ACTA NÚM. 12
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 26 D’OCTUBRE DE 2017
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2017000012

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 d’octubre de 2017, a les set del vespre, es
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (PdeCAT - DC), amb
objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon
al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC), Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC),
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.
Intervé l’Alcalde per obrir la sessió del Ple ordinari. Començaríem excusant el Sr. Lluís
Juncà, que tenia previst estar avui aquí amb nosaltres i que les circumstàncies que
tots hem estat vivint aquestes últimes hores, l’han obligat a atendre les que són les
seves obligacions de govern.
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat.
2.- CARTIPÀS. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOSEP M. COMA i PUNSET
Intervé l’Alcalde. En el darrer Ple varem acomiadar a la senyora Núria Fité, una gran
regidora que ha estat treballant amb nosaltres durant molt de temps, i ara es farà la
presa de possessió del Sr. Josep Maria Coma i Punset, que ja veig aquí a primera fila i
que li demano que s'acosti.
Intervé el Sr. Coma, manifestant que: Prometo complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor del qual he estat elegit, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l’Estatut com a norma institucional
bàsica de Catalunya.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgits de les
eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i
proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà.
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Intervé de nou l’Alcalde. Sr. Coma, espero que la part de mandat que li queda sigui
ben efectiu i que pugui contribuir a que Olot sigui una ciutat millor, del que tots ens en
puguem sentir orgullosos.
3.- DESPATX OFICIAL
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període :
- el dia 29 de setembre, va efectuar una visita a la nova unitat de geriatria de la
Residència de Nostra Dona del Tura, ubicada a la quarta planta del mateix edifici.
- el dia 30 de setembre, va presidir una recepció que es va oferir a les patinadores del
Club de Patinatge Artístic Olot al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament, per haver
aconseguit l’onzè títol mundial el passat dia 10 de setembre, a la ciutat xinesa de
Nanjing.
- el dia 1 d’octubre, dia de la celebració del referèndum, va anar a visitar diferents
col.legis electorals de la ciutat i va anar a saludar els Trucaires de Pekín que es
trobaven celebrant el seu 60è aniversari en un restaurant de la ciutat.
- el dia 7 d’octubre va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i l’Atlético
Saguntino, que es va disputar a la nostra ciutat.
- el dia 8 d’octubre, va anar a fer una visita al Mercat de la Joguina, organitzat per la
Penya Aoapix, a la Plaça Campdenmàs.
- el dia 9 d’octubre, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat, que va tenir lloc a
la seva mateixa seu.
- el dia 14 d’octubre, juntament amb els regidors Josep Berga i Estanis Vayreda, va
visitar les diferents mostres que conformaven la Fira de Sant Lluc : la Fira del
Col.leccionisme Playmòbil de la Plaça del Mig, la Fira d’entitats situada a la Plaça
Major, el Mercat de l’Artesania al C/ dels Sastres i Plaça Campdenmàs, la Fira del
Vehicles d’Ocasió al Firalet i la Fira del Dibuix a la Plaça Clarà. I a continuació va
participar de la trobada de les Pubilles i els Hereus dels diferents barris d’Olot i
municipis de la comarca, a la plaça Rector Ferrer.
- el dilluns 16 d’octubre va assistir a la inauguració de l’exposició de premis
d’arquitectura de les comarques gironines que va tenir lloc al vestíbul de l’Hospital
d’Olot i Comarcal.
- el dia 17 d’octubre va presidir les dues concentracions que es varen fer davant
l’Ajuntament, una a les dotze del migdia i l’altra, a les vuit del vespre, de suport als
líders empresonats d’Òmnium i ANC.
- el dia 19, va assistir a la celebració del 17è. aniversari dels pisos de l’edifici Parc Nou
i seguidament a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell
Comarcal.
- el dia 20 d’octubre juntament amb el regidor de Medi Ambient Josep Guix, va
esmorzar amb el personal de la planta de transferència.
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- el dia 21 d’octubre va assistir al lliurament de premis de narrativa curta “La colada de
lletres 2017” que va tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 23 d’octubre, va assistir a una reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot.
- i finalment el dia 24 d’octubre, va anar a la sala Torin per donar suport a la comunitat
educativa local que es manifestava per defensar l’actual model d’ensenyament i
immersió lingüística i no acceptar possibles ingerències.
Intervé l’Alcalde. En l’apartat de despatx oficial, aquest mes d’octubre, ha estat un mes
tranquil en quant a visites, en quant a coses que han estat passant des del punt de
vista local, però un mes on han passat moltíssimes coses a nivell nacional i a les que
voldria referir-me tot i que sé que després, en l’apartat de mocions i entrarem més
específicament, però sí que hi ha algunes coses que com a alcalde de la ciutat voldria
deixar ben clares: una, és el record en el Jordis, a mi especialment em ve a la
memòria en Jordi Sànchez, que any rere any o ell, o el Síndic en persona estaven aquí
amb nosaltres, ens acompanyaven, ens parlaven de la ciutat i que ara en aquests
moments està empresonat, per tant, sí que després hi haurà la moció, sí que després
en parlarem abastament, però sí que com a alcalde i en el despatx oficial, expressar la
nostra tristesa perquè determinades persones que coneixem, per dir ho així, de tota la
vida, que sabem que no són violents, que sabem que són persones cíviques, que
s’han dedicat sempre a treballar per la nostra ciutat i per la nostra societat, puguin
estar empresonats per les seves idees. Ens sembla terrible i volia expressar-ho doncs
en aquest apartat de despatx oficial.
L’altra és una felicitació, la felicitació als olotins i en extensió a tots els garrotxins, crec
que com a Alcalde de la ciutat puc fer ho, per al seu comportament modèlic i cívic en la
jornada del dia 1 d’octubre. Ningú ens traurà del cap, és igual que el dia 9 de
novembre, ningú ens pot treure del cap l’alegria de tota aquella gent que anava tota la
família entera a dipositar la seva papereta en una urna. El dia 1 d’octubre l’actitud
cívica a les 5 de la matinada, de famílies enteres situades a davant dels col·legis
disposats a defensar-ho, crec que això defineix una societat i defineix una ciutat i el
que volia fer és enviar aquesta felicitació i després en tornarem a parlar-ne de totes les
seves conseqüències, però com a alcalde de la ciutat, donar aquesta felicitació i
aquest agraïment a veure tanta i tanta gent amb un somriure, disposats a dir, no és
que aquesta senyora és gran i per tant que passi perquè, bé el principal problema com
sempre va ser la informàtica que ara funciona ara no funciona, però en canvi la gent
cívicament va comportar-se d’una forma exemplar, i jo expressar aquest felicitació.
I en l’últim apartat d’aquestes reflexions, que m’ha semblat que valia la pena que els
digués com a alcalde en l’apartat de despatx oficial, doncs també i que després també
en parlarem, avui hem viscut un dia amb moltes alternatives i que sembla que al final
doncs hi haurà com un atac en el que són les nostres institucions, a partir d’un decret i
d’una determinada Constitució d’un determinat Estat. És que a mi em costa molt
separar, gairebé la meva vida ha estat lligada al creixement d’aquestes institucions,
quan jo vaig començar a treballar de metge i així, va ser quan pràcticament va
començar a posar-se en marxa la Generalitat de Catalunya que era una cosa, una
institució històrica, però amb poques competències, petita i a partir d’aquí, a partir
d’aquesta Generalitat s’han generat tantíssimes coses de les que n’hem pogut gaudir,
tantíssimes persones i que ha millorat tantíssim la nostra qualitat de vida, el nostre
model educatiu que després en parlarem i jo, sempre us parlo del nostre model
sanitari, jo sé quin model de sanitat hi havia, de sanitat pública hi havia, que Déu n'hi
do, i a quin nivell de sanitat pública hem arribat. Quin ha sigut el comportament dels
Mossos d’Esquadra, dels bombers, com ha canviat tot això gràcies a aquestes nostres
institucions que avui doncs, algú pensa que pot atacar i ens pot canviar i escolti, pot
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ser que en altres llocs siguin institucions igual o més bones i jo no m’hi poso amb això i
els felicito a pugui tenir això, però atacar aquestes nostres institucions em fa mal
personalment i per tant, també ho volia posar sobre la taula en aquest despatx oficial,
que no serà repàs d’actes, que com sempre els hi dic, els tenen a la seva disposició,
d’actes i visites, que no n’hi havia cap que semblés que valia la pena de que
l’esmentés més directament, però si que aquestes tres coses volia que constessin en
acta oficialment.
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període :
- el dia 29 de setembre, va efectuar una visita a la nova unitat de geriatria de la
Residència de Nostra Dona del Tura, ubicada a la quarta planta del mateix edifici.
- el dia 30 de setembre, va presidir una recepció que es va oferir a les patinadores del
Club de Patinatge Artístic Olot al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament, per haver
aconseguit l’onzè títol mundial el passat dia 10 de setembre, a la ciutat xinesa de
Nanjing.
- el dia 1 d’octubre, dia de la celebració del referèndum, va anar a visitar diferents
col.legis electorals de la ciutat i va anar a saludar els Trucaires de Pekín que es
trobaven celebrant el seu 60è aniversari en un restaurant de la ciutat.
- el dia 7 d’octubre va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i l’Atlético
Saguntino, que es va disputar a la nostra ciutat.
- el dia 8 d’octubre, va anar a fer una visita al Mercat de la Joguina, organitzat per la
Penya Aoapix, a la Plaça Campdenmàs.
- el dia 9 d’octubre, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat, que va tenir lloc a
la seva mateixa seu.
- el dia 14 d’octubre, juntament amb els regidors Josep Berga i Estanis Vayreda, va
visitar les diferents mostres que conformaven la Fira de Sant Lluc : la Fira del
Col.leccionisme Playmòbil de la Plaça del Mig, la Fira d’entitats situada a la Plaça
Major, el Mercat de l’Artesania al C/ dels Sastres i Plaça Campdenmàs, la Fira del
Vehicles d’Ocasió al Firalet i la Fira del Dibuix a la Plaça Clarà. I a continuació va
participar de la trobada de les Pubilles i els Hereus dels diferents barris d’Olot i
municipis de la comarca, a la plaça Rector Ferrer.
- el dilluns 16 d’octubre va assistir a la inauguració de l’exposició de premis
d’arquitectura de les comarques gironines que va tenir lloc al vestíbul de l’Hospital
d’Olot i Comarcal.
- el dia 17 d’octubre va presidir les dues concentracions que es varen fer davant
l’Ajuntament, una a les dotze del migdia i l’altra, a les vuit del vespre, de suport als
líders empresonats d’Òmnium i ANC.
- el dia 19, va assistir a la celebració del 17è. aniversari dels pisos de l’edifici Parc Nou
i seguidament a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell
Comarcal.
- el dia 20 d’octubre juntament amb el regidor de Medi Ambient Josep Guix, va

Mod ACTS_DP06

4

esmorzar amb el personal de la planta de transferència.
- el dia 21 d’octubre va assistir al lliurament de premis de narrativa curta “La colada de
lletres 2017” que va tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 23 d’octubre, va assistir a una reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot.
- i finalment el dia 24 d’octubre, va anar a la sala Torin per donar suport a la comunitat
educativa local que es manifestava per defensar l’actual model d’ensenyament i
immersió lingüística i no acceptar possibles ingerències.
Intervé el Sr. Quintana. També des d’Esquerra Republicana volíem fer també esment
al passat 1 d’octubre, des del Govern que ho va organitzar, a la gent que es va
mobilitzar i fer, pels que eren allà sobretot, però sí que en aquest Ple volíem felicitar a
l’Ajuntament i a aquest equip de govern per la part que els hi tocava, tothom tenia una
part i és veritat que a Olot els locals estaven oberts i hi havien taules, hi havia tot el
que hi havia d’haver-hi i no en teníem cap dubte, però nosaltres creiem que com que
l’Ajuntament va estar on li tocava igual que com hem dit, el Govern, les entitats,
pròpiament els olotins que van anar fins a les urnes, nosaltres en volem deixar
constància.
Intervé l’Alcalde. Li agraeixo molt, el mèrit continua sent de les persones i de les
entitats i de la societat civil però li agraeixo molt també aquest comentari, i una cosa
que em descuidava, felicitar al senyor Lluís Juncà també per al seu nomenament, que
això se’ns escapava i crec que té un càrrec molt important en l’estructura del Govern, a
dintre del Departament d’Economia i Finances i per tant, desitjar-li tots els èxits en nom
del país, felicitar-lo i desitjar-li que aquest seu càrrec doncs acabi en això, col·laborant
en fer de Catalunya un gran país.
4.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2017LDEC002646 al 2017LDEC002953.
5.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
6.1. - DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT, TERCER TRIMESTRE
DE 2017.
Núm. de referència : X2017026365
Núm. expedient: TR032017000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,
DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE 2017.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
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desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques,
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en
les que s’estigui incomplint aquest termini determinat.
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el
deutor ha de complir és:
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació
o verificació dels béns o serveis ...”
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera,
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015 en establir el càlcul del període mig de
pagament, esmenta que s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals
transcorreguts des dels 30 dies posteriors a la data d’entrada de la factura en el
registre administratiu, segons consti en el registre comptable de factures o sistema
equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons
correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.
Aquest informe és referit al primer trimestre natural de 2017, i detalla el volum total
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen
l’obligació comptable reconeguda.
En resum:
AJUNTAMENT D’OLOT
1T 2017

2T 2017

3T 2017

PAGAMENTS
PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre
document)
TOTAL PAGAT dins el trimestre

34.38

30.63

31.30

4.367.196,5
8

3.079.127,1
7

2.595.751,5
8

15.26
825.705,65

15.18
718.312,92

22.50
695.207,87

PENDENTS
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre

IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT)
1T 2017

2T 2017

3T 2017

PAGAMENTS
PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre
document)
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TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS

75.014,70

118.024,55

119.591,53

període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre

22.21
20.624,33

16.47
36.554,77

28.05
24.616.87

IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT)
1T 2017

2T 2017

3T 2017

PAGAMENTS
PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre
document)
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre

33.92

25.38

30.57

113.138,53

87.543,63

100.874,14

17.51
26.926,04

20.52
21.730,42

14.61
35.401,42

IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT)
1T 2017

2T 2017

3T 2017

PAGAMENTS
PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre
document)
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre

34.24

31.57

30.73

251.359,67

315.440,98

185.761,63

23.74
98.517,48

17.48
71.133,72

11.71
78.593,22

DINAMIG
1T 2017

2T 2017

3T 2017

PAGAMENTS
PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre
document)
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre

36.48

33.90

29.13

38.571.86

99.534,30

99.021,35

14.55
33.279,53

15.72
23.436,71

18.15
14.877,13

S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment”.
Intervé l’Alcalde. Entraríem al punt número 6 de l’ordre del dia, dels assabentats, aquí
són de dos tipus, un és del període mig de pagament, continuem amb la necessitat
d’haver-li d’enviar al senyor Montoro dades econòmiques, són els terminis de
pagament en el tercer trimestre del 2017 i que complim la Llei de Morositat,
evidentment la complim, l’Ajuntament d’Olot paga a 31,30 dies, l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure 29,10 dies, a l’Institut Municipal de Joventut a 30,57 i Ensenyament
a 30,57 dies, a l’Institut Municipal de Cultura a 30 en 73 dies, el Dinàmig paga a 29,13
dies, aquestes dades es corresponen amb les dels altres trimestres, fluctua d’alguns
dies però continuem pagant a 30 dies que és el que se’ns demana des de Madrid.
El Ple es dóna per assabentat.
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6.2. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES
Núm. de referència : X2017026275
Núm. expedient: SG052017000014

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Donar compte de la sentència número 169/17 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de
Girona, en relació al procediment abreujat 94/2016 interposat per Monmotor SLU
contra l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 16 de febrer de
2017, que estima parcialment la demanda interposada i reconeix el dret de la
demanant a ser indemnitzada.
Intervé l’Alcalde. I l’altra, donar compte d’una sentència, aquesta sentència no és
favorable a l’Ajuntament, és favorable al demandant, se li estima parcialment els danys
ocasionats per unes pluges que no va poder engolir la xarxa de clavegueram i que va
causar-li alguns desperfectes en el seu negoci i per tant, tot i el criteri que en un primer
moment va aplicar l’Ajuntament de que no hi havia dret a indemnització, el jutge ens
diu que sí i nosaltres acceptem la sentència.
El Ple es dóna per assabentat.
7.- CONVALIDAR RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE DATA 04/10/2017 DE
MODIFICACIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT PER A LA GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DEL BAR -RESTAURANT AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA
Núm. de referència : X2017001391
Núm. expedient: CCS12017000002

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 27 de juliol de 2017 adjudicà el
contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de serveis de barrestaurant al Fot del Volcà Montsacopa a favor d’ANGLADA & PARTNERS, SL” amb
NIF B55172555.
Atesa la sol·licitud d’ANGLADA & PARTNERS,SL” de data 25/09/2017 Registre
d’Entrada E2017015117 i l’informe del Consorci DinàmiG, per Resolució de l’Alcaldia
de data 4 d’octubre de 2017 es va modificar el contracte esmentat en el sentit de
canviar l’horari d’obertura de l’establiment durant l’època d’hivern, pel que es detalla a
continuació:
-Divendres: de les 8 del vespre a les 11 de la nit
-Dissabtes: de 10 del matí a 11 de la nit ininterrompudament
-Diumenges : de 10 del matí a 5 de la tarda ininterrompudament
-Festius.
La modificació de contracte es va formalitzar mitjançant contracte de data 19 d’octubre
de 2017.
I vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
CONVALIDAR el Decret de l’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2017 de modificació del
contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de serveis de barrestaurant al Fot del Volcà Montsacopa, adjudicat a favor d’ANGLADA & PARTNERS,
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SL
amb NIF B55172555; en el sentit de canviar l’horari d’obertura de l’establiment durant
l’època d’hivern, pel que es detalla a continuació:
-Divendres: de les 8 del vespre a les 11 de la nit
-Dissabtes: de 10 del matí a 11 de la nit ininterrompudament
-Diumenges: de 10 del matí a 5 de la tarda ininterrompudament
-Festius.
Intervé el Sr. Vayreda en representació del grup municipal PdeCAT. Es tracta de
convalidar aquest decret que és un ajustament dels horaris del servei del BarRestaurant del Montsacopa, que s’ajusten a l’horari d’hivern, amb l’obertura de caps
de setmana i de festius i a partir de l’abril farà obertura cada dia de la setmana amb
un dia de descans. Recordar només en aquest punt, el que es mantindrà obert cada
dia i es netejarà cada dia durant tot l’any, són els lavabos públics nous que s’han fet de
sota el fortí, els que estan al costat de la font i aquests sí que estaran oberts tot l’any i
també aprofitar i informar, de fet jo ho he fet amb els portaveus dels diferents grups
que, tot i els moments que viu el país i que demà viurem, farem demà i aquest cap de
setmana, una jornada de portes obertes de les millores de Sant Francesc, que no
inclourà un piscolabis ni serà una inauguració oficial perquè ens sembla que el
moment tampoc toca fer-ho, però hi ha un concessionari que a partir de la setmana
que ve sí que pot oferir ja el servei, ens semblava que també aturar-ho com que
tampoc sabem si tindrem dies de tranquil·litat o seran dies que també seran
complicats, doncs al final hem acordat a les cinc de la tarda fer aquesta sessió, una
mica de jornada de portes obertes, que el cap de setmana la gent que vulgui hi pugui
pujar, que vegin les millores que s’han fet, convidar també a la gent que vulgui que
vingui però ho farem d’una manera més discreta i no farem una inauguració tradicional
com seria més habitual.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ RELATIVA A LA COMPOSICIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL PdeCAT – DC.
Núm. de referència : X2017026230
Núm. expedient: SG012017000012

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dona compte del Decret dictat en
data 23 d’octubre de 2017, relatiu a composició dels grups municipals, que es transcriu
íntegrament a continuació:
“Vist que en el Ple del dia 28 de setembre de 2017 es va donar per assabentat
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).
Vist que en el Ple del proper 26 d’octubre de 2017 és previst que prengui
possessió del càrrec de regidor el Sr. Josep M. Coma Punset, de la llista Partit
Demòcrata Europeu Català / Demòcrates de Catalunya (PdeCAT / DC).
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,
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DECRETO:
El grup municipal Partit Demòcrata Europeu Català / Demòcrates de Catalunya
(PdeCAT / DC) quedarà compost de la següent manera:
Sr. JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS
Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA
Sra. NÚRIA ZAMBRANO i COSTEJÀ
Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT
Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA
Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH
Sr. JOSEP GELIS i GUIX
Sr. JORDI ALCALDE i GURT
Sr. JOSEP M. COMA i PUNSET”
Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
El Ple es dóna per assabentat.
8.2. - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
Núm. de referència : X2017026233
Núm. expedient: SG012017000013

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte del Decret dictat en
data 23 d’octubre de 2017, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de
Govern Local, que es transcriu íntegrament a continuació:
“Vist el Decret d’Alcaldia dictat en data 30 de juny de 2015, relatiu al
nomenament de membres de la Junta de Govern Local, del qual se’n va donar
compte al Ple de 2 de juliol de 2015.
Vist que en el Ple del dia 28 de setembre de 2017 es va donar per assabentat 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).
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 54 del decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; 52 i 53 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals; i 34 a 44 del Reglament Orgànic Municipal,
DECRETO:
Primer.- Modificar el Decret d’Alcaldia dictat en data 30 de juny de 2015, en el
sentit de nomenar a la Sra. Montserrat Torras i Surroca, membre de la Junta de
Govern Local, en substitució de la Sra. Núria Fité i Grabalosa.
Els membres de la Junta de Govern Local passen a ser:
1. Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA
2. Sr. JOSEP GUIX FEIXAS
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3. Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT
4. Sr. JORDI ALCALDE i GURT
5. Sr. JOSEP GELIS i GUIX
6. Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH
7. Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA
Segon.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
El Ple es dóna per assabentat.
8.3. - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE.
Núm. de referència : X2017026237
Núm. expedient: SG012017000014

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte del Decret dictat en
data 23 d’octubre de 2017, relatiu al nomenament de Tinents d’Alcalde, que es
transcriu íntegrament a continuació:
“Vist el Decret d’Alcaldia dictat en data 30 de juny de 2015, relatiu al
nomenament de Tinents d’Alcalde, del qual se’n va donar compte al Ple de 2 de
juliol de 2015.
Vist que en el Ple del dia 28 de setembre de 2017 es va donar per assabentat 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).
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 55 del decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; 46 i 48 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals; i 45 a 46 del Reglament Orgànic Municipal,
DECRETO:
Primer.- Modificar el Decret d’Alcaldia dictat en data 30 de juny de 2015, en el
sentit de nomenar com a 7a Tinent d’Alcalde a la Sra. Montserrat Torras i
Surroca, membre de la Junta de Govern Local, en substitució de la Sra. Núria
Fité i Grabalosa.
Els Tinents d’Alcalde passen a ser:
1r Tinent d’Alcalde: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA
2n Tinent d’Alcalde: Sr. JOSEP GUIX FEIXAS
3r Tinent d’Alcalde: Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT
4t Tinent d’Alcalde: Sr. JORDI ALCALDE i GURT
5è Tinent d’Alcalde: Sr. JOSEP GELIS i GUIX
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6è Tinent d’Alcalde: Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH
7è Tinent d’Alcalde: Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA
Segon.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la
Corporació.”
Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
El Ple es dóna per assabentat.
8.4. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS GENÈRIQUES ALS
REGIDORS.
Núm. de referència : X2017026238
Núm. expedient: SG012017000015

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que susbcriu, dóna compte del
Decret dictat en data 23 d’octubre de 2017, que es transcriu íntegrament a continuació:
“Vistos el Decret d’Alcaldia de delegació de funcions dictat en data 30 de juny
de 2015, del qual se’n va donar compte al Ple de 2 de juliol de 2015, i les
posteriors modificacions (Decret dictat en data 11 de desembre del qual se’n va
donar compte al Ple de 17 de desembre de 2015, i Decret dictat el 23 de gener
de 2017 del qual se’n va donar compte al Ple de 26 de gener de 2017).
Vist que en el Ple del dia 28 de setembre de 2017 es va donar per assabentat 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).
Vist que en el Ple del proper 26 d’octubre de 2017 és previst que prengui
possessió del càrrec de regidor el Sr. Josep M. Coma Punset, de la llista Partit
Demòcrata Europeu Català / Demòcrates de Catalunya (PdeCAT / DC).
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 del decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; 114 a 118 i 120 i 121 del R.D. 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals; i 45 a 50 del Reglament Orgànic Municipal,
DECRETO:
Establir les següents delegacions de competències als regidors:
Primer.- ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
COORDINACIÓ: Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA
DELEGACIONS
Règim intern; Organització; Transparència i govern obert; Participació; Hisenda.
REGIDORIA DE RÈGIM INTERN: Sr. JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS
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ÀMBIT COMPETENCIAL
Organització interna
Personal
Règim interior
Organització administrativa del personal
Recursos humans
REGIDORIA D’ORGANITZACIÓ: Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA
ÀMBIT COMPETENCIAL
Patrimoni
Estadística, censos i padrons d’habitants
Atenció al ciutadà
Oficina municipal d’informació i atenció al ciutadà
Contractació
Concessions
FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la
Junta de Govern o del Ple.
REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT: Sr. JOSEP M. COMA i
PUNSET
ÀMBIT COMPETENCIAL
Processos administratius i expedients
Informàtica i noves tecnologies aplicades a l’administració
Manteniment web i eines municipals 2.0
Portal de la transparència
Open Data
Qualitat
FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la
resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la
Junta de Govern o del Ple.
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ: Sr. JOSEP M. COMA i PUNSET
ÀMBIT COMPETENCIAL
Participació
Foment de la participació
Processos participatius
Segon.- Establir que la delegació en competència de SANITAT reverteix a
l’Alcaldia.
ÀMBIT COMPETENCIAL
Promoció de la Salut
Prevenció i Campanyes
Sanitat
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i equipaments sanitaris
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Tercer.- Designar com a regidor adjunt de FESTES al Sr. Josep M. Coma i
Punset.
Quart.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
El Ple es dóna per assabentat.
8.5. - COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.
Núm. de referència : X2017026286
Núm. expedient: SG012017000016

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent
acords:
Establir que la Comissió Informativa quedarà formada pels següents regidors:
-

Presidència: Sr. Estanis Vayreda Puigvert (PdeCAT - DC)
Vocals:
 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC)
 Sr. Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC)
 Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC)
 Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC)
 Sra. Mercè Traveria Costa (PSC)
 Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)
 Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP)
 Sr. Xavier García Zabal (OeC)

Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8.6. - COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GRUP.
Núm. de referència : X2017026288
Núm. expedient: SG012017000017

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent
acords:
Establir que la Comissió de Coordinació de Grup quedarà formada pels següents
regidors:
- Presidència: Sr. Josep M. Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC)
- Vocals:
 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC)
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC)
 Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC)
 Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC)
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC)
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 Sr. Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC)
 Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - DC)
 Sr. Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC)
 Sr. Josep Guix Feixas (PSC)
 Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)
 Sra. Mercè Traveria Costa (PSC)
- Gerent, que exercirà en funcions de Secretari de la Comissió.
Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8.7. - COMPOSICIÓ DE LA MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ
Núm. de referència : X2017026291
Núm. expedient: SG012017000018

Vist el Decret d’Alcaldia número 2015LDEC002034 de 28 de juliol de 2017, pel qual
s’estableix la composició de la Mesa Permanent de Contractació per a aquells
contractes en els quals no se’n designi expressament una altra.
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent
acords:
- Titular: Alcalde – President, Sr. Josep M. Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC)
- Substituta: Regidora de d’Empresa i Ocupació, Sra. Núria Zambrano i Costejà
(PdeCAT – DC)
- Vocals:



Secretària General de la Corporació, Sra. M. Glòria Gou Clavera
Substitut: Tècnic d’Administració General, Sr. Miquel Torrent Compte.




