de Gestió Sostenible impulsat pel Consell
Comarcal l’any 2005. O tota la feina que es fa des de la Fundació Adrinoc, amb els
ajuts Leader, i que es prioritzen empreses que apostin per la sostenibilitat. O
darrerament, tots els projectes de sostenibilitat energètica que s’impulsen, o
l’estratègia d’innovació social del clúster social lab, impulsat des de Dinàmig. Per tant,
creiem que hi ha molta feina feta. El territori té ganes de continuar avançant, i també
tenim moltes ganes d’aprendre i de millorar, per tant, ens sembla bé signar aquest
manifest i adherir-nos en aquesta xarxa.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Votaré favorablement però no
vull deixar de manifestar el següent, el Sr. Estanis ha fet una descripció de què és
socialment responsable i sí, això és l’ideal o el que s’hauria de fer, o acostar-s’hi, però
no vull deixar de manifestar quina és la realitat a les nostres empreses, han baixat les
condicions de treball, han baixat els salaris, s’han precaritzat i aquesta és la realitat i
algunes de les grans empreses que fan temes de responsabilitat social ho utilitzen
més com a una eina de propaganda que no pas com una cosa que sigui efectivament
real i els que s’acosten a fer algu, s’acosten a alguna mesura que afecta al territori,
però tot el que afecta als seus treballadors o a les persones de l’entorn hi ha molta,
molta, molta mancança. Només recordar que inclús les administracions, sigui per llei
és igual, moltes vegades quan fem la contractació d’alguna obra o d’algun servei el
que predomina és el preu, no en quines condicions o quins salaris cobren els
treballadors a aquella empresa a la qual li estan adjudicant. Amb tot això vull dir el que
deia al començament, votaré favorablement perquè vull i crec que això hauria de ser el
camí, però em fa molta ràbia aprovar i que siguin coses formals, una mica com bastant
de fum i quedem contents, quasi m’estimaria més que enlloc de declaracions tan
pomposes aprovéssim una mesura molt concreta i que afectés a l’Ajuntament per
exemple, de millora en aquest aspecte, a mi em deixaria bastant més satisfet que no
aquest tipus de declaracions però bé malgrat tot, votaré favorablement perquè les
intencions també s’han de valorar d’alguna manera.
Intervé el Sr. Rubió en representació del grup municipal CUP. Com és que aquest punt
està a la junta de portaveus i no a l’ordre del dia? perquè no s’especifica en cap cas
qui presenta la proposta? Els punts de Junta de portaveus són qüestions de partits.
Des de al CUP emetrem un sí crític a aquest manifest i a l’adhesió de la nostra ciutat al
mateix. Volem fer un si crític perquè la CUP treballa per construir un país socialment
just, entenem que la responsabilitat ha de ser un element de sentit comú, encara que
en molts casos, el sentit comú és el menys comú dels sentits.
Aquest manifest, en el que hi compartim algunes coses, també n’hi ha d’altres que ens
generen discrepàncies. Segurament son de caire ideològic, perquè és evident que
aquest manifest està fent des d’una posició més aviat conservadora, perquè diu molt,
però concreta poc. No ens acaba de fer el pes alguns conceptes com la innovació
social, és a dir, pretenem treballar per la innovació social quan amb prou feines tenim
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la situació present solventada, recordem, gent sense casa, gent sense feina o amb
feina molt precària. El valor que donem al patrimoni, social, cultural, natural ,
actualment és, com a mínim criticable. Manca una línia política clara i contundent per
preservar i en la majoria de casos, recuperar el patrimoni natural, humà, social,
cultural.. de la nostra societat.
Potser seria interessant definir quins són els reptes, perquè potser , aquest cert
consens, ja no seria tant, malgrat segurament coincidiríem en algun punt, però
divergiríem en molts altres.
En tot cas, fem un si crític perquè, malgrat ens agraden certs aspectes, pensem que hi
manca una part molt més agosarada i concreta per revertir la situació, que recordem,
en molts casos, ens hi han portat les polítiques neoliberals dels governs de la vella
política.
Intervé el Sr. Mitjà en representació del grup municipal ERC. Nosaltres estem
plenament d’acord amb l’adhesió a aquest manifest ja que creiem que necessitem una
ciutat socialment cohesionada, que tingui un bon desenvolupament, un creixement
sostenible i que també participi del gran actiu que tenim del nostre patrimoni tant
natural com cultural, evidentment estem totalment d’acord, votarem a favor.
Intervé l’Alcalde. Només per aclarir-ho, com que Dinàmig hi va participar-hi i així, per
això varem pensar que era de l’equip de govern doncs la necessitat o la voluntat de
presentar-ho, però com totes les mocions sempre estem disposats a parlar del que faci
falta i llavors i probablement també el podríem haver posat com una àrea, com un punt
d’una determinada àrea, però tampoc sé a quina àrea ho haguéssim d’haver posat,
crec que és una qüestió procedimental sense més importància, feta amb bona fe.
