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ACTA NÚM. 10 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 28 DE SETEMBRE DE 2017 

1a CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2017000010 
 

 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 de setembre 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), 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).  
Excusa la seva assistència, el Sr. Lluís Juncà i Pujol (ERC). 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
L’Alcalde dona inici a la sessió. La primera cosa excusar el Sr. Lluís Juncà, que per les 
mateixes circumstàncies que acabo d’explicar és més que comprensible que estigui 
amb les seves responsabilitats de govern.  
I també excusar momentàniament, perquè ja sé que arribarà, la senyora Anna 
Descals, perquè ha anat a un enterrament i quan arribi la senyora Descals 
s’incorporarà. 
 

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. En el despatx oficial ens ha semblat que valia la pena que donéssim 
el condol a la Corporació de l'Ajuntament de Santa Pau, per la mort d’un regidor, el 
senyor Jordi Darné, d’una forma sobtada; un esportista, una persona molt estimada, 
no només a Santa Pau sinó a tota la comarca i a la ciutat d’Olot. 
Entrant en coses més agradables, crec que toca, normalment en el Ple del mes de 
setembre ho fem, l’ agraïment especial a tots aquells col·lectius que varen treballar 
perquè les Festes del Tura sortissin com sempre, és a dir, d’una forma excel·lent. 
Quan dius noms, de vegades te’n deixes algun, per tant que ningú se senti exclòs, que 
valorem moltíssim, les persones que han estat treballant i que han estat fent una gran 
feina, deixeu-me que comenci per la gent de la Comissió de Festes, per la Taula de 
Música, per tots aquests serveis municipals que en dies en que tothom s’ho vol passar 
bé, ells han estat treballant: la Brigada, la Policia Municipal, el cos de Mossos 
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d’esquadra, una menció molt especial a l’empresa concessionària de la neteja que 
realment si venies aquí a primera hora del matí, veies que estaven fent un gran esforç i 
entre tots ho deixaven molt net, amb la Merche al capdavant, d’aquí a uns dies hi 
aniré, hi anirem amb el regidor Josep Guix, que és el regidor que porta aquesta àrea, 
agrair-los personalment el fet de que hagin col·laborat a la ciutat, com és recuperar el 
seu aspecte habitual després d’una nit de festa, que crec que també és el que pertoca, 
que la gent pugui tenir una nit de festa i l’endemà la feina de l’Ajuntament és tornar-ho 
a posar tot al seu lloc. Un agraïment especial a la gent de les Urgències de l’Hospital, 
aquest any han canviat una mica el model, s’ha incorporat al Servei d’Urgències de 
l’Hospital, hem incorporat el Servei d’Ambulàncies, per tant crec que aquí hi ha marge 
per anar millorant però ens donen un plus també, i per tant agrair-los específicament 
en el Servei d’Urgències de l’Hospital i al Servei d’Ambulàncies, aquesta feina que han 
estat fent durant les Festes del Tura. Als voluntaris de Protecció Civil que ja s’han 
convertit en un clàssic de tantes i tantes coses, no passa un dies sense que no hi hagi 
algun ajuntament del nostre entorn, o fins i tot de mes lluny, que ens demani si els 
voluntaris de Protecció Civil d’Olot o de la Garrotxa poden anar a ajudar-los amb un 
esdeveniment, crec que són gent fantàstica, gent entregada, gent que fa molt bé la 
seva feina d’ajuda als altres i per tant, sí que ens semblava que també val la pena que 
ho diguem. La Faràndula dels balladors, crec que això és una part molt, important de 
la festa tot i l'amenaça que cada any tenim amb la cercavila, aquest any al final varen 
poder sortir, les Festes del Tura no serien el mateix sense la Faràndula, la Faràndula 
no seria el mateix sense la il·lusió, el compromís, la voluntat de fer-ho molt bé, de tots 
els balladors, per tant agrair-los especialment als balladors, el magnífic ambient de 
festa que ens han posat i també la gent del Santuari del Tura que crec que des de la 
seva vessant han contribuït també a fer que les Festes de la Mare de Déu del Tura 
tinguessin aquesta connotació. Sempre te’n deixes algun, espero no deixar-me ningú, 
sí que voldria parlar de la gent de l’Institut de Cultura, en Jordi Serrat, verdadera ànima 
d’aquestes festes, que es preocupa de tantes coses, en Mimo Busquets, en Cèsar 
Juanes, gent que fa anys que estan treballant amb nosaltres, que han assistit en 
aquesta transformació que hem tingut en el nou model de festes, canvis a dins de la 
Comissió, que ells han entomat un repte fantàstic i crec que les Festes del Tura tenen 
un llarg recorregut, amb opcions de millora, però amb persones que se les estimen, 
amb persones que volen treballar i que estan fent una feina fantàstica i deixeu-me que 
acabi agraint-li també al regidor, en Pep Berga, per la feina que ha fet, jo crec que ha 
estat una gran feina quan en un moment determinat varem decidir canviar de regidoria, 
ell ho va entomar amb tota la il·lusió, les festes són una part important de cultura i per 
tant felicitar-te Pep perquè jo crec que han estat unes molt bones Festes del Tura i 
segur que l'any que ve seran encara millors, i això és el que hem de continuar 
treballant entre tots, però agrair moltíssim a tota aquesta gent. M’he permès detallar 
una mica totes les persones que han treballat, a les que ja els hi hem fet arribar 
l’agraïment per carta des d’Alcaldia, però crec que valia la pena donar-ne compte aquí 
al Ple. 
Un altre clàssic, felicitar al Club Patinatge Artístic Olot, em penso que és dissabte que 
els rebrem aquí, dissabte tornaran aquí a dos quarts de set de la tarda, tots esteu 
convidats a rebre la gent del patinatge, onzè títol mundial d’exhibició, actuació gairebé 
perfecte, quan parles amb ells sempre tenen paraules amables tant pels seus 
contrincants o pels seus adversaris com per tothom, per tant felicitar al Club Patinatge 
Artístic Olot.  
I segur que després tornarà a sortir però jo no em volia saltar aquest despatx oficial, 
que avui és una mica més ampli del que habitualment faig, però voldria agrair 
personalment totes les mostres de suport rebudes per tants i tants ciutadans que em 
paren pel carrer, que em diuen coses, que m’envien cartes pel tema meu personal en 
quant a la salut, però també tot el que va passar amb la Fiscalia, volia agrair 
oficialment com a alcalde el fet aquest, de tanta i tanta gent que m’ha fet arribar, que 
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realment això t’entra dintre, realment això ningú podrà esborrar aquest sentiment que 
tinc d’agraïment i per tant oficialment volia que constes en acta del Ple aquest 
agraïment.  
Agrair-li moltíssim a la consellera Dolors Bassa el fet que volgués estar aquí amb 
nosaltres durant les Festes del Tura, crec que vingui algun conseller a les Festes els hi 
dóna prestigi i per tant agrair-li especialment el fet de que estigui aquí.  
Volia agrair-li també a en Pere Ribes i a en Joan Maria Pou i als familiars d’en Pere 
Ribes, per què varen tenir-hi una gran influència, el fet de fer un pregó tan desenfadat, 
tant en l’ambient i en la línia del que són les Festes del Tura, felicitar-los perquè crec 
que varen fer un gran pregó, amb mi personalment em va agradar molt. 
Una l’última cosa que tinc de dir és donar compte al Ple de que vaig assistir, juntament 
amb moltíssims alcaldes, a la Plaça de Sant Jaume, en aquesta segona vegada que 
els alcaldes anem de l'Ajuntament de Barcelona fins al Palau de la Generalitat per 
reclamar el que per a nosaltres és un dret i per queixar-nos del que per nosaltres és 
una agressió, com és el dret a que el poble, els ciutadans, els nostres conciutadans 
puguin expressar la seva opinió i el greuge de que se’ns persegueixi per donar la raó 
als ciutadans, que nosaltres considerem que això és greuge, jo crec que érem 
moltíssim els alcaldes. L’ACM i l’AMI, de les entitats municipalistes que han portat el 
control, parlen de més de 700 i escaig d’alcaldes que varen signar el decret en el qual 
després donaré compte, crec que és una demostració que el món municipal té molt 
clar què és el que vol, que els alcaldes tenen molt clar com han d’actuar, com han de 
saber copsar que és el que li diuen els seus conciutadans i per tant donar compte en el 
Ple el fet de que he tingut l’honor de tornar a participar juntament amb tants i tants 
alcaldes, en aquest acte en el qual la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i en 
aquesta travessa emocionant de la Plaça de Sant Jaume rodejat de tants i tants 
companys amb les vares que això també és d’aquelles coses que es queden a dintre i 
ja poden anar passant coses que aquests sentiments ningú te’ls pot treure de dintre ni 
menystenir, sinó que són sentiments d’aquells que justifiquen gairebé sols, justificarien 
el fet d’haver-te dedicat tot aquest temps a l’alcaldia d’Olot. 
 
A continuació comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la celebració del 
darrer Ple del dia 31 d’agost :  
 

- de particulars : 20  
- d’entitats : 23  

 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut ell, 
des de la celebració del darrer Ple, amb diferents càrrecs de l’administració:  
 
- el dia 8 de setembre, va acompanyar el Sr. JORDI XUCLÀ, diputat al Congrés a 
veure el ball dels gegants, nans i cavallets a la Plaça Major. 
 
-  i el dia 10 de setembre, va acompanyar l’Hble. Sra. DOLORS BASSA, Consellera de 
Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, a presenciar també el 
ball de la faràndula olotina a la Plaça Major.  
 
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 2 de setembre al migdia va assistir a l’acte d’inauguració de les exposicions 
sobre Josep Clarà que varen  tenir lloc a la Sala Oberta i Sala 2 respectivament del 
Museu Comarcal de la Garrotxa i a la tarda, va visitar els participants a les12 hores de 
vòlei platja i al torneig de hòquei que tenien lloc al pavelló d’esports.    
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- el dia 4 de setembre, es va desplaçar a Barcelona, per assistir a una reunió 
d’alcaldes sobre la coordinació del proper 1 d’octubre.  
 
- el dia 5 de setembre, va ser present a l’acte d’entrega de senyeres del Consell 
Comarcal. 
 
-  el dia 6 de setembre, al matí, va tenir una reunió de seguiment de les obres del Firal, 
amb els diferents tècnics que les porten i a la tarda va seguir els primers actes de les 
Festes del Tura : la cercavila de la Faràndula, l’Ofrena floral al Santuari del Tura i el 
Pregó de festes que varen pronunciar els comentaristes esportius Pere Ribes i Joan 
Maria Pou.  
 
-  el dia 7 de setembre, va assistir a l’acte de presentació del llibre sobre les festes, 
que porta el nom d’“Atraccions” de Quim Roca, que va tenir lloc a la terrassa de can 
Trincheria.  
 
- el dia 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu del Tura, va assistir al tradicional 
Ofici Solemne al Santuari del Tura, al ball dels Gegants, Nans i Cavallets de la Plaça 
Major i al Brindis de festa major que com cada any celebren els residents de l’edifici 
del Tura.   
 
- el dia 10 de setembre, va assistir a la retransmissió en directe de l’actuació de les 
patinadores del CPAO a la ciutat xinesa de Nanjing des de la Sala Torín i a continuació 
va presenciar el ball de la faràndula olotina a la Plaça Major.  I al vespre, va anar a 
veure els focs i el ball dels gegants amb espelmes a la Plaça Major.  
 
- el dia 11 de setembre al matí va presenciar els actes commemoratius de la Diada 
que aquest any varen tenir lloc a la plaça Rector Ferrer i a la tarda es va desplaçar a 
Barcelona per participar de la manifestació a favor del referèndum de l’1 d’octubre.  
 
- el dia 15 de setembre, va fer una visita a la nova botiga de LEVI’S traslladada al c/ 
Sant Rafel i seguidament va assistir a l’acte unitari en suport al referèndum que es va 
celebrar al pati de l’Hospici.  
 
- el dia 16 de setembre, es va desplaçar a Barcelona per sumar-se a la manifestació 
d’Alcaldes que va tenir lloc a la Plaça Sant Jaume.  
 
- el dia 17 de setembre, va assistir a la Batalla de les Flors a la Plaça Clarà, acte 
organitzat pel CIT ajornat a causa de la pluja.  
 
- el dia 18 de setembre, va assistir a la Missa en honor a Sant Ferriol, que es va 
celebrar a la mateixa capella de Sant Ferriol i a la tarda, va assistir a la reunió del 
Consell de Direcció de Catsalut que va tenir lloc a la seva seu a Barcelona.  
 
- el dia 19 de setembre, va assistir a les reunions del Patronat i del Consell Rector de 
la Fundació de l’antic Hospital Sant Jaume. 
 
- el dia 22 de setembre, va assistir a l’acte de presentació del llibre de l’exconseller 
Ferran Mascarell que va tenir lloc a can Trincheria i a la trobada d’arquitectes de la 
demarcació de Girona que aquest any va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
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- el dia 23 de setembre, va ser present a l’acte de lliurament de premis als guanyadors 
del concurs de paelles organitzat per l’AOAPIX en el marc de la programació de les 
Festes del Tura, que va tenir lloc a la Plaça mercat.   
 
- el dia 25 de setembre, va assistir a la reunió de la Junta Directiva del clúster carni 
Innovacc que va tenir lloc a la sala Gussinyé d’aquest Ajuntament.  
 
- i finalment avui dijous ha assistit a la reunió del Patronat de la FES. 
 

3.- DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2017LDEC002404  al 2017LDEC002645.  
 

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

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

5.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES AL PLE 
 
Núm. de referència : X2017024091     
Núm. expedient: SG052017000012 
 
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 les sentències següents: 
 
- Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona (UPSD Cont. 
Administrativa 2) núm. 141/17, en relació al recurs ordinari 376/2015-B, que desestima 
el recurs contenciós administratiu interposat per J.Roca Martí, X. Vilanova Fàbrega i 
VIRO SC, contra l’acord de l’Ajuntament d’Olot de desestimar el recurs de reposició 
interposat contra l’acord d’establiment de l’horari de funcionament de la terrassa 
exterior ubicada en el pati que forma part del local del carrer Nònet Escubós, 14, 
baixos.  
 
- Sentència del Jutjat de Primera Instància 2 d’Olot (UPD Civil 2) número 90, en relació 
al procediment ordinari 79/2017-E, que desestima la demanda interposada per J. De 
Trincheria Polo, R. Alentorn Rosell, R. Descals Roca i Accionistes de la plaça de toros 
d’Olot, contra l’Ajuntament d’Olot en relació al dret d’entrada i seient de preferència 
respecte de tots els espectacles que tinguin lloc a la plaça de braus d’Olot.  
 
- Decret núm. 21/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona (UPSD Cont. 
Administrativa 1), en relació al desestiment i arxivament del recurs contenciós ordinari 
328/2014-B, sol·licitat per la part recurrent, sobre l’ocupació de determinats m2 de vial 
davant l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa. 
 
Intervé l’Alcalde. La primera és una sentència important, és un contenciós 
administratiu referent a una terrassa d’un bar del centre d’Olot en el que hi havia un 
conflicte amb els veïns i entenem perfectament i sabem perfectament que hi ha la 
voluntat de que pugui haver-hi oci nocturn a la ciutat, però també el respecte als veïns 
que estan vivint a una determinada zona. L’Ajuntament va decidir posar-hi una 
limitació horària, ens van portar als tribunals, i els tribunals ens donen la raó en aquest 
establiment d’un horari de funcionament, entenem que això segurament no acaba 
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satisfent a ningú, però que és la nostra responsabilitat posar-nos al mig i intentar 
solucionar aquest horari de funcionament de la terrassa. 
La segona,  em sap greu aquesta perquè ens torna a donar la raó però m’agradaria 
que acabéssim té a veure amb la Plaça de Braus, ara els hi diuen als accionistes o als 
representants dels accionistes que el tema del dret d'entrada i tots els drets que 
teníem sobre la plaça ja s’han anat exhaurint, perquè han passat molts i molts anys, ja 
s’han anat complint, en aquests moments la plaça ja és propietat de l'Ajuntament per 
sentències judicials, ens tornen a donar la raó amb tot aquest tema del dret d’entrada i 
seient de preferència, que també queda exhaurit i m’agradaria que s’acabés d’una 
vegada aquesta discussió amb determinats ciutadans, en relació a la Plaça de Braus. 
Entre tots hauríem de fer un esforç per veure que hi fem a la Plaça de Braus que és un 
gran actiu per a la ciutat i que segur que mereixerà un projecte que marcarà també 
algun mandat municipal que per qüestions òbvies no serà aquest.  
I la tercera, aquesta és més de tràmit, varem portar aquí tot un seguit de coses d’un 
determinat propietari de l'entorn de l'Hospital, en un moment determinat hi va haver-hi 
tota una negociació bastant complexa sobretot pel tema de l’aparcament, que en la 
cessió del terreny de l’aparcament, varem portar aquí a Ple l’acord, que incloïa que ell 
desistís de qualsevol reclamació judicial que hi pogués haver-hi i per tant també 
donem compte al Ple de que ha desistit i s’arxiven tots els recursos contenciosos que 
hi poguessin haver-hi en relació a aquest propietari.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
5.2. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ PER PART DE L'IMELO DELS PREUS 
PÚBLICS CORRESPONENTS A L'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

DEL GIMNÀS DE L'ESTADI I ROCÒDROMS EL PAVELLÓ 
 
Núm. de referència : X2017024097     
Núm. expedient: CPG62017000012 
 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions 
municipals del gimnàs de l’Estadi i els rocòdroms dels pavellons, i organitza el 
programa d’activitats dirigides adreçades a tota la població. 
 
