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ACTA NÚM. 13 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 23 DE NOVEMBRE DE 2017 

1a CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2017000012 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de novembre de 2017, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de 
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS 
(PdeCAT - DC), amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera 
convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria 
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC),  Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC), 
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), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Anna Barnadas i López (ERC), 
Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà 
i Pujol (ERC), Manel Mitjà i Batlle (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir 
Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís 
Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal 
(OeC).  
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

S’aprova per unanimitat l’acta del Ple extraordinari del 25 d’octubre de 2017. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
Intervé l’Alcalde. Expressar, i tinc la voluntat de fer-ho en cada despatx oficial del Ple 
d’exigir la llibertat de tots els nostres companys i amics empresonats, Consellers del 
Govern de la Generalitat, el Vicepresident, dels Jordis (presidents de l’ANC i de 
l’Òmnium). Exigir la seva llibertat, i espero que el més aviat possible els puguem tenir 
entre nosaltres. I donar compte al Ple que com a Alcalde de la ciutat, i en nom de tota 
la ciutat, he fet arribar cartes a tots els que estan en aquests moments a les presons 
de Madrid; dos d’ells ja m’han contestat, són cartes amables. El que els hi enviava era 
el suport i els ànims de la ciutat, perquè aquesta situació complexa que els hi toca 
viure s’acabi el més aviat possible i que el més aviat possible els tinguem amb 
nosaltres. 
El segon punt és felicitar en nom de la Corporació, si hi estan d’acord, els restaurants, 
tant Les Cols com Ca l’Enric, per haver revalidat les estrelles Michelin que ja tenien i 
que crec que això ajuda a la comarca a tenir un determinat caràcter i a tenir una 
determinada oferta. Per tant si hi estan d’acord els felicitaríem per haver aconseguit 
mantenir aquestes estrelles Michelin. 
El tercer punt també era felicitar tres entitats olotines que fa pocs dies celebraven els 
seus vint-i-cinc anys, i crec que això també és important; sempre diem que a la ciutat li 
donen caràcter les seves entitats i associacions, en aquest cas: l’Associació de dones 
Alba, que penso que fan una feina fantàstica en defensa de les dones, però també en 
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temes de lleure i de formació de persones que ho puguin necessitar i crec que Olot 
n’ha d’estar molt orgullós de tenir una associació tan activa com l’Associació de Dones 
Alba. L’Esbart d’Olot també celebra vint-i-cinc anys, crec que és molt important 
mantenir la cultura tradicional, fer-ho amb la il·lusió que ho fan, ser capaços d’innovar; 
els últims anys han estat presentant danses que crec que són innovadores, la voluntat 
que tenen en continuar treballant per aquesta cultura tradicional nostra, i per tant jo 
crec que també els hem de felicitar. I l’altra és la Casa Cultural de Andalucía, que 
també fan vint-i-cinc anys i jo crec que val la pena que els felicitem perquè han estat 
un element important dins la ciutat, que han estat mantenint tota una sèrie d’activitats a 
les que sempre han tingut una elevada participació. Però a més també, sempre que en 
qualsevol cosa hem pogut necessitar el local que ells es van construir –amb l’ajuda 
d’administracions, i l’ajuntament– sempre han estat disposats a col·laborar i a ajudar-
nos en mil actes de la ciutat. Per tant, si els hi sembla bé i en nom de la Corporació, 
els felicitem i els encoratgem a que continuïn amb aquesta feina que dignifica la nostra 
ciutat. 
I un altre punt que també tenia interès, si els sembla, de fer arribar una felicitació a 
l’equip d’arquitectes Pas 14 integrat per Pere Llimargas i Mireia Torras per la feina que 
han fet al volcà Montsacopa, pel tema del fortí. Són molts els ciutadans que s’han 
dirigit a nosaltres i a mi especialment, felicitant-nos per quin ha estat el resultat final 
que s’ha obtingut amb aquesta actuació, més enllà de si s’havia de fer o no, el resultat 
final crec que dignifica tot aquest espai, i si els hi sembla els hi faríem arribar una 
felicitació.  
 
Demana la paraula el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres 
en tot cas no ens sumaríem a aquesta felicitació perquè no compartim el projecte, no 
entrem a valorar si ens sembla més bé o més malament perquè no és un projecte que 
compartim. Però endavant, si volen. 
 
Respon l’Alcalde. He intentat explicar que no era pel projecte sinó per com ha quedat 
l’espai de dalt. Però cap problema, poden tranquil·lament no afegir-s’hi.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Com que l’altre dia vàrem 
veure que també donava la paraula en aquest punt de felicitacions, i com que ha citat 
les Alba, justament aquest dissabte que és el 25N, tant l’Associació Alba com La Dalla 
són associacions molt actives a la ciutat que organitzen actes i volem reforçar-ho 
perquè com és vist, el tema de la violència masclista és una constant, és un detonant, 
és una lacra que tenim que ens costa molt trobar-hi la solució, però nosaltres pensem 
–com ja estan corrent manifestos aquests dies al voltant d’aquesta celebració– que 
ens sembla com diu Silvia Federici, que la violència és una constant de les vides de 
les dones sota el capitalisme. Ens sembla que és important reforçar que fins que no 
canviem aquest sistema que anomenem capitalisme patriarcal, és molt difícil lluitar i 
abolir i acabar d’una vegada amb la violència contra les dones. No és possible, tal com 
diu el manifest, acabar amb la desigualtat d’homes i dones si no comencem a canviar 
aquest sistema social, aquest mode de vida que vivim, i ens sembla que cal 
reivindicar, dignificar el treball reproductiu, cal que el centre de la nostra vida sigui la 
vida i no pas el capital, i per tant cal capgirar tot aquest sistema. Celebrarem els 25N, 
anirem a les manifestacions, llegirem manifestos, però ens sumem a aquesta frase de 
la Silvia Federici perquè és aquest model capitalista patriarcal el que ens empeny cap 
a aquestes violències que any rere any es van sumant a la llista. 
Només volíem també felicitar les associacions i les entitats que treballen en aquesta 
ciutat per a això.  
 
Intervé l’Alcalde. No sé si era ben bé això però jo felicitava pels 25 anys de vida, i 
potser hi ha altres punts del Ple on és més fàcil presentar això. Però constarà en acta i 
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estic segur que tots ens adherim a la lluita i al rebuig de qualsevol mena de violència i 
especialment aquesta setmana que ho commemorem, contra la violència de gènere. 
A continuació comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la celebració del 
darrer Ple del dia 26 d’octubre:  
 

- de particulars : 13 
- d’entitats : 23 

 
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 9 de novembre, es va desplaçar a Sta. Coloma de Farners on s’hi celebrava la 
Comissió Provincial d’Urbanisme, per tenir una entrevista amb el Sr. AGUSTÍ SERRA, 
Director General d’Urbanisme.  
 
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
- el dia 27 d’octubre,  va assistir a una reunió de seguiment de les obres del Firal i a la 
tarda, va presidir  la inauguració de l’espai de serveis del Volcà Sant Francesc.  
 
- el dia 28 d’octubre va assistir a l’acte de lliurament dels Premis Jordi Pujiula, 
organitzat pel PEHOC, que va tenir lloc al Teatre Principal. 
 
- el dia 1 de novembre, diada de Tots Sants, va presidir l’acte d’Ofrena als Olotins 
Difunts que com cada any se celebra a l’entrada del Cementiri.  
 
- el dia 3 de novembre al matí,es va desplaçar  a Barcelona per assistir a la reunió de 
la Comissió Executiva conjunta de l’AMI i de l’ACM i a la tarda, va presidir la 
concentració que es va fer davant l’Ajuntament en suport als presos polítics i en contra 
de l’aplicació de l’art. 155 
 
x- el dia 4 de novembre, va assistir a l’acte de presentació dels Hereus i Pubilles dels 
diferents barris d’Olot i dels municipis de la Comarca que va tenir lloc al Saló de 
Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 6 de novembre, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster 
carni Innovacc que va tenir lloc a la Sala Gussinyé d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 7 de novembre, va ser present a la reunió dels dos Patronats de l’Hospital, de 
l’antic Sant Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 
- el dia 13 de novembre, va assistir a la reunió d’un Patronat extraordinari de la Caritat.  
 
-  i  el dia 14 de novembre, va assistir a l’Assemblea del Consorci de Vies Verdes que 
va tenir lloc al Saló de Plens de la Diputació de Girona. 
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2017LDEC002954 al  2017LDEC003260. 

 
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 

5.1. - DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 
EVENTUAL 

 
Núm. de referència : X2017028553     
Núm. expedient: SG052017000015 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment 
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que 
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte 
que:  
 
A novembre de 2017, l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que estableix l’article 104 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, tal com recull el següent quadre: 
 
 

Personal eventual màxim  
segons art. 104 bis 

7 

Personal eventual contractat  
a novembre de 2017 

2 
(dedicacions completes) 

Adscripció Serveis generals 

 
Presenta la proposta l’Alcalde. Aquí donaríem compte que en aquest darrer trimestre, 
tal com ens demanen que fem constar, el personal eventual que podríem tenir màxim 
són set persones, continuem tenint dues persones a dedicació completa amb 
adscripció a Serveis Generals.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ PER PART DE L'IMCO DEL PREU 
PÚBLIC DEL LLIBRE "LA MEVA HISTÒRIA DE LA GUERRA, A OLOT" 

 
Núm. de referència : X2017028572     
Núm. expedient: CPG62017000016 
 
Vist que l’Institut Municipal de cultura d’Olot edita la col·lecció Nova Biblioteca Olotina 
en col·laboració amb la Diputació de Girona.  
 
Vist que aquest mes de novembre sortirà a la llum el volum “La meva història de la 
guerra, a Olot” de Maria del Tura Roura, que és una reedició del llibre publicat el 1986 
on explica les seves memòries sobre tot allò que va viure durant la Guerra Civil.  
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.  
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Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei.  
Donat que el preu públic cobreix el cost del servei.  
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’aprovació per part de la Junta de Govern de l’IMCO, de 14 
de novembre de 2017, del preu públic corresponent del llibre inclòs a la col·lecció 
Nova Biblioteca Olotina “La meva història de la guerra, a Olot” de Maria del Tura Roura 
per un import de 12 euros (IVA inclòs). 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Fa referència a l’edició d’un llibre de la Nova Biblioteca 
Olotina, La meva història de la guerra a Olot, escrit per M. del Tura Roura, que és una 
reedició d’un llibre publicat l’any 1986 on explica les seves memòries de tot allò que va 
viure durant la guerra civil. Donat que el preu públic cobreix tot el cost, la Junta de 
Govern de l’IMCO del dia 14 de novembre va aprovar aquest preu públic i avui en 
donem compte al Ple, d’aquesta aprovació. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Núm. de referència : X2017028143     
Núm. expedient: SG012017000026 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dona compte del Decret dictat en 
data 16 de novembre de 2017, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de 
Govern Local, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

 “Vistos 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, i el Decret de data 23 d’octubre de 
2017, que modificava el nomenament de membres de la Junta de Govern 
Local, i del qual se’n va donar compte al Ple de 26 d’octubre de 2017.  
 
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 de data 23 d’octubre de 2017 i establir que els 
membres de la Junta de Govern Local seran:  
 
1. Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA  
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2. Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT  
3. Sr. JORDI ALCALDE i GURT  
4. Sr. JOSEP GELIS i GUIX  
5. Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH  
6. 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. 
 
Tercer.- Aquesta resolució produirà els seus efectes a partir del moment en 
què el ple se’n doni per assabentat” 

 
Es presenten conjuntament els punts 6.1, 6.2 i 6.3 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.2. - NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE 
 
Núm. de referència : X2017028150     
Núm. expedient: SG012017000027 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dona compte del Decret dictat en 
data 16 de novembre de 2017, relatiu al nomenament dels Tinents d’Alcalde, que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

“Vistos els Decrets 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, i el Decret dictat en data 23 d’octubre de 2017, del qual se’n 
va donar compte al Ple de 26 d’octubre de 2017. 
 
DECRETO:  
 
Primer.- Modificar el Decret de data 23 d’octubre de 2017 i establir que els 
Tinents d’Alcalde passen a ser:  
 
1r Tinent d’Alcalde:   Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA 
2n Tinent d’Alcalde:   Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT 
3r Tinent d’Alcalde:   Sr. JORDI ALCALDE i GURT 
4t Tinent d’Alcalde: Sr. JOSEP GELIS i GUIX 
5è Tinent d’Alcalde: Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH 
6è 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. 
 
Tercer.- Aquesta resolució produirà els seus efectes a partir del moment en 
què el ple se’n doni per assabentat” 

 
Es presenten conjuntament els punts 6.1, 6.2 i 6.3 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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6.3. - DELEGACIÓ DE FUNCIONS ALS REGIDORS 
 
Núm. de referència : X2017028829     
Núm. expedient: SG012017000040 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dona compte del Decret dictat en 
data 22 de novembre de 2017, relatiu a la modificació de les delegacions de 
competències als regidors, 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, Decret dictat el 23 de gener de 2017 
del qual se’n va donar compte al Ple de 26 de gener de 2017, i Decret dictat el 23 
d’octubre de 2017 del qual se’n va donar compte al Ple de 26 d’octubre de 2017).  
 
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:  
 
Modificar el decret núm. 2017LDEC003248, i establir les delegacions de 
competències que a continuació es determinen, a favor dels següents regidors: 
 

Primer.- La regidoria d’Educació passa al Sr. Josep Berga i Vayreda:  

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

REGIDORIA D'EDUCACIÓ: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA              

ÀMBIT COMPETENCIAL 
Educació 
Escoles bressol 
Ensenyament reglats (primària i secundària) i no reglats 
Ensenyaments específics: escola de música, escola d’expressió, gent gran,.... 
Desenvolupament del Pla Educatiu de ciutat 
Serveis educatius i Consells Escolars 
Suport infrastructural a les escoles públiques 
Manteniment, neteja, vigilància,.. 

 
FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot (IMEJO) 

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 
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Govern o del Ple. 

 
 

Segon.- La regidoria de Sanitat amplia el seu àmbit, amb les següents 
competències: 
 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

REGIDORIA DE SANITAT:  Sr. JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS  

ÀMBIT COMPETENCIAL 
Salut pública 

Vigilància i control del risc per la salut: derivat de contaminació del medi, de les 
aigües de consum públic, dels productes alimentaris, de la zoonosi, als indrets 
públics i llocs habitats 

Promoció de la salut pública (hàbits saludables i campanyes informatives) 

 
 

Tercer.- La regidoria de Barris i Cooperació quedarà formada pels següents 
regidors: 
 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
REGIDORIA DE BARRIS I COOPERACIÓ:  
 
Com a suport a la tasca de barris del regidor amb delegació específica de 
coordinació veïnal i participació ciutadana es nomenen els següents regidors de 
barri.  
 
Pequín – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
Nucli Antic – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert  
Sant Francesc – Estires – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
 
La Caixa – Sra. Montserrat Torras i Surroca   
Montolivet – Sra. Montserrat Torras i Surroca   
Batet de la Serra – Sra. Montserrat Torras i Surroca   
 
Sant Ferriol – Sr. Josep Gelis i Guix  
Eixample Popular – Sr. Josep Gelis i Guix  
Sant Cristòfor i Masbermat – Sr. Josep Gelis i Guix 
 
Les Planotes – Sra. Maria del Mar Roca i Reixach  
Vivendes Garrotxa - Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
El Xiprer – Sra. Maria del Mar Roca i Reixach  
Morrot - Pla de Baix – Sra. Maria del Mar Roca i Reixach  
 
Sant Miquel - Les Tries – Sr. Josep Berga i Vayreda  
Bonavista – Sr. Josep Berga i Vayreda 
Sant Roc – Sr. Josep Berga i Vayreda 
 
Desemparats – Sr. Jordi Alcalde i Gurt  
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Benavent – Sr. Jordi Alcalde i Gurt 
 
Pla de Dalt - El Cassés – Sra. Núria Zambrano i Costejà  
El Mas Baix i els Turons – Sra. Núria Zambrano i Costejà  
 
Les Fonts – Sr. Josep M. Coma i Punset 
Hostal del Sol – Sr. Josep M. Coma i Punset 

 
 

Quart.- La regidoria d’Empresa i Ocupació amplia el seu àmbit, amb la següent 
competència: 
 
ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 
REGIDORIA D’EMPRESA I OCUPACIÓ: Sra. NÚRIA ZAMBRANO i COSTEJÀ 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Coordinació Brigades SOC 
 
 
Cinquè.-   
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
          

ÀMBIT COMPETENCIAL                                     Sr. JOSEP GELIS i GUIX        

Medi ambient 
Cicle integral de l’aigua; els rius i l’estructura hidràulica 
Protecció i intervenció medi ambient 
Medi natural  
Energies renovables 
Vehicles elèctrics 
Pla Verd 
Horts municipals 
Projecte del riu Fluvià 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL   Sr. JORDI ALCALDE i GURT 
Recollida i eliminació de residus    
Neteja viària 
Campanyes informatives 

 
ÀMBIT COMPETENCIAL   Sra. NÚRIA ZAMBRANO i  
Consum i Oficina de consum  COSTEJÀ 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL   
Prevenció i control ambiental de les activitats Sr. ESTANIS VAYREDA i 

PUIGVERT 
 

FUNCIONS DELEGADES 
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Aquests regidors tenen 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. 

 
Sisè.- Es suprimeix la delegació específica adjunta al regidor de Seguretat.  
 
Es donarà compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i es remetrà anunci 
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Aquesta resolució produirà els seus efectes a partir del moment en què el ple 
se’n doni per assabentat.” 