Intervé el Sr. Vayreda. Només aclarir que això és un manifest al que ens adherim, en
el que com poden imaginar hi va haver moltes entitats que hi varen participar i per tant
és evident que és un manifest d’ideals i que a partir d’aquí el que vol aquest manifest
és posar, o almenys el que vol l’entitat que l’impulsa és tornar a posar el debat de la
responsabilitat social més a sobre la taula en totes les organitzacions, potser perquè
durant la crisi ha generat que aquests temes es deixessin de banda i la voluntat és que
se’n torni a parlar i a partir d’aquí cada entitat, organització, empresa o persona que
faci les actuacions que calgui no, però en tot cas, jo crec que home com a territori déu
ni do les coses que estem fent i que s’han fet i segurament passa i és habitual que
l’oposició ho pinti tot més negre del que és i el govern ho pinti més bé, però em sembla
que és un territori que en aquest tema en concret déu ni do la feina que s’ha fet i no
tant de l’Ajuntament sinó aquest cas i del Consell, tot el que s’està fent amb el Leader,
déu ni do les accions, algunes proposades per altres partits, es va aprovar la moció de
l’Ajuntament per els sous de mínim de mil euros, em sembla que era d’Esquerra que
també es va aprovar, es fa relació de llocs de treball per temes de qualitat, estem fent
l’estudi dels llocs de treball o de la situació del mercat laboral, farem bonificacions per
les empreses que vagin en aquesta línia, bé, em sembla que déu ni do les coses que
s’estan fent i que no és un bolet que ara sorgeixi, sinó que hi ha una tradició amb molts
tècnics d’aquí i del Consell treballant amb temes de responsabilitat social i per això ens
semblava que un territori com la Garrotxa i Olot hi havia de ser.
La proposta queda aprovada per unanimitat de tots els grups.
13.1. - MOCIÓ CONJUNTA DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE
BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA
PELS COSSOS POLICIALS I D'EMERGÈNCIES.
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Núm. de referència : X2017021816
Núm. expedient: SG022017000033

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir
una sensació de por i alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la
posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o
religió.
Per tot això, la Junta de Portaveus proposa al ple de la corporació l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les
ciutats de Barcelona i Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
SEGON.- Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i
la barbàrie arreu del món i a casa nostra.
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos
d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima
tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps,
demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en
les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol,
per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat
de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la
inclusió de la societat.
Presenta la proposta el Sr. Berga que llegeix els acords que es proposen adoptar.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. De l’atemptat, jo penso que
també hi ha un aspecte i és que és el perfil de les persones que van dur a terme
aquest acte terrorista, d’alguna manera també ens ha de fer replantejar les polítiques
que fins ara hem estat duent a terme, des d’un punt de vista d’integració social,
laboral, cultural podríem dir que persones des d’aquest punt de vista plenament
integrades i hem acabat veient una mica els successos que hem de tenir per tant,
sense por, amb tranquil·litat, però a mi em sembla que potser algunes certeses o
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algunes confiances de coses que estàvem fent bé potser no les estem fent tant bé i cal
reflexionar per veure què cal canviar. Per mi també potser la imatge d’aquest atemptat
terrorista, per sobre de pancartes i “lletreros”, per mi és la imatge de l’abraçada dels
pares del Xavi, un nen de tres anys que va morir a l’atemptat, una abraçada que fan a
l’imam de Rubí i que per mi d’alguna manera simbolitza unitat, convivència i amor i jo
em sembla que potser és aquestes dues coses, de fer aquest replantejament de coses
que fins ara pensàvem que ja en fèiem prou, que ja ho fèiem bé, que cal fer aquest
replantejament i que es pot fer tranquil·lament des de la convivència, la unitat i l’amor,
vull dir que a vegades aquesta paraula fa vergonya una mica d’utilitzar-la però a mi em
sembla que almenys jo ho entenc així, és un element important en tots els aspectes de
la vida i que ho vull reconèixer.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Rebutgem
col·lectivament, com no pot ser de cap altra manera, els atemptats i la violència
perpetrats el passat 17 d’agost. Reafirmem el nostre compromís amb una societat de
pau, diversa, antiracista, que vetlla per la justícia. També reconeixem la tasca de tots
els cossos policials, emergències i totes les persones implicades en la reacció davant
els fets, tasques que tenen assignades i que van desenvolupar professionalment , així
com la solidaritat i la maduresa en la reacció de la societat catalana.
Així mateix ens solidaritzem amb totes les víctimes de l’atac i les seves famílies.
Rebutgem aquesta mena d’accions que pretenen escampar el terror i la por entre la
població, així com rebutgem el fanatisme reaccionari que les inspira.
Seguim apostant per una ciutat diversa, plena de riquesa cultural, ètnica i religiosa, on
mai no hi tindran cabuda aquests actes. Condemnem els fets succeïts i demanem que
no s’utilitzin per a justificar la discriminació, concretament a la població musulmana ni
l’auge de l’extrema dreta al nostre territori. Els grups feixistes i racistes s’apropien
d’injustícies per estendre un discurs discriminatori que no fa més que fomentar la
islamofòbia, és a dir, la por, l’odi i la criminalització envers les persones musulmanes.
Davant el terror i els intents d’estendre l’odi ens hem de mantenir el més ferms i units
possible, més que mai.
Però també recordem totes les víctimes del terror, a Catalunya i arreu del món, i els
seus responsables, que també són els governs i monarquies que fan negoci de la
venda d’armes i d’alimentar el terror. Per això a la Manifestació a Barcelona
caminàvem sota el lema "Les vostres polítiques, les nostres morts. Pau, solidaritat i
convivència en la diversitat", que van ser lemes escollits per les entitats socials”.
Avui no podem oblidar-nos dels milers d’homes, dones i criatures que moren als
carrers de Síria i l'Iraq, en atacs semblants o sota les bombes occidentals. Per
nosaltres no hi ha morts de primera i de segona. Per això també rebutgem la
hipocresia dels governs d'Europa, que només s’exclamen quan la sang es vessa a
París, Berlín, Londres, Niça o Barcelona.