Interventor General de la Corporació, Sr. Jordi Salvador Culí
Substituta: Cap de Comptabilitat i pressupostos, Sra. Gemma Plana
Casacuberta




Regidora de d’Empresa i Ocupació, Sra. Núria Zambrano i Costejà
(PdeCAT – DC)
Substituta: Regidora d’Hisenda, Sra. Montserrat Torras i Surroca (CiU)




Regidor de Progrés Econòmic, Sr. Estanis Vayreda i Puigvert
Substitut: Regidor de Medi Ambient, Sr. Josep Guix Feixas



Regidor en representació dels grups municipals de l’oposició: Sr. Josep
Quintana i Caralt (ERC)
Substituta: Regidora en representació dels grups municipals de
l’oposició: Sra. Anna Barnadas López (ERC)



- Secretari/a de la Mesa
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Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8.8. - NOMENAR REPRESENTANTS A ORGANISMES AUTÒNOMS
Núm. de referència : X2017026292
Núm. expedient: SG012017000019

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- A l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO), la Junta General
quedarà formada pels següents regidors:
Junta General

Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC)

Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC)

Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)

Sr. Manel Mitjà i Batlle (ERC)

Sr. Josep M. Coma i Punset (PdeCAT - DC)

Sra. Anna Barnadas i López (ERC)

Sr. Josep Guix Feixas (PSC)

Sra. Anna Descals Tresserras (CUP)

Sr. Xavier García Zabal (OeC)
Segon.- A l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO), la Junta General quedarà
formada pels següents regidors:
Junta General

Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC)

Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC)

Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)

Sr. Josep Quintana Caralt (ERC)

Sr. Josep M. Coma i Punset (PdeCAT - DC)

Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC)

Sra. Mercè Traveria Costa (PSC)

Sra. Anna Descals Tresserras (CUP)

Sr. Xavier García Zabal (OeC)
Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8.9. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A CONSORCIS
Núm. de referència : X2017026295
Núm. expedient: SG012017000020

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- El Consorci Dinàmig, els representants de l’Ajuntament d’Olot seran els
següents regidors:
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President: Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas.
Vocals:
- Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT – DC)
- Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT – DC)
- Sr. Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC)
- Sr. Josep Guix Feixas (PSC)
- Sr. Josep Quintana i Caralt (ERC)
- Sra. Anna Descals Tresserras (CUP)
- Sr. Xavier García Zabal (OeC)
Segon.- Al Consorci de Normalització Lingüística, el representant de l’Ajuntament
d’Olot serà el Sr. Jaume Mir Bagó
Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8.10. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A LES COMISSIONS DE
GESTIÓ.
Núm. de referència : X2017026296
Núm. expedient: SG012017000021

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- La Mesa general de negociació i la Comissió de seguiment i interpretació
del conveni quedaran formades pels següents regidors:




Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC)
Sr. Josep Gelis i Guix (PdeCAT – DC)
Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)

Segon.- El Comitè de seguretat i salut laboral
regidors:




quedarà format pels següents

Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC)
Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT – DC)
Sr. Josep Guix Feixas (PSC)

Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8.11. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A
FUNDACIONS.
Núm. de referència : X2017026300
Núm. expedient: SG012017000022

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
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Primer.- A la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS (FES) els representants de
l’Ajuntament d’Olot seran:




Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (President, membre nat) (PdeCAT DC)
Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC)
Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)

Segon.- A la FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT, al Patronat i al Consell
Rector, els representants de l’Ajuntament d’Olot seran:
a) PATRONAT






Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT – DC)
Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC)
Sr. Josep M. Coma i Punset (PdeCAT - DC)
Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC)
Sr. Josep Guix Feixas (PSC)

b) CONSELL RECTOR







Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC)
Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC)
Sr. Josep M. Coma i Punset (PdeCAT - DC)
Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC)
Sr. Josep Guix Feixas (PSC)
+ 1 representat de tots el grups (PdeCAT - DC inclòs)






Sr. Marc Alabert López (Dipsalut) (PdeCAT - DC)
Sr. Albert Nogué i Font (ERC)
Sra. Mercè Traveria Costa (PSC)
Sr. Raül Massanella Quiles (CUP)
Sra. Helena Rivera Abelló (OeC)

Tercer.- A la FUNDACIÓ KREAS, FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ INTEGRAL EN
INDÚSTRIES CÀRNIES I AGROALIMENTÀRIES els representants de l’Ajuntament
d’Olot seran:



Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC)
Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC)

Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8.12. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A ALTRES
ÒRGANS COL·LECTIUS.
Núm. de referència : X2017026302
Núm. expedient: SG012017000023

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
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Primer.- Nomenar representants al CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL als següents
regidors:









Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC)
Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)
Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC)
Sr. Josep M. Coma i Punset (PeCAT - DC)
Sra. Anna Barnadas i López (ERC)
Sr. Josep Guix Feixas (PSC)
Sra. Anna Descals Tresserras (CUP)
Sr. Xavier García Zabal (OeC)

Segon.- Nomenar representants a FEM UVIC – UCC territori al regidor:



Regidora: Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)
Tècnic: Sr. Jordi Calabuig

Tercer.- Nomenar representants a UNED, UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A
DISTÀNCIA als regidors:



Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC)
Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)

Es presenten conjuntament totes les propostes de cartipàs.
Intervé l’Alcalde. Jo crec que és bastant sobrer que em dediqui a llegir-los cada una de
les atribucions que hem anat variant, en general el senyor Coma evidentment
s’incorpora en el nostre grup municipal, la senyora Montserrat Torras assumeix la
tinença d’alcaldia que tenia la senyora Núria Fité i passa a formar part de la Junta de
Govern Local, i en general el senyor Josep Maria Coma assumeix totes les funcions de
transparència i govern obert i participació, a més s’integra com a regidor adjunt a l’àrea
de festes i a mida que anem veient com anem funcionant doncs anirem veient quines
han de ser, si és que pot assumir alguna altra funció. L’àrea de Sanitat també li
passem amb ell perquè la regidora Núria Fité també ho portava, passarà a ser patró de
la Fundació Hospital Sant Jaume i en principi els altres canvis que hem fet són
purament de substituir per intentar-ho equilibrar, evidentment també entra dintre les
Juntes Generals tant de l’Institut Municipal d'Esports com de l'Institut Municipal de
Cultura.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2017 A
REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2018.
Núm. de referència : X2017026375
Núm. expedient: IG112017000003

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Per a l’exercici 2018 les Ordenances Fiscals exercici 2017 han sofert els canvis
següents:
Classificació general
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A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del 2017,
és a dir:
* Ordenances generals.
* Impostos.
* Taxes.
* Preus públics.
* Cànons.
Aprovació/Supressió d’Ordenances
No hi ha cap Ordenança Fiscal nova ni tampoc supressió de cap ordenança de les
existents.
Modificacions d’Ordenança
A part de petits reajustaments de tipus tècnic remarquem en aquest apartat com a més
significatiu:
* Ord. 1.2-Inspecció
- Ajustament tècnic a conseqüència del nou conveni signat amb l'organisme de gestió
tributària de la Diputació (Xaloc)
* Ord. 1.3-Recaptació
- Concreció de les condicions per a ajornaments/fraccionaments derivats d'actes
d'inspecció de l'IAE.
* Ord. 2.1.1-Impost sobre béns immobles. IBI
IBI rústica
- Introducció bonificació del 50% de la quota per als propietaris de finques
rústiques on hi hagi construccions catalogades com a indispensables.
Aquesta bonificació del 50% es fa a l’empar del que disposa l’apartat 2quarter de
l’article 74 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:
“2quarter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación
de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en
los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros”.
I atenent a la petició feta per:
-

UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA representada per Joan Caball i
Subirana en data 23 de desembre de 2016.
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* Ord. 2.1.2-Impost sobre activitats econòmiques. IAE
- Bonificació del 50% a les activitats ubicades a la zona del Firal, degut a l'afectació
per les obres de remodelació.
Aquesta bonificació del 50%, que afecta a totes les activitats de la Divisió 6a de les
Tarifes de l’IAE afectades per les obres de remodelació del firal, es fa a l’empar del
que disposa la nota comú a l’esmentada divisió i atenent a la petició feta per:
-

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLOT representada per Àngel Girona
Sunyer, presentada en data 23 d’octubre de 2017.
ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA GARROTXA representada per David
Coloma Boada, presentada en data 23 d’octubre de 2017.

I d’acord al criteri que ha aplicat l’Ajuntament aquests darrers anys sempre que hi ha
hagut realització d’obres públiques.
* Ord. 2.1.3-Impost sobre vehicles de tracció mecànica. IVTM
- Canvi de la bonificació per als vehicles antics:
· a partir de 1/1/2018 bonificació del 30% a tots els vehicles que amb data 1/1/2018
per primera vegada tinguin mes de 40 anys (fins ara era del 95%)
· a partir de 1/1/2018 bonificació del 15% a tots els vehicles que amb data 1/1/2018
per primera vegada tinguin mes de 25 anys (fins ara era del 50%)
* Introducció d'una bonificació més elevada per altes de vehicles totalment elèctrics o
propulsats per una font d'energia no contaminant (95%) . (fins ara era del 75%)
* Es manté la bonificació del 75% per a l'adquisició de vehicles bimodals sempre que
la segona font d'energia no sigui contaminant.
* Ord. 2.2.1-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. ICIO
* Introducció d'una bonificació del 50% per obres d'instal·lació d'infraestructures
destinades a la càrrega de vehicles elèctrics.
* Introducció d'una disposició transitòria que autoritza a canviar la taula classificatòria
de preus annexada a l'Ordenança de l'ICIO en l'aprovació definitiva de les OOFF en
funció de si l'Ajuntament ha modificat el Reglament municipal de llicències o ha
aprovat unes noves fitxes descriptives.
* Ord 2.2.3-Impost sobre despeses sumptuàries
- El tipus de gravamen es redueix del 20 al 15%.
* Ord 3.1-Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local
- Bonificació de la quota de gener a agost per a totes les ocupacions amb taules i
cadires ubicades en la zona del Firal degut a l'afectació per les obres de remodelació.
* Ord 3.3-Taxa per entrada de vehicles i reserves
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- Bonificació de 8/12 de la quota de la taxa per les entrades ubicades a la zona del
Firal, degut a l'afectació per les obres de remodelació.
- Ampliació de la bonificació de 2/12 de la quota a totes les entrades situades a la zona
de l'eixample que provisionalment s'utilitza per al mercat del dilluns (bonificació
derivada de l'afectació de les entrades cada dilluns amb motiu del mercat setmanals fins ara només s'aplicava al Firalet).
* Ord. 3.7-Taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització,
llicència i comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre de
prevenció i control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les
activitats recreatives
- Adequació de tarifes als preus aprovats pel Consell d’Alcaldes.
* Ord 3.8-Taxa per la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de
salut pública als establiments oberts al públic.
- Adequació de tarifes als preus aprovats pel Consell d’Alcaldes.
* Ord. 3.9- Taxa per prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i
residus.
Escombraries particulars:
- Les reduccions d'escombraries particulars. Com cada any seran:
a)- per les persones majors de 60 anys
b)- per les persones amb edat inferior que necessitin atenció dels serveis socials.
Aquest any però es redactaran unes bases acurades i diferenciades per a cada
col·lectiu.
Aquestes bases tindran en compte:
· ingressos de la unitat familiar no superiors als barems que es determinin.
· capital mobiliari i immobiliari inferior a les quantitats que s'estableixin.
· altres indicatius de potencial vulnerabilitat econòmica
Escombraries empresarials:
Es continua amb el doble model de càlcul:
· càlcul a partir de l'observació directa de la producció ( per a totes les activitats que
van entrar al cens fins a l'exercici 2016)
· càlcul a partir de l'assignació de categoria a partir del paràmetre objectiu de la
superfície. (per a totes les activitats noves o inspeccionades a partir del 2017,
categories A,B i C)
* Ord. 3.10- Taxa clavegueram
- Increment del 2 % de la quota d'ús domèstic.
- Increment del 3 % de la quota d'ús industrial.
* Ord. 3.12- Taxa per la immobilització i retirada de vehicles de la via pública.
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- Increment del preu dels trasllats.
· camió o turisme
----------------------· caravanes
----------------------· motocicletes o ciclomotors ----------------------· bicicletes
----------------------· mitja grua camió o turisme ----------------------· mitja grua caravana
----------------------· mitja grua motocicleta o ciclomotor ------------

passa de 60,00 a 70,00 euros.
passa de 40,00 a 45,00 euros..
passa de 25,00 a 30,00 euros..
passa de 10,00 a 12,00 euros..
passa de 30,00 a 35,00 euros..
passa de 20,00 a 25,00 euros..
passa de 10,00 a 12,00 euros..

* Ord. 3.14- Taxa cementiri
- Modificació de la tarifa columbaris per ajustar-la als costos reals.
* Ord. 3.16- Taxa pel manteniment del cens d’animals de companyia
- La tarifa manteniment de cens passa de 9,00 a 9,20.
Tributs i preus públics. Increment de tarifes
L’increment de tarifes amb caràcter general és del 2%, llevat de poques excepcions
(les més significatives IBI, Plusvàlues i Grues).
Beneficis fiscals.
S’han ampliat i/o modificat els beneficis fiscals existents als tributs següents:
- IBI.
- Impost activitats econòmiques.
- Impost construccions
- Taxa ocupació de la via pública.
- Taxa entrada de vehicles
(detallats al punt: Modificacions d’Ordenança)
Igual que per a l’exercici actual 2017, no es concedeix per al 2018 l’exempció que
preveu l’article 62.3 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març a favor dels bens de què
siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin
directament afectats al compliment de les finalitats específiques d’aquests centres.
No li és possible a l’Ajuntament accedir a les peticions de l’INSTITUT CATALÀ DE LA
SALUT relatives a l’exempció dels Bens immobles titularitat seva (finca
7297702DG5679N0001SE), afectats al servei d’assistència (ambulatòria i hospitalària)
(núm. de registre d’entrada E2017015078 de data 22 de setembre de 2017 i núm. de
registre d’entrada E2017015848 de data 09 d’octubre de 2017), atesa la conjuntura
econòmica social actual que obliga a l’Ajuntament a ser molt restrictiu en la concessió
de bonificacions potestatives per tal de mantenir l’equilibri financer municipal.
Ajudes econòmiques vinculades a figures tributàries
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2017.
* Es dóna per sisè any consecutiu una ajuda econòmica per compra de vehicles
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d’ocasió a concessionaris presents a la Fira de Sant Lluc, equivalent a l’Impost del
vehicle exercici 2018 d’acord a les Bases aprovades per Junta de Govern.
* Es donen per quart any consecutiu ajudes econòmiques destinades a col·lectius amb
situació econòmico-social vulnerable (famílies monoparentals i aturats d’Olot de més
de 50 anys).
* Es dóna per tercer any consecutiu una ajuda econòmica als marxants del mercat
setmanal que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu lloc de venda.
* Es dóna per primera vegada:
- ajuda econòmica equivalent a un % sobre la quota liquida de l’IBI amb un
màxim del 20% als immobles en que es desenvolupi un comerç de caràcter
emblemàtic.
- ajudes econòmiques equivalents a un % sobre la quota liquida de l’IAE amb
un màxim del 5% en el supòsit general o del 10% quan l’empresa estigui
ubicada a l’àrea del barri vell o al barri de Sant Miquel, en concepte d’estabilitat
laboral, establiment de sou dignes i conciliació de la vida laboral i familiar.
Fiances vinculades a figures tributàries
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2017.
Impostos. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen pels impostos exercici 2018 són els següents:
a) IBI URBANA
Tipus d’urbana: 0,8396 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 723 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 +0,06) ni és inferior al
tipus supletori del 0,4% fixat a l’article 72-1.
b) IBI RÚSTICA
Tipus de rústica: 0,6914 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i
72-3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 +0,06).
c) IAE
Índex de situació:
- Categoria núm. A.................: 2,740 (Eixos viaris ciutat)
- Categoria núm. B.................: 2,637 (Zona comercial rellevant)
- Categoria núm. C.................: 2,357 (Resta del terme de la ciutat)
- Categoria núm. D.................: 1,979 (Indústria aïllada en sòl urbà i Nucli antic)
Es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del R.D. Legislatiu 2/2004
de 5 de març
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8.
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9.
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- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10
d) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
D’acord a l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les quotes no
superen en cap cas el producte de les quotes base per 2.
e) IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
El tipus de gravamen per al 2018 és el 3,2% del pressupost.
No s’excedeix el límit legal del 4% previst a l’article 102-3 del R.D. Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
f) IMPOST SOBRE INCREMENT
NATURALESA URBANA.

DE

VALOR

DELS

TERRENYS

DE

Els tipus de base i de quota són els següents:

3,70 %

Tipus
màxim
de base
3,70 %

3,10 %

3,50 %

26,00 %

30,00 %

3,00 %

3,20 %

26,00 %

30,00 %

2,75 %

3,00 %

26,00 %

30,00 %

Tipus
base
Pels increments de valor generats en
un període de temps comprès entre un i
cinc anys
Pels increments de valor generats en
un període de temps de fins a deu anys
Pels increments de valor generats en
un període de temps de fins a quinze
anys
Pels increments de valor generats en
un període de temps de fins a vint anys

Tipus
quota

Tipus
màxim
de quota
26,00 % 30,00 %

Es mantenen dins dels tipus màxims previstos als articles 107 i 108
respectivament del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
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 provisionalment les modificacions de les OOFF 2017 a regir a partir
del proper exercici 2018 que figuren a l’expedient.
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2018, segons detall :
-

Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març.
Exaccions diverses: de l’1 de febrer al 31 de març.
Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març.
Mercat del rengle: de l’1 de febrer al 31 de març.
IBI (urbana): de l’1 d’abril al 31 de maig.
IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny.
Escombraries particulars: de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
Taxa animals de companyia: de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
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-

Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.

Formes de pagament:
A) si s’ha facilitat la domiciliació:
-

El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el
calendari especificat.

B) Si no s’ha facilitat la domiciliació:
-

A qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de l’ajuntament, amb el
tríptic o avís de pagament que s’enviarà.
A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”.
Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La
Caixa “ www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament.