 
Intervé l’Alcalde. El primer punt és donar compte de resolucions relatives al 
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, el nomenament dels tinents 
d'alcalde i les delegacions genèriques a regidors.  
Bé, com crec que coneixem tots abastament, a resultes del trencament del pacte que 
teníem amb el PSC hem de refer el cartipàs i si els sembla bé parlaré només dels 
canvis que hem fet a nivell a nivell de responsabilitats per part tant de la Junta de 
Govern, com de les delegacions genèriques a les diverses àrees dels regidors en 
aquest punt, que és donar compte. 
A continuació l’Alcalde llegeix les tres propostes de cartipàs de les quals se’n dóna 
compte.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En primer lloc dir als companys 
del PSC que benvinguts a l’oposició. A un polític italià li van preguntar una vegada si 
estar al govern desgastava, i ell va dir que desgastava més estar a l’oposició i em 
sembla que se n’adonaran aviat que això és així.  
Aquests dies hem assistit a diverses propostes de govern per a la ciutat. Una primera 
proposta era el que podríem dir un govern local de la DUI, PdeCAT – DC, ERC i CUP, 
aquesta era una proposta dels companys d’ERC i que si no vaig errat la CUP va 
rebutjar. Una segona proposta va estar govern PdeCAT – DC i ERC que tampoc ha 
estat possible al final, i desconeixem els motius d’aquest no acord.  
He de dir que en un principi m’han sorprès una mica les propostes d’ERC; en primer 
lloc perquè sempre he sentit afirmar que el que era la independència i la qüestió social 
eren indestriables, que anaven absolutament de la mà i que això era així. I amb 
aquesta proposta de govern per a la ciutat hem vist que no, que en tot cas ha primat la 
qüestió nacional i la qüestió social no estava en aquest ordre de prioritats –i  ho dic i 
vaig errat, i si és així demano disculpes als companys–, perquè encara que tampoc 
fóssim necessaris, saben que com a mínim a nosaltres amb la qüestió social ens hi 
podríem trobar i com a mínim poder fer la proposta. És paradigmàtic que en unes 
eleccions en què l’esquerra, i obro parèntesi, amb tots els matisos que vulguem donar 
la paraula a esquerra, siguem majoria a la ciutat d'Olot, resulta que el Govern o la 
força més conservadora –sense que això sigui pejoratiu– ha estat el que més o menys 
durant aquest temps ha anat imposant les seves propostes, amb aportacions dels 
companys del PSC i que continuaran durant aquest any i mig que falta. És per posar 
de manifest que els de l’esquerra –com sovint  es diu– tenim greus  dificultats per 
posar-nos d'acord: sovint posem més l’accent en allò que ens separa, que no amb el 
que ens uneix. Nosaltres a l'inici d'aquest mandat vam fer tot el possible perquè un 
govern d'esquerres fos possible a la ciutat d'Olot, perquè enteníem que era el que els 
ciutadans van expressar amb el seu vot. Avui no tenim ni govern d’esquerres, ni 
govern dels anomenats partits independentistes; constatar que és una trista realitat. 
Nosaltres, pel que és la nostra representació d'un sol regidor tenim un paper molt poc 
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important en aquest joc de majories; els acords possibles bàsicament estan amb els 
altres grups, però malgrat això i com hem fet sempre amb aquesta situació d'una força 
que estarà en minoria, li vàrem expressar a l'Alcalde i en tot cas li tornem a repetir: en 
el que són assumptes de ciutat, nosaltres no posarem en perill, no juguem amb les 
coses importants per a la ciutat. Per tant en aquestes en parlem i podem arribar a 
acords encara que no sigui necessari, potser pot trobar el nostre suport. En altres 
coses també espero que sigui possible que els partits que estem ara a l'oposició i que 
som majoria, també siguem capaços de posar-nos d'acord en certes coses i poder-les 
tirar endavant. El que sí és cert, en tot cas, és que la tasca de seguiment i de control 
del govern serà més fàcil del que ha estat fins ara. 
Com no es vota, era una mica explicar com hem vist o com veiem nosaltres aquesta 
situació. I després una pregunta també, perquè ha explicat el nou repartiment, si no 
tinc malentès, no ho ha comentat però també hi ha la voluntat de agafar la voluntat 
d’agafar un tècnic amb mitja dedicació, almenys en certs moments. Se’m va  comentar 
això i com que no havia expressat en la seva intervenció, per això ho preguntava. 
 
Intervé la Sra. Mireia Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Bé també 
prendrem la paraula, pel fet que també hem estat una mica art i part de tots aquests 
tripijocs. I com feia el Sr. García, fem una mica de memòria. Quan vàrem entrar, el 
juny del 2015 en aquest Ajuntament, és veritat que inicialment se'ns va proposar un 
quatripartit. Nosaltres com vàrem expressar en el seu moment veiem que era una 
confluència bastant difícil, sobretot perquè encara que siguem esquerres a vegades 
entendre’s dos costa, tres imagina’t i quatre ja no t’ho explico. A part que tampoc se’ns 
va concretar una proposta per part d'ERC massa concreta, i per tant davant les 
incerteses la CUP va optar pel que molta gent havia votat, que era que estiguéssim a 
l'oposició i és el que el que hem fet fins ara. En el moment que es van tornar a moure 
peces i després del cop de cap que ha fet el PdeCAT en trencar la relació amb el PSC,  
a la que també hi hem contribuït i demanat insistentment aquests darrers mesos, amb 
tot el que ha passat, nosaltres també vàrem comentar que si bé ens en vàrem 
assabentar pels companys d’ERC en un ple extraordinari que vàrem fer, de si volíem 
fer un govern de concentració, també ho vàrem trobar forçat. Primer perquè ens ho 
demanava ERC, que tampoc està al govern, i segonament perquè un govern de 
concentració amb el PdeCAT com ja hem dit definitivament, després que ens han  
preguntat els mitjans, no ens hi veiem perquè aquí distem 100 % de les polítiques del 
PdeCAT. I per tant en aquest cas, per més que nosaltres sí que creiem i ho defensem 
fins al final, que independència té a veure amb tota la independència dels drets socials 
que volem aconseguir i evidentment aquí amb el PdeCAT no ens hi podem posar gens 
d'acord. També creiem entendre’ns les esquerres, també entenem que el partit 
socialista actualment no és esquerra; ens ho ha demostrat, ho hem dit i si no ens 
demostren el contrari no consideren que sigui un partit d'esquerra, pel que ha fet, pel 
que està fent i pel que està recolzant. També entenem que els pactes de relació es 
forgen treballant i no pas amb anuncis a la premsa, i per tant és en el treball i en el dia 
que ens hem de trobar, i és així com haurien de començar a aprendre treballar. I 
també entenem que un govern en minoria del PdeCAT tampoc és mala idea, perquè 
també estaven acostumats a majories molt segures i quan votàvem aquí tot estava 
bastant donat i beneït, i que governin en minoria també ens sembla que és un exercici 
democràtic interessant; que no vol dir que a partir d'ara sigui complicat perquè veurem 
quin paper hi fa el PSC i també els companys d’ERC, s'ha de veure. Però en tot cas 
l'exercici d'estar en minoria ens sembla també molt interessant i molt democràtic.  
Nosaltres com ja vàrem dir el 2015, com hem dit ja últimament i com esperem tancar la 
nostra presència en aquest mandat, continuarem a l'oposició i aquesta és la tasca que 
intentarem fer el màxim de bé. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Des d’aquest nou estatus que és  
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estar l'oposició en tot cas, en primer lloc la meva intervenció anirà per aclarir el nostre 
vot. No es vota.  
Bé, en tot cas sí que volíem agrair les moltes mostres de suport que hem tingut, des 
de ciutadans anònims que ens han enviat cartes, escrits, de paraula, telefònicament 
que ens han felicitat per la nostra acció de govern i estan tristos perquè hi ha hagut 
aquest trencament d'aquest pacte de govern a la ciutat d'Olot que això ens manifesten 
que anirà en contra de la ciutat.  
En tot cas vull fer una mica de cronologia perquè penso que és important, el company 
Sr. García ho ha fet i també la CUP ha fet algun esment en aquest sentit; una mica 
explicar com ha anat tot això d'aquest pacte de govern que vàrem finalment signar 
amb CiU en aquell moment, el 2015. El PSC es va presentar a les eleccions 
municipals de l’any 2015 amb un programa de govern, unes persones i unes sigles. 
Aquest és el nostre compromís. Aquest va ser el nostre compromís amb la ciutat i els 
olotins. Els resultats electorals del mes de maig del 2015 varen deixar les expectatives 
de govern totalment obertes i destacava que la candidatura de CiU podia perdre 
l’Alcaldia perquè únicament disposava de 9 regidors dels 21 que hi ha a l’Ajuntament. 
Els dies següents a les eleccions nosaltres vàrem manifestar que era possible una 
alternativa de progrés a la ciutat –tal com deia el Sr. Garcia– i vàrem tenir converses 
amb ERC, OeC i la CUP, però amb la idea que tota la iniciativa l’havia de portar el 
grup d’ERC, que amb els cinc regidors era la segona força política del Consistori. De 
totes les converses i negociacions per formar la majoria de progrés a Olot, ERC va 
posar dues condicions: que la CUP entrés a formar part del govern de la ciutat i que 
l’alcaldable fos el Sr. Pere Gómez líder del grup d’ERC. El PSC d’entrada acceptàvem 
les dues condicions d’ERC, però el que volíem era parlar de programa, de govern, 
abans de prendre cap decisió. Els dies següents es feren llargs esperant que la CUP 
fes la seva assemblea i es pronunciés sobre les demandes d’ERC. Mentrestant el grup 
de CiU ens crida per parlar de possibles pactes programàtics de legislatura i nosaltres 
escoltem. La CUP fa finalment la seva assemblea i decideix que votaran la investidura 
del Sr. Pere Gómez, d’ERC però que no volen entrar al govern amb un pacte de 
progrés a Olot. Amb aquesta proposta, ERC diu que no accepta formar un pacte de 
govern amb el PSC, CUP i Olot en Comú i trenca totes les negociacions. També ERC 
es reuneix en aquells moments amb CiU i li manifesta que de cap manera volen entrar 
a formar part d’un pacte de govern a la ciutat d'Olot. Això és història. CiU ens demana 
obrir converses. En aquell moment tornem a començar de zero i la nostra assemblea 
ens autoritza a acceptar la demanda de CiU per obrir converses i estudiar un acord de 
legislatura sobre els grans temes de ciutat. Durant les negociacions, CiU ens demana 
per activa i per passiva que entrem a formar part del govern de la ciutat; nosaltres en 
principi ho refusem i continuem parlant d’acord programàtic. Les converses avancen 
lentament. Donat que CiU continua insistint en el pacte de govern i de ciutat, ho posem 
en consideració de l’assemblea del PSC i aquesta, amb molts dubtes dels regidors 
presents en aquest Consistori, ens demana que iniciem converses amb Convergència 
per formalitzar un possible pacte de govern. Vista la situació del Consistori, sempre 
posant primer els interessos de la ciutat als del partit, acceptem. Finalment després de 
llargues reunions de programa i de repartiment de responsabilitats entrem a formar 
part de l’equip de govern a l’Ajuntament d’Olot. 
Els interessos de la ciutat primer. Aquest és el nostre principi de funcionament com a 
grup municipal i per això assumim part de responsabilitat que designa el nou pacte de 
govern. El pacte deixa molt clar quins són els temes programàtics que han de regir el 
nou pla de govern de l'Ajuntament d'Olot 2015 – 2019; quines són les possibilitats que 
s'obrirà a cada regidor de CiU i del PSC; i també dedica un apartat a deixar molt clar 
que els temes de ciutat es posaran per davant de les ideologies de cada partit. Per tant 
es mostrarà respecte entre els dos partits i es tindrà total llibertat de vot en els temes 
de política general, especialment per als que fan referència al futur polític de 
Catalunya. I això ha estat i ha funcionat de forma correcta amb totes les mocions que 
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s'han presentat a l'Ajuntament referent a aquests temes.  
Revisió del pacte de govern: el propi pacte estableix que anualment es faran reunions 
de seguiment i es retocaran aquelles qüestions que no acaben de funcionar. En les 
dues tandes de seguiment que ha mantingut amb els regidors de CiU el tema el pacte 
s'ha anat polint i s'han millorant aquells aspectes que no acabaven de tirar endavant, o 
de funcionar prou bé. De fet en aquestes valoracions sempre hi ha hagut unes 
declaracions posteriors dels dos portaveus, que el pacte funcionava correctament i 
algunes vegades havíem dit fins i tot que era un pacte amb salut de ferro. 
El trencament del pacte: tal com diu el comunicat del PdeCAT no hi ha raons internes 
del funcionament per trencar el pacte; és més, sempre s'ha parlat d'un pacte amb un 
bon funcionament que els ciutadans d'Olot valoren positivament i que han aportat 
importants rèdits a la ciutat: podem posar èmfasi en els temes de seguretat  
institucional,  la majoria de govern que en aquest Consistori doncs hi ha hagut fins 
aquell moment; eficàcia en la gestió dels serveis públics i millores importants per a la 
ciutat malgrat les poques ajudes que arriben de la Generalitat. Però malgrat això la 
pressió continua d’ERC i la CUP –s’ha dit en aquests moments en aquest Consistori– 
a l'Ajuntament d'Olot perquè es trenqués el pacte de govern va fer forat, fent que els 
militants del PdeCAT hagin exigit a l'Alcalde trencar el pacte amb el PSC, tot i l'acord 
pres el 2015.  
Recordem que es deixava clar en el pacte que la política municipal es prioritzava 
davant de la ideologia del partit. No ho entenem nosaltres i estem dolguts, no entenem 
aquesta falta de paraula i més en una ciutat com Olot on quan fas un tracte i dones la 
mà a una persona, si no hi ha cap raó de fons per trencar un pacte es pugui trencar un 
pacte d’aquesta manera.  
En tot cas i per acabar, nosaltres sempre hem defensat el pacte i fins i tot en moments 
difícils perquè creiem que és fonamental perquè la societat funcioni i pugui funcionar el 
Consistori, i això va en benefici dels olotins i olotines. I per tant mentre siguem regidors 
d’aquest Ajuntament el que farem, malgrat ara entrem a l’oposició és que si els temes 
que es discuteixin en aquest consistori són temes o propostes que nosaltres hem 
tingut en el nostre programa electoral, i el govern també inclou en el programa de 
govern amb l’equip de CiU, doncs nosaltres votarem a favor d’aquestes propostes i per 
tant farem una oposició constructiva a la ciutat. Ara bé, com que passem a l’oposició, 
també hi haurà un marcatge de la gestió de l’equip de govern en aquelles accions del 
dia a dia del funcionament de la ciutat.  
Per tant manifestem el nostre disgust per aquest trencament de pacte, per unes 
qüestions externes de la ciutat d'Olot i en tot cas passem, com deia el Sr. García, a 
l’oposició. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Bé, moltes coses a dir 
perquè nosaltres de moment només preteníem contestar a aquest donar compte, però 
ja que som els últims, intentarem aclarir-ho tot.  
D’entrada el que volem remarcar és que la ciutat d'Olot viu immersa en un país, no és 
una illa al mig d’un espai sideral sinó que no podem considerar la ciutat d’Olot com una 
cosa que és només la ciutat, sinó que tots nosaltres estem patint una època molt 
complicada, i per tant la ciutat d’Olot s’emmarca dintre un país que es diu Catalunya i 
aquest país que es diu Catalunya té uns governants i té un entorn que és Europa. 
Volem remarcar que si ens trobem en aquesta situació que és aquesta situació –al 
PSC nosaltres també els hi donem la benvinguda a l’oposició–, si el PSC està en 
aquesta situació és bàsicament perquè des del 20 de setembre han anat passant una 
colla de fets del nostre país que han demostrat que estem dintre d’un Estat 
absolutament demofòbic, antidemocràtic i que no té cap problema en saltar-se fins i tot 
la seva pròpia Constitució per imposar els seus principis i els seus raonaments i les 
seves accions. Per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial ens trobem que 
tenim un Parlament on la seva Presidenta ha hagut d’anar a la presó. Ens trobem un 
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govern cessat d’una manera absolutament il·legal per un president de l’Estat espanyol 
que impunement el que fa és imposar la seva estratègia, la seva tàctica, la seva 
manera de funcionar, i ho fa sobre els nostres ciutadans. Ens trobem als despatxos i 
les conselleries absolutament ocupades, i ens trobem un govern governant des de 
Madrid i exercint una pressió sobre els nostres funcionaris i els nostres servidors 
públics i els nostres treballadors de la Generalitat, que cada dia escoltem quines són 
les seves queixes. Per tant aquesta situació els diria que forma part del nostre entorn, 
de la nostra vida quotidiana i que a més a més tenir companys a la presó i companys a 
l’exili no fa gens fàcils les coses i no ens podem abstreure d’aquesta realitat; no podem 
anar parlant d’Olot com si fos una illa en un món que no té entorn. En aquest sentit 
doncs pensem que si els companys del PSC es troben en aquest moment fora 
d’aquest govern, no és per pressions dels companys de la CUP o dels companys 
d’ERC; els senyors del PdeCAT no necessiten que nosaltres els tutoritzem en la seva 
acció. Nosaltres hem expressat en el seu moment quina era la nostra voluntat i quin 
era el nostre desig per a la ciutat d'Olot, i evidentment ells han actuat en 
conseqüència. Nosaltres pensem que aquesta ciutat, justament Olot, es mereix un 
Govern que estigui d'acord amb el moment actual del país, i així ho hem manifestat. 
Pel que fa a la nostra mà estesa, nosaltres vàrem proposar el nostre pacte, la proposta 
d'un govern de concentració i ho vàrem fer al Ple. Sí, sí, ho vàrem fer en el Ple 
totalment conscients que al Ple de la ciutat d'Olot és allà on s'han de proposar les 
coses i per tant va ser aquí on ho vàrem fer. I evidentment després nosaltres estàvem 
oberts a parlar de tot amb tothom, però pensem que aquest és el fòrum de la ciutat i 
per tant és allà on s'han de fer les propostes.  
Pel tema social, versus independència, nosaltres som extremadament socials i 
evidentment el moment del país no ens permet deslligar una cosa de l'altra, perquè si 
volem ser molt socials ara mateix, tenim una sèrie de perills: com les escoles a punt de 
ser intervingudes en temes de la inclusió i de tot el tema que s'ha estat treballant 
durant tots aquests anys en el nostre país de la nostra escola super inclusiva, que ha 
estat un ascensor social per a molts alumnes i per tant, evidentment que no anem més 
pel tema de la independència que per un tema social. El tema social vol dir que s'han 
aturat l'obertura de fosses; el tema social vol dir que ara mateix per pagar segons 
quins serveis socials s'han de fer molts més tràmits. Per tant nosaltres tenim totalment 
clar la integració del tema social i el tema de la independència. De fet estem aquí per 
aconseguir la independència per millorar la vida dels nostres ciutadans i per tant de 
cap manera ho deslliguem.  
I quan nosaltres vàrem fer l'acció nostra de mà estesa al govern de la ciutat i vàrem 
proposar amb els companys del PdeCAT de fer aquest govern, una vegada,  
absolutament legítima, que els companys de la CUP es van retirar, no és que 
prioritzessin la independència sobre els temes socials; és que nosaltres pensem que a 
la ciutat, si estem a govern, també podem aportar aquest caire més social. Per tant 
mai de la vida deixarem de treballar per la independència, i mai de la vida deixarem de 
treballar per una Catalunya social, per un Olot social i per un país lliure i social. 
Justament social.  
El fet que nosaltres tinguem companys a la presó –repeteixo– o exiliats, ens fa veure 
les coses segurament d'una altra manera, perquè tenim companys exiliats i a la presó 
bàsicament perquè el que han fet ha estat complir el mandat del seu poble. I això és 
una cosa que segurament molts polítics no hi estan acostumats, ni tampoc ho faran 
mai, i parlo per exemple de polítics de l’Estat espanyol. Per tant tenir uns Consellers, 
un President a l’exili i un Vicepresident a la presó per complir el mandat del poble 
evidentment ens fa ser molt sensibles en aquest aspecte.  
Només remarcar una cosa més: que nosaltres actuem sempre amb la màxima 
responsabilitat, i que per tant quan nosaltres vàrem oferir primer un govern de 
concentració, pensem que ho vàrem fer per responsabilitat, i quan vàrem oferir la mà 
estesa als companys del PdeCAT també ho van fer per responsabilitat. I sempre 
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actuarem per responsabilitat vers la nostra ciutat. No ho podem destriar. 
Pel que fa al relat dels companys del PSC de com van els esdeveniments del 2015, 
només una apreciació: quan li hem dit que no hi estàvem d’acord, és perquè nosaltres 
no compartim el seu relat en el sentit que va haver-hi una segona reunió amb l’abans 
Convergència i Unió, sinó que senzillament vàrem fer una primera reunió i ja està,  
llavors en aquella reunió vàrem manifestar que nosaltres volíem intentar un govern 
d’esquerres a la ciutat, i per tant va ser l’única reunió que nosaltres vàrem fer. 
I a part de reviure tota aquella època, que el relat seu era com van anar els fets, a 
nosaltres ens hagués agradat molt saber quina era l’opinió del PSC en els fets últims: 
el 20 de setembre, l’1 d’octubre, el 3 d’octubre, el 26 i el 27 d’octubre i el 2 de 
novembre. És aquesta l’opinió que ens agradaria saber els regidors del PSC d’Olot. 
 