Hipocresia també perquè som còmplices, perquè acceptem que el govern d’Espanya,
del que encara en formem part, ven armes a països com l’Aràbia Saudí que són les
que van a parar en mans dels terroristes i de les guerres a aquests països. Perquè
només considerem a Al-Assad un mal menor per a Síria? Perquè permeten que
Europa tanqui fronteres a les persones que fugen de les guerres? Perquè retallem
drets i llibertats sota el lema de la seguretat i en canvi no ho revertim amb més
educació i prevenció? Perquè permetem que es sobreexploti a milers de treballadors
sense papers i en permeten la clandestinitat amb les lleis d’estrangeria actuals?
Aquest és la societat hipòcrita en la que vivim. Aquest és el model de societat, basat
en el capitalisme i la desigualtat, que és part del problema i no part de la solució.
No serà utilitzant els morts innocents de Barcelona que es legitimaran els bombardejos
indiscriminats de l'imperialisme sobre Raqqa o Mossul i tampoc acceptarem la
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militarització de les nostres vides, com presagia la convocatòria del Pacte Antiterrorista
anunciat per Rajoy. Com tampoc que es tanquin les fronteres a la gent que fuig de la
guerra –un terror que viuen diàriament- i de la misèria fruit d’aquest món desigual.
Com a govern tenim una triple responsabilitat a escala (global-local) que és no només
de rebutjar aquests actes i tot tipus de violències que sempre són en contra els més
dèbils, contra els més pobres i els més vulnerables, sinó també en el model social en
el que vivim, un model capitalista que accentua les diferències i fa més vulnerables els
que ja ho són i una responsabilitat més local, de veure què és el que fa que joves, com
els de Ripoll, es vegi empesos a cometre aquests actes. Què falla en la societat en la
que han nascut i viscut? Quines oportunitats han tingut? Laborals, econòmiques,
d’accés al treball i a la vivenda per exemple? Han patit un racisme subjacent a la
nostra societat que va calant com gota malaia? Tu ets d’aquí però. O tu ets migrant per
com et dius o com ets? Hem d’analitzar-ho bé, i plantejar-nos l’arrel del problema, més
enllà de condemnar-ne les conseqüències. Aquesta és la nostra responsabilitat .
Ja per acabar i finalment , accentuant justament el que hem dit, tampoc acceptarem
que es posi en el punt de mira els migrants o els musulmans. Perquè el terrorisme no
té res a veure amb la religió. Sabeu que qui ho diu i ho defensa és perquè no té cap
altra més arma que aprofitar aquests fets per a fer-se sentir, tot atiant l’odi i els falsos
rumors però sabent, com sabem totes i tots, que una cosa no té res a veure amb
l’altra. El terrorisme és terror i maldat. La religió és una altra cosa, sigui la que sigui.
Per això condemnem, fem costat a les víctimes i també expressem la necessitat de
revisar en quina societat eduquem els nostres joves, quin model social estem
promovent i ens autocritiquem i revisem les contradiccions i la hipocresia en la que
vivim, perquè si no anem a l’arrel del problema, les solucions seran només pedaços.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Des d’Esquerra
Republicana sempre hem valorat molt positivament tots els nostre serveis públics,
entre ells la tasca dels Mossos i ara tenim la sensació que aquest cos de policia
nostra, de fet s’ha graduat, ha passat per un tràngol molt important, per una dura prova
i la veritat és que tenim la sensació que han aprovat amb nota, però tot aquest
reconeixement pensem que no arribarà enlloc si no aconseguim que se’ns integri al
sistema d’informació europea, que si no aconseguim que aquesta policia s’integri a
l’Europol i per tant, tenim una oportunitat propera per ser un estat, ens deien que per
estar a l’Europol s’ha de ser un estat i per tant estem en camí però en cas que això
tardés una mica, doncs pensem que és molt important que tots aquests
reconeixements als Mossos es facin públics i també que això serveixi per pressionar a
aquest Estat Espanyol perquè col·loqui per fi a la policia en els sistemes d’informació
europeus. Aquest fet terrible, no direm res que ja no s’hagi dit perquè és molt difícil,
però ha demostrat que som una societat cohesionada, acollidora, integradora i que ha
fet sortir el millor d’una ciutadania que des del moment zero a estat a peu del carrer,
ha estat en els hospitals donant sang i ha estat en diferents manifestacions i diferents
actes que s’han fet arreu del territori. Volem manifestar també la nostra solidaritat amb
la ciutadania de Ripoll que ha demostrat una fortalesa increïble i que l’acte on varem
assistir el dissabte passat, la veritat és que feia goig veure aquella ciutadania
integrada, amb totes les manifestacions que feien i les paraules que es varen dir aquell
dia en aquell lloc, la sacsejada que han sofert és forta però estem segurs que
s’aixecaran, que continuaran i que res canviarà l’ambient cohesionat que es vivia en
aquella ciutat.