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. 
 
Donat que el preu públic cobreix el cost del servei. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté a 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.- Donar compte dels preus públics corresponents a l’accés a les instal·lacions 
municipals del gimnàs de l’Estadi i rocòdroms dels pavellons aprovats per la Junta de 
Govern de l’IMELO celebrada el 19 de setembre de 2017. 
 
Intervé l’Alcalde. Els preus públics que van en el punt d’assabentats són preus on 
l’Ajuntament assumeix el cent per cent de la despesa. Aquí el que fixem són els preus 
de la utilització del gimnàs i del rocòdrom, fixem els preu públics que serveixen pel seu 
funcionament habitual.  
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.3. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ PER PART DE L'IMCO DEL PREU 
PÚBLIC DEL CATÀLEG "EL TALLER DE JOSEP CLARÀ" 

 
Núm. de referència : X2017024079     
Núm. expedient: CPG62017000011 
 
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 19 
de setembre de 2017, del preu públic corresponent al catàleg “El taller de Josep Clarà. 
Els guixos d’un escultor irrepetible” per un import de 10 euros (IVA inclòs). 
 
Intervé l’Alcalde. És un altre preu públic aquest corresponent al catàleg del taller d’en 
Josep Clarà que els recomano perquè és un gran catàleg que està molt i molt bé. 
Donem compte de l’aprovació d’aquest preu públic per part de la Junta de Govern del 
dinou de setembre d’aquest preu públic per poder tirar endavant aquest catàleg, “Els 
guixos d’un escultor irrepetible” per un import de deu euros IVA inclòs.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.4. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA DEL 
REFERÈNDUM DE L'1-O 

 
Núm. de referència : X2017024109     
Núm. expedient: SG052017000013 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2017LDEC002550 de 7 de setembre de 
2017, pel qual s’acorda donar suport al Referèndum convocat per al proper dia 1 
d’octubre. 
 
Intervé l’Alcalde. Vostès saben que estem en tot el procés aquest de donar la veu als 
ciutadans per decidir si Catalunya ha de ser com pensem alguns un nou estat o, 
quines són les altres propostes que hi puguin haver, quines són les altres sobre el que 
puguem decidir, jo crec que està molt clar el sí i que el no ens queda encara una mica 
difós, perquè no entenem clarament quina és la proposta que ens poden fer des de 
Madrid. Jo crec que el compromís amb aquest referèndum i amb tot el procés que s’ha 
endegat des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya ja hi era el 
primer dia, m’he tornat a rellegir la fórmula que varem fer servir molts i que vaig fer 
servir jo en la presa de possessió on ja vaig deixar clarament que jo em posava al 
servei del Parlament de Catalunya i al servei del Govern de la Generalitat per tirar 
endavant aquesta convocatòria d’un referèndum, per conèixer quina és l’opinió dels 
ciutadans davant d’una determinada proposta, les coses s’han embolicat molt, jo crec 
que les coses són molt més senzilles, deixar que els ciutadans enraonin mai ha de ser 
un problema i després ja es gestiona el que hagin dit els ciutadans, però mai ha de ser 
un problema donar-li la veu als ciutadans per tant, quan en un moment determinat des 
de les entitats municipalistes se’ns va demanar dos coses, una, se’ns comunicava 
quins eren els locals que el Govern de la Generalitat havia decidit com a llocs de 
votació per diumenge, la resposta va ser ens donem per assabentats i per tant 
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nosaltres estem al costat del Govern i tirem endavant, l’altra, doncs és un decret on 
s’expressava clarament, atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la 
Llei del Referèndum i d’Autodeterminació de Catalunya, l’Alcalde en funció de l’exercici 
de les seves atribucions, manifesta primer, el ple suport al referèndum que s’ha 
convocat pel dia u d’octubre, complint les previsions que es concreten a l’esmentada 
llei i donar compte d’aquestes resolució en el Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària, que és aquesta que estem celebrant. 
A Olot el dia que varem signar aquest decret, tots saben que el 7 de setembre era 
festa, és festa, i jo vull agrair especialment totes aquelles persones que, treballadors 
municipals, que van voler col·laborar perquè des de l’Ajuntament d’Olot fóssim dels 
primers en signar, en mostrar la nostra conformitat. 
Tot el que puguem afegir sobre això i després els passaré la paraula per si volen parlar 
en relació amb aquest tema, doncs ho puguin fer obertament, crec que està 
pràcticament tot dit i que la única cosa que ens queda és diumenge ser tots a votar, 
ser diumenge tots a expressar la nostra opinió, que això passi amb tota la tranquil·litat i 
amb tot el respecte que s'ha de mantenir i que jo espero que sigui així, després de 
parlar amb moltíssima gent que espero que això sigui així, amb ple respecte, primant 
aquesta convivència, però sense renunciar de cap de les maneres el dret d’expressar 
la nostra opinió, així ho varem fer amb aquest decret, així ho farem diumenge i espero 
de que el poble de Catalunya aconsegueixi que aquest seu anhel d’expressar la opinió 
però també d’aconseguir una nova República, doncs ho aconsegueixi, ho aconseguim 
entre tots i siguem capaços de fer un país molt millor que això és el pel que estem 
treballant, un país molt millor per als nostres fills, que és pel que estem treballant.  
 
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. En primer lloc dir que nosaltres 
com és manifest, varem donar tot el nostre suport a l’Alcalde en la seva declaració als 
Jutjats a Girona i ho fem primer per dignitat, perquè pensem que el dret de manifestar i 
defensar aquesta posició és absolutament legítima i no compatim aquesta estratègia 
una mica de la por que segueix el govern del PP. 
Voldria aprofitar i varem quedar si no ho tinc malentès així, per parlar una mica també 
de lo que és la convocatòria de referèndum de l’u d’octubre d’una manera una mica 
general. Diverses vegades hem anat parlant, ha anat sortint el tema, i el que ara faria, 
però bé han anat passant coses noves quan hem parlat i voldria d’alguna manera fer 
un resum del que és la nostra posició. Nosaltres pensem que ja fa temps que estem 
amb el que diem una “tormenta” perfecte, hi ha una crisi econòmica i social 
importantíssima, generant un atur i una precarietat molt preocupants, el que en el seu 
moment va ser el model territorial, el model autonòmic està evidentment esgotat i es 
reclama i es reivindica altres solucions que no el que tenim, amb el tema de política 
també hi ha una crisi política important, aquí intervé evidentment també tant la 
corrupció com altres temes dels que he comentat abans i d’altres i aquest crisi política 
és evident perquè tant a Espanya que ha saltat pels aires el bipartidisme, a Catalunya 
el mapa polític també no és el mateix que el que teníem fa ben poquets anys. Una 
mica davant d’aquesta “tormenta” perfecta la resposta que han anat donant els 
diferents governs del PP i també en bona mesura del PSOE han estat retallades 
socials i laborals, no dona cap solució al model autonòmic i a les demandes legítimes 
de Catalunya, davant la corrupció bàsicament al que s’han dedicat és a intentar tapar-
la com sigui, la inacció ha sigut una mica l’actitud del govern de Rajoy. Aquesta 
situació el que ha portat és que una part molt important de Catalunya demani 
clarament la independència com a solució, ens vam trobar davant d’unes eleccions 
plebiscitàries, aquesta posició com també és conegut va obtenir el 48 per cent dels 
vots i el govern que la substituït aquestes eleccions ha convocat un referèndum 
unilateral,  unilateral perquè és evident que no s’ha pogut acordar per tant la culpa no 
és ni de qui convoca i l’aprovació d’aquesta llei la veritat és que la seva discussió i 
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tràmit al Parlament no passarà com un exemple de parlamentarisme per dir ho 
d’alguna manera el que vam tenir. 
Els Comuns el que hem anat demanant i amb aquest Ajuntament com Olot en Comú 
així ho hem manifestat d’una manera reiterada, pensàvem tot i que també reconeixem 
la seva dificultat, que un referèndum acordat i per tant amb un reconeixement 
internacional a efectes jurídics i polítics, era la sortida que calia i pensem que continua 
calent. Algunes vegades algunes organitzacions havien dit que això era una pantalla ja 
passada, després jo em sembla que amb bon criteri estratègic es va tirar enrere i es va 
tornar a apostar pel referèndum ni que fos unilateral. És reconegut la dificultat també 
de tirar aquesta aposta política endavant però pensem que aquesta aposta de 
referèndum li dóna suport el 75 o el 80 per cent de la població catalana, mentre que 
l’altre ve a ser aquest 47 i més igual, 50 per cent i per tant, em sembla més fàcil 
encara que suposi potser més temps i més viaranys, aconseguir-la d’aquesta manera 
que no de l’altra.  
Després vull posar de manifest, perquè també sol passar a totes les campanyes 
electorals i amb aquest tema on intervenen les emocions també d’una manera molt 
important no s’ha sostret aquest problema, s’ha simplificat moltes vegades les coses, 
es pinta Espanya com una cosa com si fos, en fi, tots dolents i tots no diré que fatxes 
però que defensen només una única posició i que Catalunya també és igual i tots som 
independentistes, per sort em sembla que tant a Espanya com a Catalunya són molt 
més plurals, recordar que “Unidos Podemos” es va presentar a les eleccions generals 
defensant el dret a decidir de Catalunya, va obtenir un 7 milions de vots, té importants 
ajuntaments a l’Estat, al llarg d’aquests dies s’han produït actes polítics de 
recolzament a Catalunya, fa poc ha sortit el manifest de l’u d’octubre on sobiranistes, 
comuns i diferents intel·lectuals donen suport al referèndum, en fi, una mica aquesta 
visió d’una Espanya i una Catalunya plural també volia posar de manifest i en valor 
perquè penso que aquesta és la real i no la que alguns d’alguna vegada d’una manera 
simple volen reduir-la. 
Dir que per a nosaltres l’u d’octubre és una mobilització, el que diu aquí al cartell, el 
que pensem que cal és exigir diàleg, manifestar-nos, votar i també aprofito per cridar a 
la màxima participació aquest diumenge, a fer cassolades, enganxar cartells, 
pancartes, el que sigui.  
Per nosaltres és evident que no estem davant d’un referèndum normal, insisteixo que 
ja sé que no és culpa dels convocants sinó del govern actual, però el cert és que 
aquesta és la realitat. Nosaltres pensem que hi ha bastants coses que s’han fet bé i 
d’altres que no tant, però ens estimem més fer aquesta mena de valoració amb coses 
bones i dolentes a partir del dia 1, perquè ara l’important és aconseguir la màxima 
participació aquest diumenge i després el dia 1 una mica a mi em sembla que caldrà 
veure com sol passar quan fem qualsevol activitat, veure aquelles coses que hem fet 
bé, les que hem fet malament, errors que cal canviar i jo a nivell personal i també 
col·lectiu dels companys i companyes que represento, tampoc em nego a replantejar-
nos el que hem vingut defensant però penso que aquest exercici de parlar i d’anàlisi, 
per veure quina és la millor manera per anar aconseguint aquest referèndum que tots 
defensem.  
I per acabar el que no volia, és ni que sigui d’una manera el màxim amable possible, 
dir que no entenc la posició del PSOE i del PSC amb el tema aquest del referèndum, i 
no tant pel tema que es vulgui tenir perquè entenc és legítim tenir unes posicions 
diferents sinó que amb l’atac que s’ha produït a la llibertat d’expressió, a les 
institucions catalanes a les quals s’han intervingut de facto, s’hagi donat aquesta 
resposta per part vostre. Potser les declaracions que més diguéssim m’han enfadat 
per dir-ho així, són aquestes últimes del Felipe González que ve a dir que el que està 
passant a Catalunya és el més greu que ha passat aquests 40 darrers anys a 
Espanya, com si no tinguéssim l'intent del cop de Tejero, l’actuació d’ETA que per mi 
evidentment és bastant més greu, em sembla que hi ha persones i polítics que han 
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perdut, i Felipe González és un d’aquests, i em sembla que m’agradaria veure la 
posició vostra de defensa de la democràcia i de les institucions catalanes a part de que 
pugueu defensar també evidentment una posició diferent.   
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Primer penso que avui 
és un honor assistir a l'últim ple autonòmic que se celebrarà en aquest Ajuntament, per 
tant jo crec que s'ha de celebrar.  
I no faré una anàlisi de fins on hem arribat però sí que m'agradaria poder 
contextualitzar una mica el paper de l'Estat en aquest context de repressió, d’actituds 
demofòbiques, d’agressions i altres. Només faré un repàs a un seguit de lleis que  
s'han aprovat al nostre parlament, al Parlament de Catalunya des de l’any 2012 i que 
el Tribunal Constitucional de Madrid, amb el suport del PP, ha prohibit: Llei sobre 
matèries audiovisuals; Decret llei d'horaris comercials; Decret llei d'impostos als bancs; 
Decret llei contra la pobresa energètica; Llei d'acompanyament dels pressupostos; Llei 
de consultes populars no referendaries; Llei del Síndic de Greuges; Llei d'acció 
exterior; Comissionat per a la Transició Nacional; Taxa a operadores d'internet; Codi 
de Consum de Catalunya; Reforma de la llei de comerç de Catalunya; Agència 
Tributària de Catalunya; Declaració independentista del Parlament; Comissió d'Estudi 
del Procés Constituent; Conselleria d'Afers Exteriors; Decret llei contra la pobresa 
energètica; Llei d'impostos als habitatges buits; Llei de governs locals; Llei d'igualtat 
efectiva entre homes i dones; Llei de prohibició del fracking; Llei de creació d'impostos 
a la producció d'energia nuclear;  Llei d'emergència habitacional, o contra els 
desnonaments. 
Amb això quasi ja ho tindríem tot dit. Però sí que com tothom veu estem davant d'una 
suspensió parcial dels drets civils i polítics per la intervenció política i judicial i policial 
sobre les institucions d'autogovern; per la detenció de càrrecs d'aquestes institucions, i 
per una autèntica ocupació policial i militar per part de les forces de seguretat de l'estat 
espanyol.  
L’estat espanyol se suma als estats que apliquen censura a internet, com Turquia; 
clausuren més d'un centenar de webs, des d’un jutjat de Paterna. A més a més és 
dubtós que sigui aquest jutge de Paterna que ho hagi denunciat. 
Els cops repressius no es produeixen només pel fet que hi hagi el PP a l'executiu; 
recordem que totes les accions que s’han esdevingut fins ara tenen el suport del Partit 
Socialista Obrer Espanyol i a més a més de tot l'engranatge judicial, policial i mediàtic, 
que ho possibilita. Lamentem que la prioritat de les forces policials no sigui aturar per 
exemple la ultradreta, sinó trobar les urnes.  
En qualsevol cas, l’intent de frenar el referèndum per la via policia, militar i judicial no 
deixa de ser una mostra de profunda debilitat política del Partit Popular, del Partit 
Socialista i de l’Estat en general a Catalunya que s'estendrà, com ja hem vist que 
sestà estenent entre els Països Catalans i a parts de l’Estat espanyol i no se’n sortiran, 
no se’n sortiran.  
Sr. Alcalde, nosaltres quan vàrem entrar, vàrem arribar a aquest Ajuntament, li vàrem 
dir: fem nostres les paraules del company David Fernández “mà estesa en tot el 
referent al procés i puny alçat” per confrontar les diferències en la gestió de la ciutat. 
Per tant té tot el nostre suport i ho sap. Van venir companys nostres el dia que va 
declarar a Girona, i ferm i endavant, que estarem amb vostè.  
Avui ens refermem més que mai. Avui i cada dia que ha passat, cada moció que hem 
observat en aquest Ple, per caminar, perquè les olotines i els olotins puguin expressar 
en llibertat una posició al respecte de la voluntat política sorgida el 27 de setembre de 
l’any 2015, on amb una participació mai vista en unes eleccions, les forces netament 
independentistes van aconseguir una representació majoritària. I a més a més, si hi 
sumem les forces partidàries del dret a decidir estem parlant que un vuitanta per cent 
d’aquest país vol votar. Per què dic això? Perquè el regidor d’OeC diu que el 
referèndum... el referèndum és diumenge; o sigui, no n’hi ha cap més, és diumenge. I 
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la responsabilitat, crec, de les seves formacions, hagués estat defensar-lo perquè és la 
voluntat del 80 % de la població de Catalunya. I si vostès es van presentar a l’Estat 
espanyol amb un punt que donava suport a l’autodeterminació del poble català, el 
referèndum és el dia 1 d’octubre. 
També volíem fer esment a la posició del PSC sobre el referèndum. Ens dirigim a la 
gent de base d’aquest partit i els hi fem les preguntes de: fins quan seguireu recolzant 
la deriva autoritària de l’Estat i del Partit Popular? Recolzen, o recolzeu l’opressió de 
l’Estat o la rebutgeu? Si la rebutgeu, callareu o la denunciareu com ha fet la presidenta 
Armengol? Nosaltres us demanem que no calleu, que denuncieu l’operació i sortiu al 
carrer. En algunes ciutats veiem com el PSC és el partit que més activament està 
lluitant contra el referèndum, des de les alcaldies que té, poques –que cada cop en 
seran menys– però estan lluitant per impedir que aquesta voluntat majoritària dels 
ciutadans es dugui a terme el dia 1 d'octubre. Sembla que dirigents d'aquest partit han 
decidit ser els alumnes més aplicats del senyor Rajoy i les seves polítiques 
repressives, consentint la suspensió de les llibertats bàsiques i incitant a la presentació 
de denúncies. Ens estranya que aquí, qui pretengui sostenir la proposta de referèndum 
acordat amb l'Estat, o d’estat federal o de govern de canvi, amb aquest partit. No 
entenem com s’aguanten aquestes consideracions. També es constata que totes 
aquelles forces –com Podemos o els Comuns– que veuen en el PSC-PSOE una 
alternança democràtica al Partit Popular, no només erren el plantejament sinó que 
obvien que la maquinària repressiva de l'Estat i la negació del dret a l'autodeterminació 
és una condició constitutiva i essencial de l'Estat espanyol. I serà impossible que amb 
aquest partit puguem fer un referèndum com el que planteja el Sr. García. Per tant 
emplacem els militants i electes del PSC a fer com ja estan fent molts dels seus 
dirigents també, de seguir la seva consciència i no les ordres del partit, i que se situïn 
al costat del poble de Catalunya. Tot el poble de Catalunya. No només estem parlant 
dels que volen el “sí”, estem parlant de defensar la gent que vol anar a votar “no”; 
estem parlant que no podem prohibir un dret. Qualsevol persona, qualsevol polític que 
es digui demòcrata és que no pot prohibir mai les urnes. Mai de la vida. A més a més 
recordar que si votar servís per a alguna cosa estaria prohibit. Això és el que volen que 
passi el dia 1 i que no ho aconseguiran. 
Volíem fer a més a més una altra pregunta, en aquest cas a l’equip de govern, perquè 
és la seva responsabilitat, ens agradaria que davant de les acusacions greus que 
s'han fet des de mitjans de l'Estat espanyol a la comunitat educativa de la nostra ciutat, 
el regidor que té aquesta competència sortís a defensar la pròpia comunitat, els 
alumnes, joves, i els seus pares i familiars, davant d'aquestes greus acusacions que 
se li han fet. 
I per acabar: davant de les seves amenaces, la nostra llibertat; davant de les seves 
armes, les nostres urnes; davant la submissió al seu poder, l’autodeterminació popular. 
I amb un somriure. Recordem a l'Estat, govern i còmplices, els carrers seran sempre 
nostres. 
 