Intervé l’Alcalde. Intentaré contestar una mica tot això que ens han anat ens han anat 
dient. El Sr. García, i també s’ha repetit en altres intervencions. Em sap greu que ens 
tractin d'antisocials o de molt poc socials. Nosaltres no ens considerem molt poc 
socials, potser tenim un altre model, potser tenim altres idees però jo crec que ens 
sentim plenament responsables dels temes socials que hi ha a la ciutat i que intentem 
que puguin arribar a tothom. Crec que en aquests moments fan servir tòpics, crec que 
en aquests moments les diferències que hi poden haver –que segur que n’hi han però 
que no són diferents si estan marcades–. Probablement la responsabilitat de govern 
obliga a prendre determinades decisions, que és possible que des de l’oposició sigui 
molt més senzill demanar determinades coses i que no el govern. I això, per dir algú 
que crec que està en línia amb la seva manera de pensar, crec que li passa a la Sra. 
Colau amb temes tan emblemàtics per a ella com deu ser el tema de l’habitatge: fins a 
determinats punts pots arribar, quan tu estàs a govern estàs marcat per pressupostos, 
per determinades normatives, per determinades polítiques més globals. Però ens 
neguem a acceptar que no tinguem consciència social i que no intentem fer tot el 
possible i que des del Consorci d’Acció Social i que des de molts diversos àmbits 
estiguem fent polítiques socials, que jo crec que estan molt bé i que ens les reconeixen 
els ciutadans. I amb això nosaltres ens donem per satisfets, però no podem acceptar 
aquest qualificatiu.  
En l’anàlisi que fa, Sr. García,  en relació a la composició del Govern, és clar som nou ; 
és a dir gairebé doblem el segon grup en regidors, i gairebé doblem el segon grup en 
número de vots. És veritat: sumant tots els altres doncs es podia haver fet un altre 
govern, però llavors s’ha de veure la cohesió de l’acció de govern. Llavors hi havia 
aquesta possibilitat, però jo crec que tampoc és absolutament il·legítim que el partit 
que ha obtingut pràcticament el doble de regidors que el següent partit –ens hem 
quedat a un– o que hem tingut pràcticament el doble de vots –ara ho dic de memòria, 
però en el moment en què varen estar discutint això ho vàrem posar sobre la taula– jo 
crec que és lògic que també demani per a ell la responsabilitat del govern i la 
responsabilitat de l’Alcaldia, i aquí estem. 
El tema del personal de confiança és un punt que ve després, que a més va a votació i 
després explicarem en els punts de la segona part del cartipàs. 
Pel que fa a les intervencions de la CUP, jo puc estar moltes vegades en desacord 
amb les coses i amb les polítiques que planteja la CUP, però mai els discutiré la seva 
coherència amb el que diuen i amb el que fan i els ho reconec. Ara, m’agrada poder-ho 
reconèixer públicament també: són coherents amb el que diuen i el que fan, és veritat 
el relat que han fet respecte a les seves a les seves posicions i els hi respectem. 
Estem –com vostè diu–en alguns temes, a les antípodes en els plantejaments, però jo 
els reconec perfectament la seva coherència i estic absolutament d’acord amb tot el 
que ens han dit. I en quant al govern en minoria, doncs sí, n’haurem d’anar aprenent, 
és possible que fem coses malament sobretot ara al principi perquè no hi estem del tot 
acostumats, però entenc perfectament que estem en un govern en minoria i ens 
hauran de donar una mica de temps perquè n’acabem d’aprendre i això és una petició 
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que jo faig a tots els grups; que n’acabem d’aprendre de com s’han de fer les coses 
des d’un govern en minoria. Però ho sabem i a partir d’aquí intentarem actuar tan bé 
com sapiguem. 
Al  Sr. Guix, repetir-li el que ja hem dit, pública i privadament, és a dir: el pacte de 
govern respecte a Olot funcionava, teníem un Pla de govern que respectàvem i estem 
absolutament d’acord amb tot el que ha dit. El problema és que tu dones la mà i 
arribes a un determinat acord, però després de vegades les circumstàncies canvien i 
canvien en situacions que tenen a veure fins i tot amb els teus principis ètics. I no parlo 
específicament dels regidors d’Olot, que torno a repetir: han fet una gran feina dintre 
l’equip de govern. Però escolti és que sentim algunes coses des del punt de vista de 
PSOE i des del punt de vista del PSC que són absolutament incompatibles amb la 
nostra manera d’entendre el país, d’entendre la política i d’entendre quines han de ser 
les actuacions respecte els ciutadans. I escolti: ens hem resistit molt de temps i hem 
estat intentant valorar, hem intentat veure què podia passar, aspirant a que hi hagués 
un canvi en els posicionaments del PSC sobretot, el PSOE ja entenem; però escolti, és 
que han pres decisions duríssimes que han portat amics a la presó, per dir-ho així,  
persones a les que els hi tenim tota la confiança a la presó; ens han intervingut la 
Generalitat; ens han escanyat les finances, i això ha tingut el suport del PSOE sense 
que el PSC, que sí que ha fet alguna queixa, hagin estat contundents les seves 
queixes. Això crec que canvia absolutament l’escenari i ens obliga a prendre una 
decisió sobre Olot. I voldria també expressar públicament altra vegada que això no 
hauria de canviar les nostres relacions personals, i que això no hauria de ser un 
problema que no els responsabilitzo directament a vostès; responsabilitzo a les sigles 
que d’alguna manera els han portat aquí, i sobretot tot a les sigles del que estan fent a 
Madrid. No hi ha dret. És a dir, en el seu relat ha dit que no hi ha raons de fons; doncs 
sí que hi ha raons de fons i són greus. I això després de valorar-ho, de i fins i tot 
portar-ho a una assemblea i de reflexionar-ho conjuntament amb diverses persones 
ens obliga a prendre una decisió, que ens situa una posició més incòmoda que abans 
és veritat, però aquesta és la realitat. I de cap de les maneres és per la pressió d'uns i 
els altres, sinó que nosaltres escoltem evidentment que escoltem el que ens diuen tota 
la resta de partits i els ciutadans –perquè són diversos ciutadans que ens han dit al 
final–. Però al final ens en responsabilitzem i em responsabilitzo jo com a Alcalde, del 
trencament, que prenem una decisió després d'escoltar tothom, després de parlar amb 
moltíssima gent i després de valorar a casa quan et poses al llit, de pensar en les 
coses que has estat veient que han passat. Escolti, és que el PSOE ens ha fet algunes 
coses que són absolutament inacceptables i que ens impedeixen anar de la mà.  
Pel que fa aquí a Olot, doncs continuarem treballant en la línia del que hem estat 
treballant i esperem aconseguir el màxim de suport possible en aquest any i mig que 
queda. Pel que fa al país continuem absolutament compromesos amb treballar, amb 
els plantejaments que hàgim de fer en aquest moment que probablement poden ser 
una mica diferents dels que havien fet abans, per la reacció que hi ha hagut i que 
d'alguna manera pensem que el PSOE hi ha col·laborat.  
Però continuarem treballant per la independència, pels drets del nostre país, perquè 
ningú es posi en el nostre sistema educatiu, que torno a repetir: jo que no el coneixia 
gens, des que he estat en   política i sóc Alcalde li tinc un respecte i una estimació 
impressionant; és un sistema educatiu que funciona molt bé, per a la nostra llengua, 
per als nostres signes d'identitat, per la nostra manera de fer la promoció econòmica. I 
també m’he sentit traït  per determinades empreses i empresaris; és veritat que m'he 
sentit traït i no m’ho hagués imaginat això, i  potser la nostra culpa és no haver sabut 
valorar què és el que passaria. Però continuaré treballant perquè el nostre model 
econòmic continuï definint un país que jo crec que era i és capdavanter en molts i 
molts àmbits.  
El trencament del pacte crec que ho hem dit per activa i per passiva: no és per res 
d’Olot, no és per res de la feina que estaven fent vostès, que ha estat una feina 
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fantàstica i excel·lent. Han estat uns bons companys de viatge fins aquí. És pel que fa 
al que va lligat a les seves sigles que canvia el que és el nostre plantejament ètic, des 
de quin ha de ser el país i com l'hem de governar. I ja està, i no té més, ni crec que ha 
de tenir més explicacions que aquestes. 
Als companys d’ERC, estic absolutament convençut que quan ens fan un oferiment, 
ens el fan des de la responsabilitat. El que passa és que això dels pactes té això, una 
conversa amb plantejaments per part dels dos que negocien, o dels tres que negocien, 
dels que siguin que negocien, hi ha determinats plantejaments. I això de vegades 
arribes a acords i de vegades no. I a mi m'agradaria ser molt curós amb no explicar 
detalls ni què va passar fa tres anys, o dos anys, ni què és el que ha passat ara. Ho 
hem intentat, ho hem vist. Estaríem molt més còmodes en un govern juntament amb la 
gent d’ERC. Probablement ens serà més incòmode governar la ciutat amb nou 
regidors aquest temps que ens queda, probablement ens costarà. Però no voldria que 
ningú pensi que és per responsabilitat d’u, o que hi ha cap mena de retret. No, no, no, 
totes les peticions que hem estat negociant són lícites. Crec que crec que amb bona 
voluntat hem intentat veure si podíem arribar a un acord, en un moment determinat 
ens va semblar que no, i hem tornat al plantejament inicial, que jo vaig explicar un dia 
als portaveus, de dir: en aquests moments em sembla que la sortida serà aquesta. 
Després hi va haver doncs l'oferiment per part d’ERC, que vàrem estar parlant, hem 
estat parlant durant tot el cap de setmana. Dilluns al matí, pel que sigui no hem pogut 
arribar a aquest acord i ja està; tirem endavant sense més drama. Aquesta és 
l’explicació de les coses. Per descomptat que sé que Esquerra actua amb 
responsabilitat, per descomptat que dono per fet que ho ha fet amb tota la bona fe i 
amb tota la voluntat d’ajudar la ciutat i d’ajudar el país, per descomptat. I que  
nosaltres també hem actuat amb aquesta responsabilitat. En algun moment les coses 
no s'han acabat de concretar, però això no vol dir que no puguem trobar determinades 
postures, on continuarem tirant endavant el que són projectes de ciutat. Jo els 
agraeixo moltíssim a tots i especialment a ERC aquesta possibilitat de fer un govern 
que no fos un govern en minoria. Els agraeixo moltíssim aquesta voluntat perquè de 
veritat que penso sincerament que ha estat positiva per a la ciutat; les coses a 
vegades surten bé, i també a vegades no acaben de sortir. Però és l’única cosa que 
em sap greu, que no haguem pogut acabar-ho de concretar. Jo crec que això és tot el 
que havia de dir.  
No sé si volen tornar a fer intervencions sobre aquest donar compte o si entréssim 
directament als punts que sí que s'han de votar, que crec que haurem d'anar anant un 
punt a punt per anar casa per anar-los aclarint. 
 
Intervé el Sr. García. Seré breu. Només per dir que jo en cap moment he dit que el 
grup del PdeCAT sigui ni antisocial ni que no tingui consciència social; he dit que dels 
grups de l'Ajuntament era el més conservador, des d’un punt de vista de teoria política 
segurament això no és discutible. En la pràctica estic disposat a acceptar-li que depèn 
d’ajuntaments concrets podríem discutir-lo. Però era des d’aquest punt de vista i no els 
hi he dit el que vostè posa en la meva boca. Amb alguna cosa, perquè també accepto 
quan deia que a Barcelona la senyora Colau segur que sap que té límit pressupostari 
de tot tipus; això ja ho veig i hi estic d'acord, ja he après tot aquest temps que una 
cosa era el que jo pensava quan entrava a l'Ajuntament i una altra que hi ha aquests 
límits, i per tant que un exactament no pot fer el que vol. Però hi ha coses, per 
exemple, en el tema de més conservador o menys, que no tenen a veure exactament 
amb l'economia ni amb els recursos econòmics: vaig fer una proposta en el seu 
moment en el tema del laïcitat de participació en actes religiosos, i  no sols vostès, 
sinó algun altre partit que també em va sorprendre es van posicionar d'una 
determinada manera. Que em sembla lícit, però també em sembla que des d'aquest 
punt de vista més conservador parlant políticament, per a mi queda bastant clar. 
Tampoc he dit que fos il·legítim que vostès governin, quan ho he expressat, més aviat 
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ho he dit amb el sentit d’autocrítica de l’esquerra; vostès no sols tenen el dret, tenen 
l’obligació d’intentar governar, jo del que em queixava era que l’esquerra –la podem  
matisar, com he dit abans– tenint majoria, no som capaços de posar-nos d’acord i 
governar la ciutat. Era amb aquest sentit, contrari al que vostè ha entès. 
I als companys d’ERC, continuo sense entendre-ho: si no va destriat una cosa de 
l’altra, em sembla que el que cal és acumular quantes més forces i suports possibles 
per tirar endavant les polítiques socials que un defensa, és molt millor que anar amb 
menys per defensar aquestes polítiques. És amb aquest sentit que em queixava i per 
això no ho acabo d’entendre. 
 
Intervé l’Alcalde. Agraeixo les seves paraules. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas per al·lusions. Sra. Mireia Tresserras, diu que no som 
d’esquerra, ens posa nota? Molt bé, d’acord, serà la seva opinió. Sàpiga que hem fet 
polítiques d’esquerres, en el pacte de govern hem aportat el nostre gra de sorra en 
aquest sentit.  
Sra. Barnadas, vostès, ERC, estan governant amb el suport del PSC en alguns 
ajuntaments de Catalunya; no em digui Olot, Olot, Olot. Vostès ERC estan governant 
amb el suport del PSC alguns ajuntaments de Catalunya i a dia d'avui no han trencat 
aquest pacte. Aquí a Olot van ser molt agressius amb nosaltres perquè trenquéssim el 
pacte, però sàpiguen –i a més suposo que ja deu tenir la informació– que a Catalunya 
alguns consells comarcals estan governant amb el suport del PSC. Si vol li diré els 
noms; com el PdeCAt, encara en queden, alguns els han trencat però encara en 
queden. Per tant hem de ser també més pragmàtics o més  realistes en aquest sentit.  
I Alcalde és veritat, el sistema educatiu funciona. Però sap qui el va organitzar aquest 
sistema educatiu? La senyora Marta Mata gran pedagoga i gran companya del PSC, 
que en pau descansi. És un sistema integrador, a diferència del model del País Basc 
per exemple, que hi ha dos sistemes i dos tipus d'escoles, aquí és un sistema 
integrador on es va intentar que fos una escola catalana, integradora i pública i per a 
tothom. 
 