Jo penso que no passa res per preguntar-nos què hem fet malament però que arriba
un moment que desprès de sentir-ho tant penso que, ara deixeu-me que faci un petit
apunt farà vint-i-cinc anys que em dedico a ser professora i que durant aquests anys
són incomptables la quantitat i quantitat i quantitat d’alumnes que han passat per les
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nostres escoles i per tant penso que extrapolant-t’ho a tot el país és increïble la
quantitat i quantitat i quantitat de joves que hem aconseguit integrar en aquest país per
tant, he sentit molts professors, he parlat amb mediadors, he parlat amb educadors i sí
que es veritat que ens podem interrogar moltes vegades què potser no hem fet prou
bé, però penso que també per tota la feina d’aquesta gent, dels educadors, dels
mediadors, de tota la gent que treballa en integrar aquests joves, la quantitat i quantitat
de joves que hem arribat a integrar en aquests anys, vint-i-cinc és igual posem el
número que vulguem, es impressionant, evidentment que ha passat això, que són
joves de Ripoll, doncs en un moment determinat han pres una decisió, evidentment o
han seguit un camí o s’han deixat endur, posem-li la paraula que vulguem però si
comptem la quantitat de joves que hem arribat a integrar i la quantitat de joves que en
aquest moment han tirat per un camí evidentment molt equivocat, sí que pensem que
sense entrar en el cofoisme, que no hi hem d’entrar-hi mai, però que hi ha una sèrie de
gent que treballa d’una manera molt important per integrar, per educar, per posar, per
cohesionar tot aquest jovent a la societat i sí que és veritat que en un petit tant per
cent potser no ho hem fet prou bé, però que suposo que és aquest petit tant per cent
que se’ns pot escapar en qualsevol acció que fem. I per d’altre banda, molts
professors de l’institut de Ripoll amb els quals vaig tenir la oportunitat de parlar,
evidentment tenien aquella sensació de què podem haver fet malament, però la
reflexió que els hi havíem de fer els altres professors que no estàvem ben bé en el seu
moment i en el seu estat, era dir-los i quants nanos han passat per les vostres mans i
realment s’han aconseguit integrar i per tant, sense caure en el cofoisme, mai de la
vida, podem revisar sempre tots els protocols que tenim, però penso que hem d’estar
molt satisfets de la societat que tenim, de la capacitat d’integració que tenim i de fet sí
mai ho plantegés o hagués de ser o nosaltres haguéssim de ser immigrants, penso
que no podríem aterrar en cap país millor que aquesta Catalunya que tenim que
treballa per la cohesió, per l’educació i per la integració.
Amb un missatge doncs de positivitat dintre de tot i de la desgràcia que ens ha tocat
viure i amb la confiança de que seguirem tots treballant per una societat cohesionada,
integradora i que mai cap fet d’aquests podrà canviar la nostra manera de ser perquè
ho portem a dintre i perquè la societat catalana és així des de fa molts i molts anys.
Intervé l’Alcalde. Jo crec que està pràcticament tot dit, només afegir institucionalment
doncs aquest rebuig a la violència, vingui d’on vingui, sigui del signe que sigui, sigui
del grau que sigui, la violència en aquest cas ha estat extrema, però tenim en el dia a
dia tantes demostracions d’actituds violentes que també ens pertorben, doncs
expressar aquest rebuig unànime i absolut a la violència sigui del signe que sigui. A mi
la imatge que també vaig veure aquesta del pare i que també em va impressionar però
jo crec que la imatge és la resposta col·lectiva que ha donat la societat, la societat en
general, la societat de Barcelona, la societat de Ripoll, jo crec que la imatge de la
ciutadania ha estat fantàstica, de recolzament, d’ajudar-nos els uns als altres, d’estar
al costat de la gent que treballava, dels hospitals, perquè amb la meva relació amb la
gent dels hospitals, m’explicava ahir un gerent que fins i tot van haver de demanar a
professionals que havien anat allà que se’n tornessin a casa, que ja no era necessari
sinó que la gent a l’acte es va moure i va voler col·laborar.
La valoració que tenim i l’orgull que sentim tots de la feina que varen fer els Mossos
d’Esquadra i la Policia Municipal de Barcelona, que varen fer una feina fantàstica, el
col·lectiu de taxistes, en fi segur que me’n deixaria però que crec que la resposta de la
ciutadania i la conclusió final aquesta de “no tenim por”, de que si a algú li semblava
que amb violència ens faria canviar alguna actitud, no canviarem cap mena d’actitud,
no canviarem, no ens espantaran, potser no esta ben dit no canviarem cap mena
d’actitud, no ens espantaran, no prendrem decisions des de la por sinó que serem
capaços de reflexionar, de veure i de canviar aquelles coses que s’hagin de canviar,
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tot es pot millorar, de totes maneres jo també estic convençut de que som una societat
de que som capaços d’integrar moltíssima gent, que precisament aquests nois que
treballaven allà, perdó que varen fer els atemptats, tenien feina, treballaven a Ripoll,
un lloc on l’atur igual que nosaltres està baix i tenien situacions econòmiques que no
eren tant angoixants com perquè tiressin cap aquí, sinó que son altres els
condicionants que fan que algú perdi el seny aquell, el sentit comú aquell que diu que
amb la violència no s’aconsegueix res i que es pensen que amb la violència canviaran
determinades coses. Jo crec que també hem d’expressar la nostra solidaritat amb la
gent de Ripoll, n’he parlat repetidament amb l’alcalde Jordi Monell, crec que Ripoll és
una ciutat germana, una ciutat cosina, on hi ha molt, molt d’intercanvi, ells també han
quedat absolutament sorpresos de que això pogués passar a casa seva i crec que
realment és una cosa que ens ha de fer reflexionar i ens ha de fer pensar i que hem
d’intentar treballar-hi, però que amb aquest rebuig absolut a la violència donaríem
aquest punt sí els sembla per aprovat.
La proposta queda aprovada per unanimitat de tots els grups.
14.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PROPOSANT QUE EL SERVEI DE LA
TAC DE L'HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA SIGUI UTILITZAT
PER TOTS ELS CENTRES DE PRIMÀRIA.