Intervé l’Alcalde. Sempre he sentit el seu suport en el tema del referèndum i també 
volia explicitar-ho aquí. Des del primer dia vostès m'han dit això. Estem ferms, tirarem 
endavant. I per tant li agraeixo aquestes seves paraules.  
El Sr. Mir ja parlarà ara del tema dels estudiants i si no, jo tinc moltes ganes també de 
dir coses en relació als estudiants, ara, tinc tota la confiança en el Sr. Mir. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres per sort, estem 
en una formació política que no cal que expliquem avui quin és el nostre 
posicionament, és ben sabut en la nostra història exactament on ens situem, i de fet 
estem en un moment que la nostra formació havia somiat des de fa anys. No em vull 
repetir amb tot el que han dit els companys perquè hi estic plenament d'acord i fins i tot 
amb el Sr. García que tenim molts punts en comú.  
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El que passa és que sí que nosaltres diríem tres coses, bàsicament: dignitat, legalitat i 
llibertat. Dignitat perquè el procés ha arribat en un moment i la situació que nosaltres 
estem passant ara està emmarcada dintre d'un concepte que és la dignitat; ja no es 
tracta de independència sí o no –que també– però sí que certament arribar a votar 
diumenge és una qüestió de pura dignitat amb tot el que està passant, i després en la 
nostra moció ho desenvoluparem. La legalitat per nosaltres la que emana del 
Parlament de Catalunya, per tant quan el vostre alcalde signa el que signi sempre 
estarà sota la nostra legalitat i per tant, per nosaltres és un fet absolutament legal. Els 
que parlen de legalitat i s’omplen la boca de legalitat quan els demanes que negociïn 
un referèndum et diuen que no, perquè és il·legal i quan et diuen doncs pactem-ho i 
votem pactadament, et tornen a dir que no, perquè és il·legal. Per tant la seva legalitat 
és un bucle al que nosaltres no caurem. Ara mateix les majories que sembla que hi ha 
a l'Estat espanyol i que difícilment canviaran fan que aquest referèndum amb permís 
de l'Estat sigui absolutament impossible; de fet, poques independències es deuen 
haver fet amb permís d'un estat. Hi ha estats democràtics, tenim l'exemple, l'hem dit 
moltes vegades, d'Anglaterra. Però per desgràcia no estem en aquesta situació, i per 
tant el nostre referèndum com deien els companys de la CUP, és aquest, és el de 
diumenge. I per últim llibertat; la llibertat és un fet que no es pot treure als ciutadans i 
per tant quan l'Alcalde signa un decret perquè els ciutadans s’expressin lliurement el 
que fa és donar la veu als ciutadans que senzillament el que volen és poder dir “sí” 
però també poder dir “no”.  
I nosaltres al final hem acabat, tots nosaltres, els que estem a favor d'aquest 
referèndum i que el defensem tant com podem i el defensarem fins al final. De fet 
estem defensant a la gent que vol votar “sí”, a la gent que vol votar “no”, a tota aquella 
gent, que l'Alcalde els hi ha donat la possibilitat de posar uns locals per poder-se 
expressar i per tant quan coartem  la llibertat d'expressar aquesta gent, estem coartant 
la llibertat de tots els ciutadans: dels d’una opció i els de l’altra.  
Només un parell d'aclariments que els companys de la CUP també han fet. Hem 
explicat manta vegades aquest 48 % de suports o en contra; o sigui, encara que 
comptem els vots del Partit Pirata –amb tots els respectes– encara compten els vots 
d’uns partits que no s'han manifestat i que segurament que tenen votants que els van 
anar a votar per una cosa i per l'altra. Per tant, ja ho hem explicat moltes vegades: en 
aquests moments nosaltres estem convençuts que al Parlament de Catalunya hi ha 
una majoria de diputats i diputades, i així es va demostrar. Hem aprovat dues lleis: 
hem aprovat la Llei del referèndum i hem aprovat la Llei de transitorietat jurídica, i de 
fet si fan números els hem aprovat amb una majoria absolutíssima, de la gent que va 
participar en aquesta votació, perquè sobretot amb la Llei del referèndum va haver-hi 
tots els 72 diputats que van votar que “sí” i els diputats de l’entorn de Catalunya Sí 
Que Es Pot que es van abstenir, amb la qual cosa, volen res més clar que això? Jo 
penso que ara mateix ho tenim tot demostrat. Portem anys mobilitzant-nos 
pacíficament; no és una cosa que se'ns va acudir el mes passat i ho estem fent ara. 
Són anys de lluita, de posicionament, de pau, de tranquil·litat, d’alegria i nosaltres 
culminarem i culminarem el diumenge votant a tot arreu i el que esperem és això: un 
referèndum d’autodeterminació per al nostre país i que és el nostre objectiu.  
Per tant, Alcalde sap que ens té al costat, que ens hi ha tingut sempre. Nosaltres 
vàrem poder venir uns quants regidors a acompanyar-lo a declarar. Lamentem 
moltíssim que no hi fossin tots els regidors o representació –no tots, perquè 
evidentment tothom té les seves obligacions– però la representació de tots els partits 
polítics; justament del partit polític que governa amb vostès i per tant això a nivell de 
pell ens cou, és un nivell totalment ja no polític sinó de l'emoció pura i dura. I per tant 
nosaltres li tornem a manifestar el suport, fins al final, com vostè diu, ni un pas enrere. 
I per la dignitat i per la llibertat d’aquest país.   
 
Intervé l’Alcalde. També el mateix, agrair-los el suport en tot moment, en tot el procés. 
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He notat el seu suport com varen dir ja el primer dia que vàrem parlar. Seguirem 
endavant amb aquest estil que m’agrada a mi de tranquil·litat, de fer les coses que 
s’han de fer però no fallar. 
Sr. Mir, li passo la paraula per parlar del tema dels nens. 
 
Intervé el Sr. Mir. De fet, públicament no que no hi ha hagut una manifestació al suport 
dels centres, però sí que en la línia de la discreció que acostumem a tenir en aquests 
temes, a tots els centres educatius i les comunitats educatives s’ha fet arribar una 
carta de suport que va sortir de l’Institut Municipal d’Educació just l’endemà de les 
declaracions que van sortir a la premsa a l’entorn. I per tant els centres i la comunitat 
educativa saben que la regidoria i l’equip de govern està al costat dels centres, que els 
centres van actuar com havien d’actuar el dia que hi va haver la manifestació 
d’alumnes. Que el mateix dia es posa de manifest aquest suport, que el mateix regidor 
els va acompanyar a la manifestació aquí, a l’Ajuntament d’Olot, conjuntament amb 
l’Alcalde. I el centre saben que estem al seu costat, no només en les declaracions que 
han sortit a la premsa aquests dies, sinó també al llarg d’aquesta setmana, perquè tots 
sabem que els centres i els directors dels centres passen moments complicats, perquè 
reben amenaces que estan fora de to, per l’obertura dels centres que els hi toca ser 
seu electoral. Per tant, hem parlat amb tots ells i els hi donem suport des de la 
regidoria i des de l’equip de govern. Per tant, no em fa res, a més a més, avui fer-ho  
públic aquí, però que és una cosa que ja s’havia fet en particular a tots els centres i  a 
tota la comunitat educativa en el seu moment.  
 
Intervé l’Alcalde. Si em permeten, perquè sí que m’ha indignat a mi això, i si em 
permeten sí que vull dir algunes paraules, en genèric.  
Què entenen per educació? És que no acabo de veure què entenen per educació. Què 
vol dir, que hem de tenir uns nens que només puguin fer segons quines coses i segons 
quines lleis? L‘educació és formar ciutadans perquè siguin capaços de millorar la 
societat quan siguin adults, formar nois que tinguin criteri i que sàpiguen decidir què és 
el que està bé i què és el que està malament i que siguin capaços de fer una 
assemblea i entre ells decidir si faran una cosa o una altra.  
Quin és el criteri de l’educació que ens estan explicant? Sí és que ja ho hem entès allò 
de la llei Wert i totes aquelles coses. No hi puc estar més en contra que facin això, això 
és com allò que de cop i volta una vegada va sortir que “los niños de Olot no saben 
hablar castellano” i llavors va resultar que pràcticament la millor nota de les PAU que 
tenia proves de castellà, era un noi o una noia d’aquí Olot. Per tant m’indigna que algú 
pensi que el sistema educatiu és “anonadar”  els nens, “anonadar” els nois.  Estem 
parlant que van a l’Institut, estem parlant de nois que han estat capaços de fer una 
assemblea, estem parlant de nois i noies que han estat capaços de decidir lliurement 
què és el que volen fer.  
I m’hagués agradat que els que escriuen això haguessin escoltat el que varen dir, 
perquè jo vaig tenir la sort de poder arribar i escoltar-los i no parlaven només 
d’independència, sinó que parlaven de valors. És clar que són agosarats, és clar que 
hi ha valors que als vellets com jo de vegades ens fa por, però als joves els hi pertoca 
ser agosarats, els hi pertoca proposar coses que són transgressores, els hi pertoca fer 
tot això. I aquesta és l’educació que m’agrada i aquesta és l’educació que m’agradaria 
defensar. M’he pensat fer un article en aquest sentit, però penso que no val la pena, 
que en aquests moments hi ha tant soroll i tanta manipulació que tampoc hagués servit 
per res. Però tornar a expressar públicament el meu orgull de la feina que s’està fent 
des de l’Institut Municipal d’Educació, el meu orgull del que estan fent els claustres de 
professors amb els nostres alumnes, que són capaços d'ensenyar-los a discutir, a 
parlar, i si en un moment determinat han de fer alguna acció com manifestar-se, són 
capaços fins i tot de demanar permís als seus pares. Ningú va trencar tota una 
legalitat, per dir-ho així, sinó que ells van parlar amb els seus pares i els seus pares 
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els hi van donar permís. No com una cosa dolenta, sinó que ells són capaços de 
seguir totes les normes, d’expressar idees, idees que de veritat valdria la pena que 
tornéssim a escoltar el que ells van estar dient aquí. Són idees que estan molt bé i que 
donen confiança que en el futur aquest país, serà un país molt millor. 
Jo crec que més o menys ja hem dit tot el que havíem de dir en relació al decret i en 
relació al dema del dia 1 d’octubre; després hi tornarem, en la moció que ERC 
presenta. Jo només dir dos objectius importants: que Olot continuï funcionant amb tota 
la convivència, que Olot continuï funcionant amb tot el respecte, que Olot continuï 
funcionant com una gran ciutat que és; i dos, que diumenge els ciutadans puguin 
expressar la seva opinió. I en això estem compromesos i en això estem implicats i ho 
hem fet amb tranquil·litat, però estic convençut que diumenge serà un gran 
referèndum. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - DONAR COMPTE DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT INTERNES DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT, OOAA I CONSORCI DINAMIG 

 
Núm. de referència : X2017023923     
Núm. expedient: CPG32017000001 
 
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 les modificacions de crèdit internes aprovades per Resolució de 
l’Alcaldia del pressupost de l’Ajuntament d’Olot, dels seus OOAA i del Consorci 
DINAMIG entre l’ú de gener de 2017 i el 28 de setembre de 2017 ( que es troben 
referenciades i arxivades en el departament de Comptabilitat i pressupostos). 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Donem compte de les modificacions de crèdit 
internes aprovades per resolució d’Alcaldia del pressupost de l’Ajuntament d’Olot, dels 
organismes autònoms i del Consorci Dinàmig, entre l’u de gener i el 28 de setembre 
d’aquest any. Aquestes modificacions es troben referenciades i arxivades en el 
departament de Comptabilitat i pressupostos, per si és del seu interès que les 
volguessin consultar.   
 
Intervé el Sr. García. Nosaltres en aquest punt i en el punt que ve, hem de reconèixer 
que no hem tingut temps de poder-nos mirar tota aquesta documentació, per tant en 
els dos ens abstindrem; no tant perquè puguem estar en contra, sinó per la raó que 
acabo d’explicar.  
Posteriorment ja ens ho mirarem i com que sempre s’ofereix la regidora per aclarir 
dubtes, si en tenim algun li farem arribar. 
 
Intervé la Sra. Descals. En aquest punt de donar compte, tampoc hem tingut temps 
d’anar a mirar tots els documents.  
 
Intervé l’Alcalde. Són tot modificacions que hem anat fent en Juntes de Govern, s’han 
anat fent amb documentació interna i el que volem és que quedi clar. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.1. - MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2017 
 
Núm. de referència : X2017024118     
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Núm. expedient: CPG32017000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.-) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 
APLICACIONS DE FONS:  
  
Gestió corrent ( Pressupost ordinari) TOTAL 
17.110.920.16009  ALTRES QUOTES SOCIALS 3.000,00 
17.110.920.16000  ASSEGURANCES SOCIALS 8.915,52 
17.130.920.13002  ALTRES REMUNERACIONS 
LAB.ADM.GRAL 

1.276.40 

17.140.1510.13002 ALTRES REMUNERACIONS LAB. 
URBANISME 

2.042,24 

17.180.130.13002  ALTRES REMUNERACIONS LAB. 
SEGURETAT 

255,28 

17.700.170.13002  ALTRES REMUNERACIONS LAB. MEDI 
AMBIENT 

255,28 

17.140.1510.12103 ALTRES COMPL. FUNCIONARIS 
URBANISME 

255,28 

17.141.133.21002    CONSERVACIÓ SEMÀFORS I 
PILONES 

10.000,00 

17.410.3381.227995 FESTES DEL TURA 6.300,00 
17.130.920.222010  COMUNICACIONS 30.000,00 
17.130.920.226040  DEFENSA JURÍDICA 10.000,00 
17.700.160.225010  CÀNONS AIGUA GENERALITAT 15.000,00 
17.400.330.410000  IMCO 8.000,00 
17.600.2312.467002 CONSORCI ACCIO SOCIAL 
(Cooperació) 

4.400,00 

CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL (gent gran activa) 17.933,30 
SUBVENCIÓ ACUGA 300,00 
SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ PESSEBRISTES 2.000,00 
SUBVENCIÓ ÀMBIT SANT LLUC 1.000,00 
SUBVENCIÓ AMICS DE LES LLETRES GARROTXINES 1.000,00 
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ GARROTXA CULTURAL 450,00 
SUBVENCIÓ ORDINADORS ENLLAÇATS 800,00 
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ MUSICAL DESPENTINATS 500,00 
SUBVENCIÓ CANTABILE COR DE CAMBRA 3.400,00 
SUBVENCIÓ AAVV NUCLI ANTIC 1.650,00 
SUBVENCIÓ PROGAT GARROTXA 900,00 
SUBVENCIO SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS 200,00 
SUBVENCIÓ CLUB VOLEI OLOT 290,00 
SUBVENCIO CONSELL ESPORTIU GARROTXA 968.26 
SUBVENCIO FUNDACIO TOMMY ROBREDO 450,00 
SUBVENCIÓ ESCOLA PETIT PLANÇÓ 430,00 
CONVENI MERCAT DEL DILLUNS 2.000,00 
  
Gestió de capital (Press. Inversions):  
17.130.920.63501 MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE 2.600,00 
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ENTORN SANT FRANCESC 12.000,00 
OFICINA DE TURISME 13.965,25 
CASETA “ONCE” 3.688,08 
17.140.1510.64001 PLÀNOLS I PROJECTES 7.000,00 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 173.224,89 
  
ORÍGENS DE FONS:  
  
Transf. Gestió corrent  (Press.Ordinari):  
  
17.150.920.221001  ENLLUMENAT EDIFICIS 
CORPORACIÓ 

7.000,00 

17.500.323.221002  ENLLUMENAT EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

15.000,00 

17.400.3331.221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 7.000,00 
17.330.3421.221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I 
LLEURE 

6.000,00 

17.142.165.221005  ALTRES DESPESES ENLLUMENAT 10.000,00 
17.130.920.226030  EDICTES DIARIS OFICIALS 4.000,00 
17.130.920.227990 GESTORIA 10.000,00 
17.100.912.227991 ESTUDI TARIFACIÓ SOCIAL 10.000,00 
17.100.912.227992 PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ 12.000,00 
17.600.2312.227998 GENT GRAN ACTIVA 17.933,30 
17.600.2312.480043 SUBVENCIONS COOPERACIO 4.400,00 
  
Transf. Gestió de capital (Press. Inversions):  
17.140.151.63209 ACT. PL. BRAUS 6.000,00 
17.100.912.63701 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
(PR16) 

6.000,00 

  
Generació d’Ingressos:  
17.420003 LIQUIDACIO COMPLEMENTARIA PIE  2014 30.988,91 
17.420004 LIQUIDACIO PIE 2015 26.902,68 
  
TOTAL ORÍGENS DE FONS 173.224,89 
  
  
 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, 
cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació la primera modificació de 
crèdit de l’any 2017 per un import total de 173.224,89 €. Bàsicament són ajustos que 
cal fer en un pressupost dinàmic com és el pressupost de l’Ajuntament. Tots vostès 
tenen en l’informe les partides detallades, per això el que faré serà un breu comentari i 
si volen ampliar la informació d’alguna d’elles ho farem. 