Intervé l’Alcalde. Només una cosa Sr. Guix, jo me n'alegro moltíssim de la feina de la 
Sra. Marta Mata, però jo el valor li dono a tota la comunitat educativa: la feina 
extraordinària que estan fent cada dia, que probablement una cosa és el model teòric i 
l’altra cosa és el picar pedra cada dia i això té un valor fantàstic, i vostè en forma part. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. No voldria entrar en una dialèctica d'examinador-examinant, 
d’historiador. Però el que han fet al llarg de la història no ho discutim, nosaltres estem 
parlant del que estan fent ara. I que el Sr.  Bramon encara digui per Ràdio Olot, no sé 
quantes vegades ho ha dit, que el  155 és el que ens mereixem és deprobable, és 
denigrant. Per sort el socialisme no tot rau en les seves sigles perquè si no estaríem 
ben apanyats. En cap moment i abans ha fet un relat històric, posem en dubte el que 
ha contribuït el Partit Socialista al llarg de la història, però el que estan fent ara és 
vergonyós i ens sembla que és el que els hi estem demanant, el que la Sra. Anna 
Barnadas els hi deia, els hi ha fet preguntes  concretes en relació a uns fets, l'Alcalde 
ha insistit que el trencament té a veure amb el que està passant actualment i per tant, 
al seu representant comarcal demanin-li que pensa que ell, és el 155 el càstig que ens 
mereixem? És clar llavors, què em diuen? Això és d'esquerres i això és socialisme? 
No, en absolut. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement per al·lusions i perquè també m'ho ha demanat la 
regidora d'ERC. Diu, aquest grup municipal què ha fet per condemnar els fets que ens 
afecten aquí? Si mireu les nostres notes de premsa que estan penjades a la web del 
nostre grup municipal, veurà que el dia 3 d'octubre vàrem condemnar la violència, el 
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18 d'octubre vàrem expressar el nostre desacord amb la decisió judicial dels 
empresonaments d'en Jordi Sànchez i d'en Jordi Cuixart, el 23 d'octubre vàrem 
manifestar el nostre més profund desacord amb l'aplicació de l'article 155, etc. Això 
està penjat, són documents històrics que estan penjats i que vostè els pot consultar. 
 
Per tancar el debat, intervé l'Alcalde. Doncs ens donaríem per assabentats d'aquestes 
decisions que corresponien a l'Alcalde o a l'equip de govern i entraríem en la següent 
part del cartipàs. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
Intervé l’Alcalde. Passem ara a diversos punts, que aquest sí que necessitem 
l’aprovació per part del Ple. Només parlarem específicament dels que hem canviat 
perquè de fet fa un mes que ja vàrem portar també a l'aprovació el canvi entre la 
regidora Sra. Núria Fité i el Sr. Josep Maria Coma.  
 
6.4. - DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS 

DEL PLE ORDINARI 
 
Núm. de referència : X2017028133     
Núm. expedient: SG012017000025 
 
Vist l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, amb la redacció donada per la Llei 11//1999 de 21 d’abril, determina que les 
sessions ordinàries del Ple es convocaran com a mínim amb una periodicitat mensual, 
en els municipis de més de 20.000 habitants i vist l’art. 98 del Decret Legislatiu 2/003 
de 28 d’abril. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió de data 2 de juliol de 2015 va 
determinar la celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal el 3r dijous de 
cada mes a dos quarts de vuit del vespre, podent-se avançar o posposar per 
circumstàncies especials, degudament motivades, a un altre dijous dintre el mateix 
mes. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Modificar l’acord de Ple de data 2 de juliol de 2015, en el sentit que la celebració del 
Ple es podrà avançar o posposar per circumstàncies especials, degudament 
motivades, a un altre dia dintre del mateix mes. 
 
Presenta la proposta l'Alcalde. El primer punt fa referència a la determinació de la 
periodicitat de la celebració de sessions del ple ordinari. El canvi és molt petit, deia 
l'anterior cartipàs que els Plens seran el tercer dijous de cada mes i en cas que per 
circumstàncies especials o pel que sigui es pot avançar o posposar, sempre en un 
dijous i el que hem eliminat és això que sigui sempre un dijous. Al mes de desembre 
ens trobàvem el problema que el Ple coincidia amb el dia de les eleccions, si ho 
podem canviar de dia serà un ple ordinari, hi podran haver precs i preguntes, hi podran 
haver mocions; si ho hem de fer com un ple extraordinari. 
 
Sotmesa a votació, s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 

6.5. - DETERMINAR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 
Núm. de referència : X2017028166     
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Núm. expedient: SG012017000029 
 
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. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT – DC) 
 Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
 Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
 Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
 Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Es presenten les propostes 6.4 a 6.15 conjuntament. 
 
Presenta la proposta l'Alcalde, que llegeix l’acord que es proposa adoptar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
6.6. - DONAR COMPTE DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE 

GRUP 
 
Núm. de referència : X2017028168     
Núm. expedient: SG012017000030 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte  que els membres de la Comissió de Coordinació de grup seran: 
 

- 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) 
 Sr. Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC) 
 Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - DC) 
 Sr. Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC)      

- Gerent, que exercirà en funcions de Secretari de la Comissió. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Aquest punt és informatiu, però no s’ha de votar, es 
tracta determinar els membres de la Comissió de Coordinació de grup. Això és una 
cosa interna de l’equip de govern; ara tots els membres que en formen part són 
membres del PdeCAT – DC. Crec que té també tota la lògica i mereix poques 
explicacions.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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6.7. - DETERMINAR ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 
Núm. de referència : X2017028169     
Núm. expedient: SG012017000031 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Establir que els membres de  la Comissió Especial de Comptes seran: 
  

 Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC) - Presidenta 
 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) 
 Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT – DC) 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC)  
 Sr. Lluís Juncà i Pujol (ERC) 
 Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
 Sra. Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
 Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Presenta la proposta l'Alcalde. Aquí hem canviat la Presidenta, que serà la Sra. 
Montserrat Torras, intentant sempre atendre la lògica de l’equip de govern i que tots 
els que són membres de l’oposició hi poguessin ser-hi presents.   
Aquesta és la nostra proposta de membres de la Comissió Especial de Comptes, que 
es reuneix un cop l’any per revisar tota la facturació i que tots els comptes estiguin bé.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Un aclariment 
perquè nosaltres aquest matí també teníem dubtes sobre quins punts concrets 
s'havien de votar i quins no, i la Secretària m’ha fet arribar per correu els punts que 
s’havien de votar, i segons el que tinc jo aquí, el punt 6.3 s'havia de votar, i  el 6.4 i 
conseqüents també s’havien de votar. Era per l’aclariment, per saber-ho. 
 
Respon la Secretària que el punt 6.3 és un assabentat. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo crec que té una certa lògica: és a dir, la comissió de coordinació 
de govern la formen els membres de l’equip de govern. 
 
Respon el Sr. Quintana. No, no, jo no he dit això, he dit que la Secretària ens ha 
informat que aquest punt sí que era de votació, era per aclarir-ho. 
 
Respon l’Alcalde. És bastant complex anant punt per punt. Per això també abans de 
començar he demanat a la Secretària que em corregeixi quan m’equivoqui, perquè és 
possible. 
 
El Sr. Quintana agraeix l’aclariment.  
 
S'aprova per unanimitat dels assistents. 
 

6.8. - DETERMINAR ELS MEMBRES DE LA MESA PERMANENT DE 
CONTRACTACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017028196     
Núm. expedient: SG012017000032 
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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, i vist l’acord de Ple 
de 26 d’octubre de 2017, pel qual se’n modifica la composició. 
  
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
Establir que els membres de la Mesa Permanent de Contractació seran: 
 
- Titular: Alcalde – President, Sr. Josep M. Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC)    
- Substituta: Regidora d’Hisenda, Sra. Montserrat Torras i Surroca (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) 
 Substitut: Regidor d’Urbanisme, Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT – DC) 
 
 Regidor de Progrés Econòmic, Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT – 

DC) 
 Substitut: Sr. Josep Berga i Vayreda  (PdeCAT – DC) 
 
 Regidor en representació dels grups municipals de l’oposició: Sr. Josep 

Quintana i Caralt (ERC) 
 

 Substitut: Regidor en representació dels grups municipals de l’oposició: Sr. 
Manel Mitjà Batlle (ERC) 

 
- Secretari/a de la Mesa 

 
 Titular: Tècnic d’Administració General, Sr. Miquel Torrent Compte.  
 Substituta: Cap de Contractació de l’Ajuntament d’Olot, Sra. Anna Castany 

Angelats. 
 
L’Alcalde llegeix la proposta. Hi afegeix: em penso que no m’equivoco que a més les 
convocatòries són públiques, és a dir, tots els grups municipals poden assistir a 
aquestes reunions i en general mai s’acaba amb una votació ajustada, sinó que en 
general són per unanimitat. 
  
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. En tot cas una qüestió, ja que ha 
dit  ja que els grups de l'oposició podem estar en aquestes taules, que quan hi hagi 
convocatòria si ens la poden passar. 
 
Respon l’Alcalde que en pren nota. 
 
S'aprova per unanimitat dels assistents. 
 

6.9. - NOMENAMENT DE REPRESENTANTS ALS ORGANISMES AUTÒNOMS 
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Núm. de referència : X2017028209     
Núm. expedient: SG012017000033 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- A l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT (IMEJO), la 
Junta de Govern i la Junta General quedaran formades pels següents regidors:  
 
 Junta de Govern 
 
 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) - President 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC) 
 Sr. Jaume Mir Bagó (representant oposició - PSC) 

 
Junta General   
 
 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) - President 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC) 
 
 Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT – DC) 
 Sr. Manel Mitjà i Batlle (ERC) 
 Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
 Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
 Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
 

 
Segon.- A l’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT (IMCO), la Junta de 
Govern i la Junta General quedaran formades pels següents regidors:  
 
Junta de Govern 
 
 Sr.  Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) – President 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC) 
 Sr. Josep Quintana Caralt (representant oposició - ERC) 

 
Junta General   
 
 Sr.  Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) – President 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC) 
 
 Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC) 
 Sr. Josep Quintana Caralt (ERC) 
 Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
 Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
 Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Tercer.- A l’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT (IMELO), la Junta 
de Govern i la Junta General quedaran formades pels següents regidors:  
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Junta de Govern  
 
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC) - Presidenta 
 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 
 Sra. Anna Descals Tresserras (representant oposició - CUP) 

 
Junta General  
 
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC) - Presidenta 
 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 
 
 Sr. Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC) 
 Sr. Manel Mitjà i Batlle (ERC) 
 Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
 Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
 Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
 

L’Alcalde llegeix la proposta.   
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres votem en 
contra d'aquest canvi. Més que res perquè ens ha mig sorprès i mig indignat; us ho 
explico. Entenem que tot això és fruit del trencament amb el pacte que tenien entre el 
PdeCAT i el Partit Socialista. Llavors evidentment hi ha una reestructuració del 
cartipàs, però enteníem que si bé ja vam parlar amb els companys d’ERC que ells 
consideraven que el Sr. Jaume Mir,  que havia estat regidor d’Educació tenia el perfil 
idoni per formar part de la Junta de Govern de l’IMEJO; nosaltres portàvem tres anys 
quan vàrem entrar el 2015, ERC que és el partit de l’oposició més nombrós, en el seu 
moment, en acte de generositat, perquè no calia, ens va cedir –que llavors era el Sr. 
Pere Goméz el portaveu–poder formar part de la Junta de Govern de l’IMEJO, càrrec 
que ha ocupat la Sra. Descals aquests tres anys.  Nosaltres estàvem contents d’estar-
hi perquè era un lloc on podíem, no només anar-hi de visitants, sinó també poder-hi dir 
la nostra i poder votar. I també considerem que en les reunions que hem anat, no hem 
fallat mai, hem anat a totes; hem aportat, perquè el que sí que intentem és que som 
crítics però també ens agrada ser constructius i també ens agrada aportar. I ens 
sembla que aquest canvi no és de justícia; no és just. Estem dolguts perquè ens 
sembla que una cosa no treu l'altra i per més que hi hagi un moviment de cartipàs i 
que ara s'hagi trencat la relació del PdeCAT amb el Partit Socialista, nosaltres no hi 
tenim res a veure amb aquest divorci, i per tant l’únic lloc on ens semblava que teníem 
certa utilitat i que teníem vot i que el nostre vot era útil –no dic que aquí al Ple no sigui 
útil, però és clar, un Ple amb majories absolutes, evidentment sempre quedem en 
minoria–. Ens semblava que aportàvem molt a Educació i el fet que ara se’ns hagi tret 
ens sap greu i ho volem dir clarament als companys d’ERC que no ens ho esperàvem, 
que també  ens sembla poc  coherent; després de demanar un trencament de govern. 
Sense posar-nos amb la persona i amb la vàlua del regidor Sr. Mir i de la seva feina 
que ha fet des que va començar fins ara, i la que pot fer, i la que farà a partir d’ara; no 
ens posem en això, perquè no entrem en la qualitat de la feina i de la persona, en 
absolut. Entrem en el fet i en aquest fet ens sentim dolguts i ens sembla que hem estat 
tres anys treballant-hi molt, i aportant-hi molt i que la diversitat és superimportant i ens 
sembla que el que ara pugui aportar el PSC –amb tots els respectes perquè 
evidentment el Sr. Mir coneix el sector i aportarà– ens sembla que no serà un vot tant 
opositor com el que podia ser el nostre; Educació és clau, nosaltres l’entenem clau i 
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era l’únic lloc on ens semblava que hi havia una divergència. I tenim la sensació que 
se’ns vol com apartar i no ser aquesta gota malaia que de tant en tant molesta i que 
sempre diu que no, però que també proposem coses.  
Així ho hem rebut, així ho hem sentit i així us ho diem. Per tant deixeu-nos expressar-
ho i votar en contra d’aquest canvi. 
 
Intervé l’Alcalde. Només per aclarir: no és que el canvi sigui per castigar algú, sinó que 
de resultes dels nous equilibris que hi ha a l'Ajuntament i de qui fa el govern intentem 
reequilibrar la representació. Però no és ni per castigar algú ni per dir que algú no ha 
fet la seva feina. No és per això, no és de cap de les maneres daixò.  
I dos, continuem amb la mateixa dinàmica de dir, escolta, tothom pot venir. I  
m’agradaria veure el llistat de votacions de coses que s’han decidit per votació a les 
Juntes de Govern; jo crec que aquí és poc, i que per tant la seva la seva expressió, la 
seva opinió, la podran tenir sempre, en el moment de la votació igual que a les Juntes 
de Govern, en el moment de la votació és l’equip de govern. Però en qualsevol 
moment poden intervenir, tenen paraula i poden dir tot el que faci falta i poden 
expressar totes les reflexions que creguin oportunes. Però ni és cap mena de càstig ni 
canviarà el fet que vostès poden continuar assistint a totes les reunions, entenent que 
el vot doncs el tenen determinades persones en representació de l’equip de govern. 
Però que no és només limitatiu de res. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Primer agrair a ERC que 
hagin pensat en mi per ocupar aquest càrrec. Jo vaig manifestar que m’agradaria 
continuar estant a l’Institut Municipal d’Educació perquè l’educació és la meva vida i 
per tant penso que hi puc continuar aportant coses; però evidentment després de la 
intervenció de la Sra. Tresserras poso el meu càrrec sobre la taula en aquest moment. 
Vull dir, a mi m’és ben igual estar a l’IMEJO amb vot o sense vot; allà hi aportaré jo el 
que pugui i per tant si la Sra. Tresserras i per la pau de l'Ajuntament això ha d'anar 
millor, en aquest mateix moment posen sobre la taula el meu vot en aquest institut, sí  
que m'agradaria ser-hi per poder continuar donant la meva opinió, però no tinc cap 
mena d'interès en poder tenir vot. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer una cosa de 
la proposta, que jo estic a tots els instituts municipals ho agraeixo però no seria la idea. 
No sé si no ens hem entès, com que vàrem estar parlant molt aquest dies amb la 
Secretària, jo em dec haver explicat malament. És veritat que sí que vaig a Cultura i 
als altres dos organismes autònoms hi va el meu company, Sr. Mitjà.  És veritat que 
quan vàrem fer els canvis amb el Sr. Gómez també pot ser, hem fet molts canvis i 
potser hi ha hagut un petit malentès. Ens agradaria que això constés.    
 
El Sr. Alcalde pregunta si es refereix a Juntes de Govern i Juntes Generals.  
 
Respon el Sr. Quintana. Sí, o sigui jo estic a Cultura i als altres organismes el Sr. Mitjà. 
Llavors contestant els companys de la CUP, és veritat que ja al ROM està fet així: 
ERC com el principal partit d'oposició té la representació amb vot als tres organismes 
autònoms. És veritat que a més a més –això el Sr. Gómez ho sabrà– que sempre 
s’havia fet així i em sembla que és correcte i a principi de mandat era més fàcil perquè 
èrem tres i ara som quatre. Llavors aquí el principal perjudicat és el company Sr. 
García. Nosaltres a l’hora de prendre la decisió ens va semblar que els dos grups més 
representatius havien de tenir representació i també ens va semblar que el PSC amb 
el perfil; nosaltres no vam triar qui era, nosaltres vàrem dir que delegàvem el vot al 
PSC i semblava que amb el perfil del Sr. Mir del PSC tenia més sentit que anessin a 
Educació, i amb el perfil en aquest cas del Sr. Rubió i la seva experiència en Joventut 
ens va semblar que era un repartiment que estava bé. No hi ha cap tipus 
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d’animadversió ni cosa estranya a darrera. És una decisió que a més a més vàrem 
prendre Esquerra quan ens reunim i que a mi ara no m’agradaria canviar-la. I a més a 
més, com ha dit l’Alcalde, és veritat que els vots estem en minoria i tenen una part 
testimonial.  
Entenc que els sàpiga greu i que els agradi continuar. És una decisió que vàrem  
prendre, en el fons entenc que el més perjudicat és el Sr. García, que ho va acceptar 
esportivament, per dir-ho d’una manera, tampoc hi vegin tres peus al gat; em sap greu  
i a vegades prendre decisions té aquestes coses, que no pots acontentar tothom. Però 
jo la decisió està presa per tot l’equip d’Esquerra i jo ara mateix aquí no la voldria, o 
sigui que continuem amb la proposta que hem fet. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC, 1 OeC) 3 vots en contra (CUP) i 3 abstencions (PSC). 
 