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius,
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment,
interessos de demora, i en el seu cas, les costes que produeixin.
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2018, tal com
disposa l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a
comptar des del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als
efectes d’examen i reclamacions.
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini
d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels
corresponents padrons.
Tercer.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP, en un dels diaris de major
difusió de la província i en el tauler d’anuncis, les modificacions de les Ordenances
Fiscals 2017 a regir a partir del proper exercici 2018 i el calendari del contribuent 2018,
durant 30 dies als efectes de que es puguin formular al·legacions, tal com disposen els
articles 17-1 i 17-2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi
resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva de
l’Ordenança. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions entendre’s
definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de Ple.
L’elevació a definitiu de l’acord i el text íntegre de l’ordenança es publicaran al Butlletí
Oficial de la Província. Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 17-3 i
17-4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Començarem per portar en el Ple l’aprovació de
les Ordenances Fiscals que regirien per l’exercici 2018. Aquestes ordenances són les
que es marquen el principi de l’elaboració del pressupost, un pressupost que varem
començar a treballar el mes de juliol amb una primera reunió amb els representants
dels grups municipals per explicar les previsions d’ingressos i d’inversions que volíem
dur a terme, esperant que a partir d’aquell moment totes les seves aportacions ens
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ajudessin a prendre decisions, no varem tenir resposta i a primers d’octubre varem
proposar unes trobades per explicar el treball que havíem fet amb les al·legacions
presentades l’any passat i alhora també varem poder recollir noves propostes que sí
hem pogut incorporar i que des d’aquí voldria donar-los les gràcies. En aquell moment
varem poder lliurar físicament la poca documentació provisional que teníem, voldria
donar les gràcies, abans de continuar, als Serveis Econòmics de la casa per tot el seu
treball, tenint en compte que com cada any no només tenim que esperar per saber
l'IPC d’agost a agost, dada que no es coneix fins a mitjans de setembre, sinó també
per als canvis normatius sobrevinguts i també importants aquest any, és un treball
addicional afegit que el nou programa obliga a canviar la nomenclatura de totes les
partides de personal pel que fa a tots els seus programes, m’han encomanat de part
d’ells de donar-los les gràcies per la seva comprensió.
Ara sí entraríem de ple en les Ordenances, en la seva elaboració s’han tingut en
compte que les mesures preses permetessin mantenir tots el serveis d’atenció a les
persones que per nosaltres com saben és la nostra prioritat, atenent a la pràctica dels
darrers anys d’aquest Ajuntament de considerar l’IPC català d’agost a agost alhora de
plantejar-se els increments dels ingressos, i veient que aquest IPC s’ha confirmat ser
del 2 per cent, s’ha previst un increment dels impostos, taxes i preus públics per
prestació de servei en aquest mateix percentatge, ja que a nivell de despesa les
concessions i contractes tindran el mateix increment.
Començaríem en l’apartat de les plusvàlues i tenint en compte el canvi legislatiu que
es produirà, recordem que cada dia surten noves sentències del Tribunal
Constitucional i que els ingressos podran disminuir al voltant del 40 per cent, això
podria arribar a representar per l’Ajuntament uns 400.000 euros. Dit això, retocarem a
l’alça el primer tram, de fins a 5 anys, que considerem on es produeixen les operacions
més especulatives i pujarem el tipus de base del 22 al 26, en el benentès que fins a
l’any 2005 el tipus de base estava al 30 per cent. Voldria recordar també que aquest
Ajuntament es va acollir al que disposava la Llei 16/2012 en relació a la petició de
canvis en els valors cadastrals vigents per als exercicis 2014 i següents, amb efecte
de disminuir la pressió fiscal en impostos com patrimoni, compravendes, plusvàlues.
Fa dos anys recordaran que varem fer un retoc de l'IBI a l’alça per compensar la
disminució d’aquests ingressos derivada d’aquesta política a favor dels ciutadans,
aclarint que seria per a tot el mandat, si no hi havia circumstàncies no previstes que
ens obliguessin a revisar-ho, doncs bé, en aquest moment les circumstàncies han
arribat amb el canvi legislatiu que abans hem comentat, ja que fins ara totes les
transmissions fossin per compraventa o fossin per herència reflectien majoritàriament
un increment de valor, moltes vegades no real i pràcticament tothom tenia que pagar
en el moment de fer una transmissió. Ara amb aquests canvis, només pagaran les
transmissions on es pugui demostrar que realment hi ha hagut un increment de valor,
o sigui, que es pugui demostrar que hi ha hagut un benefici. La seva aplicació podria
tenir efectes retroactius des del 15 de juny d’aquest any. Aquesta no és la única
circumstància sobrevinguda per la que l’Ajuntament veurà disminuïts els seus
ingressos, sinó que també en el capítol de despeses hem tingut que fer una previsió
de 100.000 euros per cobrir el 8,5 per cent addicional de Seguretat Social a càrrec
d’aquest Ajuntament per el Real Decret que preveu la possibilitat de jubilació dels
policies locals als 60 anys. És per això, que per tal de poder mantenir tots els serveis
tenim la responsabilitat malgrat no ens agradi fer ho, de demanar un esforç als
ciutadans i retocar l'IBI a l’alça entenent que el 81,61 per cent de tots els rebuts tindran
un promig d’increment que anirà dels 2,72 euros a 19,62 euros/any. Això suposa un
increment a més de l’IPC que abans hem comentat, d’un 3 per cent addicional,
mantenint a benentès les bonificacions a famílies monoparentals i aturats.
Incorporem noves ajudes i bonificacions per impostos i taxes i d’altres també les
ajustem, els hi direm unes que aquest any hem posat noves i d’altres ajustades com
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una que en el comerç incorporem una ajuda econòmica equivalent a un tant per cent
sobre la quota líquida de l’IBI, amb un màxim d’un 20 per cent, els immobles en què es
desenvolupi un comerç de caràcter emblemàtic. No ens agradaria que els comerços
emblemàtics de les ciutats marxessin i ens agrada a tots tenir-los en nosaltres i que es
puguin conservar.
En el sector de la pagesia bonificarem un 50 per cent l'IBI rústica donant resposta a la
Unió de Pagesos després d’unes al·legacions que varen quedar sobre la taula l’any
passat.
En el sector industrial incorporarem ajudes econòmiques equivalent a un tant per cent
també sobre la quota líquida de l’IAE amb un màxim d’un 5 per cent en el supòsit
general, o del 10 per cent quan l’empresa estigui ubicada en el nucli antic o en al Barri
de Sant Miquel, en concepte d’estabilitat laboral, establiment de sous dignes i
conciliació de la vida laboral i familiar.
Ampliem també apostant per al medi ambient, la bonificació als vehicles totalment
elèctrics, passant del 75 per cent al 95 per cent, i també bonifiquem amb un 50 per
cent l’ICIO per obres d’instal·lació d’infraestructures destinades a la càrrega de
vehicles elèctrics.
Aquest any la principal inversió d’aquest Ajuntament és la remodelació del Firal i cal
pensar en els comerços i en els veïns que durant vuit mesos no podran desenvolupar
la seva activitat de manera habitual, per això atenent a la petició feta per l’Associació
de Comerciants d’Olot i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, aquestes ordenances
contemplaran les següents bonificacions:
- Bonificació de 8/12 parts de la quota de la taxa per a les entrades de vehicles i
ampliació de la bonificació ja existent de les 2/12 parts de la quota a totes les entrades
situades a la zona de l’Eixample que provisionalment s’utilitza per al mercat del dilluns.
- Bonificarem el 50 per cent de l’IAE en les activitats ubicades també en aquesta zona.
- Bonificació de la quota de gener a agost per totes les ocupacions en taules i cadires
ubicades a la zona del Firal.
- I bonificació a les escombraries empresarials d’aquesta zona, donat que es preveu
un decrement en la producció.
Voldria, un cop parlat d’aquestes bonificacions, fer esment que algunes d’aquestes
han sorgit arrel de les propostes fetes pel company d’Olot en Comú, una és la de
comerços emblemàtics en l’apartat de l’IBI, i dins la bonificació de l’IAE, en l’apartat de
conciliació de la vida familiar i laboral, la proposta elaborada per Dinàmig, incloem el
transport que no hi estava inclosa.
La distinció en el moment de bonificar els vehicles totalment elèctrics i els eco, que
nosaltres teníem tot per a vehicles elèctrics, el 75 per cent l’any passat i també hem fet
aquesta distinció i bonificar la instal·lació d’infraestructures de càrrega de vehicles
elèctrics en l’ICIO.
A proposta de la CUP, que també van quedar unes al·legacions l’any passat, hem fet
també alguns ajustos en bonificacions que ja teníem incorporades i hem recollit una
proposta de diferenciació en la taxa de clavegueram que és d’ús domèstic i d’ús
industrial i hem deixat, després de la reunió que varem tenir amb ells, per a les
ordenances fiscals del 2019 altres temes que compartim però que necessiten una
anàlisi més profunda, amb això vull dir que nosaltres estem oberts a que ens facin
vostès les propostes, que si no les podem fer de seguida, les posem sobre la taula i
les fem més endavant, per nosaltres també és una ajuda.
Voldria destacar dit tot això, una dada de l’any 2016 quan parlem de bonificacions, que
els beneficis fiscals quantificats en aquest Ajuntament ens van donar una xifra de
468.000 euros, per tots aquests conceptes varem fer bonificacions de l’IBI per 34.000
euros, d’impost de vehicles per 122.000 euros, plusvàlues 243.000 euros, IAE 2.100
euros i ICIO 12.500 euros, taxa de recollida d’escombraries 36.000 euros, taxa de
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cementiri 3.400 euros i taxa d’animals de companyia 432 euros.
En el primer trimestre del 2018 tindrem dades del 2017 i els puc assegurar que la
voluntat d’aquest Ajuntament és continuar estant al costat de les persones i no
dubtarem en cap moment d’incrementar si fos necessari aquest import. Tampoc volem
deixar de prestar serveis i per tot això, hem decidit que teníem l’obligació de retocar a
l’alça alguns impostos i taxes municipals, tot garantint que alguns serveis podran
continuar a l’abast de tothom i que la ciutat continuï creixent.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Aprofito per donar també la
benvinguda al nou regidor. Bé nosaltres quan parlem de pressupostos i de les
Ordenances Fiscals sempre fem una mica una repassada del context econòmic i social
en la qual ens trobem, perquè entenem que la puja d’impostos, taxes, preus i altres
tipus inversions o no que pot fer l’Ajuntament, en té molta relació, no és el mateix està
en un atur molt important, en un moment de creixement econòmic o de baixa, i
aquesta breu pinzellada que nosaltres veiem és que, el moment actual tot i la millora
econòmica, baixada de l’atur, la voldríem matisar en els següents aspectes: Dinàmig
ha fet pública aquests dies la millora de les dades d’atur del mes de setembre i ha fet
una mena de comparança amb el mateix mes de l’any 2008, en tot cas suposo per
veure una mica l’evolució i en quina situació ens trobem, nosaltres en principi el que
diem, fem també la comparació però no la fem amb setembre del 2008 sinó del 2007 i
l’explicació és que el 2008 ja estàvem en plena crisi, el mes de setembre era el final de
l’any quan ja havia explotat, per tant ens sembla que és més adient la comparació amb
setembre del 2007, que no s’havia iniciat aquesta crisi, una mica per veure sense crisi i
en el moment actual quina és l’evolució, en quin moment ens trobem. Dir que fent
aquesta comparació, tenim ara en aquests moments 400 persones aturades més que
no al setembre del 2007, que aquest atur que tenim ara és de molta més llarga durada
que el que teníem, que hi ha moltes més persones que no cobren absolutament res,
que hi ha moltes més persones que cobren el subsidi i no la prestació, que els
contractes que tenim ara en aquests moments es fan molts més contractes que el
setembre del 2007, però són contractes de molta més curta durada i quins salaris
tenim ara en aquests moments? Perquè això és important també a l’hora de fer
increments o no dels nostres impostos, doncs un recent estudi de fa poques setmanes
de la Fundació Funcas, que no recordo sí des de la banca o de la patronal però res
sospitosa de voler manipular les dades, ens parla que els contractes que es fan
actualment són amb un salari d’un 12 per cent inferiors als de fa anys, i si això ho
mirem pels joves, encara és pitjor perquè són un 14 per cent inferior, i si mirem una
mica el marc jurídic i polític general veiem que la reforma que necessita el món local,
perquè està molt mal finançada, continua sense fer-se. Les darreres disposicions del
govern del PP en temes de fiscalització, més control, més restriccions alhora de poder
impulsar polítiques d’inversió als ajuntaments, el tema que hem parlat sovint de la
regla de la despesa, el que s’ha comentat ara de les plusvàlues que suposarà menys
ingressos per l’Ajuntament i tampoc es compensa de cap altra manera aquesta
pèrdua, però no tot són culpes del Govern del PP, també el govern català tampoc ha
fet cap pas per a la nova Llei de Governs Locals ni de finançament local catalana, i un
exemple també en temes de finançament del nostre govern és el tema de les escoles
bressol, que és conegut que ha d’aportar un terç del seu finançament i que fa anys que
no paga, ho ha deslocalitzat per dir-ho d’alguna manera a les diputacions i és una
despesa més gran que han de fer els ajuntaments i els usuaris.
Nosaltres amb el tema de la fiscalitat volem una fiscalitat progressiva, fer polítiques
redistributives en els ingressos però també amb les despeses. hem de garantir uns
serveis municipals bàsics però d’uns nivells adequats, s’ha de continuar donant
resposta a les necessitats bàsiques de les persones i en aquest sentit cal reconèixer
l’important esforç que es fa no sols des de l’ Ajuntament d’ Olot, de tots els
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ajuntaments de la comarca amb el Consorci d’Acció Social.
Aquesta fiscalitat ha de garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones i en
aquest sentit les Ordenances Fiscals són una mica un primer pas per tenir una ciutat
més justa, més sostenible i més democràtica.
La Ordenances Fiscals i la seva fiscalitat han de servir per protegir els béns comuns, la
salut, l’habitatge, l’educació, la cultura, el medi ambient, una ocupació estable, el
comerç de proximitat, les pimes. Dir que les Ordenances Fiscals entre ser aquelles
que nosaltres voldríem, i no pot ser d’una altra manera, som un regidor de vint-i-un,
per tant això ho entenem perfectament, ens abstindrem en la votació de les
Ordenances Fiscals, no votarem en contra, per vàries raons, una és per l’esforç de
l’equip de govern en negociar, tant aquest any com en els anteriors i de l’esforç i les
bones maneres també en particular de la regidora, la Montse Torras en particular, en
acceptar propostes com les que ella ja ha comentat, canvis en les bonificacions dels
cotxes ecològics, en les propostes que han fet, bonificacions a empreses que
introdueixin la mobilitat sostenible, més les instal·lacions de càrregues elèctriques, les
del comerç emblemàtic que ja ha comentat, per tant, raons més que suficients per
abstenir-nos i no votar en contra.
També que els darrers anys, amb aquesta d’ara, però també els darrers anys s’ha
avançat en camps que afecten a més progressivitat, no la que nosaltres voldríem però
fent relació a medi ambient, energies més netes, resposta a vulnerabilitat social, també
el possible inici de la tarifació social que hem anat proposant de manera reiterada i
continuarem insistint perquè sigui una realitat, ara s’està en la fase de l’estudi que
s’està finalitzant i nosaltres doncs voldríem que fos possible que l’any que ve aquesta
tarifació social en estudi sortís prou bé com per que s’iniciés on està previst, escoles
bressol i escola de música.
També hi ha un altre motiu que en tot cas quan es parli de les inversions en
pressupostos justifica una mica la nostra abstenció en aquestes ordenances.
Hi ha altres aspectes que considerem importants en les ordenances, que hem plantejat
i no han estat atesos, un és els plans d’inspecció, que nosaltres voldríem poder
participar en el seu disseny, en el seu seguiment, nosaltres pensem que és una tasca
important i que des de l’oposició hauríem de poder participar en aquest aspecte.
Un altre és el preu de l’aigua, el preu de l’aigua per a nosaltres té pocs trams, el que
nosaltres voldríem són més trams de tal manera que n’hi hagués un de mínim per
persones que en fan un ús més baix de l’aigua i per tant un preu més barat del que
tenen actualment i per l’altre extrem, que paguin més aquells, bé siguin empreses o
siguin particulars, que en fan un ús alt de l’aigua, perquè tenen piscina, perquè tenen
gespa, etcètera. Ens semblaria molt més just i més progressiu això que el sistema que
tenim en l’actualitat.
Ens agradaria, que també ho varem proposar ja l’any passat, de poder fer un
seguiment de la taxa d’utilització privativa del domini públic local i principalment les
empreses elèctriques que paguen un percentatge en funció de la seva facturació, que
l’any passat per la nostra insistència es va fer una certa revisió, però es va fer una
revisió de, i es va aconseguir, si no recordo malament uns ingressos de més de 50.000
euros perquè hi havia comercialitzadores que es desconeixia que facturessin a la
nostra localitat i fruit d’això es va generar això, però a més a més d’això, que ja em
sembla bé, voldríem, perquè quan veiem els ingressos que se’n deriven d’aquesta
taxa, els darrers anys han anat a la baixa quan de tots és conegut que els preus han
pujat d’una manera espectacular, per tant semblaria lògic que aquesta situació es
donés i la única manera és revisar si aquest pagament d’aquesta facturació és
correcta o no. Nosaltres insistirem en què aquesta tasca es pugui fer, per això també
una mica insistíem en el pla d’inspecció i el seguiment, per continuar insistint en
aquesta línia.
No compartim l’increment del cinc per cent de l’IBI que ha comentat per diverses
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raons, una la que ja he dit dels salaris és a dir, hi ha molta gent que els seus salaris no
és que no hagin pujat, que han baixat, si pensem amb els pensionistes que són molts
a la nostra ciutat i tenim una ciutat envellida, ho hem parlat sovint i que a més a més
tenen unes pensions molt baixes, de tots és conegut que ens vénen apujant un 0,25
per cent per tant, estem parlant també de moltes persones que l'increment que tenen
dels seus ingressos vénen a ser d’uns 20 euros a l’any. Per tant quan vostè
comentava aquella quantitat que era baixa, ho és, però és que estem parlant també de
moltíssimes persones, unes baixen el seu sou, altres tenen uns ingressos petitíssims, i
aquesta seria una raó per oposar-nos al cinc per cent i n’hi ha una altre que és que
estem pagant tema de les deixalles, el seu tractament, diguéssim, l’Ajuntament ha
d’acabar aportant una quantitat de diners, no s’està pagant el preu real i nosaltres
pensem que en lloc d’incrementar un 5 per cent l’IBI hauria de ser inferior i pujar més
la de la recollida i les taxes de les deixalles perquè seria una manera d’acostar el que
paguem el seu cost real i a més és una manera més de promoure segurament el
reciclatge i l’estalvi en les persones que no el sistema que fem servir ara.
Recordar, perquè insistim nosaltres molt amb el tema de la tarifació social, per a
aquells que els és una mica desconegut el tema que estem parlant, és un sistema
equitatiu per a tothom, no estem parlant d’assistencialisme que és moltes vegades el
que estan fent, que és un sistema universal, ningú ha de quedar exclòs de l’oportunitat
d’accedir als serveis o equipaments de l’Ajuntament, han de ser fàcils de gestionar, no
ha de caldre anar als serveis socials per poder-se utilitzar i també som conscients que
ha de tenir un equilibri econòmic del servei o equipaments que fem servir.
I dit això com he dit abans, ens abstindrem amb les Ordenances.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. També sumar-nos a la
benvinguda al nou regidor a l’ Ajuntament dOlot i també agrair l’explicació de la Montse
Torras, la regidora, agraint també evidentment el timing que hi ha hagut per poder
parlar de les Ordenances Fiscals, en tot cas també recordem que nosaltres ja les van
presentar l’any passat de manera que les teniu sobre la taula, varem dir que aquest
any no les refèiem sinó que les mantenien i a l’agost ja les sabien i coneixien
perfectament el que els hi proposàvem, evidentment estem contents doncs que la taxa
de clavegueram l’hagin incorporat, entenem també que és una feina democràtica el fet
de sumar-se i ajuntar-se amb la resta d’equips de govern, de grups municipals i poder
parlar i poder portar, perquè evidentment aquesta és l’actitud que ha de tenir un
ajuntament i que enriqueix òbviament el debat. En tot cas agrair també, torno a repetir,
poder parlar amb la Montse i amb el gerent de l’Ajuntament i poder compartir-vos el
que nosaltres us proposàvem ja l’any passat, de fet com feia el company d’Olot en
Comú, és veritat que la realitat no només no ha canviat sinó que ha empitjorat, és
veritat que qui és més ric cada vegada és més ric, qui és més pobre cada vegada és
més pobre, que hem de plantejar-nos com hem de redreçar aquesta situació que ja no
és una crisi ja des del 2009 o 2008, ja és una mena de mantra que ens envolta i que
no en sortim i que evidentment hi ha una precarització del món laboral, uns salaris
baixos, les empreses cada vegada tenen més beneficis i evidentment això és una
situació que cada dia ens fa adonar que vivim en un món molt, molt injust, en una
societat molt injusta i el que ha de fer entenem l’Ajuntament en la mesura que pot, les
polítiques de proximitat i municipals, és identificar que tenim una societat molt diversa i
que l’hem d’atendre tota en la seva diversitat i evidentment amb la seva desigualtat i
que per tant allò del “pan para todos” i el “chocolate para todos” o cafè era, em sembla
ja no, evidentment això no val, el que es tracta és de tenir unes institucions públiques
que ens ajudin a restablir aquesta desigualtat i anar trobant un equilibri per fer això,
una societat més justa, més cohesionada i més digna de viure-hi, i per tant ens sembla
que també les ordenances han d’anar en aquesta línia, qui té més paga més, qui té
menys paga menys i qui no té no paga, no, una mica ens sembla que aquesta hauria
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de ser la lògica i per tant en aquesta línia i en aquesta lògica, la CUP sempre ha
intentat trobar els forats en els quals doncs, sabent que l’Ajuntament també ha de fer
front a polítiques socials, econòmiques, culturals, de salut públiques i igualitàries per a
tothom, doncs ha de fer un esforç també per poder recaptar, per tant en aquest sentit
nosaltres insistim molt doncs que l’IBI repercuteixi per exemple en totes les propostes
que els hi fèiem, per exemple havíem parlat de poder modificar el tipus gravamen en
funció de poder diferenciar l’IBI i poder identificar aquelles activitats econòmiques que
ens sembla que pel que ingressen i que pel que generen doncs ho poden fer. En
aquest sentit, la regidora ens explicava que hi ha una mica de descontrol cadastral,
costa una mica posar amb ordre, però ens sembla que si aquests deures de posar
ordre s’haguessin fet segurament en el seu moment, doncs tot això que ja haguéssim
pogut aplicar de fa molts anys. Hem de pensar que per a aquest ordenament, per
exemple Vic ha pogut ingressar 250.000 euros, quasi res, per tant ens sembla que val
la pena tenir en compte doncs aquesta forma de poder pujar l’IBI d’acord a l’opció de
tipus diferenciat, això per una banda, per l’altra és veritat que per exemple la regidora
ens explicava que varem intentar trobar una petita escletxa en el que fa sobretot als
edificis de congregacions religioses, que treien un rèdit sobretot de lloguers de pisos i
que en aquest cas ens va comentar que ja es feia en la mesura que es podia tot i que
algunes associacions podrien entrar en funció del seu tipus de fórmula legal que tenen,
que potser aquí se’ns escapen, però en aquest cas s’havia estat mirant.
L’altre punt que varem estar comentant era el fet de poder per exemple, una manera
de pujar l'IAE, ens semblava que els canons d’aigua, com comentava el company
d’Olot en Comú, no tenen res a veure un ús industrial de l’aigua o un ús domèstic, hem
pujat un dos per cent uns, un tres per cent l’altre, és un tant per cent molt baix, ens
sembla que la diferència de consum d’aigua és abismal i aquí sí que probablement no
tindríem cap pudor a pujar-ho bastant més, sobretot amb aquella gent que ha treballat
en el món de les fàbriques i veu que el dispendi amb aigua és terrible i l’aigua, com bé
sabeu, cada vegada és i serà un bé més preuat.
També ens han fet cas i faran una revisió dels epígrafs, juntament amb la Diputació,
ens sembla un gran pas i tot i que també com dèiem podríem anar més enllà i reduir
les categories i apujar-les.
També no en tenen massa, com els hi varem dir en el seu moment, que mantinguin la
bonificació a aquelles empreses que segueixen la reforma laboral, que a més és una
reforma laboral que van aprovar vostès i ens sembla que bonificar una cosa que hem
aprovat perquè ho estan fent bé, segons el que nosaltres varem aprovar, ens sembla
que és com un fet redundant que no caldria és a dir les empreses han de complir i
bonificar empreses que han de complir no ho trobem gaire lògic però això ens sembla
que els hi varem dir en el seu moment en el Ple que va sortir aquest punt.
També insistíem en el tema dels pisos desocupats, saben que tenim obsessió amb
aquest tema, més que res perquè si bé castigar amb l’IBI el cinquanta per cent dels
pisos desocupats fins que no hi hagi el reglament específic de la Generalitat no ho
poden fer, és veritat que nosaltres ja l’any passat els hi proposàvem crear una nova
taxa que és la d’inspecció i de verificació de pisos buits. Si bé ens han argumentat que
aquesta taxa, com que és una taxa, ha d’anar vinculada a un servei i ho troben doncs,
n’han parlat amb el responsable d’Habitatge i com que ningú ha demanat aquest
servei d’alguna manera és difícil de justificar, nosaltres recordem que ajuntaments com
Sabadell, Terrassa o Barcelona ho han fet i per tant ens sembla que és una taxa que
l’Ajuntament pot dir que aplica perquè fa aquesta inspecció, una inspecció que és
costosa, que requereix molt de personal i que per tant ens sembla que és
perfectament una taxa equiparada a un servei i que d’aquí, a més a més, no només
ens podria permetre un ingrés sinó que també serviria per incentiu, per posar les piles
als propietaris que tenen els pisos buits i els posiciona a lloguer social.
Dit això, em sembla que més o menys hem repassat els punts de les propostes, els
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punts que la regidora ens va comentar i nosaltres amb això els hi votarem en contra
però perquè saben que amb això, per més que n’hagin acceptat una, anem molt més
enllà, anem a unes ordenances doncs molt més ajustades a intentar que aquestes
desigualtats cada vegada siguin menys i a gravar qui pot suportar-ho més i gravar
menys aquí a qui no ho pot suportar.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. També nosaltres abans de
començar donar-li la benvinguda al regidor Coma, li desitgem molts encerts perquè
seran encerts positius per a la ciutat. Bé doncs, ens centrem en el que són les
Ordenances Fiscals i les taxes, també comencem com tothom per agrair la feina de la
regidora Montse Torras que ha fet un plantejament realment expansiu d’aquests
pressupostos en el sentit de comunicació i per tant li volem agrair molt sincerament i
també agrair-li aquesta última tramesa amb digital, que esperem que en altres
vegades pugui ser un pèl abans, però bé, que entenem que han demostrat així com
tots els serveis de la casa, doncs una implicació i una feina molt ben feta.
Nosaltres ho resumirem perquè de fet la situació social ja l’han valorada els grups que
ens han precedit i per tant no ens farem repetitius, però el que sí que volem dir és que
per a nosaltres unes taxes que acaben pujant al final de tot, lidien un cinc per cent, en
aquests moments no són acceptables, és a dir nosaltres el que valorem és que en un
període de tres anys aquest IBI haurà pujat a la ciutat un 9 per cent i que per tant,
sabem que ens ho han explicat i entenem els motius aquests que ens donen i els
valorem, però després quan nosaltres mirem i ens hem passat dies consultant a
ajuntaments propers que suposem que tenen els mateixos condicionants que aquest
Ajuntament a nivell de plusvàlues, pre-jubilacions, condicions socio-econòmiques,
perquè hem buscat ajuntaments molt propers, amb els mateixos requeriments de
l’Estat Espanyol, doncs no apugen l’IBI i per tant nosaltres hem trobat a Figueres, a la
Bisbal, a Santa Coloma de Farners, a Banyoles, a Vic, on congelen l’IBI i només a
Girona el puja però en relació a l’IPC i prou, per tant ens haurem d’esperar doncs a
final d’aquest pressupost a veure si realment aquesta pujada doncs acaba sent
justificada, però d’entrada nosaltres ja veiem una pujada en totes les taxes del dos per
cent, que pensem que no sabem ben bé sí caldria ara mateix un 2 per cent, que
entenem que es l’IPC però que llavors la pujada d’aquest IBI un 9 per cent, doncs de
cap manera la veiem acceptable.
Hi ha taxes que, i per això entenem també que és una decisió en aquest sentit vist que
altres ajuntaments no ho fan entenem que és una decisió política i llavors el que hem
fet és doncs agafar i mirar les taxes, les bonificacions i una mica en la línia que
apuntaven els companys de la CUP però un pèl diferent, veiem que hi ha criteris que
no són realment econòmics i posaré només un exemple però no m’agradaria centrarho en aquest, les taxes, les bonificacions, taxes d’escombraries a majors de 60 anys,
no és un criteri, potser l’edat de jubilació sí, però hauria de ser per segons quines
pensions i justament la regidora quan ha començat la seva explicació el que ha fet és
parlar de tots els diners que amb bonificacions ha treballat aquest Ajuntament i per tant
és un volum molt gran. Tenim la sensació que hi ha bonificacions que responen a
criteris que no són ben bé econòmics i que caldria revisar, bonificacions que premiem
amb bones pràctiques, no diem que no eh però pedagògicament a vegades premiar
les bones pràctiques no és tan efectiu, potser és més efectiu buscar augments en les
males pràctiques, hi ha treballs locals d’estudi de sostenibilitat en fiscalitat municipal
que donen molta llum i una nova manera d’enfocar-ho i que per tant, si realment
aquest IBI veiem que és necessari apujar-lo, també caldria fer una dissecció, fer un
tractament molt específic de totes aquestes bonificacions i en tot cas regirà una mica
aquestes Ordenances Fiscals i taxes per trobar la millor manera de que això no
hagués d’acabar pujant i repercutint sobre els ciutadans. Nosaltres ara mateix doncs
no veiem això justificat. Trobem a faltar també l’oportunitat aquesta de pujar al

Mod ACTS_DP06

33

cinquanta per cent de l’Impost de Béns Immobles en les propietats que hi hagi pisos
buits de llarga ocupació, sabem que tornem a referir-nos al tema que necessitem una
legalitat que ens ho suporti, però també demanem aquesta taxa de verificació i
inspecció de pisos buits perquè pensem que si no ens posem les piles en tot aquest
tema serà difícil que el nostre PIAM del Barri Vell sigui creïble. És cert que el PIAM del
Barri Vell és un tema que necessita d’una credibilitat afegida a partir de les accions,
del pressupost i també segurament d’aquestes taxes.
El tema de les escombraries industrials veiem que es continua, tot i que l’any passat
ho varem apuntar, es continua fent un càlcul d’escombraries industrials per a
producció però també per superfície i per tant és un altre criteri d’aquests que no
s’entenen és a dir, el criteri bo és en funció de la producció de residus i no de les
superfícies i sí que és cert que ho posen en les activitats que acaben d’iniciar i que per
tant deuen estar pendents d’una inspecció de producció de residus, però bé, tots
sabem que a data d’avui, o segurament el Consorci d’Acció de Medi Ambient, perdó,
segur que té claríssim quines són aquelles activitats que produeixen i no prous residus
i per tant fem un càlcul d’aquesta taxa no en funció de l’espai que ocupen sinó en
funció dels residus que produiran.
I tornem, sí ajuntaments propers que tenen els mateixos condicionants no fan aquesta
puja, nosaltres no acabem de veure justificada la de la nostra ciutat i per tant
remarquem que la pujada de l’IBI de 9 punts en tres anys sense un treball a fons de
revisió de bonificació i de taxes, que segurament estalviaria aquesta pujada, doncs ens
fa que no puguem votar a favor de les taxes i ordenances fiscals i per tant el nostre vot
serà en contra.
Intervé la Sra. Torras. Comencem per el company d'Olot en Comú, primerament a tots
els vull agrair la valoració positiva que han fet de les negociacions, això a tots els
grups que crec que a partir d’unes negociacions i d’una bona entesa sempre
aconseguirem fer coses potser més justes per a tots. Xevi d’Olot en comú, el tema de
la tarifació social n'hem parlat moltes vegades, ho estem estudiant, els plans
d’inspecció, que hem parlat que hi hagués alguna comissió, varem estar parlant,
nosaltres estem fent ja en aquest moment junt amb la Diputació uns plans d’inspecció
sobre el IAE perquè totes les empreses estiguin dintre dels epígrafs que corresponguin
i perquè tothom estigui ben catalogat, llavors ara vindrà el moment també de fer pla
d’inspecció del que és l’ocupació de via pública, perquè ara amb la remodelació del
Firal i tot plegat, haurem de mirar que tots els metres estiguin bé, ja en tenim engegats
de plans d’inspecció, aquest de la via pública el tenim, el farem ara i l’altre que és de
les empreses que estiguin dintre dels epígrafs que toca, també els farem.
En quant a les elèctriques, que ha tocat també el punt de les elèctriques, en breu jo
crec que no sé si es trigarà massa però em diuen des d'Ingressos, que les elèctriques
aviat arribaran a fer-se una autoliquidació elles mateixes, nosaltres trobàrem l’ingrés
que ens fan en aquí, intentem controlar que totes les comercialitzadores facin l'ingrés
que correspon per representar uns ingressos, arrel també d’una proposta que va fer fa
un temps i els voldria dir tots que, arrel d’una moció que hi va haver d'Esquerra
Republicana pel tema de les elèctriques d’alta tensió doncs aquí a Olot ho hem mirat i
mirant si hi havia alguna zona, no tenim alta tensió, aquí vull dir que nosaltres la
Diputació ens ho ha mirat i no, la torre que ens pensàvem nosaltres de cap allà Sant
Bernat que era d’alta tensió doncs tot el que tenim és mitja tensió, nosaltres no ens
pagaran res de moment per aquest tema, hi hem insistit eh.
En quant al tema de les deixalles, les deixalles que hem estat parlant que semblava
que trobava just, nosaltres aquest any ho hem valorat també igual que hem valorat en
el seu moment el tema de l’IBI, clar no ens agrada a cap de nosaltres haver d’apujar
impostos, la taxa de les deixalles porta el cost del servei, llavors el que hem fet ha
estat una valoració global i hem fet un esforç de contenció demanant també en els
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tècnics que en aquesta situació que estem, hem demanat al SIGMA, de fer un esforç
de contenció pel que fa a la gestió de residus a nivell de despesa, perquè ells, i si bé
que era un any que nosaltres pujàvem l'IBI, doncs ens semblava que el tema de les
escombraries podríem contenir-ho, no sé on ens portarà, sé que l’entrada a l’abocador
cada any ens costa més però és un tema que també no el tenim oblidat que l’anem
seguint i a veure si ho podem solucionar.
En quant a l’aigua, l’aigua sí que és veritat que és un estudi que a lo millor es podria
fer des de la mateixa ACA, podríem fer un estudi d’ells de fer un tipus de tarifació per a
llocs que hi hagi un consum més elevat d’aigua i es podria fer una cosa progressiva,
és una cosa que també deixem sobre la taula i que també si podem abordar-ho en
algun moment, doncs ho faríem.
En quan als companys de la CUP, sí que hem negociat diverses coses, algunes de les
que no hem posat és perquè ja hi estaven introduïdes i d’altres perquè tampoc és que
no podíem. Nosaltres per exemple, varen dir que miréssim si de totes les
congregacions religioses que teníem aquí de gent que tinguessin propietats, si de tots
pagaven, nosaltres ho varem mirar, vaig ensenyar-los fins i tot el llistat que nosaltres
tenim i de tots els propietaris que són aquestes entitats religioses, doncs de tots
cobrem l'IBI, de totes aquestes, n’hi ha d’altres per això que són a nivell de fundacions,
que actuen com a fundacions, que si els seus estatuts posen que són fundacions
sense ànim de lucre, doncs és clar, d’entrada aquesta gent ja estan absents de
l'Impost de Societats, ho hem mirat perquè no se’ns escapés res.
I després, més que “tenim un desordre en el cadastre”, no és que tinguem un desordre
en el cadastre sinó que el que tenim què fer i el que ens proposem fer aquest any,
perquè ens interessa també a nosaltres, és que aquest 10 per cent que la llei ens
permet que tinguin un tipus diferenciat d’IBI depenent de l’ús, doncs nosaltres també
això seria una font d’ingressos importants per l'Ajuntament i crec que aquí hi podrien
entrar doncs grans superfície, hi podrien entrar bancs i ens interessa tenir la cosa
endreçada i arreglada, potser sí hi ha ajuntaments que ja ho posen, que ja han fet un
treball previ i nosaltres aquest treball previ no l’hem fet però sí que l’hem posat sobre
la taula per fer-lo durant el llarg de l'any que ve perquè pensem que volem fer-ho, que
també tenim ganes de fer-ho.
En quant als pisos desocupats, sí que és un tema aquest de la taxa que a veure,
nosaltres per exemple, jo parlo amb els tècnics d’habitatge que són els que dominen
aquest tema i tal com els hi vaig comentar, diu que tot el que ha presentat Girona que
ha presentat Barcelona, tots se’ls hi ha tombat, que la taxa no la podien cobrar, una
sanció tampoc podien sancionar algú que de moment no tenia motiu de sanció i que
en tot cas varen dir que hi havia una població que era Granollers que havien pogut
cobrar-ho, però no saben ben bé si és perquè van arribar tard, o sigui el mateix banc
en aquell moment que hagués arribat tard en el contenciós perquè ni ells mateixos
expliquen com ni Girona ni Barcelona han pogut cobrar cap d’aquestes taxes i
Granollers ho ha pogut fer. Nosaltres en això seguirem el que puguin fer altres
poblacions, Girona sé que l’altre dia també varen aprovar una taxa però varen aprovar
una taxa que deia que eren per grans propietaris de més de 14 pisos, una taxa no sé
si eren de 300 o 500 euros per pis, però que tampoc podien posar en marxa de
moment i no la podien posar en marxa fins que tinguessin un estudi ben fet. Vull dir
que llavors tot està molt, nosaltres ara estem en el tema de les expropiacions dels
pisos abans i després anirem també per aquestes sancions si és que tenim capacitat
de poder-ho fer perquè si no, no tenim ni recursos, ni maneres de poder-ho fer, fer una
cosa que llavors tu tornaran igualment hem d’estar una mica segurs, però també ja ens
interessa tirar-ho endavant.
En quan als companys d'Esquerra Republicana, bé nosaltres quan ens varem plantejar
el tema d’apujar l'IBI, que és el que han comentat vostès que això trobaven
inacceptable, nosaltres el que varem mirar primer, és quin IBI nosaltres teníem,
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nosaltres tenim una mitjana d’IBI que és dels més baixos que hi ha, és just, no és just,
fa temps que no s’han apujat els IBIs, però ho hem mirat, hem mirat la mitjana
nacional, hem mirat poblacions com nosaltres i poblacions properes i llavors nosaltres
ingressem molt menys d’IBI, vostè ha citat l’Ajuntament de Figueres per exemple,
Figueres és un ajuntament que ingressa 19 milions d'IBI per 45.000 habitants, si
nosaltres fem aquesta proporció aquí a Olot amb els habitants que tenim ingressem
9.250.000, si féssim la mateixa proporció de Figueres en aquests moments nosaltres
tindríem que recaptar 14 milions d’IBI i en recaptem 9. L’altre que varem mirar també
d’ajuntament proper que és l'Ajuntament de Banyoles, Banyoles és un ajuntament que
té 19.200 habitants, aquesta Ajuntament recapta d’IBI cinc milions i mig d’euros,
nosaltres en tenim 34.500 i en recaptem 9.250.000, sí que la diferència no és tan gran
però 10 milions els tindríem que recaptar, encara anem per sota de 7 o 800.000 euros.
L’Ajuntament de Manlleu, que és un ajuntament que ha pujat l’IBI, un ajuntament on
governa Esquerra Republicana, ha pujat un IBI un 4 i mig per cent, sé que quan és el
moment que es governa has de prendre unes decisions i aquesta decisió en aquest
ajuntament tot i estar governada per Esquerra Republicana va creure en la necessitat
de fer-ho, com en aquest moment nosaltres hem pres la necessitat de poder-ho fer,
més que tot això perquè hem parlat una mica d’haver mirat ajuntaments, creguin que
ho hem mirat, creguin que no era la nostra intenció, la primera vegada que ens varem
reunir pel mes de juliol, varem parlar sempre de l’increment de l’IPC, mai varem parlar
de l’increment de l’IBI i la veritat és que se’ns posava sobre la taula el fet de dir,
deixem de fer coses de les que estem fent i reconeixem que no malgastem cap diner
d’aquesta puja que es fa amb l’IBI, més que tot jo li volia comentar això.
En quant a les escombraries industrials, que també hem comentat encara ara, o sigui
les escombraries industrials n’hi han unes que van per producció i unes que van per
superfície, s’està estudiant per les ordenances del 2019 i poder-ho posar per a l’any
2020 que totes ja vagin d’una mateixa manera en superfície, hem parlat amb tots els
tècnics, hem fet reunions, s’estan fent estudis econòmics, s’ha de fer un nou estudi de
d’aquesta taxa i de costos i anirà tot per superfície, de fet ja van per superfícies des de
l’any passat totes les empreses noves que s’obren, les altres van per producció, però o
sigui, el que volem és que tot vagi per superfície i això és el que sestà estudiant.
Intervé l’Alcalde. Només hi volia afegir que és clar que hi ha altres ciutats que han
apujat l’IBI, vull dir que si van a Vic, a Manresa, que n’hi hagi que sí, que n’hi hagi que
no, ja ho sé, depèn probablement de les finances, però l’amenaça que ens sembla que
representa el que pugui passar amb el tema de les plusvàlues, amb sentències
judicials, amb ciutadans, industrials d’Olot que han vingut aquí reclamant que els
retornem diners de sentències judicials que no són d’aquí, que són d’altres llocs que
acaben donant la raó, jo crec que hi ha una verdadera amenaça en quant a què
passarà amb les plusvàlues, que hi haurà una nova norma, no sé si serà una norma
del Govern català, o serà una norma del Govern Espanyol, però que hi haurà una
norma que farà que la plusvàlua vagi on la lògica diu que ha d’anar, és a dir que
pagarà plusvàlua qui aconsegueixi augmentar el valor del que ven, del que hereta, del
que sigui i que aquelles persones que puguin demostrar que no hi ha hagut un benefici
i per desgràcia això ha passat aquests darrers anys, perquè amb la bombolla
immobiliària hi ha moltes propietats que no tenen benefici, doncs jo crec que aquesta
és una amenaça real i la puja del dos per cent als treballadors i jo crec que aquesta
també l’hem de tenir posada a dintre, si fèiem això ens havíem de decidir per disminuir
determinats serveis o disminuir la qualitat de determinats serveis i ens va semblar que
no era el moment.
Intervé el Sr. Garcia. Dos o tres petits comentaris, un respecte a la nostra abstenció,
és per dir que nosaltres entenem la política des d’un sentit de la utilitat, volem ser útils i
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en aquest sentit com ens sembla que ha quedat clar que hem aconseguit una sèrie de
millores a l'introduir aspectes que a nosaltres ens semblen importants, ens sembla
més important això que no pas intentar marcar territori i posar l’accent en les
diferències, en aquest sentit doncs el motiu de la nostra abstenció i no votar en contra.
L’altre, ha fet el comentari respecte el tema de deixalles, de demanar el SIGMA
diguéssim aquesta contenció en la despesa, clar, això va en el sentit que les empreses
que presten aquest servei o no pugin, o baixin diguéssim el seu preu, això acaba
sempre allà mateix és a dir, si es produeix aquesta situació són els treballadors els que
acaben pagant el “pato” i ens sembla que tots estem en una situació que veiem
necessari els increments dels salaris dels treballadors, el mateix passa, perquè és una
partida important en el nostre pressupost, amb la neteja i manteniment dels edificis
municipals que ens sembla que és evident que ha de contemplar amb la renovació de
contractes una puja important i això només pot venir una, o fem menys inversió o
gastem menys en no sé què o hem de fer aquest increment d’impostos. Jo no estic en
contra dels impostos, depèn de per a què els utilitzem, si vostè em digués no, és que
ara farem unes festes majors de no sé què, doncs evidentment diria que no, però sé
que no és aquesta la situació i continuant amb el tema de les deixalles perquè és que
em sembla un tema molt important perquè al no fer aquesta puja que nosaltres
pensem que, bé no nosaltres vull dir els tècnics del SIGMA ho reclamen diguéssim
amb el seu informe, és que si no ho anem fent ara i de forma paulatina és que la
propera gent que governi aquest Ajuntament d'Olot es veurà obligada a fer increments
del 20 o del 30 per cent per nassos, perquè són directives europees que haurem de
complir sí o no, per això a mi em semblava que el plantejament que feien de dir no
apugem el 5 per cent l’IVA, ja sé que sí és amb l’IVA tenen la discrecionalitat a utilitzar
aquests recursos com millor els sembli, si s'incrementa el tema d’escombreries s’ha de
dedicar a les escombraries, però és que a mi em sembla molt més just des de tots els
punts de vista.
Intervé la Sra. Tresserras. Molt breu, agrair de nou les explicacions de la Regidora.
Només comentar que si nosaltres les tornàvem, però tampoc em vull allargar ni
justificar de que votem en contra, més que res perquè ja he dit al principi que no les
havíem tocat i ja les havíem presentat l’any passat i per tant ens semblava que era
molt de temps i de marge com per poder-ne assumir algunes però vaja, agraïm
òbviament només faltaria doncs, aquest esforç i també volem ser propositius i per això
varem portar un reguitzell de propostes del que era millorar la manera de poder
recaptar i altre cop insistint en el tema dels pisos, òbviament com dic multar encara no
hi ha un reglament específic que ens ho permeti, però sí que insisteixo que Sabadell
ho ha fet aquesta taxa d’inspecció i que si que d’alguna manera també es pot arribar a
fer sancions o trobar altres elements més sancionadors pel que fa a la conservació
dels pisos o el seu estat i que això d’alguna manera no només són mesures
coercitives, sinó que també poden ser ingressos per l’Ajuntament, com deia la regidora
d’Esquerra doncs és veritat que aquests pisos se’ns concentren molt al Barri Vell i fer
un PIAM que no tingui en compte això doncs és com no fer res i per tant, ens
semblava que a través de les ordenances també podríem posar l’accent en aquest
tema, res més només era aclarir això.
Intervé la Sra. Torras. Només un apunt en quant a les escombraries, possiblement si
acabem fent la planta de triatge possiblement el cost no serà tan elevat.
Intervé l’Alcalde. Si no té res més a dir ho posaríem a votació. Jo sí que els vull agrair
la tranquil·litat del debat, la serenitat del debat, respecto absolutament les posicions de
tothom, entenc perfectament que cadascú té la seva posició i que sempre en el
moment de les ordenances dels pressupostos és un moment d’una certa tensió, els
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agraeixo en aquí quan estem discutint impostos que mai és agradable discutir
d’impostos, doncs com ha anat el debat i també deixi’m que jo em sumi a la felicitació
a la Montse Torras per la feina que està fent i per la seva voluntat i facilitat de donar
explicacions, després ens posarem d’acord o no, però i sàpiguen que també té una
feina difícil amb la gent de l’equip de govern que no és només amb l’oposició sinó que
també té una feina difícil amb la gent de l’equip de govern i amb la gent dels Serveis
Econòmics que Déu n’hi do també.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 PdeCAT – DC, 3
PSC), 7 vots en contra (4 ERC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC).
10. - APROVACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PEL 2018.
Núm. de referència : X2017026369
Núm. expedient: CPG52017000008