- Començaríem pel capítol 1, on hi fem una aportació de 16.000 €, una part és per 
una assimilació de nivells de treballadors, C1 de laborals amb C1 de funcionaris 
un cop haver-ho parlat i consensuat amb el Comitè. 
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- Al capítol 2 hi ha uns ajustos de partides per un import total de 71.300 €. Hi ha 
una partida de 30.000 € de comunicacions, que aquesta partida es degut a la 
nova llei de procediment administratiu que fa incrementar el cost del servei de les 
notificacions personalitzades i que va entrar en vigor el mes de novembre de 
l’any 2016, i nosaltres havíem aprovat el pressupost a l’octubre, per això cal fer 
aquest ajustament. 

- La partida de 15.000 € de cànons d’aigua de la Generalitat, és degut a que l’ACA 
va dur a terme una revisió de totes les fonts públiques i equipaments municipals 
de la ciutat; de les que si bé nosaltres l’aigua no la paguem, sí que n’hem de 
pagar els cànons per cada metre cúbic d’aigua consumida. 

- Passaríem al capítol 4, on fem una aportació de 45.671,56 € euros. Una part 
està destinada a subvencions culturals i esportives i una altra partida és una 
transferència que es fa al Consorci, que gestionarà finalment unes partides que 
ja estaven dintre del pressupost de l’Ajuntament. No són noves aportacions, sinó 
que és un canvi perquè ells faran la gestió. 

- Al capítol 6 i 7 d’inversions hi transferirem 39.253,33 €, que és una quantitat que 
cal en aquests moments per anar tancant inversions. Són inversions que ja s’han 
anat fent que cal tancar-les, com és el nou sistema de climatització a la zona 
administrativa de la residència geriàtrica de l’Hospital Sant Jaume d’Olot; 
necessitat que va venir a conseqüència de les obres que es varen fer a l’Oficina 
de Turisme, per això en la relació hi posa Oficina de Turisme; en realitat és la 
climatització de la zona administrativa. I una altra quantitat és la que ens feia 
falta per adequar l’entorn de Sant Francesc, perquè els exteriors quedin 
correctes i tal com han de quedar.  

Totes aquestes quantitats les hem transferit d'altres partides d’ordinari i d'inversió, i 
també d'uns majors ingressos procedents d'una liquidació complementària de la PIE 
del 2014 i una part de la liquidació de la PIE del 2015.   
  
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Rectifico el que he dit abans, 
perquè ara en sentir l’explicació, he recordat que en una Junta de Govern l’Interventor 
va donar tota aquesta informació, amb tots els aclariments que la gent que estàvem 
allà li vàrem demanar. Per tant, rectifico i votaré favorablement aquest punt. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres aquí, ara 
amb la Sra. Torras ens ho ha explicat, però a la Comissió Informativa també 
l’Interventor ens ho va explicar. Però encara tenim algun dubte: 

-  Vàrem veure que hi havia 10.000 euros que anaven destinats a l’estudi de la 
tarifació  social progressiva, que es treien perquè se’ns va comentar que ho 
farien els mateixos tècnics de l’Ajuntament. Això, ens agradaria saber –que és un 
tema que en parlem sempre i que aquí sempre surt, cada vegada que parlem de 
preus públics–, per tant entenem que això a finals d’any tindrem aquest estudi, 
perquè estava pressupostat per al 2017. I també demanem, encara que sigui 
personal de l’Ajuntament que ho faci, si ja ho estan fent, si han hagut de dedicar-
hi més hores, que ens expliquessin una mica més. 

-  Després dels 15.000 euros que estan a processos de participació, en aquesta 
modificació vàrem veure que va quedar reduït a 3.000 euros. Per tant vol dir que 
només s’han gastat tres mil euros i per tant què és el que no s’ha fet, perquè si 
estava en principi previst fer els 15.000 euros? 

-  Després a l’IMCO hi havia 15.000 euros, que vaig entendre que els 7.000 
anaven destinats a un estudi que es farà per veure la ubicació de la segona 
biblioteca a Olot. I els altres? Hi ha una partida de plànols i projectes, però no sé 
si és dins a Cultura o no.  

-  I l’altra cosa que també ens preguntàvem era que en la partida de pressupostos 
participatius, a principis quan es va aprovar el pressupost, hi havia una partida 
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de 150.000 euros per pressupostos participatius. La idea inicial era fer alguna 
cosa amb els barris. En aquesta partida hi ha hagut una modificació i per tant 
només s’han fet servir 6.000 euros. No s’ha fet o què ha passat, com és que no 
s’hagi fet.  

Nosaltres no ho aprovarem.  
 
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres entenem que 
aquesta modificació del pressupost és deguda a les necessitats no previstes al 
pressupost normal, i que evidentment s’han de dur a terme i s’han de fer 
necessàriament. 
Ara bé, nosaltres creiem que a la ciutat també hi ha unes prioritats, que aquesta 
modificació pressupostària no estan contemplades, com podrien ser el Barri vell o el 
PIAM de Sant Miquel, o el PAES. Per tant nosaltres, com que no tenim gestió directe 
de pressupostos, ens abstindríem en aquesta modificació. 
 
Respon la Sra. Torras. El primer punt crec que era l’estudi de la tarifació progressiva. 
Bé, en aquest estudi es va posar una partida en el pressupost previst inicialment 
perquè es pensava fer-ho amb una empresa externa. Llavors arribat el moment, 
nosaltres vàrem tenir contacte amb aquesta empresa externa, bé, més que empresa 
externa era la Universitat de Vic, uns professors d’allà. Ens van donar unes pautes a 
seguir i llavors vàrem veure que ho podríem fer des d’aquí i podríem fer un estalvi 
d’aquesta partida de 10.000 euros. Això s’està fent en aquest moment, està molt 
avançat; sí que això es presentarà abans d’acabar l’any, almenys tindrem l’estudi fet, i 
ara bàsicament ens falta una mica d’informació, que és la que hem demanat per 
acabar de tenir-ho lligat. Ho tindríem molt avançat, però sí que es faria. 
La segona partida que m’ha demanat seria processos participatius? 
 
Respon la Sra. Descals. Sí, eren 15.000 i ara ha quedat reduïda a 3.000. És que hi ha 
processos participatius i hi ha pressupostos participatius. 
 
Respon la Sra. Torras. És que hi havia una partida d’ordinari i n’hi havia una d’inversió, 
que són dues partides. La partida que teníem d’inversió que és una partida de 150.000 
euros, aquesta partida ara hem estat en contacte amb l’empresa que s’ha contractat 
per tirar endavant això, que aquest any d’aquesta partida només s'utilitzen els diners 
que nosaltres haurem de pagar a aquesta empresa per fer aquest procés participatiu. 
Perquè aquest procés participatiu haurà començat més tard i anirà a cavall entre dos 
anys. Llavors, la part d’inversió és la que s’executarà l’any que ve. El pla és acabar 
amb els projectes aquest any o principis de l'any que ve, i llavors que s’executin tots 
aquests processos, que seria la part d’inversió. Aquesta és la de 150.000 euros. 
Llavors hi havia una altra partida de processos participatius d’ordinari, que també com 
que no s'utilitzaran perquè en fem prou amb la part d’inversió, també podríem fer-la 
servir per a aquesta empresa; llavors la destinem, en aquests moments als accessos a 
Sant Francesc.  Són dues partides: hi ha inversió i hi ha ordinari.  
La partida de plànols i projectes, que també ha demanat, aquesta és l'estudi de la 
segona biblioteca. Hi ha una subvenció per això, que l’Ajuntament hi ha de posar la 
meitat per fer aquest estudi, no sé si és Diputació o Generalitat? Diputació, crec. 
Llavors la de plànols i projectes és per fer aquest estudi. 
 
S’aprova amb 13 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC, 1 OeC), 3 vots en contra (CUP) 
i 4 abstencions (ERC). 
 

8.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMELO CORRESPONENTS A LA 
UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I CESSIÓ DE 

CARPES DE PROTECCIÓ PLEGABLES 
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Núm. de referència : X2017024113     
Núm. expedient: CPG62017000013 
 
L’Institut municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions 
esportives municipals. També disposa de carpes de protecció plegables a disposició 
d’altres departaments de l’Ajuntament d’Olot, d’altres administracions públiques 
comarcals, així com d’entitats locals i comarcals. 
 
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 refòs 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 poden delegar 
l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms sempre que aquest 
cobreixi el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
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 aprovats per la Junta de Govern de l’IMELO 
celebrada el 19  de setembre de 2017, corresponents a la matrícula per utilització de 
les pistes i/o espais esportius de les instal.lacions esportives, utilització de les pistes i/o 
espais esportius de les instal·lacions esportives i cessió de carpes de protecció 
plegables. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Donat que el preu públic no cobreix el cost del 
servei, portem a aprovació els preus aprovats per la Junta de Govern de l’IMELO el 19 
de setembre, corresponents a la matrícula per la utilització del les pistes, els espais 
esportius de les instal·lacions esportives i cessió de carpes de protecció plegables. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres reiterem que fins que 
no hi hagi la tarifació social, en principi ens absteníem. Però en aquest cas votarem en 
contra, perquè tot i que són un increment de preus molt minsos, nosaltres ja vàrem 
explicar en la comissió on se’ns va plantejar aquesta proposta que la majoria de 
treballadors han perdut poder adquisitiu, per tant, no és que mantingui sinó que l‘han 
rebaixat. Les dades últimes que han sortit és que els contractes tenen uns salaris un 
12% inferiors als que hi havia per a les mateixes feines el 2008. Per tant ens sembla 
que en aquesta situació, encara que l’increment sigui molt minso, no s’hauria de fer, 
s’haurien de mantenir els mateixos preus, com s’ha fet aquests darrers anys, perquè hi 
ha molta gent que no és que això els suposi una despesa més; és que hi ha molta gent 
que no arriba a finals de mes o arriba amb moltíssimes dificultats, per tant és –encara 
que sigui poc– incrementar-les. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres en aquest 
punt, sabem que això no és una quota individual sinó que és el pagament d’una pista 
per part de tot un equip, però pendents de veure l’estudi de la tarifació progressiva, 
nosaltres ens abstindrem.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres hi votarem a 
favor. 
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Intervé l’Alcalde. Només dir que portem molts anys intentant no apujar res, i em penso 
que apugem quatre cèntims l’hora. Jo crec que les coses s’han de regularitzar.  
 
S’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 3 PSC), 1 vot en contra (OeC) i 
3 abstencions (CUP). 
 

9.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PDCat - DC, ERC, CUP i OeC,  DE 
SUPORT ALS ALCALDES I ALS DETINGUTS I INVESTIGATS DEL 20S, AL 

GOVERN DE LA GENERALITAT I A LA MESA DEL PARLAMENT 
 
Núm. de referència : X2017024073     
Núm. expedient: SG022017000035 
 
En aquest moment complicats on estem rebent la repressió i intimidació d’un estat 
absolutament demofòbic, el grup municipal d’ERC presentem aquesta moció per posar 
de manifest que vivim uns dies on anem guanyant la nostra llibertat a través de la 
resistència i de la voluntat inequívoca de ser. 
 
La Fiscalia va començar la seva agressió desfermada citant a declarar a tots els 
alcaldes que fidels al govern del país i escoltant la voluntat de votar dels seus 
ciutadans, cedien els seus equipaments per celebrar un referèndum com sempre. 
 
Els últims dies, el país ha rebut un embat sense precedents en democràcia, s’han 
creuat moltes línies vermelles, detenint membres del govern, registrant domicilis 
particulars, clausurat pàgines web, bloquejat l’enviament de revistes i suspenent 
l’autonomia bloquejant els comptes bancaris de la Generalitat. 
 
L’Estat Espanyol fa servir la autoritat de la força mentre perd l’autoritat moral. 
 
Volem citar aquí tots els detinguts i investigats perquè en ells ha recaigut de forma 
desmesurada i completament injustificada la força de la llei d’un estat que ja no 
reconeixem. 
 
Els detinguts són: 
el secretari general de la Vicepresidència i de la conselleria d'Economia i Hisenda, 
Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó; David Franco, de l'àrea de 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) adscrit al Departament de Treball; 
David Palanques, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
(CTTI) adscrit al Departament de Presidència; Josué Sallent, director d'estratègia i 
innovació del CTTI; Xavier Puig, cap de l'Àrea TIC del Departament d'Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència; Joan Manel Gómez, del Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya (CESICAT); Francesc Sutrias, director de Patrimoni de 
la Secretaria d'Hisenda; Joan Ignasi Sànchez, assessor del Departament de 
Governació; Natàlia Garriga, directora de serveis del Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Josep Masoliver, de la Fundació puntCAT; 
Mercè Martínez, responsable de projectes territorials de Vicepresidència; i Rosa Maria 
Rodríguez Curto, directora general de servei de T-Systems. 
 
Els investigats son: 
El secretari general de Treball, Josep Ginesta; Jordi Cabrafiga, cap de gabinet de la 
consellera de Governació; Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis de 
l'Autogovern; Joan Angulo, director gerent del CTTI; Valentí Arroyo, director de serveis 
corporatius del CTTI; Lluís Anaya, de l'àrea TIC adscrit al Departament de Governació; 
i Montserrat Vidal, cap de processos electoral de Vicepresidència. 
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Això ja no és només una lluita pels legítims drets nacionals de Catalunya, és una lluita 
pels drets civils de tothom. 
 
Només el poble salva al poble, el futur d’aquest país està a les nostres mans i cal 
persistir en la defensa de la llibertat la veritat i la democràcia. 
 
Per tot això, proposem al Ple del Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Expressar el rebuig i condemna d’aquest Ajuntament a les accions 
antidemocràtiques, demofòbiques i que atempten als drets i les llibertat dels ciutadans 
de Catalunya. 
 
SEGON.- Manifestar el suport incondicional als Alcaldes d’aquest país citats a la 
fiscalia només per expressar la voluntat de posar urnes perquè els ciutadans 
exerceixin la democràcia. En especial menció els Alcaldes de la Garrotxa i al Nostre 
Alcalde per la seva fermesa i convicció. 
 
TERCER.- Expressar el suport a les persones que han estat detingudes i a les que 
estan investigades. Per nosaltres son detinguts i investigats polítics en un país que 
s’ha allunyat perillosament de la democràcia.  
 
QUART.-  Manifestar el suport al Govern de la Generalitat i a la Mesa del Parlament 
per la seva defensa de la llibertat d’expressió i de la voluntat que aquest poble pugui 
votar lliurement el 1 d’octubre. 
 
CINQUÈ.- Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament a seguir defensant les 
institucions d’aquest país i als seus ciutadans. 
 
SISÈ.-  Traslladar aquest acord al Consell Comarcal, al Govern de Generalitat de 
Catalunya i a la Mesa del Parlament de Catalunya. 
 