6.10. - NOMENAR REPRESENTANTS A CONSORCIS 
 
Núm. de referència : X2017028224     
Núm. expedient: SG012017000034 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Nomenar com a representant al CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA  a 
la  regidora: 
 

 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach  (PdeCAT - DC) 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. 
 
S'aprova per unanimitat dels assistents. 
 

6.11. - NOMENAR REPRESENTANTS A LES COMISSIONS DE GESTIÓ 
 
Núm. de referència : X2017028227     
Núm. expedient: SG012017000035 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.- Nomenar a la MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ   els següents regidors: 
 

 Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC) 
 Sr. Josep Gelis i Guix (PdeCAT – DC) 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 

 
Segon.- Nomenar a la COMISSIÓ DE SEGUIMENT I INTERPRETACIÓ DEL 
CONVENI  els següents regidors: 
 

 Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC) 
 Sr. Josep Gelis i Guix (PdeCAT – DC) 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 

 
Tercer.- Nomenar al COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL   els següents 
regidors: 
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 Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC) 
 Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT – DC) 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 

 
Presenta la proposta l’Alcalde. 
 
S'aprova per unanimitat dels assistents. 
 

6.12. - NOMENAR REPRESENTANTS A FUNDACIONS 
 
Núm. de referència : X2017028441     
Núm. expedient: SG012017000036 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Nomenar representants de l’Ajuntament a la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS 
(FES)    a: 
 

 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (President, membre nat) 
(PdeCAT - DC) 

 Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC) 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 

 
Presenta la proposta l’Alcalde.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Expressar un dubte,  
perquè és culpa nostra de no haver-ho mirat des del ROM: no sabem si a la Fundació 
d’Estudis Superiors tots el representants han de ser de l’equip de govern, és una cosa 
que es vota i podria ser un altre tipus de representació.  
Llavors com que nosaltres aquest punt del cartipàs el 2015 hi vàrem votar en contra, i 
com que és un punt a més a més que ha decidit l'equip de govern, legítimament, i que 
no n’hem parlat, nosaltres hi votarem en contra. 
 
S'aprova amb 9 vots a favor (PdeCAT - DC), 5 vots en contra (ERC) i 7 abstencions (3 
PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

6.13. - NOMENAR REPRESENTANTS A ALTRES ÒRGANS COL·LECTIUS 
 
Núm. de referència : X2017028443     
Núm. expedient: SG012017000037 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Nomenar representant de l’Ajuntament d’Olot a l’ASSOCIACIÓ DE 
DEFENSA FORESTAL DEL RIU FLUVIÀ  a: 
 

 Sr. Josep Gelis Guix (PdeCAT - DC) 
 
 
Segon.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a l’ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES (AICE)   a: 
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 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) 
 Sr. Josep Reixach (tècnic IME) 

 
 
Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament d’Olot al CONSELL D’INICIATIVES 
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT  a: 
 

 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC) 
 
 
Quart.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot al CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL  a: 
 

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

 
Cinquè .- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a FEM UVIC – UCC territori  
a: 
 

 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC) 
 Tècnic: Sr. Jordi Calabuig 

 
 
Sisè.- Nomenar representant de l’Ajuntament d’Olot al FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT  a: 
 

 Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) 
 
 
Setè.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a la UNED, UNIVERSITAT 
NACIONAL D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA  a: 
 

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

 
 
Vuitè .- Nomenar representant de l’Ajuntament d’Olot a la XARXA DE CIUTATS I 
POBLES PER A LA SOSTENIBILITAT   a: 
 

 Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - DC) 
 
Presenta la proposta l’Alcalde.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Pels mateixos 
motius que ha expressat en el punt anterior, nosaltres també hi votarem en contra. 
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S'aprova amb 9 vots a favor (PdeCAT - DC), 5 vots en contra (ERC) i 7 abstencions (3 
PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
6.14. - DETERMINAR LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS 

 
Núm. de referència : X2017028450     
Núm. expedient: SG012017000038 
 
Vista la regulació del règim de retribucions dels càrrecs electes locals, establerta en: 
els articles 75, 75 bis i 75 tercer de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de règim local (modificada per la Llei 27/2013 de 30 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local); l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel quals s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’art. 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s‘aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot de data 2 de juliol de 2015, pel qual es fixava 
en 3 el nombre de membres que exerciran el càrrec amb dedicació parcial: 
 

- Delegat de Benestar Social i drets civils i de Cultura, amb un 90 % de jornada 
laboral i una retribució bruta anual de 49.500 €. 

- Delegat de Serveis Generals, espai públic i infraestructures i obra pública, amb 
un 90 % de jornada laboral i una retribució bruta anual de 49.500  €. 

- Delegat d’Ensenyament amb un 50 % de jornada laboral i una retribució bruta 
anual de 27.500 €. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Modificar l’acord de Ple de 2 de juliol de 2015, en el sentit de suprimir la dedicació 
parcial del delegat d’Ensenyament, així com la retribució corresponent. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. En aquest cas el canvi és per què el Sr. Jaume Mir 
tenia una dedicació del 50 % de la seva jornada laboral i una retribució anual bruta de 
27.500 euros i que això ara desapareix.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Aquí hi votem en contra 
perquè en el cartipàs del 2015 vàrem dir que els sous havien de ser sobre el salari 
mínim interprofessional i un tant per cent més, però no aquests sous. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Més que res per dir 
que nosaltres valorem positivament que els regidors que tenen dedicació a 
l’Ajuntament i s’hi passen moltes hores tinguin una retribució i fins i tot si n’hi hagués 
d’haver alguna més,  no passaria res. 
 
S'aprova amb 14 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC), 3 vots en contra (CUP) i 4 
abstencions (3 PSC, 1 OeC). 
 

6.15. - DETERMINAR EL NOMBRE DE PERSONAL EVENTUAL I FUNCIONS 
 
Núm. de referència : X2017028594     
Núm. expedient: SG012017000039 
 
De conformitat amb l’article 12.1 de l’EBEP aprovat per la Llei 7/2007 de 12 d’abril que 
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defineix el personal eventual com el que en virtut de nomenament i amb caràcter no 
permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial i  
 
Vist l’article 104 bis de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local en la redacció donada 
per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que fixa els límits del nombre de personal eventual atenent al 
número d’habitants del municipi i establint que el personal eventual s’ha d’assignar 
sempre als serveis generals de les entitats locals en la plantilla dels quals apareguin 
consignats. 
 
Vist l’acord de Ple de 2 de juliol de 2015, pel qual es determinava el nombre de 
personal eventual i funcions, i s’acordava la creació dels llocs de treball de Gerent i 
Cap de premsa.  
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Crear com a lloc de treball que cal ser desenvolupat per personal eventual, de 
confiança o d’assessorament especial, el que es relaciona, amb la denominació, 
dedicació i funcions que hi figura. 
 
 Cap de gabinet de l’Alcaldia. Adscrit als Serveis Generals, Àrea d’Alcaldia, integrat 

en el grup A, subgrup A2 amb jornada de 37,5 h. setmanals i unes retribucions 
brutes anuals de 41.200 € 

 
Funcions:    
 
a) Assessoria política i suport tècnic a l’Alcalde i al primer Tinent d’Alcalde: 
b) Definir les estratègies per l’execució del programa de govern. 
c) Seguiment de les polítiques institucionals i de govern i avaluació dels resultats. 
d) Qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l’Alcalde.  

 
Segon.- Per Decret d’Alcaldia es nomenarà el personal eventual per cobrir aquesta 
plaça. 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP i en el Tauler d’edictes de la Corporació, Seu 
electrònica. 
 
Quart.- Publicar semestralment en la seu electrònica i en el BOP el nombre de llocs de 
treball reservats a personal eventual i el President n’informarà trimestralment al Ple, de 
conformitat d’aquestes previsions.  
 
Presenta la proposta l’Alcalde. La proposta que fem des de l’equip de govern és 
d'incorporar un cap de gabinet d'alcaldia adscrit a Serveis Generals amb una dedicació 
complerta de 37,5 hores setmanals i una retribució anual bruta de 41.200 euros, en les 
funcions de sobretot d’assessorar l’Alcalde i especialment el primer Tinent d’Alcalde en 
tot el que en tot el que són les seves funcions. 
Això té a veure amb el fet que en quedar només amb nou regidors, ens sembla que 
necessitem una ajuda per poder continuar atenent el que fins ara ateníem entre dotze 
regidors. Per poder atendre perfectament aquestes àrees que fins ara havien portat els 
regidors del PSC, convé tenir aquest suport per part d’una persona externa. El cost per 
a l’Ajuntament és zero. El que hem fet ha estat agafar la mitja dedicació i sumar-li les 
retribucions que hi havia per ser Tinent d’Alcalde i per estar en la Comissions de 
Coordinació de Govern. Específicament aquests diners que fins ara l’Ajuntament ja 
estava destinant al que és l’equip de govern i per poder atendre perfectament les 
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necessitats del govern de la ciutat, posar-ho aquí i crear aquesta plaça. 
Només recordar-los que de les set persones que podríem tenir com a personal 
eventual, estem a dos i passarem a tres; estarem molt lluny encara del límit i per sota 
del 50 per cent del personal de confiança que podríem tenir. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Suposo que ha estat un 
lapsus, perquè ha dit cost zero, i  cost zero no; vol dir que és el mateix cost que tenia 
fins ara, que no s'incrementa.  
Llavors era comentar també que em sembla que va en detriment de l'equip de govern 
el fet de substituir un càrrec polític i amb l’experiència que en aquest cas té el Sr. Mir 
per un tècnic, que no sé qui és i per tant tampoc qüestionaré la seva vàlua 
professional, però em sembla que són com dos nivells de responsabilitat diferent, i em 
sembla que en aquest cas perd l’Ajuntament i l’equip de govern. 
En tot cas, per tot plegat, nosaltres entenem que és l’equip de govern el que decideix 
com s’organitza i com creu millor que pot tirar endavant les seves propostes. No 
votarem en contra però tampoc a favor, i ens abstindrem. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres com vàrem 
expressar també  en el cartipàs del 2015, no estem a favor del personal de confiança; 
ni set, ni setanta-set, ni cap. Vull dir que no ens sembla que sigui una praxis que lligui  
amb la nostra manera d’entendre la política. Creiem que aquestes funcions, que també 
són molt genèriques, perquè semblen ser més d’assessorar, de donar suport, però que 
en cap cas enlloc parla d'Educació, les podria fer un regidor, és a dir alliberar un 
regidor del seu grup i que s'hi pugui dedicar i així quedaria resolt. 
Per tant votarem en contra. 
 
Intervé el Sr.  Quintana en representació del grup municipal ERC. A nosaltres –és una 
broma, Sra. Tresserras– perquè vegin els amics de la CUP que no els hi tenim mania, 
nosaltres coincidim molt  amb tot el que han dit als companys de la CUP, a nosaltres 
ens sembla que és veritat que ara són menys i tenen més feina i nosaltres entendríem 
millor que algun dels regidor, o dos, depèn de com s’organitzessin, tinguessin 
dedicació a l’Ajuntament perquè em sembla que és un caire més polític que tècnic la 
feina.  
És veritat i a més a més, com hem dit amb les altres propostes, és una proposta de 
l’equip de govern, que tampoc no hem tingut oportunitat de parlar-ne i acordar-la o no i 
per tant nosaltres hi votarem en contra. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo els agraeixo la confiança en els regidors, el que passa és que  
professionalment tothom té les limitacions que té, i ens ha semblat que aquest tema ho 
podíem substituir amb una persona que tindrà caire polític, per dir-ho així, no ha de ser 
específicament un tècnic sinó que ha de ser una persona de confiança que ens eviti 
reunions i reunions, on probablement no podríem arribar a nosaltres, però que ens 
transmeti la informació sintetitzada i els acords i que ens ajudi a continuar-ho 
gestionant. Entenc perfectament les seves posicions. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 9 vots a favor (PdeCAT 
- DC), 8 vots en contra (5 ERC, 3 CUP) i 4 abstencions (3 PSC, 1 OeC). 
 

7.1. - APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 

 
Núm. de referència : X2017028602     
Núm. expedient: SG032017000002 
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Atès que situar la participació ciutadana com a element clau a la política municipal és 
un dels objectius del Pla de Govern 2015-2019 de l’Ajuntament d’Olot, motiu pel qual 
s’han endegat diversos processos de participació ciutadana, i que amb aquest mateix 
objectiu, s’ha iniciat el procés de pressupostos participatius d’Olot i s’ha inclòs en el 
pressupost per a l’any 2018 una partida per desenvolupar les iniciatives que 
decideixen els veïns de la ciutat.  
 
De conformitat amb l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de 
la Comissió informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament dels pressupostos participatius, que figura a 
l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un 
mitja de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini 
de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 

Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 

Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar el text íntegre del Reglament 
dels pressupostos participatius al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
el text de l’ordenança. 
 
Cinquè.- Aprovar el calendari de desenvolupament pels pressupostos participatius per 
a l’exercici 2018. 
 
Intervé l’Alcalde. És proposa l’aprovació inicial del Reglament de pressupostos 
participatius. Per tant tornarà a venir al Ple, si hi ha d’haver alguna mena d’aportació o 
de canvi, hi serem a temps, tot i que n’hem anat parlant perquè fa temps que hi estem 
treballant.  Sr. Josep M. Coma si ens vol presentar aquesta proposta i després 
immediatament faríem el sorteig de quina de les tres zones d’Olot doncs serà la 
beneficiada en els pressupostos de l’any 2018.   
 
Presenta la proposta el Sr. Josep M. Coma. Bé es presenta a aprovació el Reglament 
per regular el procés de pressupostos participatius. És un reglament inicial elaborat per 
un equip de l’Ajuntament i d’empreses col·laboradores amb una àmplia experiència en 
aquests processos resilients. Aquest Reglament estarà a exposició pública les 
pròximes setmanes, on s’hi podran fer esmenes o afegir-hi propostes. Aprofito també 
per donar les gràcies a les aportacions realitzades per altres grups municipals, que ja 
s’han tingut en compte en aquest reglament inicial.  
L’objectiu és seguir fomentant la participació ciutadana, que sigui inclusiu per a tothom, 
i pensar més en clau de ciutat i no tant de barri en sí. Per resumir una mica com 
funciona aquest procés es divideix la ciutat en tres grans grup, cada zona disposarà 
d’una partida de 100.000 euros perquè els veïns i veïnes d’Olot puguin debatre i 
decidir quines millores accions s’hi han de fer. És per això que avui es farà el sorteig 
per decidir quina serà la primera zona per desenvolupar el procés l’any 2018, i també 
l’any 2019 i el 2020. Totes les propostes són acceptades sempre i quan estiguin dins 
dels criteris del reglament, siguin vàlides tècnicament i es puguin executar durant el 
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mateix any. Les més votades seran les que es duran a terme fins arribar al límit dels 
100.000 euros proposats. Tindran un pressupost mínim de 5.000 euros i un màxim de 
40.000; això es fa per garantir la diversitat de les propostes, però evitar també 
actuacions que siguin anecdòtiques. Cal dir que podran votar els majors de 16 anys 
empadronats a la zona i els demés podran assistir-hi però no tindran dret a vot. 
 