Núm. de referència : X2017021819
Núm. expedient: SG022017000034

Atès que l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (HOCG) disposa de l’aparell de la
Tomografia Axial Computaritzada (TAC) en el centre i que està dins la cartera de
serveis oferts a població.
Atès que des de l’atenció primària de la nostra comarca els metges de família deriven
els seus pacients a fer aquesta prova diagnòstica.
Atès que els centres de primària que depenen de l’ICS (Institut Català de la Salut)
són:
-

CAP Garrotxa: Olot (passeig de Barcelona) Olot Nord (Sant Miquel), Les Preses,
Santa Pau i Can Blanch
CAP Besalú i Consultoris Locals: Maià de Montcal, Argelaguer, Tortellà, Sant
Jaume de Llierca i Montagut-Oix

En canvi, la resta de centres de primària de la comarca de la Garrotxa depenen de
l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa
Atès que els pacients dels centres de primària que depenen de l’ICS han d’anar a fer
la prova diagnòstica de la TAC al centre de referència i del mateix proveïdor, en aquest
cas l’hospital de Santa Caterina de Salt. Aquest fet provoca que el temps de llista
d’espera per a la prova sigui més llarg, a més d’afegir-hi el desplaçament fins a Salt,
comparat amb els pacients que van a fer-se la prova diagnòstica a l’hospital d’Olot i
comarcal de la Garrotxa.
Atès que l’existència de la Història Clínica Compartida a Catalunya permet que les
proves fetes en qualsevol centre adscrit puguin ser visualitzades des de qualsevol altre
centre de forma pràcticament instantània.
Atès que l’article 66 del Capítol II del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text
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refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya determina les competències
municipals i locals, diu que el municipi té competències pròpies, entre elles, la
participació en la gestió de l’atenció primària de la salut
Per aquest motiu, des del grup de treball de salut de la CUP, demanem al ple de la
corporació l’aprovació dels següents acords:
-

Fer les gestions pertinents per tal que els pacients de tots els centres de
primària de la comarca de la Garrotxa puguin ser derivats i, per tant, fer-se la
prova diagnòstica de la TAC a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i no
s’hagin de desplaçar fins a Salt i esperar més temps per fer-se aquesta prova.

Presenta la moció la Sra. Descals. La CUP, concretament el grup de treball de salut,
amb aquesta moció és perquè es facin les gestions oportunes perquè tots els centre
de primària d’Olot, tant el CAP de sant miquel com l’ambulatori, puguin derivar els
seus pacients a fer-se la prova diagnòstica de la TAC a l’hospital d’Olot i comarcal de
la Garrotxa.
Actualment i com que aquests dos centres depenen de l’Institut Català de la Salut , els
metges de família /capçalera han de derivar als pacients a fer-se aquesta prova al
centre de referència i del mateix proveïdor en aquest cas a l’hospital de santa caterina
de Salt
Això provoca que els pacients s’hagin de desplaçar fins a Salt i a més hagin d’entrar a
la llista d’espera de l’hospital de Salt.
Com que l’hospital d’olot i comarcal de la garrotxa té aquest servei, demanem en
aquest ple que es facin les gestions oportunes per tal que els pacients puguin anar-se
a fer la tac a l’hospital d’Olot.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres quan varem conèixer
perquè varen presentar els companys de la CUP la moció, varem quedar sorpresos de
que es donés aquesta realitat, després també hem demanat informació, tenim una
persona propera que està allà al Patronat i és cert que es donen aquestes
circumstàncies, però també és cert que el pla de treball de l’any 2017, aquesta
mesura, resoldre aquest problema, ja estava contemplat i pel que em diuen sembla
que ja molt properament les coses es resoldran, i ja es tenien en ment per tant
votarem favorablement encara que sigui aquesta la situació en aquests moments i
sempre està bé pensar en aquest tipus de problemes i empènyer perquè és resolguin.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Demaneu que es
facin les gestions pertinents perquè tots els pacients de la Garrotxa puguin fer els
TACs a l’Hospital d’Olot i no s’hagin de desplaçar, evidentment nosaltres hi estem
totalment d’acord, només dir-vos que com a membre inclús del Patronat estem d’acord
en que això passi i que resulta que amb els objectius del 2017 que es va marcar en el
Patronat de l’Hospital d’Olot ja es proposava la incorporació dels TACs i altres proves,
no solsament aquesta, sinó tractament com la nemodiàlisis que també s’ha
implementat, tractaments oncològics i petites cirurgies i està dintre dels objectius del
2017 del Patronat de l’hospital. Cal dir que des del novembre del 2015 l’Hospital d’Olot
ja té un acord amb l’Institut de Diagnòstic per la Imatge que ens ha permès tenir un
servei d’interpretació de la imatge durant les 24 hores del dia, això des del 2015.
Per fer l’ampliació de l’activitat amb més TACs comporta un nou radiòleg, un nou
radiòleg que s’ha de contractar i que és escàs de vegades de trobar i llavors s’ha
trobat amb el CatSalut emplaçar a l’Hospital d’Olot i crear una aliança estratègica entre
l’Hospital d’Olot i l’IDI. Aquest aliança estratègia ja està sobre el paper, ja hi ha un
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document que és del 16 de juliol que està pendent simplement de la última firma del
Servei Català de la Salut, que s’espera que ara al mes de setembre es concedeixi i es
signi.