Presenta la moció la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres quan 
vàrem començar a preparar aquesta moció, ja fa dies enrere, encara no havíem patit 
les detencions i tot el que va passar en aquest país el 20 de setembre. Per tant la 
vàrem començar a pensar com a defensa de tots els alcaldes que havien estat cridats 
a declarar. El 20 de setembre ens va agafar a tots, no sorpresos, però evidentment 
l'acció de l'Estat espanyol va ser d’una repressió brutal, tot just era  el començament i 
per tant tot i que no surt en el text d'aquesta moció, sí que nosaltres voldríem fer 
esment de tota la repressió que ha vingut després i de totes les pàgines web pàgines 
web –pàgines web, llocs web i pàgines de Facebook– que han estat tancades aquests 
dies; fins a 140 llocs i per tant només per fer-nos una idea de la magnitud que això 
representa, en cap estat democràtic d'Europa, en els últims temps ha passat res 
semblant. I per tant moltes vegades ens preguntem, també en aquest punt, a veure 
com ho assimilarem tot això una vegada hagi passat. Perquè ara la veritat és que 
estem una mica atrapats pels esdeveniments i per tant jo penso que no som prou 
capaços d’adonar-nos de com ens està reprimint l'estat espanyol. Una vegada 
manifestem el nostre suport als alcaldes, nosaltres el que volíem sobretot també era 
manifestar tot el nostre suport als detinguts. És ja clar i notori com van ser aquestes 
detencions, els mateixos detinguts –per sort ara ja han llibertat– han pogut explicar 
com va ser aquesta seva detenció. Van ser detinguts per uns càrrecs de sedició que 
permetien que es detinguessin en aquell mateix moment, quan de fet les ordres que 
portaven només eren ordres per fer escorcolls, i per tant hi ha tota una sèrie 
d'advocats que ja treballaran de quina manera es van arribar a saltar totes les 
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legalitats que tant defensen. 
Nosaltres a la moció he volgut posar noms i cognoms de les persones que han patit en 
primera persona aquest atac furibund de l'Estat espanyol perquè tot i que algunes 
d'aquestes persones, és evident, eren treballadors del govern, justament de la 
Secretaria de Vicepresidència i també de Governació, hi havia altres persones 
d'aquestes que senzillament eren treballadors d'empreses privades. I per tant s'han 
arribat a uns límits que la veritat és que fan que ja –tal com hem dit abans– no només 
sigui una lluita per un dret legítim com és l’autodeterminació sinó que passa a ser una 
lluita pels drets civils de tothom.  
El nostre vicepresident, el vicepresident Junqueras, va dir que només el poble salva el 
poble, que el futur d’aquest país està a les nostres mans i cal persistir en la defensa de 
la llibertat, de la veritat i de la democràcia. I nosaltres pensem que el dret a vot que 
tant va costar que molta gent en una època molt dura aconseguís aquest dret a vot, 
només es defensa votant. Mai de la vida es podrà defensar el dret a vot cridant a no 
votar.  
També volia agrair que aquesta moció que nosaltres vàrem presentar a la Junta de 
Portaveus, hagi estat recolzada i hagi estat assumida com a pròpia per tots els grups 
d'aquest Ajuntament i lamentem moltíssim que els companys del PSC no s’hi hagin 
pogut sumar. Perquè de fet es tracta de persones que l'única cosa que feien, tant els 
alcaldes com els treballadors del govern i els treballadors de les empreses privades, 
era treballar cada dia perquè aquest país fos millor per als seus ciutadans. I per tant 
això no justifica cap de les accions que van haver de patir.  
A continuació la Sra. Barnadas llegeix els acords que es proposen adoptar. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Un petit comentari a afegir a la 
companya Sra. Barnadas. Això, com es diu, és un acte més en aquesta estratègia de 
generar por, el que es pretén bàsicament és intimidar en primer lloc a les persones 
detingudes, però també evidentment el que pretenien era a totes aquelles altres 
persones, siguin treballadors de l’administració o polítics, advertir-los de què els hi 
podia passar. I aquí hi entra la citació d’Alcaldes, el que ens trobem ara els directors 
d’escola; el que es pretén és bàsicament aquesta por. I acompanyat –com ja he dit 
abans també– de la intervenció de facto de la Generalitat de Catalunya.  
Com també s’ha expressat abans, això va de democràcia i de defensa de les  nostres 
institucions i aquí hi hem estat i hi estarem sempre i els acompanyarem. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Poca cosa a afegir, 
només que sobta que parlem de legalitat i parlem de complir lleis, quan sempre se’ns 
titlla de ser antisistema.  
També compartim aquest anàlisi o aquesta aportació que els companys del partit 
socialista, de fet l’únic que han dit, ha estat el seu portaveu a nivell comarcal. I el que 
ha dit és per tirar-se un gerro d'aigua freda, tancar-se en una habitació i no sortir en 
temps. Però bé, a les portes de l’u d'octubre, en el context repressiu que vivim, la gent 
exigeix que el seu vot sigui vinculant. I demanem a la resta de partits i agents que 
respectin el marc legal del qual ens hem dotat per arribar fins aquí. No és una qüestió 
partidista –el Sr. García ho ha recordat– és una qüestió de poder popular contra el 
poder dels estats. I ho va dir també un company vostre, diputat a l’estat espanyol: no 
és només un “sí” independentista el que volem que surti guanyador el diumenge; és un 
“sí” anti-feixista.  
I res més. Aquells que s’oposen a donar la veu a la gent perquè s’expressi en llibertat, 
es trobaran amb la resposta d'un poble conscient de la transcendència d'aquest 
moment. I senyores i senyors, això no ho para ningú. Estem en un punt de no retorn. 
Diumenge el poble català desbordarà democràcia per tots cantons i per tots els racons 
del país. Ni partits ni imposicions, o monarquia o república, o règim del 78 o república. 
A tots els demòcrates: diumenge, desbordem-los.  
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Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. En primer lloc, abans d’entrar a 
parlar de la moció, deixi’m que li faci públic el meu suport i el del meu grup, el nostre 
grup, tal com ja li vaig fer de forma privada, a la seva persona i a les gestions que 
vostè ha desenvolupat per facilitar les votacions dels olotins i olotines en la proposta 
de referèndum del dia u d’octubre.  
Vostè sap que en aquest tema no coincidim. Però entenem que ha estat coherent amb 
les seves idees. Tots anhelem una Catalunya millor amb més autogovern, amb un 
millor funcionament de les nostres institucions, amb un sistema més participatiu, que la 
gent estigui a gust i on la convivència de les persones sigui el primer objectiu a 
defensar.  
I en el dibuix final segur que no estem tan lluny: a nosaltres ens agrada per a 
Catalunya un model federal com el d'Alemanya o els Estats Units. I a vostè jo entenc 
que li agrada més el model holandès o el danès. Són models tots ells legítims i 
defensables, en el respecte de les idees, el que no compartim és el camí, la via per 
arribar-hi.  
Per tant com he dit al principi, Sr. Alcalde, respectem les seves opinions, les seves 
opcions i li donem suport com a Alcalde.  
Respecte a la moció que ens presenten avui, nosaltres –com ja he expressat en 
d’altres ocasions– podem votar diferent com a grup de govern si els temes es posen a 
votació són qüestions de política general.  
És evident que en alguns dels punts de la moció hi estarem d'acord. És més, portem 
molts anys com a persones i com a col·lectiu lluitant per recuperar les nostres 
institucions, per recuperar les institucions d’aquest país i també sempre treballant per 
defensar-les i millorar-les com diu un punt de la moció.    
En el que no estem d’acord, i ja ho hem manifestat en totes les mocions que s’han 
presentat en aquest Ajuntament és que es vulgui fer un referèndum unilateral i no 
acordat amb l’Estat.  
Donades aquestes argumentacions i amb l’ànim d'acostar posicions i treballar per 
aconseguir ponts de diàleg, ens abstindrem en aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Berga, portaveu del grup municipal PdeCAT – DC. No sé que més afegir, 
potser personalitzar una mica amb el que ha passat a la ciutat, i en aquest Ajuntament,  
els darrers dies. La història t’ensenya que una de les coses més terribles és quan el 
teu propi estat, a qui dotes de la força i la musculatura gràcies a la contribució de tots 
els seus ciutadans i que en principi aquest estat té la funció de garantir la seva 
seguretat i millorar el seu benestar. La història t’ensenya multitud d’exemples quan 
això no succeeix, el terrible que arriba a ser la indefensió a què està sotmés: ho hem 
vist moltíssimes vegades, malauradament en aquest segle XX, moltíssims ho tenim 
ben recent, en les dictadures de dretes i d'esquerres: a la Xina, la Unió Soviètica, a la 
majoria de països de l’Amèrica Llatina: en trobaríem multitud d'exemples, perquè la 
indefensió d’un ciutadà davant d’un estat al qual has dotat de tota la força de les lleis 
de l’exèrcit, de la policia, poca cosa tens a fer-hi. 
Ho hem viscut en aquest país, ho vàrem viure amb la dictadura franquista. Semblava 
una situació; mai les coses estan del tot superades però si més no, no esperes que 
passin coses com aquests darrers dies han passat al país i a la ciutat.  
Moltes vegades els regidors per defensar les nostres àrees i els nostres projectes 
demanem un cop de mà a l’Alcalde; jo quan he hagut de tenir una negociació 
important de benestar social per millorar el contracte programa, agafem el cotxe, i ens 
n’anem fins a Barcelona o fins a Girona, o a la Conselleria de Cultura per acabar de 
consolidar el Sismògraf o el Faber, m’hi acompanya l’Alcalde. O fins i tot, no fa gaires 
mesos encara teníem una reunió amb el conseller de Territori per veure com estava la 
variant, i agafes el cotxe i surts d’Olot, de l’Ajuntament i te’n vas allà. Jo no em 
pensava haver-lo d’acompanyar al Palau de Justícia a declarar, cridat per un fiscal per 
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haver signat un decret autoritzant allò que li demana el poble, que al final és qui amb 
els seus vots l'ha posat com a Alcalde. Senzillament, jo la veritat és que la imatge, a mi 
és de les que em quedarà gravades per sempre: aquell viatge i aquella anada allà de 
trobar-me fent de regidor i acompanyar-lo, havent-me jo de quedar a la porta –
evidentment, com tots els que aquell dia l'acompanyàvem– i ell entrant a declarar 
davant d'un fiscal.  
O aquesta mateixa setmana descobrir que directores d'escola i directors d'escola que 
són mestres, mestres que durant un temps els hi proposen de fer la direcció del seu 
centre, s’han trobat per una ordre d’un fiscal  havent de declarar, havent de signar que 
no només no col·laboraria amb que la seva escola funcionés com a col·legi electoral, 
sinó que si tenien coneixement que alguna  altra persona pogués tenir les claus o els 
codis, els responsabilitzaven personalment a elles i ells d’aconseguir aquestes claus i 
aquests codis perquè ningú que entrés el cap de setmana pogués utilitzar... els hi 
quedava posar allà que la causa era penal. Et trobes amb mestres; és inaudit, és 
increïble, amb mestres acabant de signar un document per ordre d’un fiscal, 
espantades. Però quan dic espantades, vull dir espantades de veritat. Això jo ho he 
viscut aquesta setmana, també ho ha viscut el regidor d’Educació. Estem vivint coses 
com aquestes. Quan el poder d’un estat es posa en contra dels seus ciutadans és una 
de les coses més terribles i menys desitjables que ens puguem imaginar.  
Les catorze detencions de la setmana passada van ser una autèntica vergonya. 
Persones que treballen a la Generalitat, funcionaris, alts funcionaris, havent de dormir 
detinguts, alguns una nit, altres nits i encara el que ens pot venir perquè les amenaces 
continuen.  
Jo crec que aquesta moció és del tot oportuna. Hi ha límits que no es poden 
traspassar i en tot aquest afer, hi ha límits que s'han traspassat d'una manera 
grotesca, diria jo, indignant, i no sé que més afegir, però el que m'ha tocat viure 
aquests dies, no em pensava que ho visqués en aquest país. Ho lamento moltíssim.  
Espero que el diumenge tinguem la jornada que tots esperem, una jornada festiva com 
han estat les Diades de l'Onze de Setembre, en què tots puguem anar als nostres 
col·legis electorals habituals, perquè els que hi haurà a la ciutat són exactament els 
mateixos col·legis on anem en qualsevol votació. No es tracta de fer ni coses 
espectaculars ni extraordinàries, senzillament que tothom vagi a votar, la gent té ganes 
de votar. Que al vespre puguem fer un recompte, que tinguem una participació 
altíssima a la nostra ciutat en un tema com aquest, que ens importa tant. I que d’una 
vegada per totes s’acabin episodis d’aquests de terroritzar i atemorir i espantar la gent.  
Per descomptat votarem a favor, bé, la presentem junts. 
 
Intervé l’Alcalde. Només em deixi dir alguna cosa, perquè la tinc a dintre, i necessito 
dir-la. De les millors coses que m’han passat, és que estantc aquí a l’Ajuntament, una 
època a l’oposició, l’altra època com a Alcalde, és la sensació de recolzament de 
tantes i tantes persones. Mai oblidaré, mai oblidaré quan havia de sortir cap a Girona i 
la Roser i l’Anna em deien que esperés un moment, i trobar-me tants i tants 
treballadors municipals a les escales aplaudint. Són coses que no pots oblidar. Trobar-
me a Girona acompanyat de tantes i tantes persones que em recolzaven. Trobar-me 
que tots els alcaldes, sense excepció, amb les seves matisacions, m’envien una carta 
donant-me suport. Són coses que et queden a dintre, que ultrapassen la política, que 
afecten a la persona i per tant jo estic molt agraït.  
Ho intento explicar sempre: jo si estic aquí, aquí i a qualsevol altre lloc, és per fer el 
que em diu la meva consciència; jo no penso fer res per estratègia, no penso fer cap 
càlcul partidista, penso fer el que em diu la meva consciència. Jo vull que quan em 
poso al vespre a dormir, que de vegades he sentit el President Puigdemont que diu “jo 
dormo, però bé és una altra cosa”, hi ha dies que tens moltes coses a pensar. Però jo 
no vull posar-me al llit i pensar “has fet una cosa exactament en contra del que 
pensaves”. Mai, mai faré això. Si això em comporta que algú em vol acusar, doncs 
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acusi, ja ens defensarem, perquè continuo repetint: crec que no he fet res mal fet, sinó 
que he estat molt ben assessorat pels serveis de la casa, pels serveis d’entitats 
municipalistes i crec que hem estat fent les coses amb tota correcció, amb tota 
tranquil·litat.  
Jo també li agraeixo les paraules al Sr. Guix, ara que ell ho ha volgut fer públic. És 
veritat que com a equip de govern ja n’havíem parlat, jo sabia perfectament quina era 
la seva posició, entenc les discrepàncies en determinades coses. Evidentment 
m’incomoden determinades postures que té el Partit Socialista perquè formem part de 
l’equip de govern, i llavors llegir segons quines coses t’incomoda, i crec que això ho 
entén tothom. Però jo li agraeixo el fet que a més avui en el Ple hagi volgut explicitar el 
que ja sabia jo, perquè n’havíem estat parlant repetidament en el despatx d’Alcaldia. 
I els ho agraeixo molt a tots vostès, el fet que m’hagin volgut donar suport, als 
treballadors municipals, a tanta gent pel carrer que em para: que sí, que sí, escolta, 
que tirem endavant i que no tiris enrere. Moltíssima gent, és una cosa, una sensació... 
amb els altres Alcaldes, que ens trobem, aquesta sensació d’equip i que la gent et 
dóna suport; això ultrapassa qualsevol altra sensació que puguis tenir.  
Per tant l’única cosa que vull expressar és el meu agraïment, la meva solidaritat amb 
la gent que va haver de passar nits en una cel·la d’una comissaria, terrible. Per unes 
determinades idees polítiques. Per actuar, segur que també amb consciència, en una 
determinada direcció. Crec que això és terrible, per tant expressar absolutament la 
meva solidaritat amb alcaldes, amb els que per sort hi tinc molta relació i parlem. Fem 
una pinya, estem compromesos, tirarem endavant. No és d’ara, sinó que és de fa molt 
i molt de temps. I per tant l’única cosa que vull dir és gràcies, moltíssimes gràcies a 
tots, perquè sincerament, això es quedarà per sempre en el meu cor i no es podrà 
esborrar. Per tant, moltíssimes gràcies. 
Sra. Barnadas li deixo la paraula per si vol afegir-hi res més.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Res més, el seu tancament em sembla molt bé i ho deixem 
aquí, només l’agraïment a tots els grups pel suport en aquesta moció.  
 
S’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 3 CUP, 1 OeC) i 3 abstencions 
(PSC). 
 

10.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP SOBRE L'APLICACIÓ DE BONES 
PRÀCTIQUES EN LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA 

 
Núm. de referència : X2017024077     
Núm. expedient: SG022017000036 
 
Els mitjans i canals de comunicació́, tant públics com privats, són un element 
imprescindible en una societat democràtica, no sols perquè ̀ la ciutadania conegui la 
gestió ́ de les institucions públiques, sinó també ́ perquè ̀ aquestes hi puguin opinar al 
respecte.  
 
Si bé els mitjans de comunicació ́ privats es regeixen –igual com qualsevol empresa- 
per uns criteris mercantils, tot i el seu caràcter de servei públic, els mitjans de 
comunicació ́ públics han de regir-se pels principis democràtics i de pluralitat en què es 
basa la nostra societat. Un caràcter que tenint en compte la situació general de 
desafecció́ política, guanya més importància que mai per tal de crear canals fluids i 
recíprocs de comunicació ́ entre el poder públic i la ciutadania.  
 
Si volem avançar en una societat cada vegada més democràtica, els mitjans de 
comunicació ́ públics són un instrument prioritari per tal de fomentar, ja no sols la 
comunicació́, sinó l’espai de debat i reflexió que impliqui la ciutadania en la presa de 
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decisions públiques.  
L’Ajuntament d’Olot i els regidors de l’equip de govern compten amb diversos mitjans i 
canals de comunicació públics que no s’estan emparant en aquest decàleg. 
 