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot pel 2018, conjuntament amb els
seus annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat
Pressupost, segons el següent resum per capítols:

DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGENCIA
INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

9.780.213,79
11.166.349,49
604.070,00
6.088.208,76
50.000,00
3.538.454,00
49.000,00
1.808.890,05

TOTAL

33.085.186,09

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIONS D’INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

14.044.495,00
380.150,00
5.918.978,25
8.945.900,84
451.310,00
407.000,00
437.352,00
2.500.000,00

TOTAL

33.085.186,09

INGRESSOS:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX
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3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot pel
2018, segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.928.229,02
458.909,59
168.525,00

TOTAL

2.555.663,61

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

682.548,00
1.873.115,61

TOTAL

2.555.663,61

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

4t.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot pel 2018,
segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS

283.730,18
374.365,81
8.500,00
6.000,00

TOTAL

672.595,99

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

253.065,99
410.400,00
9.130,00

TOTAL

672.595,99

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV
CAP. V

5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot pel
2018, segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI
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REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS

622.000,00
855.000,00
109.000,00
1.000,00
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TOTAL

1.587.000,00

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

186.000,00
1.401.000,00

TOTAL

1.587.000,00

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA pel 2018,
segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. VI
CAP. IX

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
INVERSIONS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

174.844,08
58.210,00
15.890,45
5.956,40
64.853,59

TOTAL

319.754,52

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

142.735,04
154.225,00
22.794,48

TOTAL

319.754,52

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV
CAP. VIII

7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2018, segons el
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX
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REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTIGENCIA
INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

12.789.017,07
12.912.834,89
619.960,45
3.300.114,24
50.000,00
3.551.410,40
49.000,00
1.873.743,64

TOTAL

35.146.080,69
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INGRESSOS:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. VIII
CAP. IX

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIONS D’INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

14.044.495,00
380.150,00
7.183.327,28
9.710.521,93
460.440,00
407.000,00
437.352,00
22.794,48
2.500.000,00