Per altra banda, el servei de radiologia d’aquí a Olot ja ha contactat amb radiòlegs i ja
tenen en ment, ja tenen una persona que en el moment que aquest document estigui
signat es podrà ampliar el servei. Penso que cal remarcar que aquest document en
que es concreta aquesta aliança estratègica deixa molt clar que no hi haurà cap
possible subcontractació, ens sembla que és una cosa que cal remarcar i que el
personal assistencial que intervindrà en aquesta activitat, mantindrà la seva relació
laboral amb la mateixa institució que la porta, o sigui sí es l’hospital és l’hospital, sí és
l’IDI és l’IDI, aquest document també preveu un òrgan de seguiment per tal d’ajustar
l’activitat i la formació del personal a les necessitat segons el servei, sobretot la
formació també que cal pels tècnics i les persones que l’exercitin. També es vigilarà i
s’assumirà la responsabilitat de l’activitat per ambdues entitats. Em sembla que queda
molt clar doncs que aquestes peticions ja hi són però jo ara voldria fer una remarca,
que me’n vaig una mica però aprofito el tema per dir-ho, que volíem contractar un
radiòleg i la dificultat que hi ha per contractar un radiòleg i que ens hem de plantejar
tots plegats, que Catalunya en aquests moment té encara ajustats el nombre
d’especialistes però que en breu pot tenir problemes seriosos d’especialistes a tot
nivell i es degut a que des de les universitats, no han sortit o no surten, suficientment
experts i a més a més hi ha la qüestió dels MIRS que tot ve centralitzat a Madrid i que
no tenim potestat per organitzar-ho i per fer-ho. Amb tot això nosaltres tenim confiança
que estem en un moment on tindrem un país nou i que des d’aquest país nou podrem
fer les coses diferents, podrem crear més places públiques d’universitats públiques
d’on surtin aquests excel·lents experts que surten, perquè està reconegut arreu del
món i que tot mica en mica podrem, no solsament ampliar el TAC sinó fer moltes altres
coses a l’Hospital d’Olot.
Intervé l’Alcalde. Jo crec que la Sra. Casanovas els hi ha explicat amb tot detall la
feina que s’està fent des del patronat i que el tema aquest és un tema que està en vies
de resolució, que sí hi haguessin hagut radiòlegs fins i tot en l’àmbit del Triangle potser
en aquests moments estaria solucionat, que no hi ha radiòlegs, que Vic té també
problemes per trobar radiòlegs, que Campdevànol té problemes per trobar radiòlegs, i
que al final la solució és això, posar-nos amb contacte amb l’Institut de Diagnòstic per
la Imatge que és qui porta la radiologia del Trueta i que ells no tenen cap problema i
estem pendents de l’informe jurídic, de la validació jurídica del contracte per part dels
serveis tècnics del CatSalut i tot lo demés vindrà, no és només TAC, és tant de
radiologia, perquè hi ha molta radiologia doncs que es veu que els aparells que tenen
aquí tenen temps i en canvi els de l’hospital son nous i aquesta és en la línia que es
treballa des de l’hospital i des del patronat i em sap greu però els hi hauré de fer una
petita crítica, la crítica és perquè jo els hi he dit repetidament, els temes de l’hospital
portar-los al Ple de vegades poden generar fins i tot una certa alarma a nivell de la
població general i en canvi són temes que tractats internament probablement tota
aquesta informació i tota la documentació que ens fan fet arribar des de la gerència
quan hem preguntat escolta i això com està, doncs la podrien tenir-la i llavors, ja sé
que la CUP no està en aquests moments representat en el patronat de l’hospital, però
els hi torno a oferir línia directa amb el gerent que ell també m’ha dit que no té cap
problema, una trucada, queden i els hi donarà explicació sobre del tema que faci falta,
la Sra. Clara Casanovas com a representant dels grups de l’oposició està
representada en el patronat i estic segur que té plena disponibilitat per poder parlar
amb vostès, com a president del patronat també m’ofereixo per poder parlar-ne dels
temes abans de generar el que pot ser un cert rebombori, perquè segur que hi ha
molts problemes, segur que hi ha problemes que nos serem capaços de solucionar i
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altres que sí, però que els problemes de la sanitat i de l’hospital crec que no convé
tractar-los amb mocions al Ple sinó que té un òrgan específic que són els seus, tant a
l’Hospital Sant Jaume com a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, que són els
seus patronats i on hi ha una representació amplia i on sinó tenen totes les línies de
connexió perquè els hi donem totes les explicacions que calguin sobre el que esta
passant i reafirmar una mica això que també deixa la Sra. Clara Casanovas, i
acostumem-nos a que tindrem problemes per la falta de professionals, que ja la varem
viure potser fa deu, o quinze anys, o vint anys, falta gravíssima de professionals i que
hi tornem a anar-hi, per això també la voluntat aquesta de quan es va presentar la
moció per intentar recolzar que Vic tingués una facultat de medicina i que sortissin més
alumnes, més metges formats i que és molt millor formar-los aquí que no pas anar-los
a buscar-los a altres països, països de l’Est a on hi ha més facilitat per poder venir o
sud-amèrica, quan fa deu o quinze anys lo fàcil era portar gent de sud-amèrica, millor
que tinguem gent formada aquí i que siguem capaços de controlar nosaltres la
formació que ens aquests moments és elevadíssima i que surten professionals amb
molt bona formació i que fan una excel·lent servei.