Intervé l’Alcalde. Enhorabona pel seu debut en les seves intervencions en el ple. 
Deixi'm que també li doni una mica de mèrit a la Sra. Torras, que hi ha estat treballant 
durant tot aquest temps i que crec que també ha fet una molt bona feina. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dir-li que votarem 
favorablement a aquesta proposta. Per nosaltres, OeC, tot el tema referent a la 
participació és molt important i per tant qualsevol avenç en aquest sentit trobarà el 
nostre suport. El tema de pressupost participatiu, entre altres coses per a nosaltres és 
important, perquè incorpora temes de deliberació; és a dir, els ciutadans es trobaran, 
parlaran, hauran d’escoltar-se –que de vegades ens costa molt escoltar els altres– i 
haurem d'acabar de prendre acords sobre quines són les propostes que volem tirar 
endavant. Hi haurà també, que em sembla que vostè ho expressava, una diversitat 
d'actors; és a dir, aquí per exemple al Ple som plurals políticament, però em sembla 
que com a representants de la ciutat d’Olot, en molts aspectes no seríem gaire 
representatius. Allà es trobaran persones amb cultures molt diverses, amb prioritats i 
problemàtiques molt diferents. Per tant una mica poder trobar aquest espai per debatre 
i acabar arribant a acords, ens sembla important. I al final perquè s'haurà de produir 
també la rendició de comptes, és a dir, sortiran unes propostes s'hauran de tirar 
endavant; una mica aquest procés dinàmic amb les persones, com diem són 
importants i són elements bàsics d'una participació de qualitat.  
La participació, entenem que necessitem un cert aprenentatge. Amb el temps ens 
agradaria que aquesta fórmula participativa en el tema de pressupost agafés més 
volada, acabi decidint sobre parts més importants del nostre pressupost i jo no 
descarto i m'agradaria veure que algun dia puguem amb un procés participatiu decidir 
el pressupost de la ciutat.  
Com hem tingut coneixement del Reglament fa pocs dies, tot i que  algun suggeriment 
en la reunió ja vàrem fer, però com que hi ha marge de dies ara, per encara poder fer 
propostes, esperem amb aquest temps fer-ne alguna més. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres aprovarem el 
Reglament. Considerem que val la pena començar treballar-hi, l’Ajuntament i l’equip de 
govern ja ha fet intents en temes de participació, des de la Llei de transparència i 
participació, a que estem obligats a anar-hi treballant.  
Nosaltres quan vàrem començar en aquest Ajuntament ja vàrem fer unes jornades de 
pressupostos participatius de ciutat amb un company de Santa Cristina d’Aro que els 
havien aplicat. Estan encara molt lluny d’aquesta proposta, perquè tant de bo 
poguéssim començar ja a treballar d'aquesta manera i fer tot el pressupost participatiu 
de la ciutat tal com ens va explicar el company Bou que van fer a Santa Cristina d'Aro. 
Però vaja, és un inici en la línia de l'equip de govern i per tant ens sembla que 
evidentment cal aprovar i intentar poc a poc anar transformant la participació, no 
només amb presa de decisions, que és una mica un dels aspectes que nosaltres 
vàrem aportar el que se'ns ha fet la reunió i que se’ns va explicar, de dir que per 
nosaltres la participació va molt acompanyada de la informació. Si no hi ha informació 
ni és molt difícil prendre decisions i sobretot encertades. Ens sembla que l'Ajuntament 
ha de fer un esforç enorme ingent per ser cada vegada més transparent ja la Sra. 
Núria Fité, la regidora, ja va començar en aquesta línia, però ens sembla que encara 
estem molt lluny del que nosaltres considerem transparència, allò que sempre diem: 
obrim portes i obrim finestres i que tothom ho sàpiga tot. Ja en el seu moment al Firal 
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no vàrem dir, que ens semblava que havíem de partir de la base de tenir totes les 
dades. I això té molt a veure amb pressupostos sobretot. És a dir, si no sabem el cost 
de les coses és molt difícil poder-hi aportar idees i poder-hi aportar solucions, no tant a 
vegades el cost de les inversions potser, sinó el cost dels serveis, que aquí és molt 
més complicat. És una demanda que des que vàrem entrar venim fent, la vàrem 
compartir amb l'interventor de l'Ajuntament; l'hem compartit quan hem hagut de fer els 
pressupostos d'aquesta ciutat i ens sembla que hem d'anar aquí perquè sinó una part 
de la peça de la participació coixeja, i per tant no acaba de ser la participació que 
nosaltres entenem. Tot i això comencem endavant, 100.000 euros ens sembla que són 
pocs; això és el nostre humil criteri, ens sembla que si se saben bé les dades i els 
costos de les coses són molt més ambiciosos i voldríem anar una mica més enllà. 
Però vaja sobretot insistim no tant en la quantitat sinó en el fet de la informació; han 
d’anar en paral·lel perquè si no serà un procés una mica coix, una mica a mitges tintes 
i per tant doncs, endavant. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres com no pot ser d'altra 
manera, aquests grans temes de ciutat –com he dit abans en la meva intervenció– els 
tenim al nostre programa electoral, els hem posat en el programa de govern i per tant 
hi votarem a favor i treballarem en positiu perquè això pugui tirar endavant. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres valorem 
també, com deia el company Sr. García, qualsevol cosa i qualsevol acció que obri la 
presa decisions de l’Ajuntament.  
És veritat que des d’aquesta legislatura l’equip de govern ha fet molts passos en 
aquest camí, que valorem positivament només pel fet de fer-los; és veritat que 
nosaltres potser ho haguéssim fet d'alguna manera diferent, i també que tot i que 
entenem la dificultat de fer els grups, a l'hora de prendre decisions, potser també com 
deia, ho hauríem fet una mica una mica diferent. Ho valorem positivament, valorem 
l'èxit de la proposta i volem que surti molt bé i sobretot que els veïns hi participin, ens 
sembla que la gràcia és –i entenem que ho fem per això també– que a part de la presa 
de decisions en sí d'aquests diners, la gent entengui que pot participar en poc o molt 
de la presa de decisions que fa la ciutat i que ens sembla que aquest és l’exercici  
interessant i sobretot desitgem que hi participi moltíssima gent. Això és el que deia 
abans, que nosaltres ho valorem positivament, però ens abstindrem. 
 
Intervé l’Alcalde. Només afegir-hi: que aquesta és una aprovació inicial i veurem com 
s’aplica durant aquest any i aquelles lliçons que anem aprenent, les anirem incorporant 
en aquest reglament que serà un reglament viu. I en algunes ciutats aquests 
pressupostos participatius  s’acaba fent només una votació, però estem en la línia que 
el pressupost s’acabi parlant i decidint a nivell de les associacions de veïns i les juntes 
de les associacions de veïns, però també a través d’assemblees d'estudiants a les 
escoles o a través d’assemblees de determinats veïns, i per tant intentarem afavorir 
també aquesta participació; veurem com ens en sortim. És el primer, serà la primera 
zona on ho aplicarem, però anem en aquesta línia. I aquesta limitació de dir entre cinc 
i 40.000 euros: una perquè no sigui molt poca cosa –crec que ho ha dit el Sr. Coma–
una cosa molt anecdòtica, amb 5.000 euros déu n’hi do el que podem fer, fins a 40.000 
euros perquè hi pugui haver la màxima diversitat. N’aprendrem i jo crec que això s’ha 
d’anar exposant. I en  quant als 100.000 euros, hi ha  vàries partides que ens 
agradaria molt que fossin de més diners; hi ha els diners que hi ha. Però no descartem 
que si això funciona i va bé, ho continuarem potenciant, perquè al final estem 
convençuts que moltes de les obres que ens proposaran els veïns són obres que 
l’Ajuntament també tenia previst fer, i que d’una manera o altra ho podrem recolzar i ho 
podrem potenciar. 
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Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC) i 5 abstencions (ERC) 
 

8.1. - EFECTUAR EL SORTEIG DE LES ZONES DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 

 
Núm. de referència : X2017028613     
Núm. expedient: SG032017000003 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de fer de la participació ciutadana un element 
clau de la política municipal, i que amb aquest objectiu s’ha iniciat el procés de 
pressupostos participatius i s’ha inclós en el pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’any 2018 una partida per desenvolupar les iniciatives que decideixin els veïns de la 
ciutat.  
 
Atès que en el Ple de 23 de novembre de 2017, està prevista l’aprovació del 
Reglament dels pressupostos participatius. 
 
Atès que cal decidir a quina zona de la ciutat es començarà a treballar, i que 
prèviament s’ha optat perquè els barris de Sant Miquel i al Nucli Antic quedin exclosos 
del projecte, en tenir ja endegats plans integrals d’accions de millora. 
 
Per tot això, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de 
la Comissió informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Efectuar un sorteig per tal de decidir a quina zona de la ciutat es començarà a treballar 
amb els pressupostos participatius, d’entre les tres zones següents.  
 

1.  Zona nord (Montsacopa): formada pels barris de La Canya, Les Mates, Pla de 
Baix, Morrot, Sant Joan, Estires-Sant Francesc, Eixample Balmes, Olot – 
Centre, Sant Cristòfol – Mas Bernat i Benavent. 

2. Zona oest (Montolivet): formada pels barris Sant Andreu, La Creu, Mas Baix, 
Pla de Dalt – El Cassés, El Xiprer, Les Planotes, Montolivet, Desamparats i 
Eixample Malagrida. 

3. Zona sud (Batet): formada pels barris de Sant Roc, Pequín, Bonavista, Les 
Fonts i Batet. 

 
L’Alcalde proposa que una mà innocent extregui les boles per fixar l’ordre dels barris. 
El Sr. Catà, assistent com a públic, extreu les boles. 
 
La Secretària proclama el resultat del sorteig, que és el següent: 

- 3, zona sud (Batet), formada pels barris de Sant Roc, Pequín, Bonavista, Les 
Fonts i Batet. 

- 2, zona oest (Montolivet): formada pels barris Sant Andreu, La Creu, Mas Baix, 
Pla de Dalt – El Cassés, El Xiprer, Les Planotes, Montolivet, Desamparats i 
Eixample Malagrida. 

- 1, zona nord (Montsacopa): formada pels barris de La Canya, Les Mates, Pla 
de Baix, Morrot, Sant Joan, Estires-Sant Francesc, Eixample Balmes, Olot – 
Centre, Sant Cristòfol – Mas Bernat i Benavent. 

 
Intervé l’Alcalde. Per tant posarem en marxa tota aquesta feinada i espero que ens en 
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sortim molt bé. 
 
9.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER PART DE L'IMCO CORRESPONENTS A 
LES ACTIVITATS MUSICALS QUE ES DURAN A TERME DE GENER A JUNY 2018 
 
Núm. de referència : X2017028565     
Núm. expedient: CPG62017000014 
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és qui programa les activitats musicals 
que es portaran a terme de gener a juny de 2018.  
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del reial Decret 
legislatiu 272004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals(TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.  
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei.  
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.  
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar els preus públics corresponents als espectacles musicals que es 
portaran a terme de gener a juny de 2018. 
 
Segon.-  L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 

Es presenten conjuntament els punts 9.1 i 9.2 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 
9.2. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER PART DE L'IMCO CORRESPONENTS A 

LES ACTIVITATS D'ARTS ESCÈNIQUES QUE ES PORTARAN A TERME LA 
TEMPORADA DE GENER A JUNY DE 2018 

 
Núm. de referència : X2017028571     
Núm. expedient: CPG62017000015 
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques 
que es portaran a terme la temporada de gener a juny de 2018.  
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.  
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei.  
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Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.  
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats d’Arts escèniques que 
es portaran a terme de gener a juny 2018. 
 
Segon.- L’Ajuntament assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Presenta les propostes 9.1 i 9.2 la Sra. Torras. Portem a aprovació els preus públics 
corresponents a les activitats musicals i les activitats d’arts escèniques que l’Institut 
Municipal de Cultura durà a terme de gener a juny del 2018. Donat que el preu públic 
no cobreix el cost del servei, l’Ajuntament assumeix a través de l’Institut Municipal de 
Cultura, el dèficit que produeixen les activitats proposades.   
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En els preus  públics és 
habitual que digui el que vaig a dir ara, però ho aniré repetint fins que com saben 
vostès no aconseguim la tarifació social. Ens sembla absolutament injust que en 
algunes activitats puguin, per exemple, participar-hi persones que si no són milionaris 
s’hi poden aproximar molt i els estiguem subvencionant. I a part d’aquest col·lectiu, és 
més just, em sembla, parlant de les persones que tenen dificultats per poder accedir a 
determinats serveis, que em sembla molt més just pagar en funció del nivell de renda, 
que no tal i com està establert actualment. Per tant continuaré dient Ple darrera Ple el 
mateix que he expressat ara. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP.  Nosaltres a més a 
més afegiríem que siguin preus adaptables a la renda disponible de les famílies, quan 
fas la tarifació social progressiva, basat en criteris d’equitat i que no sigui assistencial i 
que això permeti que no calgui que vagin a Serveis Socials; que respecti la 
confidencialitat de les dades i dels procediments i que a més a més això també sigui 
fàcil de gestionar.  
A la vegada també, ja que parlem de cultura, ens agradaria fer un èmfasi: que la 
cultura nosaltres sempre diem que no ha de ser només un bé de consum sinó que la 
cultura és un dret i com cal tal cal garantir l’accés a la participació activa, per tant 
també passa per la formació i l’educació. Per tant cal començar a treballar els vincles 
amb aquestes dues regidories –Cultura i Educació– i per tant ara que el regidor és el 
mateix, seria un bon inici per començar a treballar cap aquí. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

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

 
Núm. de referència : X2017016103     
Núm. expedient: URG42017000004 
 
El Ple de la Corporació del dia 22 de juny de 2017 va aprovar d’iniciar expedient 
d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l'execució del pla Pla d'ordenació 
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urbanística municipal i a aquest fi declarar expressament la necessitat d'ocupació dels 
béns que consten relacionats individualment en l'annex. I de sotmetre al tràmit 
d'informació pública pel termini de vint dies la relació de béns i drets afectats durant els 
quals els afectats podran formular al·legacions sobre la procedència de l'ocupació o 
disposició dels béns i sobre el seu estat material o legal. Es va publicar el 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província i efectuades les notificacions 
corresponents. 
 
En el tràmit d’exposició al públic de l’expedient, s’ha consensuat amb la propietat 
expropiada els termes i condicions per a la fixació del justpreuament i els terminis de 
pagament, signant-se un conveni urbanístic per tal de fer efectiva l’expropiació.  
 
Considerant que el termes del conveni són beneficiosos pels interessos municipals el 
es proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  
 
Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expedient de Modificació 
número 46 del Pla d'ordenació urbanística municipal d’Olot, per a la implantació d’un 
equipament socio - sanitari al barri de Sant Miquel 
 
SEGON.-  
 
Aprovar en els seus termes, les condicions del conveni signat i que resumidament són: 
 
“PRIMER: 1.1.- Les parts fixen de mutu acord el just preu de les FINQUES en l’import 
total de DOS CENTS QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS EUROS (242.800.-€), 
inclòs el 5% del premi d’afecció, corresponent a cada una de les finques el següent 
valor: 
 
- Finca registral número 12490: CENT VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS EUROS 

(126.800.-€). 
 
- Finca registral número 6000: CENT SETZE MIL EUROS (116.000.-€). 
 
Assenyalar que l’expropiació de la part de LES FINQUES qualificada com 
d’equipament sanitari assistencial de titularitat pública, Clau 4.3.a), de 1.097 m2 de 
superfície (219.400.-€) estarà subjecte a l’IVA al tipus del 21%, el qual ascendeix a 
QUARANTA- SIS MIL SETANTA- QUATRE EUROS (46.074.-€), import que es merita 
amb motiu de la signatura del present Conveni i que l’Ajuntament d’Olot satisfarà a 
SRED amb el primer pagament de conformitat amb l’establert en el punt següent 
d’aquest acord primer. 
 
1.2.- El pagament del just preu de les FINQUES es farà efectiu en TRES (3) 
TERMINIS d’acord amb la següent previsió i abans de les dates que s’indiquen a 
continuació: 
 
(i) Primer pagament: abans del dia 15 de desembre de 2017, l’Ajuntament d’Olot 

procedirà al pagament de la quantitat ascendent a SEIXANTA UN MIL TRES-
CENTS EUROS (61.300,00.-€). Import que inclou la part de l’Impost sobre el 
valor afegit calculat com s’ha expressat en l’antecedent. 
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(ii) Segon pagament: abans del dia 30 d’abril de 2018, l’Ajuntament d’Olot procedirà 
al pagament de la quantitat ascendent a CENT-TRETZE MIL SET-CENTS 
VUITANTA-SET MIL EUROS (113.787.-€).  

 
(iii) Tercer pagament: abans del dia 30 d’abril de 2019, l’Ajuntament d’Olot procedirà 

al pagament de la quantitat ascendent a CENT-TRETZE MIL SET-CENTS 
VUITANTA-SET MIL EUROS (113.787.-€).  

 
1.3.- Una vegada realitzat el primer pagament (que haurà de tenir lloc abans del 15 de 
desembre de 2017), i sempre i quan el present Conveni hagi sigut aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, s’efectuarà la transmissió a favor de la Corporació municipal de les 
FINQUES mitjançant la signatura de les corresponents actes d’ocupació i de 
pagament, possibilitant així la inscripció de la seva titularitat a favor de l’Ajuntament en 
el Registre de la Propietat.  
 
Per tal de possibilitar la transmissió de les FINQUES, l’Ajuntament d’Olot posarà en 
coneixement de SRED l’aprovació pel Ple municipal del present Conveni dintre del 
termini de dos (2) dies a contar des de l’adopció de dit acord, moment a partit del qual, 
SRED disposa de  cinc (5) dies per procedir a la cancel·lació de la hipoteca 
mencionada en els antecedents en relació a la Finca registral número 12490. 
  
 
2.2.- Si no es produís el pagament del just preu en els terminis i en les quantitats 
previstes, es començaran a meritar interessos de demora fins el pagament efectiu, 
quedant SRED legitimada per instar el compliment judicial d’aquest mutu acord.  
 
TERCER.- Les FINQUES s’hauran d’entregar lliure de càrregues i de gravàmens, 
essent a càrrec de SRED la cancel·lació administrativa i registral de la hipoteca 
mencionada en els antecedents en relació a la Finca registral número 12490, abans de 
la data de la signatura de l’acta d’ocupació i de pagament. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament d’Olot i SRED estableixen com a condició suspensiva i 
resolutòria del present document la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’Olot. No 
obstant, i a resultes del bon fi dels objectius i finalitats públiques previstes en la 
MPOUM-46, SRED autoritza l’ocupació de les FINQUES immediatament després de la 
signatura del present Conveni.” 
 
 
TERCER.- RESOLDRE per avinença, aprovant el document adjunt, l’expropiació de la 
finca propietat a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L.U.. 
 
QUART.- SATISFER el descrit import amb càrrec a la partida 17.140.1510.60904 
“Adquisició de patrimoni”, que es farà efectiu en tres terminis, d’acord amb la següent 
previsió i abans de les dates que s’indiquen a continuació: 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200240  Despese
s 

17140  1510 60904 61300 ADQUISICIO DE PATRIMONI (PR16-
74313,37) 

140 999 999 060 999 999 

 
 15/12/2017 61.300,00 € 

30/04/2018 113.787,00 € 
30/04/2019 113.787,00€  

 
CINQUÈ.- DONAR per definitivament acabat l’expedient expropiatori a que s’ha fet 
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referència, procedint a l’ocupació de les finques esmentades. 
 
SISÈ.- FACULTAR l’alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per a la formalització dels precedents acords,i en concret l’acta d’ocupació i 
de pagament. 
 
SETÈ.-  NOTIFICAR els presents acords als propietaris i a Intervenció, Dipositaria, 
Tresoreria i als serveis de cadastre. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Com recordaran en el Ple del mes de juny vàrem 
iniciar l’expedient d’expropiació de la parcel·la que ser utilitzada per un futur nou servei 
del CAP del barri de Sant Miquel. Durant aquest temps s’ha consensuat amb els 
propietaris el preu d’aquesta expropiació i els termes de pagament i tot, i s’ha signat un 
conveni –que ha costat una mica però finalment l’hem pogut signar amb el propietari 
d’aquesta parcel·la–. Al cap de cinc mesos estem molt contents de poder portar a 
aprovació definitiva l'afectació d’aquests béns i a les condicions d’aquest conveni, que 
bàsicament el que fa és que hi ha un valor total de la parcel·la de 242.800 euros que hi 
fem front amb tres pagaments: un primer pagament dintre d’aquest exercici 2017 de 
61.800 euros, i la resta a parts iguals en l'exercici del 2018 i l’exercici del 2019. 
 