TOTAL

35.146.080,69

8è.) Aprovar inicialment la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i a personal laboral.
9è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació, les bases
d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte en el B.O.P. Pel que fa a les
reclamacions s’estarà al que disposa l’article 170 del R.D. 2/2004, de 5 de març, del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Una vegada transcorreguts 15
dies hàbils, cas que no hi hagi reclamacions es considerarà definitivament aprovat i es
procedirà a la publicació en el B.O.P. per capítols.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Bé jo faré una visió general de tot el pressupost i
llavors els meus companys entraran més en cada una de les seves àrees. Dintre del
pressupost del 2018 és un pressupost elaborat dins un context de complexitat per
diferents motius, en el capítol d’ingressos estem a les portes d’un canvi legislatiu, hem
comentat abans amb les ordenances, en el tractament de les plusvàlues,que portaran
una disminució important d’ingressos per a l’Ajuntament. També estem a l’espera de la
confirmació per part del Ministeri d’Hisenda de l’augment en la participació dels
impostos de l’Estat i molt important sense oblidar també la situació tant jurídica com
financera de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa al capítol de despeses tot i no haver-hi per ara Llei de Pressupostos és la
nostra responsabilitat pressupostar un increment del 2% per al personal i també
pressupostar un 8,5% més de Seguretat Social per a l’acord abans esmentat de
jubilació als 60 anys de la Policia. Amb tots aquests condicionants fem un pressupost
amb prudència i en el màxim realisme possible, disminuïm la partida de plusvàlues en
quan als ingressos i pressupostem un increment en la PIE del 3% que ens varen
manifestar que possiblement seria així a principis d’estiu però que vist el que està
passant ara igual no serà aquest.
Els donaré a continuació els grans números de l’Ajuntament i per àrees després
entrarem en el detall, hem pressupostat ingressos ordinaris de l’Ajuntament per
l’import de 29.740.834,09 euros, això representa un increment del 2,20% respecte el
2017, vull ressaltar que aquest és un bon percentatge tenint en compte que l’IPC és
del 2%, vol dir que no hem anat tan lluny en el moment de pressupostar aquests
ingressos ordinaris.
Els ingressos ordinaris més inversions de l’Ajuntament, el pressupost és de
33.085.186,09 aquí incloem les inversions i representa un 6,85% respecte el 2017.
Bàsicament aquest creixement ve motivat per les inversions degut a la remodelació del
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Firal que té una partida d’inversió per a aquest any d’1.800.000 euros.
La darrera xifra global és el pressupost consolidat del grup format per lo que són els
ingressos, les inversions per als organismes autònoms i per GUOSA per un total de
35.146.080,69 mantenint el mateix increment anterior d’un 6,80%, això fa que es
corrobora que és un increment degut a les inversions abans esmentades.
Davant la impossibilitat de poder augmentar totes les àrees, com hauria estat la nostra
voluntat i davant les inversions previstes per al 2018 hem prioritzat pensant sempre en
el benestar de les persones les àrees d’Ensenyament, Benestar Social i Ocupació.
Tenim un pressupost d’inversions de 3.587.454 euros en partides importants com les
del PIAM de Sant Miquel, el PIAM del nucli antic, Escola de Belles Arts, renovació
Plaça del Mig, valorades cada una d’elles amb 150.000 euros, continuem amb les
actuacions al riu, les pavimentacions de vies públiques i voreres i la inversió més
important, la del Firal. Una part d’aquestes inversions concretament 2 milions i mig
d’euros les finançarem a crèdit ja que el rati que tenim ens permet de fer-ho perquè
tenim una bona salut financera, ja que aquest any no hem demanat préstec i
l’endeutament previst inicialment dels 20.244.000 euros ha passat a ser de 18.579.000
euros, estem en un rati del 62,47% i des de l’any 2009 l’endeutament s’ha baixat en 40
punts. Per a aquest 2018 es preveu mantenir el mateix endeutament. També una dada
molt important és que des de l’any 2012 la despesa financera d’aquest Ajuntament ha
baixat de 987.000 euros a 604.000 euros. Actualment de cada 100 euros destinem
8,11 euros a tornar préstec, complim amb tots els indicadors de solvència, tenim
estalvi net positiu, tenim un romanent líquid de tresoreria positiu, el deute viu per sota
del 75% i un període mitjà de pagaments a proveïdors no superior a 30 dies.
Ara si cas cada una de les àrees que tenen el seu pressupost doncs els podran
explicar a més i més detall.
Intervé l’Alcalde. Només hi volia afegir, abans de passar-los la paraula, que torna a ser
un pressupost que hem fet d’una forma rigorosa, d’una forma rigorosa, sense estirar
més el braç de la màniga sinó essent molt curosos en que el que dèiem fóssim
capaços de complir-ho, que seguís amb aquesta nostra voluntat d’anar baixant de
mica en mica el deute, de finançar les inversions a crèdit i per tant canviant crèdits de
tipus més alt per crèdits a tipus més baixos que era necessari, finançant les inversions
amb subvencions o programes d’ajuda, i en canvi demanant ben poc esforç en el que
és el pressupost ordinari, el pressupost del dia a dia, demanant-li ben poc esforç
d’estrènyer-lo, d’aprimar-lo per passar a inversions, ens sembla que serà altra vegada
un pressupost que quan donem compte dels resultats al final veuran que hem complert
abastament i que a més estava ben plantejat, tant de bo en algun moment alguna
d’aquestes amenaces de les que hem parlat abans no s’acabin concretant i això doni
un romanent positiu que en el moment que sigui puguem destinar a aquelles coses
que aquest plenari consideri necessari, però és un pressupost rigorós, basat en dades
reals, basat en dades que no ens hem inventat res, sinó que són dades que variaran
poc quan siguem capaços de fer el tancament i en el que ens comprometem a això, a
gestionar-lo amb tota l’eficiència del món, perquè si és possible alguna cosa que hem
dit que li’n destinarem 10 és possible aconseguir-la per menys diners, doncs també
serem capaços de fer-ho, i dit això com una declaració d’intencions, ah perdó doncs
Senyora Montserrat Torras torna a tenir la paraula i ens expliqui el tema del capítol I
que per desgràcia o per sort aquest any és molt important.
Tot seguit els regidors de l’Equip de Govern passen a exposar la part del pressupost
que afecta a les seves àrees.
Intervé de nou la Sra. Torras. El pressupost del capítol I de l'Ajuntament per a l'any
2018 és de 9.780.000 euros, amb un increment sobre el 2017 d’un 8,48%, explicarem
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això a què ha estat degut, per una part un 2% d’increment del personal, aquest
increment és d’acord amb els Sindicats amb el Govern i que encara que no hi hagi Llei
de Pressupostos ja he comentat que nosaltres teníem que provisionar-ho perquè
podria ser que diguessin no hi ha Llei de Pressupostos però sí que s’ha de fer aquest
increment del 2%, això ja signifiquen uns 180.000 euros, a l'increment del 8 i mig per
cent de la Seguretat Social també pel tema de les jubilacions de la Policia, això ho
hem quantificat amb un import de 100.000 euros, tenim més programes d’ocupació
finançats pel SOC, nosaltres aquests programes els tenim que provisionar tots en el
capítol I encara que el diferencial a pagar per l'Ajuntament és d’uns 25.000 euros però
els programes d’ocupació finançats pel SOC pugen a 180.000 euros més. A l’any 2017
es van produir també unes regularitzacions retributives a determinats personal que cal
per al 2018 pressupostar-ho per a tot l’any, tenim els triennis que són 30.000 euros,
tenim 100.000 euros per aplicar a regularitzar situacions de personal després d’haver
fet l’estudi de descripció i valoració de llocs de treball, tenim l’assimilació de nivells
entre el C1 de laborals i el C1 de funcionaris que en l’última modificació de crèdit,
l’única que hem fet aquest any, ja hi varem posar una partida per regularitzar lo de
l’any 2017, això tindrà un increment de 3.500 euros i un increment en nombre d’hores
de la policia de 28.000 euros. Aquest seria el detall que produeix aquest increment,
estaríem en un ratis quan parlem de personal del 36,39%, vol dir que igual com abans
els hi he explicat, el que anàvem a tornar de crèdit doncs de cada 100 euros 36 euros
també es destinen al personal de l'Ajuntament.
Unes dades també tenir en compte, estem assumint cada any un 20% més del cost de
les bibliotecàries, fa tres anys el cent per cent d’aquest cost l’assumia totalment la
Diputació. L'esforç que fa l'Ajuntament en aquest estudi de descripció i valoració de
llocs de treball és per ordenar tota la política retributiva de l’Ajuntament i dels
Organismes Autònoms. L’Ajuntament assumeix que des de Recursos Humans es
pugui fer la gestió de la nòmina del personal, això significa tenir un major rigor alhora
de fer la gestió i un estalvi de costos en la partida de gestoria que es podrà destinar a
altres necessitats.
Intervé el Sr. Berga. Seré molt telegràfic perquè aquests pressupostos doncs
pertanyen a Organismes Autònoms que ja han fet els Consells Rectors corresponents i
aprovats aquests pressupostos per tant ja els coneixen amb detall i en el cas de
Benestar Social doncs és un consorci i també encara s’ha d’aprovar i per tant només
destacaré allò que d’alguna manera diferencia el pressupost del 2018 el del 2017 allò
que sigui més diferent perquè també després de dos anys ja de govern un ja acaba
coneixent una mica quins són els serveis que donem.
Jo una impressió general que voldria donar d’aquestes Àrees de Serveis a les
Persones, que això no ens ha passat tots els anys quan portem els pressupostos a
aprovació, és que n’estem satisfets ,és a dir, que et dóna la sensació que tot i estar en
anys complicats, perquè són anys de molta incertesa el que ens ve, però també
perquè hem viscut anys on la crisi econòmica era més dura i més evident doncs hi
havia vegades que aprovaves al pressupost amb aquella insatisfacció de no arribar
allà on et semblava que havies d’arribar i aquest any doncs aquest no és el sentiment,
estem satisfets d’aquest pressupost, veiem que podem mantenir la qualitat dels
serveis a les persones que estem donant, veiem que podem millorar l’accessibilitat és
a dir anar millorant en aquelles bonificacions que abans s’ha referit a la Regidora,
mantenint beques, mantenint bonificacions, mantenint tota una sèrie de coses que fa
que tindrem un 2018 mantenint tots els serveis i alguns d’ells millorant en quant a
qualitat i accessibilitat.
Referint-me a Benestar Social a Benestar Social el que portem avui és només la
partida que es trasllada al Consorci d’Acció Social, que encara no ha aprovat el seu
pressupost, i aquí sí que hi ha un fet destacable que no és un mèrit només d’aquest
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Ajuntament, és un mèrit de tots els ajuntaments de la comarca i també de la
Generalitat, perquè al 2018 es posa en funcionament un servei d’intervenció preventiu
a l’àmbit de la infància, el que és el SIS, el Sistema d’Intervenció Socioeducativa, que
és un sistema que s’ha estat dissenyant els darrers anys i entra en funcionament
aquest any, saben que sempre el funcionament d’aquest tipus de serveis és que la
Generalitat paga el 66 per cent i el món local i aporta el 34 per cent restant, és un
servei preventiu, vol dir que en l’àmbit de la infància deixem de treballar d’una manera
reactiva, quan un infant ja es troba en una situació de risc sinó que preventivament
podem treballar abans, això vol dir incorporar quatre nous professionals, quatre
educadors, un en la franja de 0 a 3 anys, 2 en la franja de 4 a 17 anys i un altre en la
franja de 16 a 17 anys, és una boníssima notícia i no diré res més de Benestar Social
perquè la resta es manté molt semblant a l’any anterior, el que és les ajudes
d’urgència social, el compliment de les ràtios de primària a tota l’àrea d’acció a la
comunitat doncs que ja la coneixen i per tant no m’aturaré a destacaria res concret.
Potser sí que serà el 2018 la posada en funcionament de la Unitat de Convivència de
la Residència Sant Jaume, això correspon més en el capítol d’inversions, recorden
aquells tres compromisos que teníem en el Pla de Govern importants en l’àmbit de les
inversions, el Firal, el remodelar de nou o d’intervenir en l’antiga residència de
l’Hospital Sant Jaume i els camps de futbol del Morrot, doncs bé això ja és una realitat
i ja s’estan acabant aquestes obres d’una part important, la primera en la primera fase i
això ja ho veurem.
Pel que fa a tema de barris doncs el tema de barris sí que repetiré potser alguna cosa
que ja ha començat la regidora Montse Torras, el tema dels barris ho notarem, ho
notarem amb les inversions és a dir tot i que mantenim igual que l'any anterior el que
és el suport a les entitats veïnals, en el teixit associatiu que treballa a favor dels barris,
continuem ja per tercer any treballant en el barri de Sant Miquel, són 150.000 euros els
que destinem a aquest Pla Integral de Millora del barri, saben que ha servit per
exemple doncs per fer aquesta zona esportiva que ja està en funcionament o aquest
camí que s’està acabant que ho ha de connectar amb el barri del Morrot, és en
aquesta línia i que també el 2018 seria l’any en què ens faria moltíssima il·lusió doncs
amb la col·laboració de la Generalitat fer una passa important i ja aconseguir aquest
segon ambulatori, aquest Centre d'Atenció Primària, que ja en tenim un a Sant Miquel
però de poder-ne fer un de nou amb totes les condicions que demana un centre
d'aquest tipus, que pugui atendre una part important de la població, nou, espaiós, ben
endreçat i aquest és un tema que l’englobo aquí dintre de Barris tot i que correspon a
inversió.
Iniciem per primera vegada, posem 150.000 euros d’inversió, al Pla Integral de Millora
del Nucli Antic, al Nucli Antic com saben aquest 2017 hem estat treballant en la part de
diagnosi, de disseny de les accions què s’han de fer, però l’any que ve ja comencem a
fer algunes d’aquestes accions, són 150.000 euros també els que es destinen aquí en
aquest barri, els quals hi hem de sumar que també estan en el capítol d’inversions
75.000 euros per posar en funcionament aquest espai de co-working en el nucli, en el
nucli d’aquest Nucli Antic és a dir allò realment allà on fa falta, serà una primera
inversió que haurem de complementar amb una segona l’any 2019, reurbanitzar la
Plaça del Mig la Plaça del Metge fa molt temps ja que els veïns doncs estan fent una
bossa perquè ells també hi col·laboren d’alguna manera molt important i tenir una
Plaça del Mig nova, maca, plana, fins i tot amb algun arbre, que en el seu moment ja
els hi presentarem el projecte però és també un projecte que fa molta il·lusió perquè la
Plaça del Mig li convé aquesta reforma i una inversió que també lliga a dintre del barri,
aquesta no m’hi referiré perquè després el senyor Jaume Mir en parlarà de l’Escola
d’Art, li deixo per a vostè això, però que també està dintre del Nucli Antic.
A la resta de la ciutat perquè no només hi ha dos barris, no només hi ha el Barri de
Sant Miquel i el Nucli Antic, continuarem fent-hi inversions importants en tot el que és
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el manteniment, un mínim de 350.000 euros és el que tenim previst, però aquest any
posem en funcionament els pressupostos participatius, tindrem una partida de 100.000
euros perquè els veïns d’una determinada zona de la ciutat, això ho anirem fent per
fases ara no entrarem al detall de l’explicació perquè seria molt i molt llarg, però també
a través d’un procés participatiu els veïns de barris que no són aquests als quals m’he
referit doncs poden acabar decidint allò que és important per al seu barri i acabar
votant en una sèrie de propostes, és a dir que va prioritzar a través del seu vot allà on
els volen fer, això començarà a funcionar aquest 2018 per primera vegada i em sembla
un tema destacable i per apuntar.
Pel que fa a l'Àrea d'Esports, els esports continuen sobretot, destinat el pressupost, a
mantenir les instal·lacions esportives, a donar suport als clubs esportius que són
realment, aquí sí que és molt clara l'activitat esportiva que va molt vinculada als clubs,
a diferència d’altres àrees com Cultura que podem tenir activitat cultural que
organitzen les entitats però també activitat cultural pròpia, realment l’activitat esportiva
es canalitza tota través dels clubs, a qui continuarem donant suport i serà l’any, el
2018, en què ja estarà en ple funcionament el camp del Morrot i per tant també el
personal que hem hagut de pressupostar per poder-lo tenir en funcionament a diari,
d’una manera semblant a com tenim els pavellons i no una instal·lació sense personal i
una inversió doncs que també ens ha tingut la cintura suficient, encara que no amb
tota la destinació dels recursos que voldríem, però per poder arreglar aquest Skate,
que hi ha una colla de joves que reclamen, que es un Skate que s’ha anat quedant
envellit, que ja fa uns anys que està en funcionament, que necessita unes obres
d’urgència i que també estarem en condicions gràcies a aquest pressupost d’atendre.
Pel que fa a Cultura-Festes i acabo, no tot pot ser puges és a dir, abans hem parlat
que al final hem d’equilibrar les coses, a Cultura i Festes sí que hi haurà un lleuger
descens, en concret a Festes, doncs ens mourem que no acaba d'arribar el 3 per cent
doncs que farem una mica de baixada perquè ens acabessin de sortir els números i
també ho farem a l'Àrea de Cultura, però ho farem en tot allò que realment pensem
que no té un impacte directe en el ciutadans és a dir, durant un any prescindirem, ens
repensarem els premis literaris als Premis Ciutat d'Olot, ens agafem un any d’impàs
per repensar-los, perquè a més a més ja fa molts i molts anys que es fan a la mateixa
manera i val la pena parar-nos i ens estarem durant un any, a no ser que n’hi hagi una
de molt imprescindible, de fer publicacions municipals directament, però en canvi
mantindrem en la mateixa línia que aquest 2017 tot el suport a les entitats que fan
activitat cultural i també amb les nostres pròpies, no sé, per posar alguns exemples,
doncs el Mot, el Sismògraf, el Festival El Mini, que aquest sí es fa a través d’entitat, el
Circ a les Places que amb un parell d’anys s’ha situat com un esdeveniment important
dels mesos d’estiu, no cal dir el Lluèrnia, el Veus, la Residència FABER, el jazz, la
Música al Parc, és a dir que es manté tot allò que teníem, i això seria el resum.
Intervé el Sr. Mir. Una mica en la línia del senyor Berga seré telegràfic perquè també
és un pressupost que ja n’hem parlat en els Organismes Autònoms i per tant no cal
allargar, plantejaré una mica les novetats que es presenten en aquest pressupost
respecte al del 2017, ho ha dit la senyora Montserrat Torras, ha estat un pressupost
complicat i jo penso que tot i així, educació ha estat una de les àrees en què no s’ha
vist, al contrari, s’ha vist beneficiada perquè hi ha hagut un increment en el pressupost
global, que crec que tot l’equip de govern estem molt satisfets de poder continuar
mantenint els serveis que donem d’educació a la ciutat. Hem passat d’un pressupost
de 2.442.000 a 2.555.000, un increment a prop del 4,6 per cent, va estar una mica per
sobre del 2 per cent que parlàvem al principi de l’índex de preus al consum, això és el
global del pressupost, això no significa necessàriament que l’aportació municipal hagi
d’estar també a la mateixa magnitud, la realitat és que la bona acceptació de la ciutat
en els serveis educatius que oferim des d’escoles bressol, Escola d’Expressió, Escola
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de Música, l’increment de matrícules també genera més recursos propis que resten
una mica de l’aportació que ha de fer l’Ajuntament i també s’han anat recuperant els
últims anys una mica les subvencions tant pel que fa a Escola de Música com pel que
fa a escoles bressols, per tant l’aportació a l’Ajuntament només s’ha incrementat a
l’entorn del 2,9 per cent, poc més que l’índex de preus al consum i bàsicament per
destacar una mica això d’on ha vingut, sobretot ja n’ha fet referència la senyora Torras
quan ha parlat de l’increment aquest del 2 per cent dels sous, que està condicionat a
l’aprovació estatal dels pressupostos però que es pot aplicar tot i que no hi sigui, per
tant, l’havíem de preveure en el nostre pressupost. I l’altre, que era un compromís de
tot l’Equip de Govern, que era l’obertura de la Llar de Sant Miquel, l’any passat la
varem obrir amb una línia, aquest any hem incorporat un P1 i un P2 i per tant tenim
l’escola a ple funcionament, amb molt bona acollida, amb les dues línies plenes i per
tant, molt contents de que en aquest pressupost puguem fer realitat una proposta que
teníem tots plegats en el pacte de govern que havíem fet.
El tema personal com en moltes àrees en l’educació ens castiga més per tant aquests
increments nosaltres en el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació hem de pensar
que un 80 per cent de la despesa que tenim és de personal i per tant qualsevol
moviment en aquí doncs significa uns increments importants.
Per la resta de serveis i recursos dir que mantenim tot el que estàvem fent, que penso
que era important que es pogués mantenir, hem afegit algun recurs educatiu nou,
n’hem tret d’altres però estem renovant uns recursos any a any, hem volgut mantenir
expressament la UEC, les UECs més ben dit, tenim la UEC municipal que és la UEC
de fusteria que aquesta ja tenim el conveni del Departament però sí que recorden hi
havia una UEC de perruqueria específicament destinada a noies dels instituts de la
ciutat i que és un recurs que es valorava molt positivament per tots els centres i per
tots els usuaris que en feien ús i per tant ens ha semblat que tot i que era un esforç
important doncs havíem de fer-lo i mantindrem les places de UEC que teníem, hem
hagut de fer també, conjuntament amb el Departament, una aportació addicional al
tema de preus dels menjadors a les escoles de secundària, bàsicament o sobretot per
continuar garantint ara i en el futur que la distribució equilibrada que tenim com a
model de ciutat i que tan bon funcionament ens doni doncs continuï per molts anys.
Hem incorporat vetlladors tant a l’Escola de Música com a les escoles bressol, aquest
any ens han entrat nens i nenes que requerien d’una atenció especial de vetlladors,
ens semblava que escolaritzar a les nostres escoles municipals alumnes ho havíem de
fer amb totes les garanties i per tant també hem incorporat aquests vetlladors perquè
els puguin atendre en les nostres escoles, mantenim els PTTs que també és un recurs
en una franja d’edat que sovint diguem que a vegades trobem mancances en aquesta
franja de 16 a 18 que és una edat en què a vegades costa trobar els recursos
adequats pels nostres alumnes, sembla que el PTT n’és un i que havíem de posar-hi
els recursos necessaris perquè això pogués continuar i a nivell de joventut, perquè
estem parlant del pressupost de l’IMEJO, de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut,
bàsicament destacar que a Joventut seguirem donant els serveis que donàvem, que a
l’Estiu Riu hi ha un petit increment perquè també any rere any ens estem trobant cada
vegada més les famílies en fan opció de les activitats que oferim a l’Estiu Riu i per tant
hem d’intentar en la mesura de les nostres possibilitats, doncs de donar-hi resposta i
com a també servei addicional és un increment de tres hores que farem a l’Oficina
Jove de l’Ideal, que el punt d’informació també estigui obert el dissabte, que semblava
que era una de les demandes que teníem i hem volgut donar-hi resposta. La resta
d’activitats de joventut tiren i per tant en aquí perfecte.
En el tema inversions, el senyor Berga ja ho ha apuntat, de fet és un tema que penso
que tots els regidors ja en som coneixedors que és la inversió important que tenim
prevista en aquest pressupost i en els propers, que és fer una intervenció important a
l’Escola d’Art de la ciutat, és un espai que ho requereix, aquest any hem fet una petita
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actuació molt petita ja per començar a adequar alguns dels espais, però si que en el
pressupost de l’any que ve tenim 150.000 euros que han de permetre començar a
donar un impuls important perquè no només l’Ajuntament i fa aportació sinó també el
Departament i per tant, la suma dels diners que portem uns i altres hem de començar
a atacar el projecte que ja tenim preparat i començar-hi a donar una resposta
important a més a més evidentment de les inversions, petites inversions que cada any
ja tenim la partida per anar-les fent als diferents centres i això seria una mica tot.
Intervé el Sr. Alcalde. Bàsicament la intenció és explicar-vos una mica la planificació
de les actuacions d’aquest 2018, com comentava el senyor Alcalde, el primer no els
explicaré fil per randa totes les actuacions, intentaré fer les que crec que són potser
més importants. Farem primer de tot o continuarem amb l’exercici del dret a tempteig i
retracte de les transmissions de pisos provinents d’entitats bancàries, actualment hem
augmentat el parc d’habitatges de l’Ajuntament i GUOSA amb un 26 per cent fins
arribar actualment als 63 habitatges. Utilitzant el dret de tanteig i retracte hem
aconseguit comprar aquest últim any 13 habitatges directament per part de
l’Ajuntament, més 15 habitatges per part de l’Agència d’Habitatges, habitatges
gestionats per part nostra directament. Aquests 28 habitatges als quals acabo de fer
referència són com suposo que ja suposaran, nous, ubicats al carrer Abat Racimir i
Josep Maria Capdevila, que són els pisos de Sant Miquel i aprofito l’avinentesa per
comentar-los que la setmana passada varem formalitzar l’últim contracte
d’arrendament pel que en aquests moments els indiquem que l’ocupació és del cent
per cent. Continuarem però en aquest projecte, instant a la Generalitat que exerciti
aquest dret i també us vull avançar que justament avui s’ha anat a visitar un altre
habitatge, del qual varen sol·licitar inspecció del mateix, per tal que l’adquireixi la
Generalitat i ens el cedeixi en fins socials.
També continuarem amb la negociació amb les entitats bancàries, la cessió
d’habitatges destinats a cobrir necessitats socials, actualment ja hem adjudicat 13
habitatges destinats a cobrir aquestes necessitats que són provinents de les entitats
bancàries, justament 4 en aquest últim any i també indicar que estem a punt de
formalitzar una nova adjudicació, la intenció és continuar en aquesta línia que havíem
marcat, llavors continuar també amb l’exercici de cessió d’ús d’habitatges provinents
d’execucions hipotecàries o de dació en pagament, no hem pogut exercir la mesura de
cessió obligatòria d’habitatges buits propietat de grans tenidors prevista a la Llei
24/2015, ja que és una mesura que està suspesa pel Tribunal Constitucional, però sí
com a substitució d’aquesta es va iniciar la fase prèvia de consulta de l’inici
d’expedients d’expropiació d’ús a 31 habitatges com vostès ja recordaran, una mesura
prevista a la Llei 4/2016. Justament aquest matí a la Junta de Govern Local hem
comunicat l’inici d’expedient administratiu de 9 d’aquests habitatges per temes legals.
Continuarem o mantindrem un any més, que ens ha donat molt bons resultats, el
desenvolupament de mesures per tal d’evitar la pèrdua d’habitatge o sigui, ajuts i
negociacions directes amb propietaris i la garantia d’ajudes per fer front a les
urgències socials greus en l’àmbit d’habitatge.
Un altre punt que crec també molt important i crec que a més d’un grup els hi agradarà
aquesta opció, que és establir un protocol municipal intern d’actuació en els casos
d’utilització anòmala d’habitatges, desocupació continuada, sobreocupació, ocupació
indeguda i infrahabitatge. Segons el Pla de Govern, la intenció és portar a terme
l’elaboració d’aquest protocol tal i com varem indicar en el seu moment. Donada la
importància i complexitat del mateix, l’inici es portarà a terme en el període 2018
essent la seva finalització esperem que el primer trimestre del 2019 i un any més,
algun que sí que repeteix i algun de nou, es mantenir les convocatòries de
subvencions pels propietaris de rehabilitació a les façanes dels edificis i la subvenció
de l’adequació dels habitatges per fer front a les necessitats residencials, a través del
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programa de cessió o el que nosaltres varem anomenar els “Ajuts 6000” i per últim, les
actuacions per la millora de l’eficiència energètica i econòmica en l’àmbit de la llar,
continuïtat en la Comissió de la pobresa energètica per tal d’emprendre noves línies
d’actuació, és una actuació continuista però amb la possibilitat d’obrir noves
actuacions en el cas de que s’aprovin subvencions per part de la Diputació de Girona
en aquesta línia, que per tant poden ser molt importants.
Intervé el Sr. Vayreda. Abans d’entrar també amb xifres del pressupost, aclarir que
avui igual com deia el senyor Berga del Consorci de Serveis Socials, el que aprovem
és l’aportació de l’Ajuntament d’Olot a les polítiques de promoció econòmica que de fet
a partir de l’1 de gener farà el Consorci Dinàmig, és amb aquests diners amb els que
Dinàmig impulsarà accions d’ocupació, emprenedoria, promoció, turisme, comerç, però
en aquests recursos caldrà sumar-hi també tots els recursos que aportarà a Dinàmig el
Consell Comarcal i també altres recursos externs que no estan en el pressupost que
avui aprovem i que venen de la Generalitat i també de la Diputació de Girona.
L’aportació concreta de l’Ajuntament d’Olot a aquestes polítiques és similar a la de
l’any passat, una mica menys però similar, 1.162.000 euros que es reparteixen entre
recursos humans del capítol I, a subvencions a entitats i col·lectius i l’aportació que
comentàvem directe a Dinàmig. Com saben d’aquí a poques setmanes al Consorci
Dinàmig aprovarem el seu propi pressupost, el portarem a aprovació, el seu propi
pressupost i que gestionarà al voltant de 2.270.000 euros entre les aportacions de
l’Ajuntament i les que tenia Dinàmig.
Saben que per a aquest Ajuntament, per aquest Equip de Govern, ha estat una
prioritat en els darrers anys i ho és ara, un dels principals reptes que tenim a la ciutat,
és la generació de riquesa i la creació de llocs de treball, hem de reconèixer que a Olot
i a la Garrotxa mantenim una situació, tot i les dificultats, raonablement més positiva
que la mitjana del país, jo només vull recordar que és veritat que hi ha dificultats però
que aquest Equip de Govern, o jo quan vaig entrar de regidor, l’atur de la ciutat estava
el 15 per cent, què diria que és la vegada que ha estat més alt de tota la història de la
ciutat i en aquests moments estem al 8 per cent per tant, és cert que continua haventhi dificultats però em sembla que és objectiu reconèixer que gràcies a tothom hem
aconseguit millorar una mica les condicions de moltíssima gent. Per tant el pressupost
planteja aquest any consolidar aquesta millora econòmica, consolidar el dinamisme
econòmic dels diferents sectors i per altra banda afrontar aquells aspectes que podem
millorar i que encara podem aprofundir més en el benestar dels ciutadans. Aspectes
que consolidem, a l’àrea d’ocupació mantindrem els programes de recerca de feina i
d’atenció a les persones desocupades, de fet des de Les Mates, el Servei d’Ocupació
està fent molt bona feina i continuarem i intentarem millorar de cara al 2018. També
disposarem, això ho ha dit la regidora Montse Torras, de més recursos per fer més
programes i ajudar a més ciutadans i per inserir-los més en el mercat laboral, en
aquest sentit també farem un programa innovador que ja hem començat i el 2018
acabarem de desenvolupar per ajudar les persones que fa anys que estan a l’atur, que
estan en una situació crònica en l’atur i farem en aquest sentit un projecte per veure si
trobem nous camins per donar sortida a aquests aturats, que també deia el senyor
Garcia, que és cert que porten més temps de la mitjana en la situació d’atur.
Pel que fa a Empresa i Emprenedoria mantindrem tots els programes que també
teníem, en especial en el sector agroalimentari, plàstic, tèxtil, continuarem treballant
també amb el sector comercial, amb el mercat d’Olot, per anar millorant l’oferta i la
qualitat, és un sector, el sector comercial, que ocupa molta gent a la nostra ciutat i que
requereix que l’anem acompanyant davant dels reptes que té immediats, que ja tenim
ara, que és la venda electrònica o també tots els hàbits de compra que estan vivint.
A nivell de Serveis d’Emprenedoria, sí que es concretarà ja la reformulació dels serveis
d’emprenedoria, el repensarem per adaptar-los als emprenedors actuals que no són
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els emprenedors de fa uns anys, és una feina que ja tenim iniciada i que el 2018 doncs
acabarem i concretarem amb aquests nous serveis.
Pel que fa a l'Àrea de Promoció mantindrem tots els esdeveniments que anem fent,
l’Olotx2, les Fires, l’1 de Maig, activitats d'estiu, la Fira Orígens, Fira del pessebre,
anirem consolidant també el Festival Veus, ens sembla que la ciutat agraeix que
durant molts caps de setmana es facin activitats lúdiques, culturals, esportives i per
tant és una aposta que volem continuar i sigui com a novetat, començarem a treballar,
repensar, una de les fires que fa més anys que s’organitza, que és la Fira de l’Embotit i
que si que volem començar a introduir alguna novetat per millorar-ne la
professionalització i l’especialització.
A nivell de turisme, treballarem amb Turisme Garrotxa i continuarem treballant amb
Turisme Garrotxa per promoure sobretot tot el territori i oferir una proposta turística de
qualitat i sostenible, treballarem per continuar desestacionalitzant els visitants, ho hem
aconseguit força però volem continuar que els visitants es reparteixin durant tot l’any i
també continuarem amb accions per incrementar el turisme internacional. Creiem que
amb totes aquestes accions i programes d’ocupació, emprenedoria, empresa, turisme,
aquests darrers anys han donat uns resultats força positius i per tant amb molts d’ells,
seguirem en la mateixa línia.
El que seran novetats o accions noves, la més important segurament serà en l’àmbit
d’ocupació, tindrem les dades de final d’any de l’estudi del mercat de treball i per tant
l’any 2018 serà un bon any per començar a implementar algunes de les accions que
ens recomana l’estudi, els puc avançar per exemple, que com a ciutat i com a
comarca, ens hem de replantejar tot el que és l’àmbit de la formació, per preparar-nos
pels reptes de futur, en aquest sentit ja conjuntament amb el regidor d'Educació,
crearem aviat el Consell de la Formació Professional de la Garrotxa, que està dintre
l’àmbit de la FES i a més a més l’any 2018, la FES assumirà, integrarem, tots els
treballs de formació ocupacional que històricament havia fet la Fundació Escola
Empresa a la nostra ciutat i per tant, dins els objectius de la FES, s’incorporaran també
la formació ocupacional i tindrem un únic organisme de formació a la comarca i a la
ciutat que esperem doncs que amb això millorem i siguem més eficients i eficaços.
L’estudi marcarà altres reptes que també haurem d’afrontar, un de molt important que
ja fa temps que nosaltres anem repetint que és el de la qualitat laboral, ens sembla en
aquest sentit que cal fer un esforç en general per millorar les condicions dels
ciutadans, a nivell de dades macroeconòmiques sembla doncs que les dades van
millorant però això ha d’arribar com diem a les butxaques de les famílies i això té molts
responsables, totes les administracions, però també els sindicats, les patronals i com
Ajuntament, de fet en les ordenances d’aquest any ja aportem el nostre gra de sorra
amb aquestes bonificacions, que precisament el que volem promoure és una cosa que
ens agradaria que totes les empreses complissin però que algunes ho fan més i altres
menys que és doncs sous més dignes, més estabilitat i més conciliació entre la vida
familiar i laboral.
Una altra novetat és que desenvoluparem el projecte que va sorgir del “Social Lab”, el
projecte de l’”Europace”, de fet els podem anunciar que la setmana passada ens van
acceptar el projecte i per tant rebrem el cent per cent del finançament europeu per
poder fer aquest projecte pioner a Europa i que a Olot serà una prova pilot i
continuarem també amb aquest “Social Lab”, treballant projectes d’emprenedoria
social i d’innovació social, que decora per exemple amb la Residència Faber, farem
una trobada d’experts lligats a temes de transició energètica.
A nivell turístic consolidarem les obres de Sant Francesc, especialment en un projecte
que esperem doncs que amb una subvenció puguem millorar el que són els horts de la
zona de Sant Francesc, endreçar-los, vol dir que puguin tenir aigua corrent, puguem
treure els bidons, puguem posar unes casetes dignes i per tant amb la idea d’anar
treballant des de ja fa quatre o cinc anys consolidant i dignificant el patrimoni natural
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segurament un dels més importants que tenim a la ciutat, que és volcà Sant Francesc,
el volcà Montsacopa.
També serà l’any, com a dit el regidor Josep Berga, per iniciar les obres de l’Espai de
Coworking al nucli antic i també un tema que ha anat sortint, ja anem parlant i que de
fet surt també en el PIAM i en resum doncs, molts projectes, alguns de nous i altres de
continuïtat, però com deia al principi amb la idea de mantenir aquest dinamisme
econòmic que té la ciutat, de generar oportunitats a les persones, a les empreses i al
final sempre diem, o almenys a mi m’agrada pensar, que si generem oportunitats, la
gent pot escollir i si la gent pot escollir, acaba sent més feliç i crec que és un dels
objectius que tenim com a responsables polítics, que és incrementar la felicitat de la
gent per tant, esperem que l’any 2018 poder-ho aconseguir.
Intervé el Sr. Gelis. Bé, des de l'Àrea de Serveis Tècnics de l'Ajuntament, que com
saben engloba diferents departaments de serveis com pot ser infraestructures,
urbanisme, manteniment, via pública, potser amb el tema d’inversions ens repetirem
amb alguna cosa que ja han dit aquí els altres companys però especialment amb el
que respecta directament els serveis habituals de la ciutat i de manteniment per
atendre aquestes necessitats de petites reparacions, manteniment de la ciutat, que
són les demandes que ens provenen bé a través de la ciutat dels detalls, bé a través
d’associacions de veïns, d’entitats, ciutadans o pròpiament els manteniments
preventius programats que tenim des de l’Ajuntament, doncs tenim una dotació aquest
any d’1.015.000 euros, una mica inferior a la de l’any passat, però que preveiem que
sigui suficient per poder atendre totes aquestes necessitats.
En el capítol d’inversions, que ens permeten millorar el dia a dia de la ciutat, el dia a
dia dels ciutadans, en els seus carrers, voreres, continuarem amb els plans de millores
que fem cada any per un import total d’uns 310.000 euros i que aquí incloem doncs
totes les millores per la reducció de barreres arquitectòniques, de l’accessibilitat i
també de la millora d’asfalts de diferents carrers de diferents barris de la ciutat,
continuant amb el programa habitual que cada any anem fent en aquest sentit.
Pel que fa referència a les inversions tenim jo diria tres inversions destacades, una per
sobre de totes, que és la continuació de les obres del Firal, que han començat durant
aquest any i que tindran continuïtat durant l’any 2018 fins a la segona part de l’any, en
què hi dediquem 1.800.000 euros d’inversió i després dues inversions més que
haurem d’intervenir, també donant servei als altres departaments o les altres àrees de
la casa, que són la pavimentació de la Plaça del Mig i les millores de l’Escola de Belles
Arts, que hi han fet referència tant el senyor Mir com el senyor Berga, però que des
dels Serveis Tècnic segur que hi tindrem una intervenció des d’aquí. També voldria
afegir-hi una altra obra que preveiem que l’hauríem de començar a finals d’aquest any
però que per diferents raons i especialment per un retard en l’entrega del projecte no
podrem començar, que fa referència al dipòsit a l’aigua que n’hem parlat vàries
vegades aquí en aquest Ple i que jo diria que amb bastanta seguretat, com a molt tard
en el primer trimestre del proper exercici, veurem començar les obres que saben que
té un import o està valorada aquesta inversió al voltant d’un milió d’euros que va amb
càrrec ja també al pla d’inversions previst en la concessió del subministrament de
l’aigua. Tot plegat faria que per a aquest any 2018 tindríem unes inversions de
3.410.000 euros.
També farem alguna inversió en patrimoni i no podrà ser tan important com en aquest
últim any, però sí que hi destinem 252.000 euros que ens permetran atendre totes les
plurianualitats que ja tenim compromeses.
Respecte a la Policia Municipal que també forma part de l’àrea, preveiem el
manteniment de la plantilla actual i també dotarem les partides necessàries per a les
inversions en material tècnic, saben que en els últims anys hem fet un esforç per dotar
dels últims avenços tècnics a la Policia, sigui en els seus vehicles, sigui amb mitjans
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de control pels carrers i aquest any hem acabat tot el desplegament dels lectors de
matrícules, que tan bon resultat ens han donat per detectar vehicles que tenien alguna
causa pendent i que ens ha permès poder-los localitzar per la ciutat en molts casos.
Renovarem la flota de vehicles, tant dels cotxes patrulla com alguna motocicleta pel
patrullatge de la ciutat aquest any que bé i finalment dir que preveiem un petit
increment en la partida que destinem a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
perquè també tenen alguna alta en aquest servei per tant, se l’haurà d’equipar
adequadament i això fa que hi destinem 3.000 euros més en aquest pressupost i que
ens està donant un servei magnífic d’ajuda a moltes festes i diferents actes de la ciutat
i que són de molta ajuda per la Policia Municipal.
Intervé l’Alcalde. Només afegir-hi, perquè probablement també estarà molt lligat a una
petició del senyor Xavier Garcia que ens ha fet repetidament, l’estudi sobre la piscina
coberta està bastant avançat i espero que abans de final d’any, com a màxim a
principis d’any, però espero que sigui durant aquest any presentarem l'estudi, no té de
moment la dotació econòmica, no la sabem, però presentarem aquest estudi que s’ha
fet conjuntament amb la gent d’Esports de la Generalitat per complir específicament
els seus condicionants per poder competir quan surtin les ajudes, quan la Generalitat
recuperi la seva normalitat, però penso que també val la pena que ho posem sobre la
taula.
Intervé el Sr. Guix. Sóc el darrer, seré sostenible i intentaré fer-ho més breu. En tot cas
primer de tot permeti’m una introducció senyor alcalde per agrair a la Regidora
d'Economia de l'Ajuntament que ens ha presentat els pressupostos d’enguany amb
aquesta magnífica foto del Firal sense pavimentar i amb tots els plàtans en plena
ebullició per tant no sé si l’han vist, és una magnífica foto. En tot cas bé, de l’Àrea de
Medi Ambient doncs, nosaltres continuarem amb aquest lema que tenim a “Olot Ciutat
Neta”, ”Ciutat Educadora”, “Ciutat Neta” i per tant continuarem treballant amb el tema
de deixalles, és veritat senyor Garcia que potser hi havia alguna proposta d’intentar
pujar la taxa de deixalles, però hem intentat fer una contenció perquè el nostre objectiu
és la confiança amb els ciutadans i la confiança amb els ciutadans passa perquè els
ciutadans reciclin més i els ciutadans reciclen més les deixalles per tant això vol dir,
que hem de pagar menys d’entrada a l’abocador, menys taxa d’entrar a l’abocador i