Intervé la Sra. Descals. Bé, nosaltres ja sabem que vostès pensen així, nosaltres
pensem que a l’hospital el noranta per cent dels diners són públics, que arriben a
l’hospital, que l’hospital atenen a persones que som nosaltres, són els olotins i les
olotines i per tant pensem que és un tema que no passa res que se’n parli aquí, quan
són propostes, la idea és fer propostes de millora i en cap moment ni desprestigiar, ni
que la gent faci alarma i evidentment nosaltres pensem que la sanitat ha de ser pública
cent per cent i mai vull dir en aquest sentit, sabem que els professionals que hi ha a la
sanitat i a l’Hospital d’Olot són professionals que són molt bons professionals vull dir
que nosaltres el que sí que pensem és que sí que està gestionat i que són diners
públics i que n’hem de poder parlar aquí i que no passar res i dins la normalitat, vull dir
que és el que pensem.
Intervé l’Alcalde. Canvio la petició, abans de portar-ho m’ho preguntin i s’informin,
perquè ja en podem parlar d’això aquí altra vegada, però la resposta a això és
precisament tots els documents que ja estan escrits, passats pel patronat, aprovats,
tant sols m’haguessin dit, escolta com està aquest tema, no a mi, al gerent, a la
persona que haguessin tingut vostès confiança, els haguessin explicat que la petició
arriba en un moment que fa per lo menys des del febrer del 2017 que es va aprovar,
per tant per aprovar-ho en el patronat del febrer, probablement des del gener d’aquest
any ja s’hi està treballant, ja s’hi està treballant, tan sols preguntar-ho i haguessin
sabut en quin punt estava la situació i quan transmeten la informació ens podrien
haver dit, escolta volem que tots els TACs es facin aquí a Olot i ja sabem que està a
l’espera d’un informe jurídic per signar-ho i ja està solucionat, no pas dir volem que ho
puguin fer-ho, no, però sí ja hi estem treballant, sí des de l’òrgan a on s’ha de treballar
que és en el patronat i des de la direcció, doncs és un tema que ja està detectat i ja
està treballat i que sí hi haguessin hagut professionals probablement ja estaria
solucionat. Vinga li torno la paraula i li tornaré a contestar.
Intervé la Sra. Descals. No, pensava que una vegada que vaig intentar convocar una
reunió amb el gerent, que jo vaig enviar un correu al gerent i després vostè ens va
contestar a nosaltres i va semblar com molt estrany però bé, ho tindré en compte per
la propera vegada.
La moció és dona per aprovada per unanimitat.
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15. PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Garcia. Un prec i una pregunta.
COL·LOCACIÓ RÈTOLS A LES ROTONDES. A les rotondes aquestes enjardinades
han aparegut com una mena de floretes, és un sí eh, ho dic així, és evidentment del
referèndum, un referèndum que encara no ha estat convocat i la pregunta, no em
sembla ni bé ni malament, la pregunta és sí s’ha demanat permís, sí se’ls hi ha donat
permís perquè es faci, res més que ho pregunto no perquè em sembli malament, sinó
per saber que aquest espai en campanyes electorals es pot utilitzar i per tant, per
poder fer el mateix.
Respon el Sr. Gelis. Sr. Garcia vostè ha preguntat sí ens havien demanat permís, sí,
han demanat permís i en tot cas aclarir que això no és cap campanya electoral i que el
procediment de les campanyes electorals és diferent a la qüestió de donar permisos a
això que no pas a aquest tema.
PISOS PROTECCIÓ SOCIAL. Tinc una informació parcial però en tot cas perquè des
d’Habitatge a veure sí ho poden fer. O sigui sembla ser que en algun ajuntament de
Catalunya els pisos propietat de l’ajuntament que es posen a disposició amb caràcter
social o d’algun altre tipus, el tema de la llum, per fer un cert estalvi a les persones que
ho utilitzen, el que fan és posar un sol comptador amb el qual es genera un sol mínims
i no per cada un dels pisos, per tant un estalvi per les persones que ja hi són ja que
l’únic propietari en aquest cas és l’ajuntament, llavors és si poden fer la gestió de mirar
de poder prendre aquesta mesura i veure sí això genera un estalvi i no genera tampoc
una feina burocràtica o administrativa que tot plegat ho faci poc aconsellable en tot
cas, sí poden fer aquesta gestió i que ens donin alguna resposta sobre quins resultats
podria tenir.
Respon el Sr. Alcalde. Faré la consulta a la part tècnica i tan bon punt tinguem
resposta els hi faré arribar tant a vostè com a la resta de grups perquè en tinguin
coneixement.
Intervé el Sr. Rubió. Començaré jo, després l’Anna i després la Mireia. Jo faré un prec i
una pregunta.
CAMPANYA FESTES DEL TURA. Estem contents i perquè no, felicitem a l’equip de
govern i a l’equip tècnic de les Festes del Tura per la campanya que han engegat una
mica recollint el guant que nosaltres també havíem parlat amb el regidor l’any passat
de fer una campanya per les agressions sexistes, llavors estem contents, felicitem a
l’equip de govern que hagin fet aquesta iniciativa “El no és no, atura les agressions”
per tant que facin arribar aquesta felicitació també a l’equip tècnic de festes i a la
comissió de festes.
Respon el Sr. Berga. En primer lloc gràcies per aquesta felicitació, la veritat és que
l’any passat quan ens van demanar una campanya precisament relacionada amb el
tema de les agressions sexistes varem arribar tard, és a dir recordo que aquest prec
va arriba a ple estiu i gairebé només varem tenir temps d’aprovar aquell protocol, que
és un protocol que ara mantenim aquest any, però aquest any hem tingut la sort que la
Roser Matas, que ens ha fet un cartell excel·lent, doncs també ens ha fet una
campanya excel·lent aquest “No és no” que lluiran tots els membres de la comissió de
festes a les seves samarretes, és una campanya simpàtica, l’únic problema que tenim
és que a la Roser quan la fet una any no li podrem encarregar per altres anys perquè
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la veritat és que ha fet un cartell i una campanya preciosos i els agraeixo aquest
agraïment.