Som conscients que existeixen diversos mitjans de comunicació ́ privats, escrits i 
digitals, que informen regularment sobre tots els esdeveniments de la nostra ciutat i 
que, per tant, és necessari també establir mecanismes regulars de comunicació ́ amb 
aquests mitjans. 
 
Atès que aquest caràcter dels mitjans de comunicació ́ públics ja estan àmpliament 
recollits en el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació ́ local pública (vegeu 
annex), pel Laboratori de Periodisme i Comunicació ́ per a la Ciutadania Plural de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, per tal que els mitjans de comunicació ́ locals de 
titularitat pública –butlletí, web municipals, perfils de xarxes socials,...– respectin els 
seus principis.  
 
Atès que, tal i com es reflecteix en el Mapa Infoparticipa, elaborat pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, del Departament de Periodisme i 
de Ciències de la Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, l’Ajuntament d’Olot té un 69,23 % de compliment 
dels 52 indicadors del qüestionari del 2017. 
 
Atès que existeixen diversos mitjans de comunicació ́ privats, escrits i digitals, que 
informen regularment sobre tots els esdeveniments de la nostra ciutat i que, per tant, 
és necessari també establir mecanismes regulars de comunicació ́ amb aquests 
mitjans. 
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Olot diu, en el seu article 
102 sobre els drets dels ciutadans a participar i a ésser informats, que “són drets de 
tots els ciutadans en els termes previstos tant en la legislació ́ general com en aquest 
Reglament, els següents:  
 
a) Rebre una informació á ̀ àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals 
mitjançant el tauler d’anuncis; la difusió ́ en mitjans de comunicació́; l’edició ́ d’un Butlletí ́
periòdic, si escau; les tecnologies de la informació ́ i de la comunicació ́ (TIC) i a través 
de l’Oficina d’Atenció ́ al Ciutadà̀.  
 
b) Accedir a la informació ́ o documentació ́ municipal pública o a la que estiguin 
directament interessats, i a obtenir-ne còpies o certificacions. 
 
Atès que l’article 139 de la Llei de Règim local defineix les funcions de les publicacions 
municipals de la següent manera: “Les corporacions locals han de facilitar la més 
àmplia informació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans i ciutadanes 
en la vida local”. 
 
Per tot això̀, el grup municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament d’Olot 
l’adopció ́ dels següents acords, els quals hauran de ser executats en el termini màxim 
d'un any des de la seva aprovació́, tenint en compte la preparació ́ i celebració ́ del 
procés de participació ́ ciutadana corresponent. 
 
ACORDS 
 
1r. Desenvolupar un Pla de Comunicació ́ Local que tingui en compte tots els mitjans i 
canals de comunicació ́ propis de l’Ajuntament, així ́com la seva relació ́ amb els mitjans 
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de comunicació ́ externs públics i privats. 
 
2n. Garantir que la redacció ́ d’aquest Pla de Comunicació ́ Local tingui en compte, 
mitjançant un procés participatiu obert i actiu, les demandes i propostes de tots els 
grups municipals, les entitats locals i la ciutadania en general, per tal que aquest 
document garanteixi i reculli la màxima pluralitat de propostes. 
  
3r. Que el Pla de Comunicació ́ Local inclogui i tracti la creació ́ i regulació ́ del Consell 
de Redacció Autó ̀ nom per al Butlletí ́d’Informació ́ Municipal, que dirigeixi la publicació ́
de forma transversal, equitativa i transparent, amb l'objectiu de tenir una revista 
municipal de totes i per a totes les olotines, i, per tant, que inclogui la presència i 
participació de totes les forces polítiques presents al Consistori. 
 
4t. L’adhesió ́ de l'Ajuntament d’Olot als principis del Decàleg de bones pràctiques de la 
comunicació ́ local pública, elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació ́ per a 
la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona i vetllar pel seu 
compliment rigorós.  
 
5è. Difondre i publicar aquesta moció ́ i del Decàleg de bones pràctiques de la 
comunicació ́ local pública en els mitjans de comunicació ́ públics i privats d’Olot i la 
Garrotxa. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Els mitjans de 
comunicació públics han de regir-se pels principis democràtics i de pluralitat en què es 
basa la nostra societat. Un caràcter que, tenint en compte la situació general de 
desafecció política, guanya més importància que mai, per tal de crear canals fluids i 
recíprocs de comunicació entre el poder públic i la ciutadania. Si volem avançar en una 
societat cada vegada més democràtica, els mitjans de comunicació públics són un 
instrument prioritari. Atès que aquest caràcter dels mitjans de comunicació públics ja 
estan àmpliament recollits en el decàleg de bones pràctiques de la Comunicació Local 
Pública que ha elaborat el Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per tal que els mitjans de comunicació locals públics 
respectin aquests principis són: actuar com a elements cohesionadors del municipi, 
informar d’una manera veraç plural i transparent; que ha de ser un referent informatiu 
per a la ciutadania; han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica; 
han de promoure activitats de la societat civil i de l’associacionisme; han d’evitar el 
partidisme i la manca de professionalitat; han de despertar l’interès de la ciutadania; 
han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris; han de funcionar a 
través d'òrgans de gestió participatius, i s’han de gestionar ajustant-se a les 
possibilitats econòmiques de cada municipi. 
Atès que hi ha aquest decàleg, que ja està fet. Atès que en el mapa Infoparticipa 
elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació del Departament de Periodisme 
també de la Universitat Autònoma, diu que l’Ajuntament d’Olot té un 69,23 % de 
compliment dels 52 indicadors del qüestionari del 2017. Atès que existeixen mitjans de 
comunicació privats que ens informen regularment sobre tots els esdeveniments 
d’aquesta ciutat i que també cal establir mecanismes regulars de comunicació amb 
aquests mitjans. Atès que el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Olot –el 
ROM– en el seu article 102 també diu que són drets de tots els ciutadans estar 
informats i participar, rebre informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes 
municipals mitjançant el taulell d'anuncis, mitjançant difusió en mitjans de comunicació;  
l'edició d’un butlletí periòdic, si s’escau i les tecnologies de la Informació i de la 
comunicació i a través sobretot de la seva oficina d’atenció al ciutadà. També en el 
ROM hi diu: accedir a la informació de la documentació necessària en la que estiguin 
directament interessats i obtenir-ne còpies 
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A continuació la Sra. Descals llegeix els acords que es proposen a la moció. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement 
aquesta moció del grup de la CUP, em sembla una molt bona proposta.  
L’única observació seria que ens hauria agradat més que fos a l‘inici del mandat, 
perquè ara encara que s’aprovi, gairebé ens n’anem a l’altre, a les properes eleccions 
gairebé. I un aspecte dels més importants que ens sembla i que ens fa també votar 
més a gust aquesta moció, és l’aspecte positiu que pot tenir, no tant pels partits 
polítics, sinó per les entitats i associacions de la ciutat, que si es duu a terme tal com 
està plantejat, pot suposar una millora. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres des d’ERC 
votarem a favor, ens sembla molt bona idea. A més a més, desconeixíem aquest 
Decàleg de bones pràctiques. Em sembla que ve de la Univeritat Autònoma, que el 
tema de Periodisme va ser pionera a Catalunya en aquests temes històricament. 
Ens sembla molt bé que s’aprovi, la moció ens sembla bé.  
Ens sembla que és un tema interessant, el tema dels mitjans de comunicació públics. 
És veritat que hi ha moltes ciutats o capitals de comarca de la mida d’Olot, que sí que 
tenen mitjans de comunicació públics; aquí a la ciutat actualment no n’hi ha. I llavors 
això, com deia el Sr. García, potser en un futur en podrem parlar, si hi ha grups polítics 
que en un futur creuen que això seria necessari. Nosaltres entenem que potser no 
estaria malament. 
I pel tema més concret que posa als acords, els butlletins nosaltres no ho veiem ni bé 
ni malament, podria ser una eina bona, ens sembla que avui en dia, amb el tema 
digital, no sé si un butlletí digital o una espècie de pàgina mixta, ara així, “a bote 
pronto”.  
Però bé, qualsevol iniciativa que sigui perquè hi hagi millor comunicació pública a la 
ciutat ens sembla bé, i per això com he dit abans, hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Vayreda, en nom de l’equip de govern. Aquesta moció ens permetrà 
explicar una mica quina és la política de comunicació que impulsem des de l’equip de 
govern, és a dir, quines accions fem tant en relació als mitjans de comunicació que hi 
ha a la ciutat, com també quins criteris d’informació tenim a l’Ajuntament. 
Pel que fa a la relació amb els mitjans de comunicació, primer recordar que a Olot no 
hi ha cap mitjà de comunicació públic, crec que és una puntualització que cal fer. No 
n’hi ha cap; tenim dos mitjans privats: Ràdio Olot i Olot Televisió, on l’Ajuntament som 
accionistes minoritaris. I després tenim altres mitjans com: La Comarca, El Garrotxí o 
Nació Digital, on l’ajuntament no hi té cap participació; senzillament que hi tenim 
convenis de col·laboració o contractacions.  
De fet amb els cinc mitjans l’Ajuntament hi tenim col·laboracions econòmiques, que 
són en dos sentits: o be es financen continguts, és a dir, alguns programes concrets, 
tant a la ràdio com a la televisió o a La Comarca, amb la columna setmanal; o bé es 
contracten espais publicitaris o d’informació en aquests mitjans. En cap cas aquest 
equip de govern ni influeix, ni condiciona, ni té cap interès en els continguts informatius 
d’aquests mitjans. No ha estat mai la nostra manera de fer, de dir als diaris, o a les 
ràdios o a la televisió quines notícies han d’explicar. Sí que els demanem però a canvi 
d’aquesta col·laboració a alguns, que. apliquin i garanteixin alguna de les bones 
pràctiques que el decàleg ens demana. Per exemple, els demanem que siguin plurals i 
en això crec que tant Ràdio Olot com Olot Televisió, tenen uns espais on els diferents 
partits polítics podem anar a expressar i mostrar el nostre projecte polític. Uns espais 
que ja existien abans que aquest equip de govern estigués a l’Ajuntament. D’altres 
nous, com El Pentàgon que es va estrenar l’any passat.  
També els demanem –i aquí em refereixo al que deia el Sr. García en relació a les 
entitats– que promoguin activitats especials d’interès a la ciutat i que donin suport a les 
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associacions i a la societat civil; i de fet, alguns programes que hem impulsat des de 
l’Ajuntament, per exemple, amb Olot Televisió amb el programa que es diu Amb 
identitat pretén això: que totes les entitats de la ciutat tinguin el seu espai. Han tingut 
també espai alguns comerços d'algunes zones que calia dinamitzar, etc.  
També en aquesta línia de donar suport a les entitats i associacions, hem obert les 
rodes de premsa i les compareixences que fem l’equip de govern cada dijous a totes 
les entitats i totes les associacions de la ciutat, que durant uns anys poden aprofitar 
l'altaveu que té aquest Ajuntament per difondre les seves activitats. I així tenir doncs 
més ressó. 
Això en quant a la relació d’aquest Ajuntament amb els mitjans privats.  
En quant als criteris d’informació, recordar també que com a element informatiu 
l’Ajuntament disposa de la pàgina web i de les xarxes socials. Tenim el Twitter             
–l’Olottuit– o algunes pàgines i llavors algunes pàgines de Facebook creades 
exclusivament per a projectes concrets; una per exemple amb el PIAM del nucli antic. 
Amb quins criteris es marquen cas des del responsable de comunicació? Primer 
informar d'allò que té a veure en relació a la institució, no informem res amb relació als 
partits polítics. Segon, un criteri que potser és molt de sentit comú però és el 
d’informar, és a dir, s’intenta que no es faci propaganda ni informar sobre projectes, 
sobre activitats, sobre actuacions concretes i no s'utilitza per fer accions partidistes. 
També ens sembla que un criteri que hi ha és el de la màxima transparència en la 
informació que s'està donant. Recordar aquí per exemple que des de ja aquest mandat 
es poden seguir els plens ens streaming; es poden veure i es pengen l'endemà també 
a la web. O per exemple, com deia abans, les compareixences que fem a equip de 
govern cada setmana, com a mínim dues vegades, on a més a més, l’Alcalde i els 
regidors es posen a disposició de tots els mitjans perquè puguin preguntar tot allò que 
considerin oportú, no només dels temes que presentem sinó sobre allò que considerin 
els mitjans.  
Aquesta és la manera de treballar que tenim nosaltres i de fet és una manera que 
reflecteix un tarannà nostre, i també un tarannà de la responsable de comunicació, a 
qui jo vull aprofitar avui que parlem de comunicació –que no en parlem gaire– per 
agrair  la feina i la dedicació que té i la professionalitat, perquè a més em consta que 
tots els mitjans agraeixen molt la feina que està fent en aquests moments i les facilitats 
que dóna als mitjans de comunicació.  
En quant als acords que ens planteja la moció: 

- Pel que fa a la redacció d’un Pla de comunicació, nosaltres ja hem dit que ens 
sembla que hi ha una política de comunicació i ens sembla que funciona de 
manera molt raonable. 

- Ens demanen recuperar un butlletí d'informació municipal, nosaltres no hi 
veiem la necessitat. Quan aquest equip de govern va entrar fa sis anys a 
l'Ajuntament, hi  havia un butlletí de molts  anys i nosaltres vàrem decidir no  
fer-ho més. Ens sembla que aquest butlletí sempre és un element de discussió 
política,  històricament,  aquí  i  a  tots els  ajuntaments.  Acaba  sent  un  espai 
–permeti’m dir-ho– és un espai més de propaganda de govern que 
d'informació. Creiem que cap grup municipal tenim unes assignacions 
econòmiques que ens donen com a grup, i que podem finançar els nostres 
canals de comunicació i per tant no ens sembla que haguem de destinar més 
diners o més recursos. Encara que el fem digital, al final algú l’ha d'elaborar del 
pressupost municipal. I la pluralitat que es pugui demanar a aquest butlletí, en 
sembla, com deia, que tant a Olot televisió com a Ràdio Olot, que són mitjans 
molt seguits, cadascun dels diferents grups municipals hi té el seu espai. 

- Ens demanen que ens adherim un decàleg de bones pràctiques de 
comunicació de l’administració local pública. A mi em sembla molt bé si 
l’Ajuntament de la ciutat tingués un mitjà de comunicació públic. Però nosaltres 
no tenim cap mitjà de comunicació públic.  
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Compartim tots els criteris que ens diuen vostès però això està pensat per als 
ajuntaments que tenen ràdios municipals, o que tenen televisions municipals. 
No és el nostre cas i per tant no podem exigir nosaltres, en tot cas podem 
suggerir, però no podem exigir a mitjans privats determinades accions que a mi 
em semblen molt bé, però que en tot cas són ells els que decidiran i nosaltres 
sí que ja he dit, hi podem influir. I és el que fem amb la col·laboració econòmica 
que els hi fem. 

- I finalment en relació als indicadors que es parlen d’Infoparticipa, que ens dóna 
aquest 71%, dir que hi ha alguns incompliments dels que ens plantegen que no 
són correctes perquè que hi ha molta informació diuen que no està penjada, i 
de fet està penjada a la web: des de la informació en relació al calendari de 
treball d’òrgans de Govern que està al portal, l’organigrama sencer està al 
Portal de la transparència, les modificacions pressupostàries estan a les actes 
del Ple que les autoritza, tot el tema de retribucions i indemnitzacions públiques 
està publicat. Per tant de tots aquests setze incompliments que ens diuen, 
només en dos o tres és cert que no els complim.  

Per tant i en resum, i em sap greu trencar el bon rotllo del ple, però nosaltres votarem 
en contra d’aquesta moció. Ens sembla que la política de comunicació que tenim 
funciona raonablement bé. Ens sembla que garanteix la pluralitat i ens sembla també 
que els ciutadans tenen suficients canals d'informació: avui en dia amb les xarxes 
socials la relació entre partits, polítics, associacions i ciutadans és més directa que 
mai. I en tot cas sí que oberts a qualsevol proposta que ens puguin fer, qualsevol 
canvi,  qualsevol millora que els hi sembli, saben que l’Alcalde, els regidors i també la 
responsable de comunicació estem oberts a que si hi ha algun aspecte que podem 
millorar i canviar, estem a la seva disposició per parlar-ne. 
 
Intervé la Sra. Descals. Sobretot pensant en el pla de comunicació local, però pensant 
sobretot que la idea era que es pogués fer, a part dels grups municipals, que les 
entitats i la ciutadania també pogués col·laborar. Aquests criteris que ens ha explicat 
que tenen apuntats, que diu que tenen un protocol de comunicació, ens agradaria que 
ens el poguessin passar per veure’l, perquè fins ara no els havíem llegit tampoc.  
Només dir que en el decàleg de bones pràctiques hi ha molts ajuntaments que hi estan 
adherits –Girona, Vic, Banyoles, Sant Feliu de Llobregat, Blanes, Sant Boi, Reus 
Lleida– i pensàvem que podria ser un bon pla de comunicació local, perquè sempre hi 
ha més a fer, vull dir que segurament que es pot fer.  
I no vol dir que perquè el butlletí que s’havia fet abans va rebre moltes crítiques, no vol 
dir que a partir d’ara no es podrà fer mai més cap butlletí; de vegades les coses poden 
millorar i fent aquest pla i a més a més amb un Consell de redacció autònom que quedi 
clar que no pugui haver-hi pensaments que és partidista. Es poden fer de moltes 
maneres els butlletins i si fas participar a les entitats, encara més.  
Dels indicadors n’ha dit alguns que sí que es compleixen, però n’hi ha alguns que no, 
també. Ho dic perquè ha dit només els que sí. 
 