que també rebrem uns ingressos, com rebem ja per quan venem el que són els
envasos, el vidre i el paper i el cartró. Per tant, confiança amb els ciutadans, intentem
no pujar perquè els ciutadans en principi ho estan fent bastant bé.
Sí que és veritat que vostès ho han notat sobradament tots, que cada vegada els
contenidors d’envasos estan més plens i això ens provoca que en alguns punts
concrets de la ciutat hem de doblar o triplicar els contenidors d’envasos perquè cada
vegada hi ha més i més envasos. Això és una qüestió important, l’altra és una ciutat
neta és a dir, l’empresa que fa la neteja a la ciutat, doncs hi ha un seguiment important
i estem contents, molta gent per la Festa Major ens va felicitar de com havia quedat la
ciutat en aquells dies de màxima afluència de gent i de brutícia però en tot cas, al matí
quan ens aixecàvem tots, pràcticament la ciutat estava neta i això és el que intentem
que sigui el dia a dia. També tenim aquestes brigades de treball dels aturats del SOC
doncs que anem fent treballs complementaris en netejar les pintades, netejar
embornals, netejar zones de la ciutat que a vegades estan més deixades i per tant en
aquest sentit també anem millorant és a dir, si la ciutat està neta, no s’embruta, això és
l'important.
Amb el que fa referència a Medi Ambient, estem treballant en el Pla Verd, amb el Pla
Verd enguany ens centrarem molt amb el seguiment de les obres del Firal, també hem
fet un estudi important i ja els hi presentarem a tots els regidors de lo que és la millora
de l’espai de la Plaça Clarà, del Parc Vell, perquè alguns arbres estan malalts i
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s’hauran de canviar, etcètera, etcètera, per tant ja tenim un estudi molt fonamentat en
aquest sentit i tirarem endavant.
Seguim amb aquesta idea d’anar reciclant arbres vells que en lloc de tallar-los, intentar
canviar-los de lloc, aquest any varem salvar un plàtan centenari dels Clusells, hem
salvat uns quants til·lers de l'Avinguda Fàtima, que s’han posat a Sant Miquel, bé
també és una qüestió que a l’àrea de Medi Ambient anem treballant.
També un tema important és el tema dels boscos, hem signat aquí enguany un
conveni amb la “Fundació Selvans” que és pel foment dels boscos terapèutics i estem
ja apunt de signar un conveni amb el que és l’Hospital d’Olot, l’Ajuntament, aquesta
Fundació i també el Parc Natural per millorar lo que és el bosc que hi ha ben bé davant
de l’Hospital d’Olot, perquè la gent que està a l’hospital, malalts, o gent que els va a
visitar, etcètera, puguin disfrutar d’aquest espai que està ben bé davant de l’hospital
mateix. També hem treballat en el bosc de les Tries i continuem treballant, que és un
bosc propietat de la Fundació Hospital Sant Jaume i també continuem treballant en el
que és aquest conveni amb el Parc Natural per millorar l’espai de la Moixina. També
continuem treballant i molt amb el tema d’“Olot més riu” o “Olot de cares al riu Fluvià”
en diferents tasques com és la neteja de lleres, aquí posem un pressupost de 45.000
euros i treballem bàsicament amb aquestes brigades de Medi Ambient formades per
gent de l’atur amb lo qual estem tenint resultats molt positius enguany per exemple, es
va fer una important feina a tota la zona del Tossols, que després va revertir perquè el
Club Natació Olot pogués millorar la seva travessa i tot el que era l’entorn aquell, però
també per a la gent de la pesca i per a altres persones que passegen per aquests
indrets. Estem treballant bàsicament amb el Fluvià des del que és el Basil fins a baix a
Les Tries i també estem treballant amb el riu Riudaura. També hi ha una inversió
important, altra vegada hi haurà una inversió per millorar aquests espais fluvials per
anar convertint-los en diferents passejos, enguany treballarem amb l’espai que hi ha al
que en diem el Passeig de la Puda que és el que va des del Pont de Sant Roc fins al
Pont de Ferro i també començarem a treballar ja en el que és l’espai del Parc de les
Fonts, que està a darrera l’estació d’autobusos, ja amb el que és el Parc de les Fonts.
Per tant aquests serien interessants i anar continuant en aquesta línia de treballar de
cares al riu i treballar la millora del riu Fluvià en el que és el tram urbà que passa per
Olot.
Continuem treballant amb la millora dels horts urbans, recordem que a Olot hi ha uns
350 horts urbans en aquests moments, horts municipals i que encara hi ha una llista
d’espera de 60 persones que volen ocupar un hort d’aquest tipus per tant, és una
activitat que té èxit a la ciutat i l’hem d’anar fomentant per millorar, llavors el que farem
és fer més casetes d’eines, espais de reciclatge i anar fomentant també l’horticultura
ecològica en aquest sentit.
Pla de Millora de les fonts, vostè va presentar una moció, la varem aprovar en aquest
Ple i hem començat ja a treballar, hem treballat ja a la Font de la Quera, ja la tenim
pràcticament sanejada i anirem treballant en aquesta línia tal com varem aprovar a la
moció en aquest Ple.
Lluita contra plagues de l’eruga del Boix, hem tingut enguany una plaga que ens ha
invadit i hem vist com els boixos centenaris del Parc Nou i d’altres espais de la ciutat
doncs estaven molt afectats per aquesta eruga i continuarem treballant, hem fet un
esforç important enguany i l’any que ve hi continuarem treballant.
Lluita contra plagues urbanes, sobretot el mosquit tigre, també hi continuarem
treballant, enguany hem tingut sort que de moment no ens ha afectat massa.
Control de gossos i gats, aquest és un problema que tenim important a la ciutat, que
molts ciutadans ja ens ho comuniquen pel problema dels gossos, que cada vegada hi
ha més gossos a la ciutat, cada vegada hi ha més problemes de femtes que surten
pels carrers, etcètera, i per tant, aquí hem d’anar treballant i també tenim un problema
important que és a nivell de comarca, però també com a ciutat d’Olot també ens
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afecta, que és la capacitat de les gosseres de Can Mali que han quedat pràcticament
saturades i que caldrà pensar en un futur en unes ampliacions. També hem fet un
conveni en aquesta línia dels gossos amb el Col·legi de Veterinaris per anar
identificant tots els gossos que hi ha a la ciutat i per tant d’aquesta manera millorar el
cens dels gossos a la ciutat i millorar el control. També estem fent un seguiment de les
colònies de gats, esterilitzant els gats, etcètera, amb diferents col·laboracions que
tenim amb entitats i també empreses privades i també continuarem treballant en temes
concrets com ja en un altre àmbit de coses, amb el que és tots els temes de salut
pública, de millora de la salut pública, amb campanyes, amb el control de la legionel·la,
amb el control de les fonts públiques, amb control de menjadors escolars, etcètera, per
tant seria una mica aquesta línia continuista, cal dir que per exigències del
Departament d’Economia de l’Ajuntament hem hagut de fer una contenció del
pressupost per tant, enguany no l’hem apujat el pressupost de Medi Ambient i sí que el
varem poder apujar l’any passat, però aquest any hi ha una contenció i per tant ens
hem quedat al mateix pressupost que teníem pràcticament l’any passat.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. S’han explicat molt bé, en
primer lloc, perquè surten d’una manera indirecta però també voldria reconèixer la
bona tasca que fan el SIGMA i el CASG i per tant, felicitar diguéssim aquests
organismes.
Amb el tema pressupostos votarem en contra, malgrat que surti aquí el tema de
l’estudi de la piscina municipal coberta, que era una mica l’altra raó que faltava quan
parlava de les ordenances fiscals, de la raó de no votar en contra de les ordenances i
abstenir-nos. Dir que la piscina coberta municipal no és un tema exclusivament
esportiu o d’oci, sinó que té un component relacionat amb la salut molt important, em
sembla bàsic tenir aquesta instal·lació, ja que em sembla que potser som la segona
capital de comarca de tot Catalunya que no compta amb aquest recurs per tant,
esperem que la demanda que d’una manera voluntària va fer la gent usuària de la
piscina municipal a l’estiu, que amb un “plis-plas” van recollir 2.000 signatures, i ja que
estem en temps de referèndums, ens sembla que si féssim un referèndum a la ciutat
d'Olot seria una demanda àmpliament reivindicada per la ciutat i espero doncs que
més aviat que tard puguem comptar amb ella.
Començarem pel tema del capítol I, el de sous, que s’incrementa com ja s’ha dit
arrodonint un 8,5 per cent, que ja entenc les explicacions i com es justifica aquest 8,5,
però almenys una part que té a veure amb la regularització de sous i que n’hi ha una
que al Ple anterior vaig criticar, que era la del responsable de l’Àrea d’Urbanisme i que
ho vaig criticar per vàries raons a part de que hi havia informes contraris tant de
Recursos Humans, de Secretaria i d’Intervenció i no solsament en base a aquests
informes em semblava, com s’ha dit, que s’està fent els estudis i valoració de llocs de
treball que vaja, no era el millor moment perquè amb molts treballadors que d’aquest
estudi se’n derivaran increments, se’ls demanarà segurament que ajorninin aquests
increments i ho dilatin amb el temps, fer-ho amb una persona i d’una manera tan
important em sembla que desacredita bastant l’estudi de valoració de llocs de treball,
perquè hi ha aquest tracte diferencial entre uns treballadors de l’Ajuntament i un altre.
Després una pregunta sí després em pot respondre, perquè segurament té una
explicació fàcil però no la puc deduir de les quantitats, a la Unió Esportiva Olot se li
donarà 50.000 euros, en el pressupost anterior eren 40, aquí tenim un increment del
25 per cent, llavors seria una mica conèixer en funció de què es fa.
Amb el tema de deixalles que ja he parlat amb les ordenances i ara el senyor Guix ha
tornat a parlar-ne, jo em sembla que aquí el que cal com també deia abans, acostar el
que un paga al cost real del servei, sinó el que fem és una mala pràctica i una mala
política, em sembla al pressupost que estem parlant d’uns 850.000 euros que
assumirà l'Ajuntament directament amb l’increment de deixalles i el seu tractament i
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que això en bona part té a veure amb que tenim una planta de triatge obsoleta i que és
un problema que tenim sobre la taula a la comarca i que d’alguna manera s’ha de
resoldre perquè si no evidentment anem encarint aquesta factura.
Entrant amb lo que ens sembla o com a mínim algunes de les coses que nosaltres
faríem, perquè no comentaré favorablement altres coses que es fan, perquè o a les
Juntes de Govern d’aquests organismes o per què ara seria llarg d’explicar i lloar-lo,
perquè hi ha moltes coses que compartim, però hi ha algunes coses que vull apuntar
que faríem diferent, un és el tema de la inversió als barris, de 150.000 euros al Barri de
Sant Miquel i al Nucli Antic, ens sembla que és insuficient i per tant, que l’esforç
d’inversió en aquests dos barris s’haurien d’incrementar i també que n’hem parlat
sovint, la ciutat d'Olot té reconegut que necessita una segona biblioteca, pensem que
seria hora que es recollís amb els pressupostos fer-la i que almenys la nostra opinió és
que aquesta segona biblioteca hauria d’anar a Sant Miquel.
Sí que vull felicitar una de les coses que ens sembla absolutament necessària i que
s’ha fet, el senyor Vayreda ha comentat d’ajuntar lo que és la formació ocupacional i
continuada amb la FES, ens sembla una cosa que convenia molt i per tant enhorabona
de que es faci.
Amb el tema de polítiques d’ocupació també ens sembla que s’haurien de dedicar més
recursos, o molt m’equivoco, o quan s’acabi l’estudi del mercat de treball que ha
esmentat, em sembla que reflectirà una realitat, no una opinió més o menys així a
l’aire, sinó Càritas o altres informes demostren una vegada i una altra, any rere any,
que tenim un nucli dur molt important d’atur i de persones amb unes necessitats
socials, una cronificació de la pobresa que passa de pares a fills per tant, les polítiques
d’ocupació clàssiques, d’orientació laboral, d’acompanyament, de cursos de formació,
seran o són clarament insuficients i per tant cal dedicar molt més esforç i recursos a
solventar aquest tipus de problemes que demanen altres recursos que no els que ara
tenim amb el Servei d’Ocupació.
Una altra àrea que nosaltres pensem que, o que nosaltres faríem si governessin
juntament amb altre gent a la ciutat d'Olot amb tema d’habitatge, tema d’habitatge
nosaltres ens sembla i no és inventar res, és seguir el que altres ciutats europees fan
ja de fa molts anys, és de tenir un parc d’habitatges molt gran, és l’única manera,
l’única, una de les maneres importants de fer realment política d’habitatge, no sols ara
amb gent que té necessitat d’habitatge perquè la desnonen o no pot pagar els lloguers
que tenim, sinó inclús la gent normal que té una feina que han vist com els lloguers
dels habitatges s’han disparat i han de suportar una part important del sou per pagar
simplement l’habitatge, des dels municipis si es tingués un parc important també pots
intervenir en els lloguers, perquè els pots posar al mercat amb uns preus més
adequats per tant, la política d’habitatge que ja ha fet l’Ajuntament i que la Generalitat
hi ha jugat, em sembla que hauria de ser sostinguda en el temps i per tant que cada
any i en funció de les circumstàncies del nostre pressupost hi hauríem de dedicar una
part a la compra d’habitatge. Aquesta època de crisi, que han baixat tant els preus,
hagués estat especialment bona per poder-ho fer però malgrat això, pensem que
aquesta és una àrea que per a nosaltres és molt important.
I el de la piscina coberta, insistiré que és molt necessària, que nosaltres la
reivindicàvem fins que s’acabi aquest mandat sí o sí i espero, o des de l’Ajuntament o
des de fora, però veure-la construïda aviat.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Si ens permet farem una
aportació a dues bandes, si no li fa res. Breument, jo començaré perquè com a
portaveu i responsable de participar a la Junta de Portaveus ja ho vaig expressar en el
seu moment, que ens semblava que tal com havíem demanat també l’any passat en
aquest Ple, en aquest mateix Ple, ens semblava que era millor en aquest Ple d’octubre
aprovar ordenances fiscals perquè la llei ho demana i s’han de tancar ara abans no
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acabi el mes d’octubre, però si que ens hagués agradat poder passar els pressupostos
al mes de novembre, sobretot per un tema de termini, sabem que s’hi ha treballat i s’hi
ha treballat molt, de fet vaig tenir una conversa personal amb la Regidora i m’ho va
expressar i que s’havia treballat amb els tècnics, l'Interventor, també ens ha enviat un
comunicat, però sí que els hi volem dir públicament i a la Junta Portaveus de fet jo ho
vaig fer extensiu, que ens sembla que els pressupostos marquen totalment la línia,
l’estil, les polítiques d’un any sencer i que els partits de l’oposició doncs ens agradaria
poder-hi dir la nostra i no ha pogut ser així perquè nosaltres els hem rebut molt justos,
en els Organismes Autònoms es va passar la reunió de dimarts a dimecres i el mateix
dimecres al matí tot just es rebien, evidentment el dimecres a la tarda no vam poder
aportar massa res. Els pressupostos que estem aprovant avui, els rebíem ahir a les
cinc de la tarda i per tant com és obvi, no ens els hem pogut mirar, no n’hem pogut
parlar, saben que som assemblearis, que ens agrada compartir-ho amb la gent i ens
hem sentit, i permeteu-me que ho faci extensiu doncs, una mica dolguts i ens ha
semblat una certa falta de respecte, però és com ens hem sentit nosaltres, perquè no
ens hi veiem inclosos i ens sembla que és un moment molt important en el Ple
d’aquest Ajuntament, en tots els plens que fem al llarg de l’any, ens sembla que aquest
és especialment important i que ho podíem haver fet perfectament al novembre,
sabem que sempre anem justos i sabem que sempre hi ha a vegades que les coses
van a última hora, però sí que a nosaltres ens hagués donat molt més temps realment
a participar, de la mateixa manera que també he agraït que en ordenances fiscals sí
que ha pogut ser així i per tant, en aquest sentit deixeu-nos doncs fer-ho públic i fer-ho
extensiu i demanar si de cares a l’any que ve pot quedar en acte hi podem trobar una
solució. Doncs bé, ara si em permet passo la paraula l’Anna Descalç.
Intervé la Sra. Descals. Tot i així aprofitarem aquest espai per poder fer alguna
aportació que puguem fer i fins i tot algun dubte que tenim.
Referent a Cultura, nosaltres seguim pensant que cal incloure Sismògraf, Lluèrnia i
Faber a dins de Cultura, fins i tot també pensem que s’hauria de plantejar que les
Festes del Tura com a expressió cultural també estiguessin dins de Cultura.
Referent a Educació, ens alegrem molt que s’hagi obert la segona línia de l'Escola
Bressol de Sant Miquel, nosaltres pensàvem, ja ho saben, que no s’hagués tingut de
tancar, però per tant ens alegrem que s’obri la segona línia.
Referent a Esports, en l’organisme autònom he vist que hi havia 20.000 euros dedicats
al skate, que és un tema que va anar sortint aquí, jo vaig entendre que eren 40.000,
per tant no he sabut veure on eren els altres 20 de manteniment, no sé eh potser els
trobarem.
Habitatge, vostès ja saben que nosaltres pensem que hauria d’haver-hi més
pressupost, no només augmentar el parc d’habitatge com ja ha dit en Xevi, perquè
pensem que aquests cinc habitatges que ha dit que han anat traient són pocs, ja sé
que hi ha els de Sant Miquel però que no tothom hi va poder accedir, tenim persones
que viuen en infrahabitatge, infrahabitatge vol dir situacions molt precàries, en pisos
que estan en molt mal estat, que hi ha famílies i amb nens, tenim gent que no té
habitatge i quan dic que no té habitatge em refereixo a gent que viu en habitacions o
en pensions, gent que ha d’ocupar llocs perquè no té cap més altra manera de fer ho i
ha d’ocupar llocs, per tant aquest protocol intern que ha comentat d’ocupació també
ens agradaria seguir-lo perquè, una cosa és que vulguis ocupar i una altra cosa és que
sigui la teva única alternativa. Després, manca d’habitatge també vol dir que hi ha gent
que es vol emancipar i que no pot i que per tant viuen situacions d’amuntegament, és
a dir, famílies que hi viuen molts membres, joves que es podrien emancipar però no
poden perquè no troben habitatge. Pensem que també com a Ajuntament s’haurien de
plantejar que potser a nivell de personal potser cal, o a nivell fins i tot d’algun projecte
pensar, en les agències privades immobiliàries que hi ha aquí a Olot, què està passant
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en el sentit que per llogar un pis, a part dels preus que han pujat, has de tenir una
nòmina fixa, podríem preguntar-nos quanta gent té nòmina fixa, perquè normalment
són contractes temporals, se’ls hi està demanant nòmines fixes, se’ls estan demanant
ingressos de 1.200 i de 1300, per tant potser ens hauríem de plantejar com a
Ajuntament quines actuacions es podrien fer amb aquestes immobiliàries, que està
passant que els propietaris no vulgui llogar pisos, com podem fer des de
l'administració, no sé, pensar, ser una mica creatius, com podem fer perquè aquesta
gent vulgui llogar el pis, ho dic perquè és un tema que ens preocupa, és un tema que
amb els cinc pisos no es soluciona i que per tant creiem que s'hi ha de donar més,
nosaltres diem més diners, més, no sé, pensar diferent, no sé, pensar més noves
coses, maneres, el que sigui.
Tema Barri Vell, ja ho ha comentat abans la Mireia, 150.000 ho trobem insuficient en el
sentit de que el PIAM per a nosaltres el tema que més que s'ha de resoldre de la
problemàtica del Barri Vell és sobretot estructural i té a veure per tant amb l'estat de
degradació i desocupació dels habitatges per tant trobem que aquesta partida és
insuficient.
La campanya de sensibilització de reciclatge hem vist que només hi ha 15.000 euros
de campanya de sensibilització, clar pensant que, jo no sé si m’equivocaré amb la
dada, senyor regidor després sinó em corregeix, em sembla que hi ha un trenta i pico
per cent de persones que reciclen en tota la comarca, no? Més? Quaranta per cent?
Bé és igual, que és poc i a més a més pensem que és poc en una comarca com la
Garrotxa, una comarca que està al mig d’un parc natural, que és molt poc, a més ha
sortit, la regidora també ens va comentar que fins i tot la gent els envasos s'han de
reciclar nets i són bruts, per tant potser 15.000 euros de campanya és poc i potser
s’hauria de fer més, sobretot mirant l'informe de l'Interventor, que ha comentat que
tema escombraries, la que caurà, pel tema d’escombraries, també ens hauríem de
plantejar el model, potser ens haurem de començar a plantejar el porta a porta, ja
saben que nosaltres sempre hem reivindicat aquest model, potser que cal començarnos-hi a posar, perquè sinó els impostos aniran pujant, vull dir que no es pot fer res
més en aquest tema.
La supressió de barreres arquitectòniques, que sempre veig que són 20.000 euros, ja
sé que després hi han obres noves, que ja es fan sempre pensant en això, però també
ens agradaria saber quin tant per cent falta fer perquè tot estigui adaptat a la ciutat,
suposo que aquesta dada el senyor Gelis ens la podrà donar, més o menys, no?
Doncs l’hauríem de saber per anar bé, però bé.
Dubtes que tenim, a veure, hi havia el conveni d’Olot TV que hem vist que el 2017
sortia un conveni de 37.250 i ara hi ha una subvenció el 2018 de 87.000 euros, no sé
si ens poden explicar una mica, i algun altre dubte que tenim és que hi ha actuacions
d’edificis culturals, esportius i de lleure, això ja ho hem vist, però que suposo que
entenc que és tema més de conservació dels locals o el que sigui, però després hi ha
una part d’inversió de Cultura, d'Esports, bé, que ens expliquin una mica això i per
acabar, nosaltres sempre amb el nostre mantra per anar-ho repetint cada any, perquè
penso que després de vegades això no va calant, parlem dels pressupostos de base
zero i no continuar amb aquest pressupost d’incrementar, sobretot en les actuacions
de cada àrea, organisme, s’hauria d’elaborar un nou pressupost a partir de zero,
partint de les necessitats i dels projectes i no tant sempre volent mantenir tots cada
una a les seves àrees, els seus diners, perquè després si en sobra una mica ens
inventem qualsevol cosa, bé ara amb respecte, però que potser ens ho gastarem amb
alguna altra cosa que potser no cal, en canvi si fas a partir de zero, a partir dels
projectes que es van presentant cada any nous és més feina, però així potser penses
més en el bé comú de tota la ciutat.
Pressupostos per costos, sabem que des dels Serveis Econòmics d’aquesta
corporació s’està treballant, nosaltres seguim recolzant en que s’arribin a poder fer, per
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saber realment què val els serveis, aprofitem que ara a partir del setembre de l’any
que ve s’implementarà a les escoles bressols la tarificació progressiva, potser seria un
bon moment que es podria iniciar també l’estudi de costos de les escoles bressol per
saber el cost real del servei, aprofito per dir que la tarificació progressiva, a part de
l’escolà bressol també s’hauria d’aplicar a l'Escola de Música i que ja ho ha comentat
el company, ho dic perquè l’altre dia em va semblar sentir a l’organisme autònom que
era un tema que no es tenia gaire clar, nosaltres pensem que a la música tothom i ha
de poder tenir accés, és important, l'Escola de Música és cara, poden arribar, m’ho dirà
algun pare de família, a quotes de 70 euros al mes, és molt car, hem de poder intentar
que les famílies tinguin dret a accedir-hi, estem parlant que la tarificació progressiva és
un mètode de potenciar la igualtat d’oportunitats, com ja ve diu el Pla de Cohesió i
Inclusió social i en el Pla d’Infància, es parla molt de la igualtat d’oportunitats, és un pla
que aquí està aprovat, està aprovat pel mandat anterior, els dos plans, per tant la
tarificació progressiva nosaltres l’entenem com per treballar cap a la igualtat
d’oportunitats per tant, més enllà de pensar, és una eina que ens pot ajudar.
A pressupostos participatius, l’any passat no es van acabar fent, esperem que aquest
any com han explicat, es faci i estarem a l’aguait de com es fan i com van.
Pressupostos municipalistes, estudiar, com ja saben nosaltres des de la CUP, la
municipalització de determinats serveis que estan externalitzats, que això és un tema
que nosaltres també ho anem comentant.
El model de pressupost unificat, en aquest sentit sempre ho diem, perquè cada vegada
que presentem els organismes autònoms, que ens presenten la plantilla, cada
organisme autònom ho fa diferent, estaria bé que fos el mateix model, jo crec que no
ha de costar tant, però bé no ho sé, suposo que a vegades entre les àrees, no ho sé,
però vull dir una mica unificat perquè sigui el mateix model, això també ens servirà
perquè quan ho expliquem a la població i la gent pugui veure-ho, s’entengui més i sigui
més clar.
Pressupostos socials i per a les persones, nosaltres seguim creient que un dels
problemes greus d’aquesta ciutat és l’habitatge i temes de pobresa també s’ha de
seguint, treballant i sobretot també de pobresa energètica i també el que deia abans
en Xevi, les persones de més de 50 anys que tenen greus problemes per trobar feina i
no en troben, amb un atur cronificat i amb tots els problemes de salut que això
comporta.
Pressupostos amb visió de futur, a vegades no cal, els pressupostos sabem que s’han
de fer cada any, però una mica pensant que a la ciutat no hi serem sempre nosaltres,
vull dir que la ciutat està pensada no per fer la gran obra sinó pensada que aquesta
obra després pugui servir per a la gent que ve, per exemple, la piscina coberta, una
ciutat que no tingui piscina coberta com Olot és perquè algú en el seu moment no va
pensar gaire enllà, vull dir que són temes que és estrany que no es fes en el seu
moment.
Pressupostos transparents, seguir treballant perquè els ciutadans puguin entendre els
números d’aquest Ajuntament i dels organismes autònoms perquè realment t'ha
d’agradar veure aquell llibret, t’ha d’agradar ho fas perquè ho has de fer com a
responsabilitat política o bé no sé qui li agradaria mirar aquell llibret, vull dir que
intentar que la gent pugui accedir-hi i veure-ho i entendre-ho. I res més. Bé, votarem
en contra, no sé sí els hi hem dit.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. En aquest pressupost del
2018, una vegada varem estar informats de la pujada de l’IBI, malgrat teníem com
sempre treballades les nostres propostes, les que volíem fer a l’equip de govern, per
responsabilitat aquesta vegada no els hem fet arribar a l’equip de govern, bàsicament
teníem també les propostes de l’any anterior que van ser desestimades per tant, ja
més o menys fa set anys que vostès estan aquí i ja sabem per on van les dinàmiques i
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per tant el que pensem és que és el seu pressupost i doncs amb això hi hem intentat
treballar, també amb una justesa de temps bastant important, però en aquest moment
si es tractava de pujar els impostos, retallar inversions en diferents àrees, doncs les
nostres propostes potser no tenien massa lloc aquí tot i que pensem que no hi
renunciarem perquè és un moment bo per planificar i per pensar i executar a terminis
diferents opcions que nosaltres presentarem. Bé, una cosa positiva és que malgrat les
propostes dels pressupostos de 2015 i 2016 que nosaltres ja demanàvem al PIAM del
Barri Vell i no van ser acceptades, doncs aquest PIAM ha començat i per tant d’això
ens en felicitem, el que passa és que la dotació pressupostària de 150.000 euros més
els 75.000 del Coworking ens sembla insuficient, el PIAM no hauria de ser un projecte
que quedés en un calaix sinó que hauria de ser un projecte que es fes efectiu i per tant
aquesta aposta pensem que havia de ser més ambiciosa.
Hi ha petits dubtes que ens genera i diferents temes, quan vostès parlen d’estalvi
energètic o inversió de 40.000 euros d’estalvi energètic, nosaltres aprofitarem per dir
que ja fa temps que no parlem del PAES, ni del Pla de Mobilitat, perquè de fet veiem
que no hi ha accions determinades i que tot i que ens diuen que sí que anem complint i
fem reunions, quan veiem els pressupostos, doncs d’alguna manera tornem a
acumular decepció, suposo que tant un com l’altre estarien en el mateix calaix i per
tant nosaltres continuem pensant que aquest PAES i el Pla de Mobilitat haurien de ser
com una pauta a l’hora de decidir quines són les inversions que s’han de fer, igual que
canviar les bombetes, que està molt bé però no és el PAES, fer els asfaltats que
també són molt necessaris però no és el Pla de Mobilitat i per tant en aquest sentit,
nosaltres el que tenim són dues propostes, una és el tema de les plataformes úniques
al Barri de Montolivet i al Barri de Sant Roc que tot i que són propostes evidentment
econòmicament costoses, és el que diem sempre, si fa un temps s’hagués fet una
planificació amb petites inversions i per trams, segurament ara estaríem més avançats
del que estem i també amb mobilitat, continuem pensant que els bicicarrils han de ser
prioritaris, perquè el model de ciutat que nosaltres defensem és un model integrat en
l'entorn i aquest entorn demana que la gent es pugui acostar al centre de la ciutat en
bicicarril i el projecte del bicicarril es va fent a trossets, però sempre són bicicarrils de
circumval·lació més que no pas els que condueixen el centre de la ciutat, que seria pel
que nosaltres apostaríem per tant, hi ha una altra visió i un altre enfoc i tornem a estar
una mica en el que dèiem, són línies que vostès tenen definides que nosaltres
entenem però que evidentment no compartim.
Pel tema d'esports, ens han dit la partida i celebrem que hi hagi una partida per a la
gent de l'Skate, però bàsicament ens preguntem si és exactament el que reclamaven i
sinó és directament el que reclamaven, sí hi ha una previsió i per tant, que se’ls pugui
dir quina és la previsió perquè es pugui assolir aquest esport que d’entrada és
minoritari, però que tots els que passem per allà davant veiem que hi ha quantitat de
nanos i nenes que si passen moltes hores. Pel tema dels esports també nosaltres
últimament hem estat parlant amb la gent al camp del Sant Pere Màrtir, se’ns ha
presentat el balanç del Morrot i de fet tenim la clara sensació de que el Morrot ha
nascut petit i per tant potser sí que estem en l’obligació de fer l’aportació que se’ls va
dir a la gent del Club del Sant Pere Màrtir, això ens referma més amb l’opció de que
Les Planotes era una molt bona opció, una opció que permetia el creixement
d’aquestes instal·lacions i que potser sí hi havia una mica més d’inversió en aquest
moment, però a llarg termini seria molt més rendible econòmicament que no pas la
inversió que s’ha fet en el Morrot.
El tema de l'Escola d'Art, ens hem posicionat, n'hem parlat moltes vegades,
evidentment que són necessàries aquestes petites reformes que s’aniran fent però que
caldria ja, i sumat amb l'efecte del PIAM del Barri Vell, caldria ja fer una aposta
decidida per saber exactament què volem que sigui l'Escola d'Art, ho hem dit moltes
vegades i per tant ens reafirmem en això i en els pressupostos estaria bé que constés
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doncs un projecte, amb una comissió d’experts participada, per centrar-nos en amb
l’esforç que s’ha de fer amb l'Escola d'Art i sumar esforços evidentment amb el
Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament per poder tirar endavant un
projecte amb cara i ulls, tot i així esperarem evidentment que s’acabi el PIAM i veurem
quina és la diagnosi i veurem al final quina seria la proposta que hi ha per a aquest
espai.
Bé, la veritat és que podríem anar-nos allargant, hi ha un tema, no el deixaria passar,
que és el tema dels residus, no estem ni amb bons números, no diré que estem
desastrosament malament perquè evidentment sempre trobaríem ciutats que estan
pitjor que nosaltres amb la recollida selectiva, però tornem a dir que s’hauria de fer una
aposta valenta pel sistema de devolució, dipòsit i retorn d’envasos, que és la manera
millor que hi ha i comprovada, per augmentar aquesta recollida dels envasos, de
recollida en general selectiva dels residus i que aquí cal fer-hi una aposta, tampoc
veiem aquesta aposta ferma pel tema dels residus en els pressupostos, en el tema de
les ordenances doncs els companys ja ho han comentat i nosaltres hi estem d’acord i
no és un caprici, és que és una directiva europea i per tant hi hem d’anar-hi vulguem o
no vulguem, hem d’anar cap aquí i evidentment que tenim tota la confiança amb els
ciutadans olotins i estem segurs que molts s’esforcen per fer bé aquest triatge, però
hem arribat pensem en un sostre i per tant hi ha una gent que si fins ara no s’han
esforçat no sé si amb campanyes això realment ho arreglarem, per tant estem una
mica tocant sostre.
El tema dels 75.000 euros del Fluvià, jo si em permetrà una mica la brometa li diria que
si us plau el tram aquest que facin que no sigui inundable, perquè a part dels 75.000
euros que invertirem cada any, com va passar amb el Parc dels Ocells, haurem
d’invertir uns diners incalculables en refer els paviments cada dos per tres quan pugi el
riu, tornem a estar en el mateix tema i per tant tampoc no ens hi estendre’m més.
Bé, no ens agraden aquests pressupostos, no els hi descobriré res ara mateix doncs
es van assentant les posicions i malgrat tampoc hem tingut temps potser per fer ho
amb la profunditat que voldríem, sí que s’intueixen perfectament quines són les seves
línies i per tant no serien els nostres pressupostos, però bé, nosaltres els hi reafirmem
una cosa que varem expressar ahir en aquest Ple, en un altre Ple extraordinari, tenim
la mà estesa per fer un govern de concentració, no per desfer la seva obra de govern,
mai ha estat aquesta la nostra voluntat, sinó per defensar la nova República Catalana
que tenim ara mateix sobre la taula. Si es declara la República i aquesta vegada ho dic
en condicional, perquè avui portem un dia realment complicat, la nostra confiança és
ferma, però evidentment ara en aquest moment toca fer servir el condicional, dèiem
doncs que si es declara aquesta República, Esquerra garantirà sempre l’estabilitat
d’aquest Ajuntament, per tant per un gest, que aquesta vegada nosaltres el que volem
dir és que malgrat no ens agraden aquests pressupostos, no ens tenen en contra,
nosaltres ens abstindrem i esperem que demà, després de la proclamació de la
República al Parlament, ens puguem posar a treballar i ens puguem posar a fer feina
en aquest sentit i també espero senyor Alcalde si em permet, que aquesta vegada no
ens contesti per la ràdio i que ens pugui contestar personalment, hem llegit
declaracions, sentit declaracions seves i nosaltres ens hagués agradat allò, un
contacte personal però bé, des de cap animositat i només intentant de que hi puguem
parlar-hi, varem fer una proposta seriosa, ens mantenim en una proposta seriosa i per
tant empenyem tots per fer el que hem vingut a fer aquí que és fer progressar aquesta
ciutat i defensar la República.
Intervé l’Alcalde. A mi també m’hauria agradat que la proposta me l’hagués fet
personalment i no de cop i volta en un Ple extraordinari d’una cosa que no sé si venia
directament, a mi també m’hagués agradat que n’haguéssim parlat abans i que
m’hagués dit, escolta, es que voldríem fer un pacte, voldríem parlar-ne, a mi també
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m’hagués agradat, me’n vaig assabentar aquí, assentat, quan estàvem parlant d’una
moció, llavors això, a mi em va saber greu, no em sembla que sigui la manera de
buscar un acord, el fet que de cop i volta presentar això i a més un acord tan important
com el que vostè volia fer llavors, en fi, accepto, accepto perquè jo també tinc els
meus dubtes de si vaig fer bé, de si vaig fer malament de contestar la ràdio, perquè en
Pau em va posar el micròfon i em va obligar a contestar, però si hem de parlar de
temes abans de portar-los directament al Ple, està bé els parlem abans, em sembla a
mi.
Aquesta vegada sí que demano molta brevetat si es que hem d’aclarir coses, jo me
n’he apuntat tres o quatre que sí que voldria aclarir.
Intervé la Sra. Torras. Començaré pel tema del capítol I, que és el que he acabat
presentant jo després de la presentació global i només dir-li que en aquest pressupost
hi tenim aquí un increment de personal del dos per cent, que és un increment que no
teníem l’altre any, tenim una partida de descripció i valoració de llocs de treball també
inclosa i que quan vostè parla que això és d’una persona, li puc dir que aquí hi ha 11
persones implicades i a més a més és per complements també per jubilació parcial,
amb aquests canvis de vegades sempre s’ha de fer una petita i més quantitat.
Parlaria amb els companys de la CUP, ja vaig parlar amb ells el tema del pressupost,
del poc temps que hi ha hagut, en tot cas no varem parlar de si els feríem al mes de
novembre, que ens semblava que el mes de novembre potser ens trobaríem en la
mateixa situació que seria ara a l’octubre, el que sí que els vaig dir és de començar-ho
a parlar molt abans, o sigui, si nosaltres el mes de maig o juny podem començar ja a
tenir unes línies de pressupost, doncs potser en aquell moment ja podríem rebre
propostes i podríem començar de treballar-ho una mica més perquè no hi hagués tanta
justesa de temps, a pesar de que aquest any també els he dit que hi ha hagut alguns
factors que això també han contribuït, que els altres anys no tindrien perquè ser-hi.
També han parlat que el mes de setembre de l’any vinent implementaríem la tarifació
progressiva a les escoles bressol, estem parlant de l’estudi de les escoles bressol i
estem parlant que un cop tinguem l’estudi fet el posarem a sobre la taula, que això vol
una reflexió profunda i que entre tots llavors si és factible de poder-ho implantar,
nosaltres estem disposats a fer-ho, però en cap cas hem dit que ho implementaríem,
sempre hem dit que ho estàvem estudiant.
També vull recordar que, quan he parlat en el moment de dir de les bonificacions que
nosaltres ja fèiem en el moment de les ordenances, a qui no estan inclosos els 70.000
euros que bonifiquen nosaltres a les escoles bressol i les escoles de música, que és
un punt de partida que hem agafat nosaltres per començar a treballar amb la tarifació
social des d’aquest Ajuntament i de pressupostos participatius, que també ha dit que
no s’havien fet l’any passat, els pressupostos participatius encara no hem acabat l’any
i estan engegats, vull dir que per primera vegada teníem pressupostos participatius del
17 i hem fet una primera reunió doncs amb un grup de representants dels veïns, vull
dir que el pressupost el varem començar per al 17 i aquest 17 s’iniciarà, no és que no
deixéssim de fer el de l’any passat.
Intervé el Sr. Berga. Molt sintètic perquè si hem d’anar responent a tot el que s’ha dit,
jo de les que em toca a mi, una segona biblioteca, no sé qui ho ha dit, encantat de la
vida, m’encantaria és a dir, però això sense la Generalitat no es podrà fer. També s’ha
referit la Regidora, l’Anna Descalç, Sismògraf, Lluèrnia, Faber, són projectes que
reben un finançament important de la Generalitat i la Generalitat no vol passar mai els
diners amb un organisme autònom, només els vol passar directament en el pressupost
de l'Ajuntament i les Festes del Tura, ara es dóna la coincidència que jo sóc regidor de
Festes del Tura i de Cultura però probablement no seria una bona idea tenir-ho
separat. En quant a allò que m’ha demanat a les inversions de Cultura, Esports,
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aquelles partides sueltas, això són per coses singulars que hi ha, per exemple aquest
any amb aquests 30.000 euros d’inversions de cultura volen canviar la megafonia del
Casal Marià, són coses molt puntuals que després cada any varien.
Intervé el Sr. Gelis. També la Sra. Descals ha preguntat per el tema de les barreres
arquitectòniques i quin tant per cent, bé, això hauríem de distingir entre el que són
edificis municipals i la resta d’edificis de la ciutat, edificis privats, botigues o altres tipus
d’edifici. Pel que fa referència a edificis municipals, no tenim cap edifici excepte Can
Trinxeria, perquè té un tema de protecció especial i que fa molt difícil fer un projecte
adequat des del carrer Sant Rafael, és molt complicat, s’ha intentat moltes vegades
però costa molt, però la resta d’edificis municipals estan tots adaptats. En quant a
edificis privats s’han fet campanyes directament o des de l'Ajuntament o inclús des de
l'Associació de Comerciant o altres associacions per anar-los situant, però no és
aquest el cas. Sí es referia a voreres, si es referia a voreres, diguem-ne que portem en
el mandat anterior i aquest mandat destinant-hi un pressupost important, el fet és que
de voreres a tota la ciutat n’hi ha moltíssimes que no estan adaptades, però és que no
es pot dir n’hi ha un tant per cent, perquè en molts casos depèn del moment en que es
faci una construcció d’un habitatge, de que hi hagi una necessitat concreta d'algú que
ha d’anar en cadira de rodes o tingui una dificultat específica de moviments, si que és
veritat que tot el centre s’ha arreglat molt i molt, el centre és molt accessible, sí que és
veritat que excepte circuits que ens han demanat gent específica per sortir de casa
seva, anar a comprar, anar al banc o coses d’aquest tipus, s’ha d’anar cap a l’extraradi
per reduir això però no li sabré dir el percentatge.
I en quan el que ha sortit aquí de PAES i Pla de Mobilitat estaríem d’acord en què hem
d’intentar dedicar el màxim de pressupost possible, tenim el que tenim i en això anem
fent les accions que anem parlant.
Intervé la Sra. Roca. Referent a l’Skate, doncs no ho va entendre malament, arranjar
l’Skate val entre uns 40 i 50 mil euros, evidentment 20.000 ja hi ha la inversió en el
pressupost, intentarem des de fons propis de l’IMELO posar-hi també una aportació i si
ens cal intentarem també aconseguir recursos externs. Senyora Barnadas, no és
realment el que demanen els skates, això és una part, el que demanen és una inversió
que val més de 150.000 euros, creiem que si no comencem per reparar el que tenim hi
ha un risc de que les instal·lacions aquestes es puguin fer més malbé i les haguem de
tancar, per tant començarem per aquí i també hi ha una reunió pactada amb ells per
arribar a un acord i fer un pla d’actuació per poder arranjar aquest equipament en els
propers anys.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas el tema de deixalles que ha sortit repetidament en tots
els grups, en tot cas diferenciar potser dos conceptes, una cosa és la recollida de
deixalles de la ciutat i el transport fins a l’abocador, això és un concepte i això va per la
taxa de deixalles, aquest cost s’ha de cobrir amb la taxa i l’altra es la neteja viària, la
neteja viària que fan els escombriaires que cada dia netegen la ciutat, per tant això
s’ha de pagar amb fons municipals, l’IBI o d’altres fonts. La taxa ha de cobrir això, què
ens passa aquí, que normalment el que ens està pujant cada any, l’increment, és
l’impost que ens posa la Generalitat per entrar a l’abocador de Beuda en aquest cas, el
Clot de les Mules, per tant aquí tenim una mica de desfase i estem amb estudis, estem
estudiant a veure finalment això, sí podem fer aquesta contenció de la taxa perquè no
ens agrada apujar la taxa de deixalles, a ningú li agrada pujar taxes, aquí s’ha dit molt
en aquest Ple, per tant estem en aquest estudi de veure sí podem no apujar la taxa
millorant el reciclatge, evidentment i millorant altres qüestions de la recollida, això és
evident, el que sí li haig d’aclarir senyor Garcia és que la planta de transferència és
nova, ha fet tres anys, no és obsoleta, aquí a Olot, la planta de transferència és allà on