WIFI GRATUÏT FESTES DEL TURA. Un altre tema de festes és que hem vist pels
mitjans que posaran wifi gratuït al Firal i és demanar-los a veure sí, que també ens
sembla una bona cosa, però és demanar-los sí aquest, ja que posem wifi per festes, a
veure si ho podem fer durant tot l’any en els espais públics de la ciutat, poder tenir
connexió gratuïta a Internet pensem que seria una bona qüestió.
Respon el Sr. Berga. El tema del wifi m’estimaria més respondre, és a dir, el tema del
wifi sí que el podem solucionar puntualment per les Festes, és a dir, l’empresa que
habitualment es dedica això ens ho ha facilitat i ens ho ha fet possible però m’estimaria
més retornar-li aquesta contesta amb una mica més de fonament i a veure quins
impediments pot haver-hi per tenir aquest wifi gratuït permanentment tot l’any en
l’espai públic, en tot cas ho prepararem una mica més bé perquè se que és un tema
que fins i tot el gerent l’havia treballat diverses vegades i ara no voldria dir alguna cosa
que no pertoca.
Intervé la Sra. Descals.
SKATE PARC OLOT. Aquesta pregunta seria referent a l’Skate parc d’Olot, ens han
fet arribat que aquí hi ha molta gent, que hi van molts de joves i que hi ha una
demanda perquè es pugui ampliar i a més a més, també se’ns han queixat de que les
condicions de l’skate no està en gaire bones condicions i que hi faltaria manteniment,
la pregunta per tant seria sí esta prevista fer aquesta ampliació, sí s’ha plantejat el
manteniment i quan es farà i sí suposo que és deu anar supervisant i sobretot pensem
que està molt bé que hi hagi demanda i que és un bon espai i és un espai sa i sobretot
pensant en joves penso que és molt interessant si es podes ampliar, sobretot sí hi ha
demanda i aquesta seria la pregunta o proposta.
Respon la Sra. Roca. Som coneixedors de les demandes dels joves i de la
problemàtica que hi ha a l’skate i l’estem seguint. Bàsicament hi ha tres qüestions, una
la massificació de joves que van a l’skate i que en alguna vegada hi ha diversitat
d’edats i hem hagut de fer seguiment tant a nivell dels educadors, de l’àrea d’educació
i joventut com d’esports per mediar, és una qüestió de que els grans no es mengin als
petits i això ho hem fet i cada dimecres i cada dijous que hi havia unes hores de
conflicte, doncs hi hem fet passar un tècnic per anar seguint aquesta qüestió.
Dues, hem fet diferents reunions amb persones que ens fan una demanda d’engrandir
l’skate que se’ls hi ha quedat petit, estem parlant de diferents coses però tenim uns
pressupostos sobre la taula i estudiats que van des dels 60.000 euros fins als 150.000
i per munt, fan molta demanda d’una cosa que és un bowl, però un bowl implica part
d’una construcció i diferents qüestions i aquest bowl no baixa de 40.000 euros, per tant
estem parlant d’una quantitat considerable i en aquests moments nosaltres no ho
tenim en el pressupost i la tercera qüestió és un tema de manteniment, és a dir, hem
fet diferents actuacions, jo ara estava buscant els números, crec que en portem uns
quatre o cinc mil euros gastats amb manteniment, sí que és veritat que, l’últim informe
tècnic i justament avui en parlava amb l’àrea d’esports, es que ens hem adonat que
arreglem la superfície i hi ha algunes fustes que estan podrides i que són una cosa
més de base i llavors justament he encarregat al tècnic de que pugui dir, valorar
l’arranjament d’aquesta instal·lació i posar-hi un número i poder solventar, si més no
de tenir en condicions els que tenim.
Intervé la Sra. Tresserras.
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ESTÀTUA AL MONTSACOPA. I una pregunta que ens han fet arribar, potser aquests
dies que el focus està posat al Montsacopa, l’estat de manteniment de l’escultura d’en
Carrillo, “Fòssils”, sí tenen coneixement que està molt degrada i ens ho han fet arribar,
ens ho han comentat.
Respon el Sr. Berga. Pel que fa a l’escultura d’en Carrillo completament d’acord, és a
dir, l’escultura d’en Carrillo va passar el que algunes vegades perdem de vista quan
posem art públic al carrer, que és de ceràmica i la ceràmica és molt temptadora pel
vandalisme deixeu-m’ho dir d’aquesta manera, és molt fràgil, fa molt i molts anys que
està malament l’escultura d’en Carrillo, pràcticament no recuperable, ens ho hem mirat
i jo tinc un informe de Patrimoni de fa anys, es molt difícil de recuperar aquesta
estàtua, pràcticament si no fos aquesta obra, si no fos refent-la completament de nou i
probablement la ceràmica no és el millor material per tenir-lo a l’espai públic. En som
perfectament conscients per això, vull dir que l’art públic al carrer, que ens haurem
d’acostumar que ha d’estar més ben preparat per suportar l’incivisme d’alguns, però en
soc perfectament coneixedor.
Intervé l’Alcalde desitjant que tots plegats puguem gaudir d’unes molt bones Festes del
Tura, que siguin unes festes cíviques, que siguin unes festes on la gent s’ho passi molt
bé com cada any i que el temps acompanyi que avui n’hem tingut una primera
advertència.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart de deu 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
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