Respon el Sr. Vayreda que ha dit que n’hi ha dos o tres que no. 
 
Continua la Sra. Descals. N’hi ha uns quants més, a part dels dos o tres. 
Aquesta moció si més no jo penso que està molt ben elaborada i ben pensada i per 
tant per al proper mandat, qui hi hagi a l’equip de govern, a veure si ho estudia. 
 
Intervé l’Alcalde per dir que s’obre un nou torn de paraules. 
 
Intervé el Sr. García.  A mi em semblava molt bé la moció i m’hi continua semblant, 
malgrat les apreciacions del Sr. Vayreda. Entre altres coses, perquè els mitjans, 
malgrat no existir-ne cap, d’alguna manera reconèixer que existeix la web, a mi em 
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sembla que el tècnic de comunicació que té l’equip de govern, d’alguna manera ni que 
sigui per posar-nos en igualtat de condicions i que no fos la mateixa persona, algun 
treballador de l’Ajuntament hauria de fer un cert suport de comunicació als grups de 
l’oposició.  
A part del Ple hi ha moltes comissions tècniques on els regidors i regidores mirem de 
fer propostes i és absolutament desconegut pels mitjans de comunicació; com a molt 
poden recollir alguna intervenció que podem fer aquí al ple. Em sembla que per 
dignificar i reconèixer també la feina dels regidors i regidores, aquesta feina no sols de 
l’oposició, també del govern, que estan en aquestes comissions tècniques, s’hauria de 
reconèixer.  
Malgrat tot el que ha dit el Sr. Vayreda, penso que continua sent positiu i val la pena 
d’alguna manera entomar aquesta moció, i encara que no sigui ben bé enfocar-la en  
mitjans de comunicació propietat de l’Ajuntament, sí que el tema de comunicació em 
penso que valdria la pena treballar-lo més, tant pels grups polítics com també per les 
entitats, malgrat que reconec moltes de les coses que el Sr. Vayreda ha posat de 
manifest que ja es fan.  
Intervé el Sr. Vayreda. Només per aclarir, això que em deia el Sr. García, tornar a 
posar a disposició que la cap de comunicació, si vostès volen –que ja ho saben– 
convocar una roda de premsa a l’Ajuntament, està a la seva disposició. Com a grup 
municipal i com a regidor, diria que ja s’ha fet en alguna ocasió. 
I aquí també permeti’m donar o fer una llança a favor dels mitjans; jo he vist durant el 
mandat que han fet rodes de premsa i els mitjans els hi han recollit. Per tant és evident 
que l’equip de govern, no perquè sigui equip de govern sinó perquè presentem  
projectes potser més concrets i accions més palpables, i l’oposició acaba presentant 
moltes vegades més opcions de canvi que no són potser tan reals, doncs s’acaba fent 
més atractiu per als mitjans. Però a mi em sembla que sempre que han fet rodes de 
premsa, en general els mitjans locals, com a mínim els han recollit la informació. 
I ja dic, posar a disposició la cap de comunicació perquè si requereixen alguna cosa, 
pugui estar a la seva disposició.  
 
Intervé la Sra. Descals. Només dir que esperarem aquest protocol. 
 
Es desestima amb 12 vots en contra (9 PdeCAT - DC, 3 PSC) i 8 vots a favor (4 ERC, 
3 CUP, 1 OeC). 
 

11.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PER DEMANAR LA GESTIÓ 
MUNICIPAL DELS PISOS DE LA SAREB I EVITAR L'ESPECULACIÓ 

IMMOBILIÀRIA AL MUNICIPI 
 
Núm. de referència : X2017024085     
Núm. expedient: SG022017000037 
 
La SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària), el 
‘banc dolent’ va ser creada al 2012 per recollir els actius tòxics dels bancs i caixes, és 
a dir, els immobles i terrenys no desitjats en aquell moment perquè resultaven 
difícilment comercialitzables i/o s’havien desvalorat, establint un marc de sanejament 
de caràcter comptable i financer per a les entitats financeres rescatades pel FROB. 
 
Tot i que la SAREB gestiona més de 100.000 propietats i és un 45% pública -i l’altre 
55% és de les entitats rescatades amb capital públic-, no s’ha establert cap norma 
sobre la gestió d’aquests actius, o sobre la conveniència de destinar els habitatges a 
algun tipus de finalitat social. És mes, la gestió desenvolupada fins el moment ha 
comportat la venda d’actius en condicions tant avantatjoses pels compradors que la 
SAREB acumula un dèficit d’explotació proper al 60.000 milions d’euros, que haurà de 
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ser compensat amb recursos públics. 
 
Una gestió del parc d’habitatges que esta fent inviable l’oportunitat històrica d’intervenir 
d’una manera eficaç en el mercat de l’habitatge i ajudar a crear un gran parc 
d’habitatge de gestió o titularitat pública. 
 
Per tant, en comptes de garantir el dret a l'habitatge per a centenars de milers de 
persones que es troben al carrer o en situació de vulnerabilitat habitacional, ens 
trobem que - malgrat ser una banca gestionada amb diners públics-, ara que el mercat 
de l’habitatge es reactiva i comença a reproduir-se un altre cop els risc d’un creixement 
dels preus de l’habitatge tant de venda com de lloguer, l’únic objectiu de la SAREB és 
vendre els seus actius aconseguint el major benefici i no la intervenció per regular el 
preu del mercat. 
 
En aquest context no podem obviar el compromís i les mesures, dins de les seves 
possibilitats i recursos econòmics, que des dels ajuntaments s’han executant per 
minimitzar o donar resposta a la crisi i vulnerabilitat habitacional. La manca de 
recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica de l’emergència 
habitacional contrasta, doncs, amb els milers de pisos en desús que acumula la 
SAREB. Aquests immobles, obtinguts també com a conseqüència d'execucions 
hipotecàries executades pels bancs i caixes, es mantenen buits ja sigui a l'espera de 
que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a 
preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges 
destinats exclusivament a una funció especulativa, impròpia d’una societat amb una 
gestió i capital majoritàriament públic. 
 
A més a més, la SAREB no només ha posat dificultats sinó que de manera 
ininterrompuda ha anat augmentat el preu dels immobles dificultant així la 
materialització d’incorporar en la política d’habitatge públic els actius del SAREB, 
posant per davant interessos de mercat i especulatius a la garantia, com institució 
suportada amb recursos públics, a corregir el dèficit històric en habitatge públic i social. 
 
L’ajuntament d’Olot, en el cas que s’aconseguís impulsar una gestió municipal dels 
pisos de la SAREB, esdevindria un element clau en la gestió d’Instruments de 
Polítiques Locals d’Habitatge. 
 
Per tot allò exposat, els Grup d’Olot en Comú proposa al Ple els següents acords: 
 

1. Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els canvis 
necessaris a la SAREB perquè la seva missió inclogui també l’objectiu de 
col·laborar en les polítiques adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i 
adequat.  

 
2. Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els canvis 

necessaris a la SAREB perquè prioritzi la funció social de l’habitatge. 
 
3. Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a fer possible la 

territorialització de la gestió de la SAREB per a atansar-la a la ciutadania.  
 

4. Instar la SAREB a la transmissió temporal dels habitatges a curt termini als 
municipis I ens supralocals per a la seva gestió directa, com habitatge públic i 
social. 

 
5. Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
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Municipalistes de Catalunya, a la Diputació de Girona i a la PAH d’Olot.  
 

6. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris, 
al Congrés dels Diputats i els grups del Congrés, al Ministeri d’Economia, a la 
SAREB i les entitats promotores de la Llei 24/2015 (Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, Aliança contra la Pobresa Energètica i Observatori DESC).  

 
Presenta la moció el Sr. García. Aquesta moció va en el sentit que la Sareb –que com 
tothom sap és conegut com “el banc dolent”, gestiona actius de bancs i caixes que en 
el seu moment van estar considerats tòxics, perquè no es podien comercialitzar o 
havien perdut una part important del seu valor–,gestiona a nivell general de tot l’estat 
uns 100.000 pisos. He preguntat al regidor d’Habitatge si sabia a Olot de quants 
habitatges podíem estar parlant; sabem que en té però pel que m’ha dit ell, no sabem 
quantificar-lo en aquests moments. Per tant, malgrat no saber-ne el nombre, continua 
essent interessant de fer aquesta petició, que en definitiva en el que consistiria seria 
demanar que els pisos que gestiona la Sareb es posessin a disposició dels diferents 
ajuntaments de l’Estat perquè es pugui fer  política d’habitatge. És una vergonya que 
una empresa pública que s’ha finançat amb més de 60.000 milions, s’ha dedicat 
bàsicament a vendre aquests actius, i que ara que hi ha una certa recuperació del 
mercat de l’habitatge, el que farà és intentar treure el màxim benefici i no fer política 
d’habitatge, quan aquest és un greu problema de la nostra societat. Persones que no 
tenen pis, o persones que viuen en pisos en males condicions, i  per tant aquesta 
política social caldria exigir-li a una entitat pública.  
Pensem que  és una oportunitat històrica que si li deixem passar perdrem aquesta 
oportunitat, i que això ja ajudaria a l’Ajuntament d’Olot que certes polítiques d’habitatge 
que ja estava fent, es podria reforçar si és que aquesta petició fos aprovada.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres quan a la Junta 
de Portaveus se’ns va presentar aquesta moció, al tenir a veure amb habitatge, com 
bé sabeu, tenim un grup de treball d’habitatge que estem treballant contínuament al 
voltant d’aquest tema i de les novetats que hi ha. No només aquí a Olot, sinó que 
també treballem a nivell nacional. I hem estat analitzant bé la moció no fos cas, per 
saber-ne ben bé els intríngulis i les característiques; evidentment quan és habitatge i 
és demanar lloguer social evidentment ens hi afegim.  
I hem recordat, hem recuperat una moció molt semblant que vàrem presentar quan 
encara no èrem a l’Ajuntament –l’any 2014, un any abans d’entrar– i que va ser 
aprovada per l’Ajuntament, en aquell moment, per la majoria de grups que en aquell 
període hi havia, excepte el PP que es va abstenir. I era una moció que demanava, 
una mica el que es demana, amb algunes diferències. Bàsicament parlava que 
juntament amb la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge s’exigís, hi havia 
quatre grans punts:  

- Que s'exigís a l’estat espanyol que transferís la gran quantitat d’habitatges buits 
que la Sareb tenia a la ciutat.  

- Sabíem que en tenia, tampoc sabíem quants i per això es va demanar que es 
fes un cens de grans propietaris també d’habitatges buits, per saber qui en 
tenia més de quatre i estaven en desús.  

- Vàrem demanar que aquests habitatges s’incloguessin a la borsa de lloguer 
social. 

- Llavors també es va aprofitar aquesta moció per demanar que l’Ajuntament 
d’Olot sancionés els bancs que tenien habitatges buits  

I això es va aprovar i es va decidir que fos a través de la Taula d’Habitatge, que un cop 
reclamats tots aquests pisos en mans de la Sareb i transferits a l’Ajuntament, fos la 
mateixa Taula d’Habitatge i l’Oficina d’Habitatge la que gestionés aquests pisos per 
posar-los a lloguer social. 
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Per tant, clar, moltes vegades aquestes mocions s’aproven i per les complexitats o pel 
que sigui, no es compleixen o no es poden acabar de complir. I és perfectament 
pertinent que si s’aprova la puguem posar en pràctica. 
 
Intervé la Sra. Casanovas en representació del grup municipal ERC. Sens dubte que 
nosaltres creiem que el dret a l’habitatge és una cosa que és una vergonya que ens 
trobem en el moment que ens trobem.  
I sobretot ara havent exposat la moció que havia presentat la CUP en l’altre legislatura, 
i llegint la que ara ens presenteu. Li dono coratge i l’animo a perseverar perquè el Ple 
del nostre Parlament ha presentat coses com els impostos de bancs; abans parlàveu 
de la Llei dels desnonament, la Llei contra els habitatges buits i totes han estat 
suspeses pel Tribunal Constitucional o per l’Estat central.  
Sens dubte nosaltres estem totalment d’acord amb el que demaneu, però creiem que 
és amb un nou país que podrem fer lleis noves, i a la nostra mida i per això diumenge 
anirem tots a votar. I de totes maneres, mentrestant anem caminant, aprovarem 
aquesta moció i sobretot li donem molt coratge.  
Intervé el Sr. Jordi Alcalde en nom de l’equip de govern. Primer de tot vull agrair la 
predisposició d’OeC a l’hora d’acceptar les modificacions proposades per tal de poder 
arribar a una entesa.  
Els canvis en els acords són en els punts segon i quart: 
- El punt segon: instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els 
canvis necessaris a la Sareb perquè prioritzi la funció social de l’habitatge. En el 
moment que l’administració pública interessada en l’adquisició d’edificis, la Sareb 
col·labori mantenint i oferint el preu. Aquesta gestió ja es porta a terme, segons el 
Decret d’adquisició preferent de tanteig i retracte en virtut del Decret Llei 1/2015 de 24 
de març. 
- I el punt quart, que és instar a la Sareb a la transmissió temporal dels habitatges a 
curt termini als municipis i ens supralocals per a la seva gestió directa, com habitatge 
públic i social.  
S’instava també la Sareb a informar anualment els municipis i el que nosaltres 
entenem com una pre-transmissió única a l’administració, en aquest cas a disposar 
d’una partida pressupostària a tal efecte.  
La present moció pretén sol·licitar a la Sareb la gestió directa dels habitatges en 
propietat, tot i que hem de tenir en compte que la Sareb cedeix habitatges directament 
a l’Agència d’Habitatge d’arreu del territori. Si bé és cert que aquests s’adjudiquen en 
col·laboració amb els ajuntaments, creiem del tot necessari que aquesta cessió 
d’habitatge es faci directament als ens locals, donat que som els que rebem la 
demanda d’habitatge social per part de la ciutadania en primera instància. Hem de 
tenir present que per tal d’evitar l’especulació immobiliària per part de la Sareb i 
diferents entitats bancàries, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 
1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la modificació dels 
habitatges provinents de processos d’execucions hipotecàries.  
Hi va haver dues circumstàncies que van fer imprescindible adoptar aquestes mesures 
extraordinàries i urgents. La primera és el fet que algunes entitats financeres i 
societats vinculades haguessin començat a vendre part de la seva cartera hipotecària 
o fins i tot habitatges a fons d’inversió internacionals. La segona va ser la constatació 
del nombre d’habitatges propietat d’entitats financeres –en aquest cas també de la 
Sareb– que no poden mobilitzar-se perquè requereixen d’obres d’adequació de 
l’habitabilitat vigent. El Decret Llei adopta una sèrie de mesures que pretenen 
mobilitzar directament els parcs d’habitatges sotmesos a processos d’execució 
hipotecària afavorint l’interès i la funció social d’aquests habitatges i possibilitar que les 
famílies que hi resideixin hi puguin romandre en règim de lloguer. 
Hem de tenir present que des de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot som els 
primers interessats en poder disposar del màxim de pisos per poder gestionar amb la 
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màxima diligència i eficiència possible les polítiques locals d’habitatge.  
Per tots els motius abans indicats, aprovarem aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. García. Una petita cosa: als companys del grup municipal CUP, que si 
m’ho haguessin comentat abans, m’hauria mirat la moció per veure si era exactament 
igual i reiterativa evidentment no presentar-la. De totes maneres dels seus comentaris 
em sembla deduir –i si no em corregeix– que aquesta petició d’aquella moció de 2014 
anava perquè l’Ajuntament reclamés directament aquests pisos per poder-los 
gestionar. Aquí en el fons és el mateix, però el que es demana és que la Sareb a nivell 
general, canviï que un objecte finalista d’aquesta entitat sigui fer aquesta política 
d’habitatges social, que si es fes, a part que la reclamació podria anar acompanyada 
de més ajuntaments i partits i poder fer més fàcil aconseguir aquest objectiu, llavors de 
retruc seria que tant Olot com tots els altres ajuntaments aconseguissin poder 
gestionar aquests habitatges. És de matís, però em sembla que serien un pèl diferent 
les dues mocions. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. És que justament va bé perquè és un diàleg. De fet, 
justament vàrem dir mantinguem-la,  perquè si bé hi ha un punt que és veritat que 
reclamàvem la gestió directa des de l’Oficina d’Habitatge, és veritat que aquesta té un 
sentit molt més generalista, amb les funcions de la Sareb. I per tant ens semblava que 
era perfectament viable mantenir la moció. Però sí que volíem recordar que l’equip de 
govern que en aquell moment, el 2014 va votar, que és el mateix que ara hi ha assegut 
aquí, es van comprometre. Si més quan s’aproven les mocions, moltes vegades se’ns 
ha dit per activa i per passiva, és perquè es compleixin, assumim la capacitat de 
poder-les portar a terme.  
Aleshores nosaltres ho volíem tornar a recordar: demanàvem a part de la gestió 
directa des de l’Oficina d’Habitatge d’aquests habitatges, es demanava perquè 
formava part d’una campanya que vàrem començar un any abans, ja amb tota la crisi 
immobiliària i amb tots els desnonaments, que ja ens hi vàrem posar a treballar, i 
vàrem aprofitar la moció per exigir tres punts més que tampoc s’han complert, perquè 
tampoc tenim el cens, perquè tampoc es van sancionar els bancs en el seu moment, 
perquè no tenim habitatge propi per incorporar-lo a lloguer social i perquè a l’Oficina 
d’habitatge per més feina que faci –i que sabem que la fa i així se’ns explica a la Taula 
d’Habitatges, que en formem part– també sabem que té uns dèficits i que no s’està 
posant prou la carn a la graella i que no s’està solucionant el problema de l’habitatge 
quan és un problema que al final ja serà enquistat. És un problema i estem parlant de 
2014, 2013, 2012; estem al 2017, i si hem d’esperar a ser independents, “estupendo” 
perquè així la culpa no serà  del Tribunal Constitucional, hi haurà els articles i haurem 
d’assumir la responsabilitat. D’això és del que en tenim ganes; de ser independents 
per canviar-ho tot, per canviar les polítiques socials d’aquest país i ja no donar culpa a 
l’altre, sinó assumir el que som capaços de fer i el que som capaços de canviar i és el 
que demanem: demanem a aquest ajuntament aquest compromís i si s’aprova aquesta 
moció, que ens sembla perfecte i ho agraïm moltíssim, perquè és de les primeres 
mocions d’habitatge que podem dir que l’Ajuntament aprova, que l’equip actual de 
govern aprova complint-la, amb garanties de complir-la.  
Seguirem atents perquè aquest tema de l’habitatge s’ha de resoldre, si no l'u d’octubre 
el dos, o sigui sí o sí és un tema d’agenda prioritari en aquesta ciutat. En totes les 
ciutats, però aquesta és on vivim i és la que en tenim responsabilitat.   
En tot cas moltes gràcies per l’aprovació i al Sr. García per presentar-la.  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

12.1. – PRECS I PREGUNTES 
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Intervé la Sra. Descals. 
 