Intervé l’Alcalde. Només voldria recordar la figura del Conseller Comín, que va estar 
aquí, que es va comprometre, va parlar amb la gent que estava treballant en aquells 
moments a l’àrea bàsica i que en aquests moments malauradament el tenim a l'exili, 
cosa que em sap moltíssim greu i per tant des d’aquí, ja que tirem endavant aquesta 
proposta, recordar la figura del Conseller Comín. 
I la segona cosa és que de fa pocs dies pocs dies ens ha arribat una proposta des del 
Servei Català de la Salut, i també agrair molt; deixin-me que també personalitzi en la 
Sra. Sara Rodríguez, que és la responsable d’Assistència Primària, de la possibilitat de 
que l’any que ve pogués estar en funcionament, encara que sigui amb uns elements 
d'aquests provisionals perquè les probablement necessitaran un pressupost i tardaran 
més temps. Però que poguéssim tenir hi ha una ampliació molt important dels espais 
que llavores permetessin que allà es pogués fer, des de pediatria –que em penso que 
no ho poden fer per falta d’espais–, hi poguessin posar els professionals i hi pogués 
haver radiologia, o algun servei d’aquests que en aquests moments no es poden 
donar. Jo estic convençut que ens en sortirem. Sempre dic que el Govern de la 
Generalitat és un govern amic i per tant estic convençut que aquesta proposta que 
hem començat a parlar acabarà sent veritat i que això durarà encara més importància 
a aquest acte que fem avui. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Ja ho he manifestat quan 
aquest punt ha anat venint al Ple. Considerem molt positiva aquesta proposta des de 
dos punts de vista: un, l’estrictament sanitari perquè en l’actual CAP els professionals 
no poden treballar en prou bones condicions, per tant aquesta millora afectarà tant els 
professionals com els usuaris en el tema sanitari. També aquesta ampliació suposarà 
que el nombre de persones que s’atenen pràcticament serà el de la meitat de la ciutat, 
per tant serà un CAP molt important. Per al barri de Sant Mique també pensem que un 
servei d’aquestes característiques és bo per al barri i ha estat molt reivindicat pels 
veïns i veïnes. 
I després tenia dos dubtes: un era el dels mòduls, em sembla bé si és així com diu. El 
que passa, suposo, que ja estaran amatents que no ens passi com amb Educació per 
exemple, que et col·loquen uns barracons i després tira per allà que allò dura i dura i 
dura... Esperem que no sigui aquesta la situació que ens trobem aquí. I la segona 
qüestió és preguntar-los: la parcel·la aquesta són 1.097 m2 , em sembla –i si no em 
rectifiquen i no té més importància– que els que utilitzaran no són pas la totalitat 
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d'aquests metres, que segurament estem parlant d'aproximadament la meitat, i els 
usos que es preveu el terreny restant de la parcel·la són diversos, un és el 
d’aparcament. Era saber si ja tenen vostès decidit quin ús li donarà a aquesta parcel·la 
que no ocupi el CAP. I ja sé que són qüestions econòmiques, però com també estem 
parlant de mig o llarg termini, jo no sé si el tema d’aparcament hi ha possibilitat de ser 
soterrat, que permetria més nombre de places que tindríem. I després la possibilitat, 
evidentment si no està fet servir com a pàrquing, de donar-li una altra utilitat o instal·lar 
algun altre servei dels que estan previstos. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres 
evidentment ens alegrem que es pugui fer aquesta nova construcció del CAP de Sant 
Miquel, perquè és veritat que era molt petit espai l’espai que ja estava ubicat al barri de 
Sant Miquel; ara està en una altra part del barri. Per tant ens n’alegrem.  
El que sí que trobem lamentable i ens fa molta ràbia –poc dir-ho així– és haver de 
pagar aquesta quantitat de diners al Banc de Sabadell, quan no podem ni expropiar ni 
obligar a que ens posin pisos buits que tenen en lloguer, i això ens reventa, i tant de bo 
que a canvi d'això ens haguessin pogut donar un pis buit que tenen. 
Per tant, per això ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres votarem a favor perquè 
hem participat ja en aquesta acció de govern, i per tant votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també 
ens alegrem moltíssim que finalment es pugui veure llum en aquest nou CAP de Sant 
Miquel, no solament pel barri, sinó per tot Olot, perquè Olot es mereix un segon CAP 
amb totes les condicions.  
I també volia dir que ja ha dit l’Alcalde que gràcies al Conseller Comín, això es va 
portar a terme, es va tirar endavant i ara ell es troba a l'exili. Això ara de moment 
veurem a partir del 21 de desembre si realment podem tenir un altre Govern nostre i 
propi, que haguem triat entre tots i que vetlli pel bé del país, i per a la ciutat, i llavors  
puguem no solament treure els mòduls, sinó construir un CAP tal com cal i com ens 
mereixem a la ciutat. Això és una mostra que el 155 també ens ve directament a la 
ciutat, que no ens rellisca, sinó que ens afecta directament. 
I després, el que ha dit el Sr. García, del pàrquing, ens estimaríem més veure uns 
jardins que no un pàrquing, i sobretot pensant en la parcel·la que hi ha al davant, que 
també a l'Ajuntament hi està fent gestions, doncs que quedi un centre més verd i més 
agradable per a tot el bé del mateix barri, i sens dubte per Olot en general. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Respecte a la utilització de la part de la parcel·la que no quedarà 
ocupada inicialment, i si es confirma que seran mòduls prefabricats i que ocuparan 
aproximadament 50 %, l'altra part de la parcel·la l’haurem de reservar per fer la 
construcció en el moment en que es faci la construcció definitiva i per tant no hi podem 
fer res que sigui d’una forma definitiva i que després hauríem de tornar-ho a malmetre i 
tornar-ho a fer. Per tant la idea inicial, mentre no hi hagi la construcció definitiva seria 
fer ne pàrquing la meitat que no utilitzarem, i quan es faci la construcció definitiva, 
veuríem què és el que podem fer allà, llavors exactament ho podríem acabar de 
decidir, però mentrestant sí que la idea inicial que tenim és utilitzar-ho per a 
aparcament de vehicles.  
Per altra banda, no està tancat encara perquè aquestes coses costen molt i molt de 
tancar, ja veuen que han tardat cinc mesos en signar aquest conveni; queda pendent 
encara i està avançat però no està signat, i per tant no podem dir que ho tinguem ja a 
la nostra disposició, la parcel·la de davant d’aquesta, que és una parcel·la de molts 
més metres quadrats, que també estem en converses per veure si podem disposar-ne. 
En el cas que això fos possible, després ens donarà molt més joc per a l’hora de la 
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veritat poder decidir altres usos en aquesta zona, que ja s’havia parlat en el seu 
moment amb el Consell de Barri i amb l’Associació de Veïns de Sant Miquel, havien 
sortit diferents idees: horts, i altres idees, i veuríem llavors si ho aconseguim quina 
utilitat li podem donar. Aquesta seria la idea inicial. 
I per altra banda respecte del que deia la Sra. Descals només un aclariment: nosaltres 
no pagarem aquesta parcel·la el Banc de Sabadell, la pagarem una immobiliària que 
es diu Solvia, que efectivament és propietat del Banc de Sabadell, però que a efectes 
jurídics són dues empreses diferents. El pagament no es farà al Banc Sabadell, sinó 
que es farà a la immobiliària Solvia. 
 
Intervé l’Alcalde. Només respecte el tema aquest, són diverses les àrees bàsiques, els 
CAP que s’estan fent en aquests moments; els mòduls prefabricats han estat a 
Figueres durant un temps. Ara ja tenen la nova àrea bàsica i per tant hem d’entendre 
que les possibilitats d’inversió des del Govern de la Generalitat són les que són. Però a 
mi m’han assegurat que són de molt bona qualitat, i que per tant estaran molt i molt bé 
i que passaven tantes i tantes persones allà cada dia. Ara no tinc la xifra al cap, però 
varen dir una xifra molt elevada i per tant a mi em va semblar una molt bona notícia.  
I dos, que en tot moment el Departament de Salut ha estat al nostre costat, han estat 
ells els que ens han dit “escolta, hi ha aquesta possibilitat”. Jo crec que en aquests 
moments la gent del Govern de la Generalitat està al nostre costat, ens ajuda i poder-
ho tenir, si pogués estar realment en funcionament durant l’any que ve, crec que seria 
una fantàstica notícia. Una altra cosa és dir: mira, tenim els terrenys i els cedim, i 
segur que de mica en mica , hi arribarem. No. Si poguéssim començar a donar el 
servei –i pel que en diuen amb bona qualitat– l'any que ve seria una bona notícia 
fantàstica i en això treballarem; no depèn només de nosaltres, no depèn només de 
Salut, però espero que ens en sortim bé.  
 
Intervé la Sra. Descals. Només volia dir que Solvia són els que tenen els pisos buits. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP). 
 
11.1. - RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG 

DE L’ESCULTOR MIQUEL BLAY - FIRAL.- Proposant aprovar inicialment. 
 
Núm. de referència : X2017028640     
Núm. expedient: URG42017000014 
 
En data de 25 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament d'Olot va aprovar definitivament 
el Projecte executiu de reurbanització del passeig de l’Escultor Miquel Blay. Es va 
publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 123 del dia 
28 de juny.  
 
El citat instrument urbanístic, afecta la finca que es descriurà, havent-se de procedir a 
l’expropiació forçosa de tres peces de terreny que s’han de segregar prèviament de la 
matriu registral, en tant que en el subsòl de la primera hi transcorre la línia de 
subministrament d’energia elèctrica que de l’estació transformadora ubicada en la 
parcel·la colindant, ofereix a aquest sector de la ciutat. També s’expropien, per resultar 
antieconòmiques per a la propietat, dos peces de terreny residuals que són 
confrontants amb finques propietat de l’ajuntament i que en el futur poden agrupar-se 
amb aquestes, per formar una major ampliació de l’espai públic en el sector.  
 
Segons les diligències fetes pels serveis tècnics i jurídics, s'ha formulat la relació de 
finques, béns i drets necessaris per a l'execució del projecte. 
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Considerant el que disposa l'article 20 del Reglament d'expropiació forçosa, es 
proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- INICIAR expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats per 
l'execució del Projecte executiu de reurbanització del passeig de l’Escultor Miquel 
Blay, i a aquest fi declarar expressament la necessitat d'ocupació dels béns que 
consten relacionats individualment en l'annex. 
 
SEGON.- SOTMETRE al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies la relació 
de béns i drets afectats durant els quals els propietari podran formular al·legacions 
sobre la procedència de l'ocupació o disposició dels béns i sobre el seu estat material 
o legal. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Efectivament és l’aprovació inicial d'uns béns 
afectats per la urbanització del nou Firal, és la zona que dóna o que quedarà afectada 
pel túnel de l’aparcament que unirà els aparcaments actuals de la plaça de la plaça del 
Teatre amb l'aparcament de Bisbe Guillamet, i també perquè per allà hi ha de passar 
els serveis de línies elèctriques per connectar el nou transformador. Hi ha unes 
parcel·les afectades i comencem inicialment l'expropiació d'aquestes tres parcel·les 
afectades, aproximadament uns 175 metres2 en total. Pensem que durant aquest 
procés que hi haurà d’exposició pública ja s'ha parlat amb el propietari, hi ha un 
principi d'acord, però durant aquest mes que hi haurà d’exposició pública, podrem 
també igual que en el cas anterior, acordar un justipreu amb el propietari d'aquestes 
parcel·les i podrà ser una expropiació acordada que no portarà més enrenou que el de 
poder fer els convenis i signar els contractes corresponents per poder-ho fer de forma 
ràpida i disposar d'aquest espai. Per tant avui el que proposem és iniciar aquest 
expedient d'expropiació i sotmetre el tràmit a exposició pública. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Un parell de coses. Una 
perquè com aquest punt ha anat venint diverses vegades al ple, la primera vegada 
vàrem demanar si els transformadors o les instal·lacions elèctriques que estaven 
soterrades era possible que continuessin soterrades; inicialment es va dir que no. Com 
que hi ha hagut aquests vaivens, no sé, imagino que no ha estat possible reprendre 
aquest tema perquè continuessin soterrades. Aquesta era la pregunta i després 
suposo que tècnicament no és necessària, però amb la proposta d'acord, el preu no 
surt enlloc, suposo que potser sortirà més endavant? D’acord. Perquè en principi a 
nosaltres també ens agradaria tenir en compte el preu per veure si és en sembla una 
bona proposta o no, per tant en principi ens semblaria bona, però per aquest tema, en 
principi ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres votarem a favor, 
lògicament, perquè pensem que és una obra molt important per a la ciutat i a més a 
més s'ha de fer en aquests moments, justament quan estem remodelant el Firal, i per 
tant aquesta obra s’ha de fer en aquest moments, abans que la demolició del Firal ja 
sigui una realitat; si hem d'obrir un túnel entre els dos aparcaments, i hem de fer una 
sèrie de millores per passar una sèrie d'instal·lacions, s'ha de fer en aquests moments. 
Nosaltres apostem per una ciutat més humanitzada amb menys cotxes, amb més 
espais per als vianants, amb més espais per a la comunicació de les persones, etc., i  
per tant aquesta pot ser una nova de ciutat i per això hi apostem favorablement. 
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Intervé el Sr. Gelis. Simplement per contestar al Sr. García, el transformador no anirà 
soterrat, però les línies seguiran soterrades, d’aquí que necessitem aquest espai i 
també afectem unes places d'aparcament del nou edifici que s’haurà de construir allà i 
per tant això és el que s’ha d’acabar de valorar. Sí que estem parlant ja de xifres, no 
està totalment tancat i per tant prefereixo no parlar d’això; per això li he dit abans que 
durant aquest mes d’exposició pública penso que serem capaços d’acordar un preu 
just per part per tot aquesta afectació, i aquell serà el moment en què els podrem dir 
que el valor total daixò.   
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC). 
 
12.1. - CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT A L'EQUIP D'ARQUITECTES 

RCR 
 
Núm. de referència : X2017016353     
Núm. expedient: SG042017000002 
 
En data 20 de juny de 2017 es va incoar expedient  per iniciar els tràmits per a la 
concessió de la Medalla de la ciutat a l’equip d’arquitectes RCR, i se’n donà compte al 
Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 22 de juny de 2017. 
 
L’instructor de l’expedient ha emès el dictamen que a continuació es transcriu: 
 
 
“Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta 
Medalles de la Ciutat 
2017 
 
En Rafel Aranda Quiles (Olot, 1961), la Carme Pigem Barceló (Olot,1962) i en Ramon 
Vilalta Pujol (Vic, 1960) són tres olotins que varen estudiar arquitectura a l’Escola 
Tècnica d’Arquitectura del Vallès i quan varen acabar la carrera varen decidir tornar a 
Olot, “tornar a casa, tant senzill com això” diuen ells, i començar a treballar junts, 
establint aquí la base del seu estudi d’arquitectura Aranda, Pigem i Vilalta (1987), més 
endavant conegut per RCR Arquitectes. 
 
En un pis del Firal, del Passeig d’en Blay, varen començar a treballar amb els peus a 
la Garrotxa, però amb la mirada posada al món, atents al que passava més enllà de 
les nostres fronteres, aprenent i deixant-se influenciar en la seva justa mesura. 
Aquesta obertura de mires i les seves ganes de fer una arquitectura diferent, meditada, 
adaptada a l’entorn, artística, vivencial...va fer que, de seguida, comencessin a rebre 
encàrrecs i a guanyar concursos. Els seus treballs, singulars i aplaudits, els varen 
situar en relativament poc temps entre els estudis d’arquitectura més prestigiosos de 
Catalunya. Durant aquests anys, tot i haver realitzat obres arreu del món, mai han 
amagat, més aviat el contrari, des d’on treballen. I només això, sinó que atribueixen els 
resultats del seus projectes, la seva arquitectura, a l’entorn des d’on treballen.  
 
Ara són un equip d’arquitectes de prestigi mundial amb projectes realitzats a nivell 
internacional i reben encàrrecs, per “resoldre reptes” constructius, d’arreu del món.  
 
 
ARQUITECTES DE RENOM, D’OLOT AL MÓN.  
UNIVERSALS DES DEL MÓN LOCAL. 
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El seu prestigi com a arquitectes és inqüestionable. No només per la gran quantitat 
d’obres projectades o realitzades arreu del món, sinó per la gran quantitat de premis 
que han rebut al llarg dels seus més de 30 anys d’exercici de la professió. Han realitzat 
projectes de gran impacte i repercussió social com el Musée Soulages de Rodez 
(França), la mediateca Waalse Krok a Gant (Bèlgica) o el crematori de Hofheide 
(Bèlgica) a nivell internacional, en l’àmbit català destaquen obres com la Facultat de 
ciències jurídiques de la UdG (Girona), L’espai públic del teatre la Lira (Ripoll), la 
piscina coberta de Taradell (Barcelona), la biblioteca sant Antoni Joan Ollé de 
Barcelona o l’esfera de llum del port de Palamós.  
 
A nivell més proper, la Garrotxa també està sembrada d’obres d’RCR, com la Llar 
d’infants “el petit comte” a Besalú, l’Estadi d’Atletisme a Olot, el Parc de Pedre Tosca a 
les Preses, l’Espai per oci i cultura a Riudaura, el Pavelló d’accés a la Fageda d’en 
Jordà a Santa Pau, el Firalet a Olot, o el Restaurant les Cols d’Olot, a més d’un gran 
nombre d’habitatges d’ús privat a Catalunya, França i Dubai. 
 
Les seves obres, diferents i innovadores tant pel que fa pels volums, materials o 
plantejaments (en cada cas diferents i sense massa repetició), no han estat exemptes 
d’alguna que altre polèmica ciutadana. Tot i això, RCR Arquitectes sempre han 
defensat les seves obres i solucions urbanístiques amb la màxima adaptabilitat a 
l’entorn on estant ubicades i la seva funcionalitat. 
 