Mod ACTS_DP06

61

portem les deixaves amb els camions petits i llavors carreguem camions gossos per
anar fins a l’abocador, aquesta és nova, fa tres anys que es va fer nova i la planta de
triatge és la que estem esperant, si poguéssim fer la planta de triatge lògicament
segurament que no hauríem pogut pujar les deixalles perquè ja la planta de triatge
faria molta feina.
I els que reciclen, no li puc dir si són un 30 o 40 per cent perquè no els comptem,
evidentment, no tenim informació, el que sí li diré és que de cada quilo cent de
deixalles que produeix una persona aquí a Olot de mitjana, es recicla uns 500 grams,
hem pujat de 400 a 500, per tant anem millorant, anem incrementant aquest reciclatge,
jo estic content en aquest sentit.
Intervé el Sr. Vayreda. En relació també al Nucli Antic i al PIAM, una cosa és el PIAM,
que són les accions, els 150.000 euros que posem en el PIAM, que una part serà per
inversió i l’altre d’ordinari per accions que surtin, però aquí també en el PIAM sortiran
propostes que esperem que puguin també ser assumides per altres àrees, poden sortir
propostes d’Habitatge que potser es poden incorporar, poden sortir segurament
qüestions de patrimoni que es podran assumir des de l'Àrea de Patrimoni o qüestions
que des de l'Àrea de Promoció Econòmica podran sortir i que es podran incorporar,
per tant 150 són la primera aposta que es fa i varem començar igual amb Sant Miquel i
a més a més del PIAM hi ha una inversió no només de 75.000 del Coworking, hi ha
150.000 euros per a l'Escola de Belles Arts, hi ha una inversió també molt important,
no és ben bé, bé, sí que és Nucli Antic, encara Nucli Antic, de la Plaça del Mig, i jo
crec que també em sembla que l’obra del Firal acabarà beneficiant en el Nucli Antic,
igual que el mercat que ha estat una inversió que ha ajudat molt al Nucli Antic, el Firal
serà una obra que ajudarà molt al Nucli Antic, que ens agradaria poder destinar dos
milions d’euros per a rehabilitació d’habitatges del Nucli Antic, i tant, però
desgraciadament, bé si algú sap d’on podem treure els diners que ens ho diguin, però
ens sembla que hem marcat ja moltes prioritats i que és una manera de començar i
que segur que donarà resultats.
Intervé l’Alcalde. Només dos detalls molt ràpid, a la Unió Esportiva Olot no li
augmentem l’aportació, el que passa que normalment fèiem una aportació de 70.000
euros, una part anava a inversions una part anava a ordinari, ara però el tema
d’inversions ells ens van demanar de frenar una mica i per això sembla que hi hagi
més diners, però són els mateixos 70.000 euros que els hi donem cada any. En quant
a que el Morrot està ple, el Morrot està tan ple com els pavellons, és a dir, té una
utilització fantàstica però de moment encara hi ha més equips que s’hi poden anar
incorporant i que s’ha d’anar buscant la seva manera d’encaixar-los, per això hi ha un
responsable d’instal·lacions que quan jo li pregunto em diuen que vingui l’equip que
vulgui que nosaltres serem capaços de col·locar-los, ara, a la mateixa hora tots, això
segurament és impossible i realment és una feina difícil. En quan al Sant Pere Màrtir
els convido que el dia que vulguin, amb la Regidora, en parlin dels acords que varem
arribar i de les ofertes que varem fer i dels condicionants que hi havia per intentar
canviar el camp, però en podem parlar el dia que vulguin.
En quant a la partida aquesta d'Olot televisió, és veritat que hi ha una partida posada
en aquí, és més una previsió que no pas res més, d’aquí tres o quatre mesos sabrem
si és que s’ha d’utilitzar per algun motiu en concret, però és una partida purament d’un
roc a la faixa per veure el que passa, però no li puc dir ara exactament a què està
destinat sinó que després de converses amb tots els socis inversors que estan a Olot
Televisió em va semblar convenient que hi hagués aquesta partida per sí en un
moment determinat hem de prendre alguna decisió que evidentment portaríem en
aquest Ple i discutirem en aquest Ple i crec que per aclarir, que tots havíem anat
aclarint tot el que se’ns ha acudit. Senyor Garcia li torno a la paraula per si vol fer un
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segon torn d’intervencions, no, Senyora Anna Descals, no, Sr. Quintana endavant.
Intervé el Sr. Quintana. És una cosa que jo no li he fet arribar a l'Anna i sí que
m’agradaria comentar una cosa relacionat amb Cultura que ha dit el senyor Berga
sobre els premis Ciutat d'Olot pròpiament, anava a dir ens ho creiem, vull dir que
entenem aquesta voluntat que dieu que és important que continuï així, també és veritat
que porten set anys aquí i ara així de cop i volta que hem de rumiar, ho trobem una
mica estrany, vull dir que hem tingut set anys, però vull dir que sobretot en la forma
que creguin més convenient, que jo penso que els continuem tinguent i sobretot fent
memòria d’un Marià Vayreda i estem d’acord que com han comentat, que mereixen
una volta i també ara que ho dic amb el tema del PIAM per si no ha quedat clar, la
nostra postura és una cosa que portàvem dos anys nosaltres demanant o sigui que
estem molt contents a participar, l’altre dia varem venir aquí a una jornada més
participativa i la voluntat que estem rebent és de fer les coses bé, d’acceptar propostes
de tothom i nosaltres valorem molt positivament totes les accions que es fan que ha
explicat el senyor Vayreda i que em sembla que van a bon camí, sempre voldríem més
eh, però vull dir que no s’entengui que en aquest cas no valorem positivament la feina
d’un tema que per a nosaltres, òbviament deixant de banda el que són les necessitats
de les persones i posar primer els serveis socials i públics és un tema estratègic de
ciutat.
Intervé la Sra. Torras. El que voldria és agrair totes les aportacions fetes per tots els
grups, sé que cada grup de nosaltres faríem un pressupost probablement diferent,
tenim models amb alguns més propers i amb d’altres bastant lluny, models de ciutat
diferents, però això no és motiu per no agrair totes les aportacions que fan que sempre
són benvingudes. Vull agrair també l’abstenció en aquests pressupostos del grup
d’Esquerra Republicana encara que hagin dit i hagin manifestat que no serien els seus
pressupostos.
Intervé l’Alcalde. Jo només que afegir-me en aquestes paraules tal com he fet abans,
agrair-los el to del debat, la manera que hem pogut parlar i contrastar opinions crec
que ha estat positiu, tinguin per segur que de totes les seves aportacions n’hem pres
nota i que de totes les seves aportacions hi reflexionarem, de vegades pots ser més
proper, de vegades potser estàs més encertat en les coses, però que prenem nota de
totes les seves aportacions i només en el tema de la data d’aprovació del pressupost,
ens costa el canvi de dinàmica i jo els demanaríem si de cares a l’any que ve poden
canviar una mica la dinàmica i començar més aviat a venir i a parlar amb la Montse
Torras, que espero que continuï sent la responsable de tot aquest embolic, que li
demanin tantes explicacions, que li facin tantes aportacions com faci falta i intentarem
escoltar-ho i intentarem fer els pressupostos més a l’abast de tothom.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 12 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC), 4
vots en contra (3 CUP, 1 OeC) i 4 abstencions (ERC).
11.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE PLE DE 27 DE JULIOL SOBRE EL
CONVENI REGULADOR DEL DRET DE PAS PER LA CONNEXIÓ DELS
APARCAMENTS SOTERRATS DEL SECTOR FIRAL – FIRALET.
Núm. de referència : X2017018835
Núm. expedient: SPT32017000003

El projecte de remodelació del Firal –passeig de l’escultor Miquel Blay– aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió del dia 25 de maig de 2017,
preveu la necessitat de connexió dels aparcaments privats de l’illa del teatre amb el
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Pàrquing Centre, motivat perquè aquests espais en superfície passaran a ser
peatonals.
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió de 27 de juliol de 2017 va aprovar el dret real
de servitud de pas per connectar els aparcaments soterrats de la zona del Firal, així
com el conveni regulador dels drets i obligacions del predi servent i del predi dominant.
El referit acord i el conveni regulador que annexava estava supeditat a l’aprovació de
les altres parts signants del conveni:
- El Sr. Lluís Colom Pagés, en nom i representació de la societat Puig Alder SL,
propietari dels predis assenyalats amb els núms. 3, 4 i 5
- El President de la Comunitat de Propietaris.
- El Sr. Marti Jordà Vila i el Sr. Lluís Collell Cros, en nom i representació de la
societat Collell-Jordà Immobles SL i propietaris dels predis núms. 1 i 2.
- El Sr. Josep Rubau Bosch, en nom i representació de la UTE Rubau – Tarrés
SA i Dester Invest SA com a concessionari del servei d’aparcament soterrat al
Firalet (predi núm. 6)
A la vegada el conveni un cop subscrit per totes les 5 parts afectades, requeria
l’elevació a escriptura pública i la inscripció en el Registre de la Propietat.
En tant que a dia d’avui no s’han presentat els acords d’aprovació del conveni de totes
les parts intervinents i
En tant que l’aprovació i la signatura per les diferents parts intervinents és requisit
indispensable per tal que l’acord sorgeixi els seus efectes.
De conformitat amb l’article 39 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’eficàcia dels actes
administratius queda demorada quan així ho exigeixi el contingut del propi acte o
estigui supeditada a la seva notificació, publicació o aprovació superior.
Per tot el que s’ha exposat, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- DEIXAR sense efecte l’acord del Ple de 27 de juliol passat referit a l’aprovació
del dret real de servitud de pas per connectar els aparcaments soterrats de la zona del
Firal i del conveni regulador dels drets i obligacions respectives dels predis servent i
dominant.
Segon.- Comunicar aquest acord a les parts proposants i intervinents del Conveni.
Presenta la proposta l’Alcalde. Durant molt de temps varem estar negociant amb la
gent de l’aparcament del Firalet i amb la gent de l’aparcament de l’Illa del Teatre les
condicions per poder fer el túnel de connexió entre els dos aparcaments i que d’alguna
manera així garantíem sobretot a la gent de l’Illa del Teatre que no tindria problemes
els dies de mercat, els dies de Festes del Tura, que no hauria de passar per direccions
prohibides, que no hauria de trobar-se en situacions extremes en determinats
moments, perquè per més que tinguem la voluntat de facilitar l’accés hi ha moments
en que això no està a les nostres mans, crèiem que teníem l’acord i ara alguns han dit
que no hi estaven d’acord i que per tant hem de tornar a començar a negociar. No
renunciem a fer el túnel, no renunciem a poder arribar a un acord, no estem parlant
d’una diferència abismal de diners i entenc perfectament que hi hagi determinades
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persones que varen comprar les places a una determinada condició i que ara ens
diguin, escolti, és que ara canvien les condicions de quan vaig comprar la plaça, no sé
fins a quin punt això ha de ser responsabilitat de l’Ajuntament, però com que això està
així i des del 27 de juliol que nosaltres varem aprovar pel Ple i varem demanar a
tothom que vingués a signar i una part està disposada i l’altra gent de l'Illa del Teatre
de moment no, doncs no té cap sentit que deixem l’expedient així obert. Tornarem a
iniciar converses i haurem de solucionar-ho.
Es dona la proposta per aprovada.
12.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE
GIRONA.
Núm. de referència : X2017025292
Núm. expedient: SG102017000003

El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de
caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li
atribueix caràcter local i determina que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà
pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local.
En motiu de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va esdevenir necessari modificar
alguns aspectes dels estatuts, a fi d’adaptar-ne el contingut a l’esmentada norma; i per
això va determinar-se l’Administració Pública a la que resta adscrit el Consorci i el seu
règim orgànic, econòmic i financer, en acompliment de la disposició addicional vintena
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de
separació dels membres del consorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva
dissolució, va comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels consorcis existents.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o dependent de la
Diputació de Girona, va ser classificada per acord del Ple de 23 de setembre de 2014,
segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la indicada
LRSAL.
Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en règim de provisionalitat
la dita disposició, doncs atenia, exclusivament, al nombre de membres dels òrgans
superiors de govern i d’administració del Consorci segons la previsió dels estatuts i en
el marc dels límits establerts per cada grup en el paràgraf quart de la pròpia disposició.
Posteriorment, per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 2016, s’ha
modificat la classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes, com a organisme
dependent de la Diputació de Girona, ha quedat enquadrat en el grup 3; circumstància
que afecta el nombre màxim de membres dels òrgans superior de govern o
administració de l’ens, segons disposició addicional repetida i que, alhora, implica
ajustar de nou les previsions contingudes als estatuts, mitjançat la corresponent
modificació del seu article 8.
Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del Consorci,
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argumentada als paràgrafs precedents, per revisar altres preceptes –articles 27 i 28–,
a fi de corregir i millorar la regulació que contenen.
Vist que l’Assemblea General del Consorci ha aprovat inicialment la modificació dels
Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l’expedient de modificació de
manera centralitzada.
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 inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article 27
Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats com
segueix:
Article 8. Consell Executiu
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals:

tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de
la Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres
vots).

cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del
seu titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha d’ocupar la
seva plaça al Consell Executiu.
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per
l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona.
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les
persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la
vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que hagi de
substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones corresponents i
ha d’exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu
antecessor o antecessora.
Article 27. Autoritzacions i permisos
1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests Estatuts–
l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i
aprofitament en els trams no urbanitzables; a la resta de trams, tant en
aspectes de viabilitat, com de senyalització i plantejament s’obliguen a
consultar prèviament qualsevol modificació que afecti el traçat de les vies
verdes.
Article 28. Trams urbans i trams compartits
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada
ajuntament,excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical referents a la via
verda, que corresponen al Consorci.
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2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la
responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que correspon
a cada ajuntament.
Segon. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin
al·legacions i/o reclamacions l’acord esdevindrà definitiu.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies
Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament d’Olot, dels tràmits
d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una
vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment
habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents que
siguin necessaris.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia / Presidència
per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present
acord.
Presenta la proposta l’Alcalde. Es tracta d’una modificació dels estatuts del Consorci
de les Vies Verdes, pràcticament tots els estatuts de consorcis, de fundacions han
hagut d’adaptar-se les a les lleis espanyoles, en aquest doncs hem de canviar els
estatuts per dir que hi haurà un màxim de vuit vocals, que tres seran diputats o
diputades del Ple de la Diputació i 5 membres de les diverses zones d’actuació, el
canvi en els estatuts que ja va passar pel Ple de la Diputació i es va aprovar, ara va
passant pels diversos ajuntaments, els demano també si us plau el seu vot favorable.
Es dona la proposta per aprovada.
13. - MOCIÓ DE PxC PER CONTROLAR LA RADICALITZACIÓ DE L'ISLAM A LES
MESQUITES D'OLOT.
Núm. de referència : X2017024221
Núm. expedient: SG022017000038

Després dels lamentables atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils el darrer mes
d’agost, s’ha tornat a demostrar que la majoria de terroristes gihadistes són captats i
adoctrinats a alguns centres de culte islàmic, gestionats per imams que professen una
ideologia salafista o wahabita extremista (en el cas més recent per un imam de la
veïna localitat de Ripoll).
Som conscients que fins ara, en aquesta matèria, hi ha instaurada a la classe política
catalana el discurs del “bonisme” dins d’una aparent correcció que no s’atreveix a
afrontar un problema real com aquest. Això condueix a un resultat d’una societat
vulnerable i dèbil. És per això pel que s’han de començar a establir uns mecanismes
de control per evitar mals majors en el futur.
A tota Europa s’adopten mesures per controlar la radicalització de la pràctica islàmica
als municipis. És per això que demanem al Ple del nostre Ajuntament, que des de
l’organisme corresponent municipal es prenguin aquestes mesures en matèria de
seguretat preventiva:
1.- Exigir el certificat d’antecedents penals als imams que exerceixin a les tres
mesquites d’Olot.
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2.- Controlar que els imams tinguin l’acreditació per poder exercir com a tals.
3.- Que es facin seguiments periòdics amb gravacions dels sermons dels imams a les
mesquites.
4.- Demanar la documentació per conèixer la procedència dels fons econòmics i
materials per obrir i mantenir aquestes centres de culte.
Intervé l’Alcalde. La primera moció que tractarem és una moció de Plataforma per
Catalunya per controlar la radicalització de l’islam a les mesquites d'Olot que no va
poder entrar per hores en el Ple passat i que ens la presentarà el senyor Mulleras, té la
paraula.
Intervé el Sr. Mulleras. Un plaer tornar a veure’ls-hi les cares de nou, a la majoria de
vostès, a alguns no els veig la cara perquè s’han posat d’esquena i un plaer fer-ho dins
del marc de la legalitat vigent a l’Estat Espanyol malgrat que aquí veig que des de que
jo me n’he anat d’aquest Ple, doncs falten retrats i falten banderes. Seré breu, ja que
avui hem tingut un Ple molt feixuc, amb paraules de l’amic Josep Guix i pel tema
lògicament dels pressupostos i les ordenances fiscals. El motiu de presentar aquesta
moció és perquè ens ho han demanat molts olotins i olotines als carrers. Des del
passat mes d’agost en què els terroristes van atemptar a Cambrils i a les Rambles de
Barcelona moltes persones estan preocupats, no oblidem que a Olot hi han tres
mesquites. A Olot a part del monotema que tots vostès coneixen, perquè sembla que
aquí portem molts anys i només es parla d’això, doncs també hi han altres
preocupacions i altres inquietuds entre la gent del carrer, nosaltres hem fet aquesta
moció esperant que l’aprovin, imagino, perquè els conec, que buscaran qualsevol
excusa per no votar a favor d’una moció que presenti Plataforma per Catalunya, bé,
això diu molt de la tipologia de gent que fa les coses, jo crec que els hi costarà, els hi
costarà trobar argumentacions per votar en contra d’això que demanem i aquest vot en
contra, després lògicament, ja ens encarregarem que els olotins i olotines s’enterin i
s’assabentin de per què ho fan, jo els recordo que quan jo estava on estan vostès,
Plataforma per Catalunya va estar vuit anys aquí i aquí on estic jo per exemple,
estaven aquests senyors que avui em donen l’esquena, més d’un cop Plataforma per
Catalunya els va aprovar i els va votar a favor de mocions que ells feien perquè crèiem
que eren coses de sentit comú i temes que afavorien a la ciutadania olotina.
Per preservar la pau i la cohesió social i impedir que les mesquites, com va passar a
Ripoll i els imans que estan al davant doncs es radicalitzin i no es converteixin en
fàbriques de gihadistes, doncs en concret posem a la seva votació aquestes quatre
mesures:
1. Exigir el certificat d’antecedents penals als imams que exerceixin a les tres
mesquites d’Olot.
2.- Controlar que els imams tinguin l’acreditació per poder exercir com a tals.
3.- Que es facin seguiments periòdics amb gravacions dels sermons dels imams a les
mesquites.
4.- Demanar la documentació per conèixer la procedència dels fons econòmics i
materials per obrir i mantenir aquestes centres de culte.
Confiem en el seu sentit de la responsabilitat i en el seu seny. Moltes gràcies.
Intervé l’Alcalde. Moltes gràcies senyor Mulleras, en nom de tots els grups contestaré
jo com a Alcalde, la meva resposta és clara, estem absolutament en contra de la
violència, estem absolutament en contra de qualsevol mena de violència i
especialment estem horroritzats d’aquella violència que es pot exercir contra pobres
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ciutadans que estan passejant per un lloc o que estan només purament volent
expressar la seva opinió posant una papereta dins d’una urna, estem absolutament en
contra de qualsevol mena de violència, però això no pot ser que un acabi condemnant
a una determinada comunitat, a un determinat color de pell o un determinat àmbit
social, sinó que creiem que la violència acaba sent un problema individual, acaba
essent un problema de persones que perden el seu seny, que perden el senderi i
perden fins i tot el qualificatiu de persona i per tant nosaltres estem per treballar
individualment, que aquestes persones no puguin fer mal a ningú, dit això, estem
convençuts que Olot és una ciutat on la convivència és un dels nostres valors, això ens
ho reconeixen a pertot, és sovint que ve gent aquí a preguntar com treballem i com es
fan les coses, i quin és el model de convivència que hi ha a la ciutat, hem sortit fins i
tot en mitjans internacionals com a exemple i crec que això ve sobretot a nivell
educatiu, d’aquesta famosa mesura que varem fer de repartir els nois amb necessitats
educatives especials entre totes les escoles d'Olot, fins i tot les escoles concertades i
fins i tot les escoles privades, això que no ve d’ara, sinó que fa anys i anys i anys que
s’està fent, ha permès que la integració i la bona convivència a la nostra ciutat sigui
una norma i estem absolutament disposats i compromesos a mantenir-ho i a estimularho. Ens sembla que la seva emoció de les coses que ens proposa res va en aquesta
línia i per tant hi votarem en contra, i torna a tenir la paraula senyor Mulleras si vol
afegir-hi alguna cosa.
Intervé el Sr. Mulleras. La veritat és que no esperava res més de vostès. Gràcies.
Sotmesa la proposta a votació queda rebutjada per unanimitat.
14. - MOCIÓ D'OeC, PSC, ERC, PdeCAT - DC EN DEFENSA DE L'EDUCACIÓ COM
A EINA DE COHESIÓ.
Núm. de referència : X2017026205
Núm. expedient: SG022017000039

El desenvolupament d’una Educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha
estat un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria
dels partits polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció
d’una única xarxa educativa que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística de
Catalunya com un valor que permet reforçar la comunitat ha evitat la creació de
segregació educativa i, per tant, de major exclusió social. Que, tot i les retallades
patides a l’educació pública i la manca de recursos suficients com per fer un model
més potent d’escola inclusiva, Catalunya avui tingui un bon model educatiu i
d’immersió lingüística reconegut internacionalment és un èxit compartit per tota la
comunitat educativa catalana dels darrers 40 anys.
És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació que les persones podem ser més
autònomes, més critiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per
exemple, avui, les escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de les
famílies nouvingudes d’arreu del món. En aquest sentit, és indubtable que tot i que els
fets socials i polítics que Catalunya està vivint afecten la dinàmica educativa dels
nostres centres cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de les educadores
i els educadors perquè puguin seguir educant els nostres infants i joves de la millor
manera possible.
Per això, les declaracions formulades els darrers dies per destacats membres del
govern espanyol i de les formacions polítiques del PP i C’s, a través dels mitjans de
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comunicació, en què es titlla el sistema educatiu a Catalunya com un sistema
adoctrinador de l’independentisme i de l’antiespanyolisme són un greu error i una
simplificació malintencionada. Se simplifica la realitat de manera interessada a
l’equiparar l’educació en una llengua amb l’adoctrinament en una ideologia. No és
raonable amagar la incapacitat del govern central i els seus socis per resoldre el
conflicte polític entre Catalunya i Espanya de manera dialogada fent una ofensiva de
crítica generalitzada contra el sistema educatiu català.
Un error que afecta greument a un sistema educatiu ja prou sensible per l’impacte de
la situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de la crisi el 2009, i que
només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el funcionament del sistema educatiu,
el currículum del qual ve predeterminat en més de dues terceres parts pel govern
central. Si el model curricular a Catalunya és adoctrinador, aleshores el principal
responsable hauria de ser el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari breu
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que
estiguin generant cap segregació dels nens i nenes en funció de l’opinió política dels
seus pares i mares.
Cap informe ni estudi, nacional o internacional, així ho constata. Els resultats del
Servei Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un
exemple de transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu. Són molts els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut
internacionalment de l’escola catalana i en català. D’allò que sí tenim evidències és
dels intents adoctrinadors que el govern espanyol del PP, i ara amb el suport de C’s,
pretén fer a les escoles catalanes. La LOMCE és un instrument que va néixer, entre
d’altres, amb aquesta voluntat: només cal recordar les paraules del ministre Wert en
seu parlamentària ja al 2012, quan va afirmar que l’objectiu d’aquesta llei era
“espanyolitzar els infants catalans”. Les sospites infundades d’adoctrinament sovint es
relacionen amb el model d’immersió lingüística català. Aquestes declaracions
públiques, que en el marc actual no fan cap bon servei a la convivència i l’èxit educatiu
a les escoles, resulten tota una provocació innecessària. Novament es fereix un
sistema educatiu que, en un termini molt curt de temps, ha hagut de gestionar la
complexitat dels efectes d’un terrible atemptat terrorista, i d’una violència brutal sense
precedents als seus equipaments per part de les forces de seguretat de l’estat.
Afirmen de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins
partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se, i
s’allunyen encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari pacte educatiu. En
definitiva, l’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb tots i
cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten
trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics.
Per tots aquests motius, es proposen els següents
ACORDS
Primer.- Afirmem que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat,
convivència, democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre treballar per la
igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones critiques, lliures i autònomes. L’escola
catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social indispensable a
Catalunya.
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Segon.- Defensem la professionalitat dels equips educatius i afirmem que
conjuntament amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa són
el puntal del sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.
Tercer.- Vetllem per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de
missatges mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els
centres educatius.
Quart.- Exigim una rectificació pública a PP i C’s per les sospites infonamentades
sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya, i un reconeixement explícit al
professorat català per la seva capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat
d’idees i valors, i la diversitat, en un marc de drets humans.
Cinquè.- Instem al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre
suposats "adoctrinament ideològics" que havia sol·licitat a la Conselleria
d’Ensenyament, però que no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la
situació política que viu el país.
Sisè.- Sol·licitem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
emprengui les mesures necessàries per a mantenir la cohesió i convivència dins a les
escoles en el marc del model educatiu que ens hem donat.
Setè.- Expressem el suport d’aquesta corporació al model d’escola catalana en llengua
i continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de
descrèdit malintencionats.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de
Catalunya, a les Associacions de Mares i Pares, al Consell Escolar Municipal d’Olot i a
les direccions dels centres educatius del municipi, a la FMC i ACM, i a CCOO, UGT i
USTEC.
Presenta la moció el Sr. Garcia en representació dels grups municipals OeC, PSC,
ERC i PdeCAT. Els darrers dies destacats membres del PP i de Ciutadans han titllat el
sistema educatiu català com adoctrinador de l’independentisme i d’incitar a l’odi a tot
allò que és espanyol, s’ha simplificat d’una manera malintencionada a l’equiparar
educació en una llengua, amb l’adoctrinament en una ideologia, si fos així caldria que
pensessin ells que és el mateix cas el seu, si parlem d’adoctrinament sols cal recordar
la LOMCE, instrument que va néixer entre d’altres raons i en paraules del ministre
Wert per espanyolitzar els infants catalans, crec que l’ensenyament l’han agafat com
un recurs més per amagar la seva incapacitat per resoldre un conflicte polític entre
Catalunya i Espanya, un conflicte que necessita unes formes dialogades i l’altra
intenció evidentment és intentar arremblar algun vot més a Espanya. El model
d’immersió lingüística català és un model d’èxit educatiu que en poc temps ha tingut
que gestionar la complexitat de l’efecte d’un terrible atemptat terrorista i d’una violència
sense precedents als seus equipaments per part de les forces de seguretat de l'Estat,
aquells que se suposa que havien de protegir-los, són molts els informes i estudis que
reflecteixen l’èxit reconegut internacionalment de l’escola catalana i en català, utilitzar
l’educació amb fins partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauríem de
traspassar. Amb el diputat de Ciutadans Toni Cantó, els nostres escenaris han perdut
un actor normalet i el Parlament Espanyol ha guanyat un grandíssim incompetent, per
tot plegat proposem els següents acords.
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Tot seguit el Sr. Garcia llegeix els acords de la moció.
Intervé la Sra. Descals en nom del grup municipal CUP. Totalment d’acord amb la
moció, l’únic que hem pensat que no l’hem volgut presentar conjuntament perquè hi
havia el Partit Socialista, com a senyal de protesta pel seu recolzament a l’aplicació de
l'Article 155, però aprovarem la moció.
Intervé la Sra. Casanovas en nom del grup municipal ERC. Jo voldria començar
recordant que ja en temps de la República també hi havia grans pedagogs que van
donar com a fruit un model educatiu exemplar, les escoles republicanes eren un
exemple internacional i es convertí en un país capdavanter en la pedagogia d’Europa.
Actualment Catalunya té un bon model educatiu i d’immersió lingüística reconegut
també internacionalment des de fa més de 40 anys, l’educació de Catalunya ha estat i
és una eina de promoció i de cohesió social com en pocs llocs de tota Europa els
podem trobar, amb un cos de docents que són compromesos i amb molta dedicació,
ara amb el Partit Popular i Ciutadans es vol enfonsar aquest model educatiu perquè el
titllen d’adoctrinador, independentista i antifeixista i ho diuen amb una gran arrogància i
amb una gran prepotència malintencionada, no fa pas massa el ministre Wert sí que
va voler adoctrinar i ens deia que s’havia d’espanyolitzar els infants catalans, ara amb
els nous atacs intenten trencar el nostre sistema educatiu i afavorir els seus interessos
polítics i mai mirant la vessant pedagògica. Només em queda constatar que ara fins i
tot s’ha atacat directament a les escoles i els infants i els docents olotins, no hem sentit
de part de la regidoria d'Educació, cap manifestació pública i contundent en repulsa
d’aquestes declaracions, tan sols una tèbia intervenció en el Ple Municipal, ens hauria
agradat més fermesa i més contundència en la crítica i en la defensa d’aquest model
educatiu que tant ens enorgulleix i on tot el cos docent hi estan tan implicats i molt
sovint recolzats per les AMiPES, no en va, està demostrat l’èxit formatiu dels nostres
estudiants, evidentment votarem a favor.
Intervé el Sr. Mir en representació del grup municipal PSC. Bé en tot cas sap greu que
en una moció que presentem conjuntament hi hagin retrets d’aquest tipus però bé en
tot cas, ni sóc tebi, ni tenim cap mena de dubte que aquesta moció la defensarem. Allà
on calgui i com calgui, amb la força que calgui perquè estem per aquesta Xarxa de
Única d’Educació que tenim a Catalunya, iniciada fa molts anys per una gran
pedagoga, la Marta Mata, i continuada per molta altra gent i que s’ha valorat com un
model a seguir aquí i a molts altres llocs, hi ha hagut altres comunitats educatives que
han escollit altres models diferents, a nosaltres ens sembla que aquest el varem
endevinar, és un model d’èxit reconegut que afavoreix, com ha dit en Xevi, la cohesió
social i que afavoreix també els bons resultats educatius, a Catalunya tots els resultats
que s’han publicat en els últims anys, sempre estem en les millors posicions del
rànquing estatal, també en totes les matèries, però també llengua castellana i per tant
creiem que no té cap mena de sentit les declaracions que aquests dies hem sentit a
membres del PP i de Ciutadans, que entenc que o són intencionades o que són fruit
d’un absolut desconeixement del sistema educatiu català que també és possible, que
no hagin trepitjat mai una aula ni un institut del nostre país.
Avui més que repetir el que ja ha dit en Xevi, que crec que ha explicat molt bé l’esperit
de la moció i també els acords i com que entenc que aprovarem per unanimitat
aquesta moció, vull fer la intervenció més de proximitat, som regidors i regidores que a
diferència dels que han fet aquestes declaracions entenc que sí que coneixem de prop
quina educació tenim a la nostra ciutat, quin és el nostre servei educatiu a Olot, quines
aules tenim i quins professionals tenim a les nostres aules, per tant jo crec que amb
coneixement de causa i amb coneixement a la proximitat i sabent com treballen els
nostres educadors a la nostra ciutat, podem rebutjar clarament en el marc de la nostra