JARDÍ PLANTES AROMÀTIQUES.- A l’inici del mandat recordem que l’empresa 
Alquímia va demanar a l’Ajuntament un terreny públic a la carretera de la Canya per 
cultivar plantes aromàtiques i l’empresa es comprometia a mantenir-ho net. En aquell 
moment la CUP va demanar, o va fer una proposta, que ja que és un lloc públic i que 
ha de ser molt maco veure plantes aromàtiques, dèiem de poder-ho aprofitar com un 
espai que instituts, escoles, o fins i tot diferents col·lectius que els interessés poder-ho 
anar a visitar, que es pogués fer aquesta proposta. I no sabem això si s’ha acabat mai 
en alguna cosa.  
 
Respon el Sr. Guix. Sí, efectivament es va signar un conveni amb l’empresa,  
Alquímia, i se’ls va cedir un espai que hi ha al costat de l’empresa amb aquesta 
finalitat, perquè ells tinguessin plantes aromàtiques, inclús a nivell d’empresa els 
semblava interessant per les visites que podien tenir. El que passa és que va haver-hi 
un canvi de direcció a l’empresa i es van mantenir altres objectius i prioritats, i allò es 
va deixar com abandonat, i després nosaltres des de Medi ambient hem hagut 
d’intervenir, per fer el manteniment d’aquell espai perquè estava com abandonat.  
De moment no s’ha desenvolupat res, però per part de l’empresa, no per part de 
l’Ajuntament. De fet a l’Ajuntament després hem tingut més feina, que hem hagut 
d’anar a recuperar aquell espai, a deixar-lo bé.  
Però el conveni és vigent, per tant si l’empresa en té ganes, nosaltres encantats. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
EDIFICI HOSPITAL VELL.- De l’Hospital vell fa temps que no en sentim a parlar a 
nivell de l’edifici. Si està previst fer-hi alguna actuació. 
 
Respon l’Alcalde. L’Hospital Sant Jaume segueix amb tot el projecte de remodelació 
que és un projecte que durarà temps. Vàrem fer un canvi d’usos per poder aconseguir 
més ingressos. En aquests moments estem en la fase de refer el que és tota la 
residència de l’Hospital Sant Jaume.  
Aquí ens hi ajuda la Fundació La Caixa amb un conveni que vàrem signar; ho havia 
d’haver comentat en el despatx oficial i no hi he pensat, però aquesta setmana 
passada ens va arribar l'acord per escrit que per a aquest any 2017 ells aportaran 
500.000 euros i nosaltres invertim 500.000 euros a l’Hospital Sant Jaume. És a dir, en 
aquests moments està pràcticament acabat tot el que és la cuina, una cuina com déu 
mana; està acabat tot el que són serveis a l'entorn de la cuina del que havia estat 
aquell gran menjador; està molt avançat tot el que és el tema de la primera àrea 
residencial per a 17 persones, amb una gran àrea on conviure, amb les habitacions, 
amb la terrassa que està sobre l'espai que ocupa una determinada entitat comercial. 
Ens ha costat molt perquè sempre, també els ho he dit, a la residència de l’Hospital 
Sant Jaume s’han anat fent coses, una darrera l'altra, i de vegades ha costat. No ara, 
sinó durant molt de temps, com que hi havia l’hospital d'aguts la inversió era sobretot  
a l’hospital d’aguts i no en la part crònica. Hem adequat moltes mesures de seguretat, 
hem parlat amb bombers; tot això també està modificat del projecte. Tenim en marxa 
el tema de les sortides d'emergència que també estava molt embolicat entre els dos 
hospitals, està pràcticament ja també aclarit i per tant no crec que tardem gaire a 
contractar-lo. I ens queda el que és la recepció, que també això millorarà moltíssim en 
una qüestió d'imatge, que serà a través de la plaça porxada aquesta interior; una 
recepció com déu mana, no pas sota l’escala on els hem tingut, anys i anys. Jo me’n 
sento orgullós, m'agradaria tenir més diners per poder fer més coses.  
És veritat que hi ha tot l'edifici del carrer Mulleras, però jo crec que no tenim capacitat 
econòmica per afrontar en aquests moments cap mena de projecte, més enllà del que 
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estem fent, que és anar posant i anar intentant atendre tants i tants projectes que té la 
ciutat; que per sort és una ciutat viva, dinàmica, amb moltíssimes coses, amb molts 
llocs on des de l'Ajuntament hauríem d'invertir. Tant de bo puguem avançar-hi en un 
moment determinat. Ens concentrem en el que és l’Hospital Sant Jaume.  
Jo tinc moltes esperances que aquest gran conveni que hem signat amb el Govern de 
la Generalitat, amb el Departament de Benestar Social i amb la Caixa per finançar-nos 
pràcticament el 50 % que ens permetrà arribar pràcticament a final de mandat amb 
una residència de primer ordre adaptada a aquest nou model que des del Departament 
i des dels experts en el sector ens demanen que sigui més de convivència, d’una unitat 
centrada en la persona, i no pas un lloc on estan les persones guardades, esperant, 
moltes vegades a que passi el temps. I per tant l'Hospital avança al ritme que podem.  
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
EDIFICI DELS BOMBERS I CAMP DE LES MATES.-  Com ha acabat el tema, està 
previst fer alguna actuació? Potser l’edifici dels bombers és més complicat, però per 
exemple el camp de futbol de les Mates està allà abandonat i el podríem utilitzar 
segurament gent per anar a jugar a futbol. Mentrestant potser es podria preparar una 
mica o netejar i que es faci servir. A veure si s'ha plantejat. 
 
Respon l’Alcalde. Amb l’edifici dels bombers i les Mates estem en un contenciós 
discutint amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat exactament de qui 
quedarà definitivament aquest espai. El camp de les Mates segur que és de 
l'Ajuntament i és purament l'edifici dels bombers que segons quedi d'una manera o 
d'una prendrem una decisió. I després s’haurà d'esperar les dotacions 
pressupostàries. El Govern de la Generalitat és el nostre amic i per tant estem 
esperant a veure quina és la resolució. Hem guanyat ja una sentència i hi ha un recurs.  
A les Mates segur que hi ha projectes de coses per fer-hi. El que passa és que en 
instal·lacions esportives ens hem concentrat en fer el tema dels camps del Morrot; que 
per cert,  espero que la setmana que ve ja puguem fer la reunió per donar el 
tancament final, des del punt de vista econòmic i des del punt de vista funcional. Tenim 
un espai esportiu on a part de futbol s'hi poden fer moltes altres coses. Havíem tingut 
el contacte amb la Fundació Johan Cruyff per intentar portar-hi un camp de futbol de la 
Fundació Johan Cruyff; hi ha projectes que estan sobre la taula, que anirem estudiant i 
que anirem intentant desenvolupar a mesura que tinguem recursos.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. 
 
URNA.- Nosaltres només teníem un prec, ens permetrà que tot i que sempre ens 
portem molt bé en el Ple, avui fem un acte simbòlic. Teníem una urna al nostre local, 
encara no ens l’han confiscada, i per tant el que volíem era pregar a tots els regidors, i 
si ens ho deixa fer extensiu, a la ciutadania d’Olot, perquè ha arribat el moment i que 
puguem anar tots a votar i exercir aquest dret amb llibertat.   
  
Respon l’Alcalde. M’adhereixo absolutament a la petició, diumenge és necessari que 
els ciutadans ens diguin què és el que pensen. Al meu entendre és necessari que ens 
donin suport per fer un nou país i una nova república, però esperarem els resultats. Jo 
l’única cosa que demano és: tranquil·litat, respecte, tolerància, però determinació al 
màxim per expressar la nostra opinió, i per tant, tal com he anat intentant dir 
repetidament, espero tots els olotins davant les urnes diumenge. 

 
13.1.- ACCEPTAR LA RENÚNCIA PRESENTADA PER UNA REGIDORA 

D'AQUESTA CORPORACIÓ 
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Núm. de referència : X2017024133     
Núm. expedient: SG012017000010 
 
Atès que la Sra. Núria Fité i Grabalosa ha presentat per escrit la seva renúncia al 
càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès l’article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral que disposa que “en el 
supòsit de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat de la mateixa llista, 
atenent l’ordre de col·locació i se sol·licitarà a la Junta Electoral Central l’expedició de 
la credencial del substitut que haurà de prendre possessió en la primera sessió 
següent que celebri el Ple”. 
 
Atès que s’han complert els requisits establerts en l’article 9.4 del Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals que disposa que “el 
regidor perdrà la seva condició per renúncia que haurà de fer-se efectiva davant del 
Ple de la Corporació” i ha estat ratificada per l’Alcaldia i la Secretaria de la Corporació 
abans de la seva inclusió a l’ordre del dia de la sessió plenària.   
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot de la 
Sra. Núria Fité i Grabalosa, del grup Partit Demòcrata Europeu Català / Demòcrates de 
Catalunya (PdeCAT / DC). 
 
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent 
al regidor/a que hagi de prendre possessió del càrrec. 
 
Intervé l’Alcalde. Sí dir-los que en el redactat de la proposta inicialment parlava 
directament de sol·licitar a la Junta Electoral l’expedició de la credencial corresponent 
al Sr. Josep Ferrés i Corominas, que realment és qui li tocaria entrar. Han estat dies de 
moltes coses, no hem acabat de parlar directament amb el Sr. Ferrés i el que hem 
parlat amb la Secretària, perquè necessitem un acord de Ple per poder-ho demanar, i 
perquè en el proper Ple hi pugui haver ja el nou regidor –tal com vàrem fer amb el Sr. 
Manel Mitjà i el Sr. Pere Gómez– és posar-hi “el Sr. Josep Ferrés o subsegüents”. 
Només unes paraules per a la Sra. Núria Fité. Jo crec que molts de vostès ja n’han 
estat testimonis quan hem fet aquest petit acte de comiat a dalt abans d’entrar al Ple, 
jo sí que vull que consti en acta el meu agraïment com a Alcalde a la feina que ha fet 
la senyora Fité en benefici de la ciutat. Una persona compromesa, una persona que 
sempre ha dedicat tot el que feia falta dedicar als temes que li hem anat posant sobre 
la taula. Una persona treballadora, d’iniciativa, una persona amb capacitat de decidir; 
moltes vegades en tantes organitzacions és tan important; que ha portat àrees 
complexes com va ser Ensenyament en el mandat passat, on vàrem haver de fer front 
a circumstàncies econòmiques molt adverses. Quan jo li vaig proposar que agafés 
més responsabilitat dintre l’equip de govern, assumint tot el tema de les finances 
municipals, de la participació, ella va dir que sí i va entomar el repte, es va posar en 
una àrea que li era absolutament desconeguda. Va saber fer equip. Va ajudar a la Sra. 
Montserrat Torras que anés entrant en tota aquesta dinàmica, ens ha ajudat en 
moltíssimes coses. Per tant l'agraïment per la feina feta. Jo crec que tothom hauria de 
passar per l’Ajuntament, tothom hauria de treballar per la seva ciutat, tothom hauria 
d’entendre les dificultats i les grandeses que té el fet de ser regidor d’aquest 
Ajuntament. I per tant, Sra. Núria Fité, moltíssimes gràcies per la feina que ha fet, 
moltíssimes gràcies per la implicació que ha tingut en el nostre projecte de ciutat. 
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Intervé la Sra. Fité. M’acomiadaré amb uns agraïments. En primer lloc als grups de 
l'oposició per aquests anys compartits, hem comptat amb la vostra col·laboració i punts 
de vista i també pels agraïments que m’heu fet arribar. En segon lloc als treballadors 
d’aquesta casa, per la feina que fan cada dia perquè aquest Ajuntament tiri endavant. 
que és molta i ho he pogut comprovar; i també per la seva col·laboració en tots els 
temes, més fàcils, més complicats, i les hores de reunions i de donar voltes a les 
coses per intentar que funcionin. I per últim evidentment a l'equip de govern i molt 
especialment a l’Alcalde, en primer lloc per confiar en mi, per donar-me l'oportunitat 
d'estar aquí. Ha estat un honor servir la ciutat i els olotins, moltes gràcies. 
 
Els assistents aplaudeixen. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Agrair a la Núria la seva 
qualitat professional però també humana. Dir que en el que és àmbit de la seva 
competència sempre hem trobat la seva col·laboració, oberta i disposada a respondre 
qualsevol cosa que plantejàvem. I dir que persones com vostè, honoren la política i 
que la trobarem a faltar. Moltes gràcies.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. També serem breus. 
Agrair a la Sra. Fité també els anys de dedicació. Nosaltres hem treballat molt a gust, 
ens hem sentit molt còmodes treballant al teu costat. Ets una persona molt 
treballadora, molt didàctica, hem entès moltíssimes coses que no enteníem pel fet que 
tampoc havíem estat a l’Ajuntament i per tant ens hem sentit molt còmodes. Perdem 
una dona, i una gran dona, èrem poques i serem menys; et trobarem a faltar com a 
dona i també per la teva vàlua professional. Et desitgem molta sort. Gràcies.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també des del 
nostre equip, des del nostre grup municipal, ets una persona molt apreciada. La veritat 
és que jo et vaig conèixer quan estava a Coordinació acadèmica a la UNED, i tu feies 
de regidora d'Educació, i la veritat és que la teva competència i excel·lència en el 
camp va ser fantàstic i ens va ajudar moltíssim. Llavors ens hem trobat aquí i la veritat 
és que des dels companys de grup municipal i del meu personal, el meu agraïment per 
la feina feta, per la molt bona feina feta. La companya de la CUP m’ha tret el que jo 
volia dir, que és que és veritat, que com a dones a vegades estem poc representades i 
si jo estigués a l'equip de govern em sabria molt greu perdre una dona tan potent com 
la Núria. Però entenem que la vida porta per diferents camins i per tant molt d’èxit i 
molt d’encert en tot el que facis, que segur que ho aconseguiràs. Gràcies. 
 
Respon l’Alcalde. Pot estar segura que ens sap molt greu perdre una regidora com la 
Núria.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Simplement també com a 
portaveu del municipal del PSC, agrair també el teu treball per la ciutat, penso que ha 
estat molt positiu. Nosaltres hem estat amb tu amb dues vessants: amb vessant 
d’oposició i amb vessant d’equip de govern. Sé que quan vàrem fer el pacte de govern 
amb el vostre partit, el nostre desig d’agafar la cartera d’Educació va ser un sacrifici 
per a tu, perquè era una regidoria que la portaves molt bé i tenies molta voluntat de 
tirar endavant. Però són pactes i atribucions que cada regidor ha de tirar endavant. 
Dir-te això, que hem estat bé amb tu, hem treballat molt a gust i que quan estàvem a 
l’oposició també; els grups de l’oposició avui ho ham comentat també, que ets una 
persona amb qui és fàcil el diàleg, i que de vegades convencies a l’oposició perquè 
votéssim a favor o ens abstinguéssim d’uns punts concrets que anaven al Ple. Per 
tant, gràcies per aquesta gran tasca per la ciutat, i ens anirem veient. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 
Intervé l’Alcalde. Recordar que el proper Ple serà el dia 26 d’octubre a les set de la 
tarda, ja es passarà la corresponent convocatòria; la Sra. Montserrat Torras està a la 
seva disposició per parlar de tot el que faci falta. Que diumenge sigui un gran dia. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president i aixeca la sessió a tres quarts de deu del vespre i per constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