Mod ACTS_DP06

72

ciutat aquestes afirmacions. Des del coneixement proper el que volem fer és aprofitar,
jo m’agradaria aprofitar en nom de l’equip de govern, aquesta moció per reconèixer
una vegada més, sé que ho hem fet moltes vegades però no em cansaré de fer-ho, la
feina que fan els docents a les aules de la nostra ciutat, tenim un model educatiu olotí
com ha dit molt bé l’alcalde, que a més a més de treballar en aquesta Xarxa Única
Educativa hi tenim incorporat un element, un valor afegit, en el tema de distribució
equilibrada de l’alumnat en els centres educatius públics i concertats que això s’ha fet
per voluntat de l’administració però també la gran feina que es fa des dels centres els
equips directius, els tutors i els mestres pel que fa a l’acollida, a l’adaptació d’aquests
alumnes, l’orientació amb els recursos que tenim que segurament són escassos i en
tinguéssim més ho podrien fer millor, però es fa amb un grau d’èxit realment important,
per tant en aquest sentit aprofitaria aquesta moció per des del coneixement del que
està passant a les nostres aules i dos grans professionals que hi tenim treballant,
felicitar-los per la bona feina que fan i donar suport des de l’equip de govern a aquesta
feina i als professionals de l’educació que tenim i evidentment votarem a favor dels
acords, perquè es compleixin els acords que hi ha expressats en aquesta moció.
Es dona la proposta per aprovada.
15. - MOCIÓ DE SUPORT A LA INDEPENDÈNCIA
Núm. de referència : X2017026219
Núm. expedient: SG022017000040

El dia 10 d’octubre Catalunya va fer el pas definitiu cap a la llibertat, culminant un
procés llarg impulsat pels ciutadans i ciutadanes. El Parlament català obeint el mandat
democràtic de la ciutadania i recollint el sentiment del poble expressat a les urnes al
referèndum d’autodeterminació del dia 1 d’octubre va declarar que Catalunya esdevé
un Estat independent en forma de república. La declaració feta pel president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, és l’única sortida per protegir la ciutadania, els seus
drets fonamentals i les institucions catalanes. Posteriorment, per fer palesa la mà
estesa permanent al diàleg i el tarannà del poble de Catalunya, la implantació de la
república va quedar en suspens per facilitar un procés de mediació i diàleg
internacional que ha de tenir lloc les properes setmanes.
El mateix dia 10 al vespre, un cop acabat el Ple, el president i els consellers i
conselleres de la Generalitat així com la presidenta del Parlament i la majoria absoluta
dels diputats i diputades varen signar la “Declaració dels representats de Catalunya”.
El text, declara la constitució de la República catalana, com a Estat independent i
sobirà, de dret, democràtic i social i inicia el procés constituent, democràtic, de base
ciutadana, transversal, participatiu i vinculant. La declaració d’independència també
disposa l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la
República i afirma la voluntat d’iniciar negociacions amb l’Estat espanyol.
Per tot això proposem els següents acords
PRIMER.- Donar suport a la declaració d’independència signada el dia 10 d’octubre
pel president i els consellers i conselleres de la Generalitat, per la presidenta del
Parlament de Catalunya i per la majoria absoluta de diputats i diputades del Parlament.
SEGON.- Manifestar la voluntat de diàleg de Catalunya a través de la mediació
internacional.
TERCER.- Instar a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a
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intervenir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del
procés negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.
QUART.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), i Amnistia Internacional,
l’aprovació de la present moció.
Presenta la moció la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Avui ha estat
un dia molt intens, sembla que les sensacions són realment bones en aquest moment i
per tant doncs podem presentar tranquils em sembla aquesta moció de suport a la
independència, en l’esborrany de la pre-acta ja hi ha una mica l’explicació del perquè
però nosaltres per no allargar-nos molt ens agradaria llegir exactament una part del
document que van signar els diputats i diputades de la CUP i de Junts pel Sí el dia 10
d’octubre en el Parlament, perquè tinguem la sensació realment del que anem a fer i
del que esperem que demà el nostre Parlament faci. Construïm la República Catalana
com a estat independent, sobirà, de dret democràtic i social, disposem l’entrada en
vigor de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República, iniciem el procés
constituent democràtic de base ciutadana transversal participatiu i vinculant, afirmem
la voluntat d’obrir negociacions amb l'Estat Espanyol sense condicionants previs
adreçades a establir un règim de col·laboració en benefici de les dues parts, les
negociacions hauran de ser necessàriament en peu d’igualtat. Posem en coneixement
de la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea la constitució de la
República Catalana i la proposta de negociacions amb l'Estat espanyol, instem a la
comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir per aturar la
violació de drets civils i polítics en curs i a fer el seguiment del procés negociador amb
l'Estat espanyol i ser-ne testimonis, manifestem la voluntat de constitució d’un projecte
europeu que reforci els drets socials i democràtics de la ciutadania així com el
compromís de continuar aplicant sense solució de continuïtat i de manera unilateral les
normes de l’ordenament jurídic de la Unió Europea i les de l’ordenament de l'Estat
Espanyol i l’Autonòmic Català que transposen aquesta normativa, afirmem que
Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar-se tan ràpidament com sigui possible a
la Comunitat Internacional, el nou Estat es compromet a respectar obligacions
internacionals que s’apliquen actualment en el seu territori i continuar sent part dels
tractats internacionals dels quals és part el Regne d'Espanya, apel·lem als estats i a
les organitzacions internacionals a reconèixer la República Catalana com a estat
independent i sobirà, instem al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures
necessàries per fer possible la plena efectivitat d’aquesta declaració d’independència i
de les previsions de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Fem una
crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la República Catalana a fer-nos
dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un Estat que tradueixi en acció i
conducta les inspiracions col·lectives els legítims representants del poble de
Catalunya.
Aquest text que llegit és realment emotiu i que deixa molt clar què és el que hi ha la
voluntat de fer, és el que nosaltres volem proposar en aquest Ple i per això manifestem
els següents acords.
Tot seguit la Sra. Barnadas llegeix els acords de la moció que es proposa aprovar.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Respecte aquesta moció dir en
principi tots el diagnòstic de la situació, els problemes que han dut al moment actual en
què ens trobem els compartim, el que no compartim és el com donar-li solució, és
conegut que nosaltres i en aquest Ple el tema s’ha debatut moltes vegades, defensem
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un referèndum acordat i pactat, sóc conscient també de les grans dificultats que això
pot suposar, els Comuns de fet, jo també he dit en aquest Ple que em sembla i no dic
que sigui una cosa bona o dolenta, és senzillament un fet, ens sembla que som
segurament el partit que reflexa millor la societat catalana, en el nostre sí, tant entre
els militants com entre els votants, hi ha independentistes, hi ha federalistes i
confederalistes, hi ha unionistes i ho dic no com un orgull sinó també una mica
gestionar això també és un problema. Em sembla que no cal dir-ho però en tot cas ho
remarco que si algú fa aquesta interpretació, no som antiindependentistes, vull dir que
no ens trobem en aquesta situació i el que si que ens trobem que passa tot sovint es
que com a mínim més potser a les xarxes socials i opinadors el tema de la
equidistància i a més es diu com una cosa dolenta i en aquest sentit si m’ho permeten
voldria llegir un article del Manel Lucas, que en parla precisament sobre aquest fet i
amb el qual em trobo força ben reflexat i quan acabi de llegir-lo, el que faré és sortir
perquè com no vull votar cap de les tres opcions que tinc sobre la mà, però que
sapigueu que no és en el mateix sentit que he fet fa un moment sinó que em sembla
que amb l’explicació que dono ara i de la lectura de l’article, espero que se m’entengui
bé.
El Manel Lucas, el títol és “Equidistància, una interpretació històrica”, diu, els acusats
equidistants, sempre es formula això com un concepte, com una acusació, aquests
han estat molts i diversos, durant la darrera legislatura de Jordi Pujol, en plena agonia
del bipartidisme imperfecte de CiU i PSC, socialistes i convergents van popularitzar el
terme equidistància per definir l’estratègia d’Esquerra Republicana, un partit que en
aquells moments estava en ple creixement sota la direcció d’en Carod-Rovira. Insistien
un cop i un altre a rebutjar el concepte equidistància aquests que donava per suposat
que la política catalana era essencial binària i que qualsevol partit havia de situar-se
en un punt determinat, en un extrem o l’altre, i demana perdó pel concepte extrem, els
republicans afirmaven que ells tenien una proposta política diferent, un altre projecte,
una altra idea del que necessitava Catalunya, una idea que negava la simple dualitat
sociovergent, ni cal dir que en el cosmos polític i mediàtic dominant no servia de gaire,
com passa ara, tanta insistència i la premsa i les declaracions dels polítics repetien
una vegada i una altra la teoria de l’equidistància d'Esquerra amb entusiasme.
Al voltant del canvi de segle i després del fracàs d’uns contactes del Govern del PP
amb ETA, Aznar va intentar criminalitzar qualsevol mínima discrepància en la lluita
contra el terrorisme recuperant el concepte d’equidistància, PNV i PSOE van rebre
l’acusació cada cop que no s’alineaven amb la disciplina de la política governamental,
en els dos casos i cada cop que s’utilitza el concepte en el que es defineix com a
equidistància, és més aviat una dissidència general, una voluntat de no sotmetre’s al
marc conceptual majoritari, una negació dels límits del discurs oficial, un heretgia fent
servir termes religiosos i aquesta heretgia resultava llavors, resulta sempre, molt més
incòmoda que la posició dels que se situen enfront de tu però en la mateixa línia,
perquè aquests últims accepten el joc oficial mentre que els heretges, els dissidents
del discurs, plantegen unes altres regles, un altre marc. Aquests dies tornem a sentir
parlar d’equidistància com en aquell temps en què Carod o Huguet per exemple,
patien l’assetjament polític mediàtic, patien i es defensaven com podien conscients
que no tenien capacitat d’influir en els grans mitjans llavors, ni tenien el recurs d’avui a
les xarxes socials, suposant que ja és molt suposar que aquestes xarxes segueixen
patrons diferents. Sentim parlar doncs un altre cop d’equidistància en sentit negatiu
com a sinònim de tebiesa o encara pitjor d’indefinició oportunista, quan s’ha
d’interpretar o pot interpretar-se també com una intenció de desmarcar-se textualment,
de sortir del marc oficial o utilitzant una altra literalitat, com a rebuig a l’alineament a
incorporar-se a una línia definida per les dues puntes enfrontades. Com ensenya la
història, els acusats d’equidistants, perquè com diem sempre es formula el concepte
com a acusació, han estat molts i diversos.
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Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Gràcies Xevi pel text, el
que sí que probablement amb moltes coses ens has fet reflexionar, però sí que a mi
m’agradaria comentar que en certs moments cal posicionar-se i ens sembla que això
és anar redundant sobre una teoria de l’equidistància o de la no alienació, ningú us
està dient que us alineeu, ningú, senzillament és una qüestió de democràcia, sí o no, i
en aquest sentit no entraré més perquè no cal, res més, només volia dir això, que hi
votarem a favor.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Bé, com hem repetit moltes
vegades en aquest plenari que s’han portat mocions en aquesta línia, el nostre pacte
de govern amb el PDeCAT en aquests moments ens permet doncs votar diferent en
temes que no afectin directament la ciutat i per tant en resposta a aquest pacte de
govern i en resposta al nostre programa electoral i també en resposta a la nostra
proposta, nosaltres no som independentistes, ho hem dit moltes vegades en aquest
plenari, ho hem defensat, som federalistes, estem d’acord amb una altra estructura per
a Catalunya, estimem molt el país però nosaltres volem un altre tipus de sortida per a
Catalunya que és l’estat federal i en tot cas doncs sí que hi estem d’acord, i ho hem dit
en aquest plenari, amb un referèndum acordat i pactat amb l’Estat, amb una reforma
de la Constitució que ens porti a aquest escenari, per tant doncs per a la convivència
de Catalunya en aquests moments i per tot el que deriva de la nostra proposta, doncs
en principi avui en aquesta moció que presenta Esquerra Republicana votarem en
contra.
Un aclariment en tot cas a la Sra. Descals que em va dir que nosaltres havíem votat a
favor de l’aplicació de l’article de la Constitució, varem votar en contra, en aquest
plenari, no, ens varem abstenir en una moció però varem votar a favor de la moció que
presentava, no, no, era per aclarir-ho.
Intervé el Sr. Berga en representació del grup municipal PdeCat. Una moció de suport
a la independència a la vigília, la veritat és que portem tants anys en aquest
Ajuntament votant mocions, amb màniga curta, amb jersei, sobre aquest tema que
dius, escolta, fins aquí hem arribat, avui ho tenim i és veritat que moltíssimes vegades
se’ns han barrejat sentiments de determinació, de preocupació, però avui domina la
il·lusió, avui estem a la vigília, ens han fet patir avui a tots, o alguns, ens han fet patir
molt però la veritat és que estem il·lusionadíssim amb el dia que ve demà i per tant,
escolta, mira aquesta intervenció val per aquesta i per la següent, que em penso que
va exactament del mateix o gairebé del mateix, cap dubte, la votem a favor aquesta.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 3
CUP), 3 vots en contra (PSC), 1 abstenció (OeC).
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP D’APLICACIÓ DELS RESULTATS DEL
REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Com que hem aprovat
vàries mocions en aquest sentit, avui, sembla que finalment demà es proclamarà la
República, retirarem aquesta moció, si es pot fer.
Intervé l’Alcalde. Per tant senyora Secretaria, la donaríem per retirada i avançaríem.
17.- MOCIÓ D'ERC, OeC I CUP PER EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS
PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, JORDI SÀNCHEZ, I
D’ÒMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART.
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Núm. de referència : X2017026330
Núm. expedient: SG022017000043

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb
diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la
base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha
estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans
de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Olot
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
TERCER.- Fer una crida a respondre de manera coordinada i continuada davant de
qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals sense descartar cap forma
pacífica i consensuada de mobilització i resposta de país.
QUART.- Rebutjar la judicialització de la vida política amb què l’Estat espanyol dona
resposta a un conflicte polític que requereix solucions dialogades i democràtiques.
CINQUÈ.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
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SISÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
SETÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM),
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a les delegacions locals i
comarcals d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana l’aprovació de la
present moció.
Presenten la moció la Sra. Núria Torres i el Sr. Josep Ferrés, en representació de
d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana que llegeixen el text de la moció.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. La narració judicial dels fets
distorsionen la realitat dels dies 20 i 21 de setembre, on les manifestacions no només
van ser pacífiques sinó que els presidents d’aquestes entitats, encausats per sedició
que és una acusació pròpia de conflictes bèl·lics, van ser ells precisament els que van
mediar amb els agents de la Guàrdia Civil i van conduir la protesta per vies
democràtiques de defensa de la llibertat d’expressió i de reunió. Afirmem que les
llibertats d’expressió, reunió i manifestació i d’altres que han estat vulnerades les
darreres setmanes a Catalunya, com les d’informació, correspondència i privacitat
suposen un atac als drets democràtics més fonamentals sobre els quals se sustenten
les organitzacions democràtiques, és absolutament intolerable en qualsevol
democràcia empresonar portaveus de la societat civil per les seves idees polítiques i
manifestacions absolutament pacífiques, reprovem que decisions inoportunes
contribueixen a augmentar la tensió social i provoquin fractures en la convivència en
els nostres pobles i ciutats, volem dialogar, volem un acord, no volem alimentar una
espiral de reacció a actuacions extremades que posin en perill aquestes voluntats, les
iniciatives per construir un espai de diàleg que tots plegats necessitem amb urgència.
Intervé el Sr. Rubió, en representació de grup municipal CUP. Des d’aquí Jordis estem
amb vosaltres. Avui són els Jordis però demà podem ser algú dels que estem aquí
avui que realment vol la independència d’una part dels Països Catalans, però no ens
agradaria tampoc deixar de dir que no són els primers presos polítics que existeixen
en aquest Estat, aquest Estat ens té acostumades a tenir presos polítics, recordem el
“Comando Dixan”, recordem el cas de la casa ocupada HAMSA, companys
anarquistes, els joves d’Altsasu que fa molts dies que estan empresonats, per tant la
mateixa força que els hi donem als Jordis, tota la solidaritat també per a tots els presos
i totes les preses polítiques d’aquest país, i res més, que no ens aturaran i que gràcies
per presentar aquestes mocions.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Agrair tan a la Núria
com al Josep a fer aquesta moció i traslladar-los, que ja ho hem fet, però des
d'Esquerra i suposo que de tots els partits el nostre escalf i suport que com a persones
properes penso que no fa nosa. Jo conec a la Txell, que és la dona d’en Jordi Cuixart,
perquè també li agrada molt la música i ha vingut aquí a Olot a cantar i aquestes coses
i a mi em va fer molta impressió el vídeo que van penjar elles dues, la d’en Jordi
Sanchez i de la Txell perquè amb aquesta acció del Govern Espanyol i de l’Estat
Espanyol d’empresonar per motius polítics els dos Jordis el que volien és fer-nos por i
em sembla que elles van demostrar quin és el camí, de la fermesa i de continuar
endavant i com es diu aquests dies, de no fer un pas enrere i si tenim un mandat
popular, ara a més a més tenim dues persones que no podem fallar o sigui que fins al
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final i gas i República.
Intervé el Sr. Alcalde, en representació del grup municipal PdeCAT. Primer de tot
també agrair òbviament que hàgiu vingut a presentar-nos aquesta moció, què hem de
dir d’aquesta moció que no s’hagi dit fins ara, hem de tenir molt clar i crec que ningú
en té cap dubte, que en cap moment no respon a criteris legals i que posa en total
evidència la inexistència del principi de separació de poders de l’Estat Espanyol i com
no a un ús partidista de la Fiscalia i la vulneració de drets fonamentals, en definitiva,
un abús del dret. Referent a l’empresonament provisional dels Jordis voldria fer unes
apreciacions jurídiques i que en aquest cas també ha estat així expressat per més d’un
miler de juristes, primer de tot, els fets que han donat lloc a aquesta imputació no
poden constituir un delicte de sedició d’acord amb el Codi Penal vigent, segon,
l’Audiència Nacional no és el tribunal competent i hauria de ser un jutjat d’instrucció
amb la seu a Catalunya, tercer, en cap cas es donen els supòsits per dictar presó
provisional pel que hem de condemnar rotundament la detenció i empresonament de
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, considerant totalment inacceptable la persecució judicial
de persones per les seves idees polítiques, pel que estem davant de la vulneració de
les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals i
la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un
Estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. També vull remarcar i lloar en
tot moment la seva tasca davant l’ANC i Òmnium Cultural, aquesta ha estat exemplar i
com no pot ser d’una altra manera i en tot moment ha estat cívica i pacífica, pel que
demanem la llibertat immediata de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i exigim justícia i
òbviament votarem a favor.
Es dona la moció aprovada per unanimitat.
18. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC, CUP, PdeCAT - DC I OeC PER
DENUNCIAR LA BRUTALITAT POLICIAL DEL PASSAT 1 D'OCTUBRE I
DECLARAR PERSONES NON GRATES EL DELEGAT DEL GOVERN D'ESPANYA
A CATALUNYA, I AL REI D'ESPANYA.
Núm. de referència : X2017026347
Núm. expedient: SG022017000045

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Olot
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Solidaritzar-nos i donar tot el suport a les persones ferides durant les
càrregues policials durant el referèndum del 1 d’Octubre
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TERCER.- Reconèixer l’actitud de compromís i de resistència popular no violenta de
les més de 2 milions de persones que van defensar els seus col.legis i van expressarse a les urnes tot i l’escenari de terror que va imposar l’estat Espanyol
QUART.- Reprovar públicament els cossos de la Guàrdia Civil i la Policia nacional per
la seva acció del 1 d’Octubre
CINQUÊ.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
SISÉ.- Exigir que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats per els
danys personals i materials conseqüència de la brutal repressió. I així exigir a l’Estat
Espanyol el rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les persones o als
equipament i espais públics o privats.
SETÉ.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
VUITÉ.- Evidenciar la falta d’imparcialitat del cap de l’estat, la seva violència verbal
cap als ciutadans de Catalunya, la seva falta de reconeixement de les agressions
policials que van patir els ciutadans de Catalunya i en resum de la seva dimissió com a
Cap d’Estat de tots els Espanyols, en el seu discurs del 3 d’Octubre, en conseqüència
declarar a Felip VI persona non grata al nostre municipi.
NOVÉ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
DESÉ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
ONZÉ.- Traslladar l’acord al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, a la Federación Española
de Municipios y Provincias, al Govern de l’estat Espanyol i als grups del Parlament
Europeu.
Presenta la moció la Sra. Barnadas. Aquesta és una moció treballada i per tots els
grups i realment varem fer una feina de posar-la en comú i per tant, és allò que no ens
hi varem afegir sinó que realment la varem anar construint entre tots. Bé, avui sentia,
està explicat aquí la moció, però avui sentia venint amb el cotxe cap a aquest Ple, la
senyora Arrimadas que s’estranyava que la declaressin non grata, no recordo ara quin
poble del Maresme, Llavaneres correcte, i per tant és una reflexió bastant simple, ella
deia que la declaraven non grata per les seves idees i no volem fer això, nosaltres no
declarem non grat ningú per les seves idees, sinó pel fet de com apliquen aquestes
idees i de l’ús que fan d’aquestes idees per tant tinguem molt clar que, i ho hem dit
vegades, quan algú ens insulta, ens pega, no ens deixa parlar, vulnera els nostres
drets, ataca a les nostres famílies, els nostres amics, els nostres veïns, no seria
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normal que el rebéssim a casa nostra amb els braços oberts i li muntéssim una festa i
per tant jo penso que la intenció d’aquesta moció és clarament aquesta.
Tot seguit la Sra. Barnadas passa a llegir el acords de la moció.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Tots hem vist les imatges
d’aquesta brutalitat contra persones indefenses, el delicte de les quals era voler votar
lliurement, expressar-se en llibertat, aquesta brutalitat no ha estat una cosa aïllada o
d’elements incontrolats que han fet sense intencionalitat, no, tenien ordres concretes
de fer-ho, què és el pitjor. El que volien, com ha passat i passa amb els Jordis i altres
actuacions, és senzillament imposar la por, por que no han aconseguit imposar, tot el
contrari, han aconseguit que persones que el dia 1 d’octubre no volien anar a votar hi
anessin, que les persones que votaven es refermin encara més en les seves
conviccions i us vull explicar el cas, molt breu, d’un amic, en Xavier Canosa, havia
estat arquitecte municipal a l’Ajuntament d’Olot, regidor d'Iniciativa a l’Ajuntament de
Girona, ell per les seves conviccions polítiques el dia 1 d’octubre no volia anar a votar,
us explico això no perquè m’ho hagi dit ell, he vist un vídeo que va fer arribar a les
xarxes el seu fill, en Xavier en veure les imatges dels atacs de la Policia va decidir
anar al col·legi on ell li tocava anar a votar, no a votar, senzillament a protegir el dret
que les persones que el volien fer el poguessin exercir, va ser un dels col·legis on va
anar la Policia i el van ostiar com us podeu pensar a base de bé, amb el vídeo,
explicant una mica, perquè li queien les llàgrimes no tan, amb aquestes situacions del
mal, sinó de la impotència i el dolor que et trobes i per acabar, del Rei, en fi, no vull dir
res perquè segurament aniria a acompanyar als Jordis i no en tinc cap ganes la veritat.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Aquesta moció com ha
dit la companya regidora portaveu d'Esquerra, l’Anna, s’ha construït de manera
conjunta. Sí que nosaltres en certs punts érem una miqueta més exigents i els
repassaré una mica, demanàvem que aquesta moció recollís declarar la dimissió i
cessament dels màxims responsables polítics de l'operatiu, ampliar aquesta
condecoració de persones non grates a la ciutat, els noms no hi cabrien, Mariano
Rajoy, Pedro Sánchez, Soraya, Albert Rivera, en Zoido, l’Ablanedo però també a la
Unió Europea, la Unió Europea no ha dit res respecte de l’actuació policial de l’1
d’octubre, en Diego Pérez de los Cobos, en De la Mata, un llarg etcètera de
personatges que evidentment no són ni benvinguts aquí i no crec que ho siguin a
gaires llocs del món.
Un altre punt que nosaltres pensàvem que era important destacar perquè se’n parla
molt de manera positiva però els Mossos van tancar dos-cents col·legis electorals,
llavors nosaltres sí que volíem reprovar aquest tancament per part dels Mossos
d'Esquadra que van estar al servei de les forces d’ocupació i de l'Estat Espanyol i res
més, farem un sí, i evidentment perquè nosaltres érem allà, érem defensant els
col·legis, companyes i companys nostres com companys i companyes de totes i tots
els que estem aquí van rebre cops, van rebre maltractes, van rebre vexacions, van
rebre insults, es van haver d’afrontar a situacions que mai s’havien pensat afrontar i
evidentment això no ho podem permetre, com a demòcrates, com a persones
pacífiques i l'única solució que ens queda és que demà vagi bé, que proclamem la
República i comencem el procés constituent i segur que construirem un món on
personatges com els que hem vist avui no hi seran.
Intervé el Sr. Vayreda, en representació del grup municipal PdeCAT. Estem d’acord en
tots els punts, els fets aquests de brutalitat de l’1 d’octubre ens van colpir a tots, de fet
podíem haver estat nosaltres mateixos o veïns o familiars nostres si ens hagués tocat
a Olot i a la Garrotxa, per tant ens sembla que no n’hi ha prou en condemnar-ho sinó
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també a demanar responsabilitats i no oblidar-ho i per tant com deia també en Xavier,
van ser accions pensades i planificades i per tant això té noms i cognoms i votarem a
favor.
Intervé el Sr. Rubió. Només una petita cosa, agrair a l'Associació Cultural La Greda
que va fer un mural on l’Ajuntament té parets en propietat per a aquest servei, des
d’aquí jo crec que aquest Plenari hauria d’agrair que hi hagi el mural recordant coses
que no haurien d’haver passat però que sí que és important que no oblidem.
Es dona la moció aprovada per unanimitat.
19.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER DECLARAR DIES HÀBILS ELS
DIES 12 D’OCTUBRE I 6 DE DESEMBRE.
Aquesta moció s’ha retirat de l’ocre del dia a proposta del grup que la presentava.
20.- PRECS I PREGUNTES
Intervé la Sra. Descals.
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.- Un prec que ja ens havia arribat també fa un parell
d’anys i en la primera reunió que varem anar amb el gerent de l'Hospital amb el Sr.
Carles Puig que ja li varem comentar, però ens ha tornat a arribar i era per mirar a
veure si realment passa o no passa i una mica perquè l'Alcalde ho pogués mirar
perquè hi ha persones que van a l'hospital, alguna persona en situació administrativa
irregular, sense papers i que per tant estan empadronats aquí però encara no tenen la
targeta sanitària, això tarda un temps, però aquestes persones en principi tenen tot el
dret a rebre assistència sanitària per urgència i a més a més hi ha una instrucció que
va treure a la Generalitat, la Instrucció 08/2015, que ho explica bastant bé i suposo
que l'hospital deu tenir algun protocol per controlar el turisme sanitari i suposo que
deuen fer servir aquest protocol i a vegades l’apliquen a persones que no haurien
d’aplicar, perquè després se’ls passa una factura, se’ls diu que arribarà a casa una
factura de 140 euros, això pot provocar primera, rumors entre aquestes persones que
es diguin no vagis a l'hospital perquè passa això i això pot complicar a nivell fins i tot
de salut pública, per tant senyor Alcalde li agrairíem que intentés parlar amb el gerent
a veure si passa o no passa això.
Respon l’Alcalde. Demà mateix al matí hi trucaré, de totes maneres em quedo més
tranquil si el varen atendre i el van atendre bé i el que han fet ha estat enviar-li una
factura després al final que en fi, que suposo que això deu ser una qüestió més
administrativa, però demà al matí ho preguntaré i sí aquesta persona té problemes jo
crec que a través de Serveis Socials, n’estic convençut que ho solucionaríem, el que
seria greu és que algú no l’haguessin atès i espero que això no passi mai.
Intervé l’Alcalde com a cloenda de la sessió plenària. Ha estat un Ple llarg i els hi torno
a agrair una vegada més el to, el discurs, la manera de discutir, sincerament
moltíssimes gràcies i espero que demà sigui un gran dia i que tinguem tots motius per
celebrar-ho. I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la
paraula, el president aixeca la sessió a les onze de la nit i per constància del que s’hi
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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