Precisament aquesta “relació amb els contextos”, la recerca de les “connexions entre 
l’exterior i l’interior” i “harmonia de la materialitat i la transparència” que fan de les 
seves obres una “arquitectura experiencial i emocional” i tot això sumat la capacitat de 
“ser locals i alhora universals”, li ha valgut aquest any 2017 un dels guardons més 
rellevants del planeta a nivell d’arquitectura, el premi Pritzker. 
 
Altres premis internacionals que avalen la projecció i la qualitat del seu treball a més 
del Pritzker Architecture Prize 2017:  
 

Médaille d’Or de l’Académie d’Architecture Française 2015 
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres de la République Française 2008-14 
International Fellows by the Royal Institute of British Architects (RIBA) 2012 
Honorary Fellows by the American Institute of Architecture (AIA) 2010 
Premi Nacional de Cultura en Arquitectura de la Generalitat de Catalunya 2005 

 
 
IMPLICACIÓ SOCIAL, COMPARTIR i RETORN A LA CIUTAT 
 
La Carme, en Ramon i en Rafel, més enllà de la seva tasca creativa al capdavant 
d’RCR Arquitectes sempre han combinat la seva pràctica professional amb la 
investigació arquitectònica que ha anat aplicant als seus projectes, amb un afany de 
compartir allò que fan amb el seu entorn. Per canalitzar aquestes inquietuds neixen 
dos projectes quan han aportat a Olot prestigi alhora que han ajudat a situar-lo en el 
món dels arquitectes, la cultura i la formació: 
 

RCR Lab·A 
De l’afany investigador neix l’any 2008 RCR Lab·A (Laboratori d’Arquitectura 
Barberí·Obert) coincidint amb seu trasllat la seva seu actual a l’antiga Foneria 
Barberí al Carrer Fontanella d’Olot. Un espai per a desenvolupar la investigació 
i la transversalitat creativa.    
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 FUNDACIÓ RCR BUNKA 
Del seu afany divulgatiu, l’any 2013 neix RCR Bunka Fundació privada, que té 
per objectiu fer valorar socialment l’arquitectura, i implícitament les arts i la 
cultura. 
Un dels projectes més coneguts i de més ressò internacional organitzat per la 
fundació és el Workshop internacional d’estiu. Es tracta de tallers d’arquitectura 
i paisatge, audiovisual, fotografia i escenografia que es fan a Olot durant el mes 
d’agost i que van dirigits a estudiants i professionals d’arquitectura d’arreu el 
món. La convocatòria és acollida amb gran expectativa i rep moltes més 
peticions de participants que no pas les que pot acollir (uns 150 màxim 
anualment). Durant aquest mes es pensa i s’estimula als assistents en relació a 
la teoria, l’experiència i la investigació arquitectònica amb els referents i filosofia 
de la marca RCR Arquitectes. 
A més la fundació organitza un programa d’activitats (conferències, visites 
guiades, exposicions) obertes a tota la població garrotxina que s’hi vulgui 
acostar. 
 
ACTIVITAT CONTINUADA DURANT TOT L’ANY 
A partir del Workshop d’aquest any la fundació es planteja ampliar l’activitat cap 
a un activitat al llarg de tot l’any en un moment àlgid al mes d’agost coincidint 
amb el workshop internacional. 
 
NEIX EL LABORATORI BARBERÍ 
Es tracta d’una plataforma d’investigació en xarxa de temes elementals de 
l’arquitectura des d’una mirada transdisciplinar que considera el món en la seva 
complexitat. Pel període 2017-2022 el Laboratori Barberí proposa el tema de 
l’espai com a objecte a aprofundir en aspectes com el buit, la matèria, el temps 
i el silenci. Es tracta d’una iniciativa internacional que obre la seva participació 
a centres universitaris, institucions i grups d’investigació des de la seva cultura i 
instruments propis, amb la col·laboració amb les empreses. El 
desenvolupament d’un tema comú proposat pel Laboratori Barberí té l’objectiu 
de generar i gestar una massa crítica en la investigació i aconseguir resultats 
que siguin referents en aquesta matèria. 
 

Per la seva trajectòria professional, pel seu arrelament a la ciutat, des d’on creen per 
tot el món; per les seves accions pensades per compartir el seu treball i coneixements 
amb la comunitat d’arquitectes com amb la ciutadania olotina es proposa al PLE 
l’atorgament de la Medalla de la Ciutat a: 
   

Rafel Aranda Quiles 
Carme Pigem Barceló 
i Ramon Vilalta Pujol 

 
Se sumen a aquesta petició les nombroses adhesions de particulars, associacions, 
empreses, institucions i col·legis professionals que s’han recollit des del moment que 
l’Ajuntament d’Olot va anunciar la seva voluntat d’atorgar aquest guardó (relacionades 
en l’Annex adjunt).” 
 
En el termini de tramitació de l’expedient s’han presentat nombroses adhesions 
d’associacions, entitats olotines, i particulars, a favor de l’atorgament de la Medalla de 
la Ciutat a RCR Arquitectes.  
 
Per tot això, de conformitat amb el Reglament d’Honors i Distincions de la Ciutat 
d’Olot, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 19 de desembre de 1991, i 
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vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
ATORGAR la Medalla de la Ciutat a RCR Arquitectes. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. El que portem en aquest punt és la proposta 
d’atorgament de la Medalla de la ciutat al despatx d'arquitectes RCR, és a dir, en Rafel 
Aranda, la Carme Pigem i en Ramon Vilalta. Com recordaran, al Ple del mes de maig  
es va donar el tret de sortida a preparar un expedient que justifiqués l’atorgament 
d’aquesta medalla, és el que hem estat preparant durant aquestes setmanes, aquests 
mesos d’estiu. A mi se’m va nomenar com a instructor i al Sr. Ricard Sargatal, director 
de l’Àrea de Cultura com a secretari. El que fem avui després de veure els suports 
obtinguts, que són aproximadament uns 150, amb representacions individuals però 
també amb representacions d’institucions, entitats, associacions, etc., és fer aquest 
reconeixement, que és un reconeixement poc freqüent a la ciutat. És a dir és un 
reconeixement que es dóna poques vegades, jo essent regidor d’aquest Ajuntament 
recordo que vaig veure la Medalla de la Ciutats que s’atorgava al Pare Llagostera, ja fa 
una bona colla d’anys; també al Club Patinatge Artístic Olot pels els seus èxits 
guanyant mundials de patinatge arreu del món amb els grups de xou; i al Sr. Pere 
Alzamora fa tot just dos anys. Però és un reconeixement que es dóna en comptades 
ocasions i pensem que aquest despatx d'arquitectes que han projectat el nom de l'Olot 
a tot el món, són mereixedors d'aquest reconeixement. Ens consta que els hi fa il·lusió, 
a nosaltres ens fa il·lusió fer aquest reconeixement; és un acte que estarà preparat per 
aquest mateix dissabte a la tarda. Per tant aquesta decisió que prenem avui ve molt 
seguida.  
En tot cas jo sí que voldria fer tres o quatre pinzellades, repetint una mica el que ja 
vaig explicar el mes de maig, dels mèrits que pensem que reuneixen aquestes 
persones per ser mereixedores d'aquest reconeixement. Com saben són tres 
arquitectes nascuts a Olot, que van estudiar i coincidir a la Facultat –i que ja fa una 
colla d'anys, d’això– van estudiar en una facultat al Vallès i quan van acabar la carrera 
es van unir com a arquitectes amb un equip, se’n van anar al Firal. Sempre han fet 
l'arquitectura des de la nostra ciutat, s'ha mantingut junts tot aquest temps sense 
marxar de la ciutat, tot i haver tingut moltíssimes crides, oportunitats, d'haver anat a 
altres llocs. Hi va haver un moment determinat que van deixar el despatx del Firal i van 
anar al carrer Fontanella, a l'antiga Fundació Barberí.  
I en aquests 30 anys, pràcticament, de carrera que porten com a arquitectes, podríem 
destacar moltíssima l'obra, però potser el més rellevant a nivell mundial han estat: el 
museu dedicat al pintor Soulages a Rodez, a França; la Mediateca de Gant, que està 
considerada en aquests moments una de les de les millors deu mediateques biblioteca 
del món; el crematori de Hofheide també a Bèlgica; ara en aquest moment estan 
treballant en una ciutat que ha d’acollir 2.000 estudiants a Dubai. A Catalunya tenen 
obres com la Facultat de Ciències Jurídiques de Girona; l’espai públic del Teatre La 
Lira Ripoll; la piscina coberta de Taradell; o la Biblioteca Sant Antoni Joan Oller de 
Barcelona; l'esfera de llum del port de Palamós. Obres ja més properes, a la Garrotxa,  
que també molts de nosaltres coneixem: l'escola bressol “El petit comte” de Besalú; el 
Parc de pedra tosca de Les Preses; el Centre Cívic de Ridaura. Obres a Palamós, a 
Olot; a Olot he de recordar l'estadi  d'atletisme, el Firalet, el pavelló de les piragües del 
Fluvià –aquesta va ser una de les seves primeres obres i que va marcar part del seu 
estil– i moltes obres privades, com les que tots coneixem, del restaurant Les Cols, 
cases particulars a França, a Catalunya, a Dubai; arreu del món.  
Són uns arquitectes que han treballat molt i que són innovadors pel que fa a volums, 
materials i plantejaments; no són arquitectes que es repeteixen contínuament; 
evolucionen. És a dir sempre han estat en aquest sentit investigant, innovant, portant 
noves solucions als reptes que se'ls plantejava. Per tant són diferents i originals. 
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Defensen una arquitectura –això és molt important– un element de la seva arquitectura 
molt adaptada a l'entorn, on estan ubicades les obres que se’ls hi encarreguen. Ells 
tenen una obsessió entre la relació que hi ha entre l'interior de l'obra i l'exterior; és a dir 
fins i tot en l'evolució des dels darrers anys defensen això: que no hi ha d'haver un tall 
nítid entre l'exterior i l'interior, sinó que hi ha d'haver espais de transició, realment 
donen una importància capital a l'entorn, que s'introdueixi a l'interior de l'obra. Són 
elements que els han fet d'alguna manera mereixedors de molts premis a nivell 
internacional. De fet han obtingut els principals guardons en l'àmbit de l'arquitectura, 
tant a França, com a Anglaterra, com als Estats Units. com a Catalunya; van ser Premi 
Nacional de Cultura ja fa una bona colla d'anys, i per acabar amb aquest 
reconeixement darrer que van tenir  aquest mateix any amb el Premi Pritzker, que està 
considerat com el Nobel de l'arquitectura, és el premi més important que s'atorga en 
l'àmbit de l'arquitectura. Un premi que és evident que suposo que per primera vegada 
a la història, el nom d'Olot –acompanyat dels seus noms, evidentment, no era només 
el d'Olot– va estar a les portades de tots els diaris del món, els més importants del 
món un fet que difícilment es repetirà, a no ser que el Montsacopa exploti i entri en 
erupció, una cosa així; vull dir realment va ser un fet molt destacable.  
No estan exempts de polèmica: és a dir tota aquella gent que investiga en l'àmbit de 
l'arquitectura, de l'art en general, i que no deixa indiferent, és a dir que fa aquestes 
puntes d'innovació, aquest atreviment de recórrer per llocs on abans no s'ha passat, 
ha fet que entressin en polèmica, que hi ha en obres que moltes persones discuteixen. 
Això ells no ho neguen, ho accepten, forma part de la seva obra, del seu llegat. Però 
també és veritat que sempre en tot moment, dintre d'aquestes polèmiques, ells 
defensen el sentit a la seva obra, són honestos amb el seu treball. I per tant per tots 
aquests motius, i molts altres, pensem que això té més a veure amb l'arquitectura, són 
mereixedors d'aquest reconeixement.  
El que voldria afegir també, temes que fa que s'hagin implicat directament en la ciutat. 
Més enllà de l'àmbit particular, són persones que em consta per aquests anys he tingut 
l'oportunitat d’estar a l'Ajuntament fent de regidor, que sempre que els telefones per 
demanar-los senzillament l’opinió sobre un tema de la ciutat, un tema relacionat amb 
l'urbanisme, amb un carrer, amb alguna cosa; pots comptar amb ells, són d’aquelles 
persones que sempre la resposta és afirmativa: sí cap problema, passaré, et donen la 
seva opinió, estan compromesos amb la ciutat.  
I l’any 2008 van crear el RCR Lab·a, el laboratori fent el joc de paraules amb el “Lab·a” 
de la zona volcànica on vivim. Un laboratori que és d'arquitectura, on es desenvolupa 
la investigació i sobretot la transversalitat de l’arquitectura, introduint-se amb altres en 
altres àmbits de la cultura. L’any 2013 van crear la Fundació Bunka, que significa 
cultura en japonès, una referència cultural per a ells importantíssima en la seva obra. 
La Fundació Bunka treballa a favor de la divulgació de l'arquitectura en particular i la 
cultura en general, perquè una de les activitats principals que organitza la Fundació és 
el Workshop d'estiu, no només tracta sobre arquitectura, sinó que també tracta sobre 
el món audiovisual, sobre fotografia, sobre dansa, sobre paisatge; realment en aquest 
sentit són molt i molt oberts a l'escenografia. Estem en aquest moments, els darrers 
anys a 150 alumnes, 150 persones que ens venen de 40 o 50 països diferents del 
món, que s’estan durant tot el mes d’agost aquí a Olot. Demostra una gran generositat 
per part seva perquè són persones que es passen tot l’any treballant i el seu mes de 
vacances, o quan la majoria de persones fem vacances, el dediquen a acollir aquests 
alumnes. I sempre tenen l’encert de prèviament, uns mesos abans, venir a 
l’Ajuntament i dir: això serà un treball teòric que estaran fent aquests alumnes, que 
estaran residint a Olot, però si ha de servir per a alguna cosa a la ciutat, digueu-nos 
quin lloc de la ciutat us agradaria que exploressin, que fessin propostes; amb tot 
aquest atreviment que té un exercici acadèmic, i que fa que amb tota llibertat pensin 
en els paratges de la Moixina o com resoldre un bici carril a l’entorn del riu Fluvià o on 
hauria d’anar un parc... Em refereixo que més enllà dels seus mèrits com a 
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arquitectes, que potser serien no serien suficients com perquè atorguéssim aquesta  
medalla, va acompanyat d'un perfil d'unes persones que estan molt compromeses amb 
la ciutat, molt implicades, i pensem que tot aquest conjunt de coses és el que els fa 
mereixedors. No només ho pensem nosaltres, sinó que ho pensen totes les persones 
que s'han adherit a fer aquest atorgament. I el que els demanem és que ens aprovin 
aquesta proposta, i que ens acompanyin a fer el lliurament d'aquesta medalla el proper 
dissabte. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres ja quan vostès van 
fer aquesta proposta, saben que vam estar en desacord. No és tant per la vàlua 
professional d'aquest equip d’arquitectes, que nosaltres, com posarem en qüestió 
quan han rebut els premis que han rebut? Per tant des del punt de vista professional 
no és cap objecció, la que tenim. Alguns dels aspectes que avui ha expressat el 
senyor Berga els desconeixíem, en quant a relació o predisposició a la ciutat. 
Nosaltres si no haguessin estat RCR i hagués estat algun altre d’aquestes 
característiques, també ens haguéssim oposat.  
Nosaltres  el que estem en desacord i voldríem que es canviés, és el Reglament de 
honors i distincions; a la nostra manera d’entendre hauria d’anar més orientat a 
reconèixer les activitats o accions de tipus socials, que d’alguna manera no tenen gaire 
reconeixement. Posaré un exemple perquè avui han dit que s’enviava una carta de 
reconeixement a tres entitats que han complert 25 anys, aquestes entitats, que fixeu-
vos, 25 anys, molta gent dedicant tot el seu temps lliure, que moltes vegades han 
hagut d’aportar recursos econòmics propis, que els hi fem? Una carta. Que està bé 
però a la meva manera d’entendre hauria de ser a la inversa; és a dir, a aquestes 
entitats se'ls hauria de donar la Medalla de la Ciutat i potser altres entitats com la que 
avui estem debatent, potser sí que amb la carta o algun altre reconeixement 
segurament en faríem prou, perquè de reconeixements a nivell internacional en tenen 
molts. Anomeno aquestes entitats, però és que segurament desconec molts altres 
casos, però conec el cas de persones que van dedicant el seu temps personal al 
menjador social; gent que es dedica de forma voluntària dedicar el seu temps a 
acompanyar o donar suport a la gent gran. Vull dir que comptem amb persones i 
entitats que per la meva manera d’entendre tenen molt poc reconeixement. Per tant 
per a mi, aquestes entitats i persones haurien de ser les que haurien de passar en un 
primer pla.  
I després també, qüestionant el que és el reglament, també m’agradaria que es 
pogués canviar com es formulen les propostes. Fins ara les propostes sorgeixen 
normalment de l’equip de govern, perquè pot haver-hi hagut algun suggeriment, això 
és cert. Però abans hem parlat també de la participació de les entitats i de les 
ciutadans, a mi em sembla que hauríem d’obrir a que es poguessin fer propostes des 
d’associacions de veïns, altres entitats. S’ha començat a obrir la participació al Consell 
d’Infants, ja ho sé que pot sonar difícil, però sí, sí, el Consell d’Infants a mi em sembla 
que també se li ha de donar l’oportunitat de fer propostes.  
Per tant una mica són aquests els raonaments que a nosaltres ens porten a no donar 
suport i voler que es canviï l’actual Reglament. I voldria que quedés clar que no estem 
qüestionant de cap manera ni la vàlua professional, com he dit al començament, ni 
altres aportacions que poden fet, o faran a la ciutat. Per tant votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. La nostra postura 
també és contrària a atorgar la Medalla de la Ciutat a RCR. Hem exposat varis motius 
en premsa i a través de les nostres dels nostres mitjans, sempre deixant clar que no 
entenem i no podem negar les qualitats arquitectòniques i innovadores que explicava 
el regidor, d’aquest grup d'arquitectes. Sí que podem entrar a criticar certes obres 
públiques que no han assolit el funcionament esperat. L’altra cosa és el model, perquè 
el Centre Cívic de Riudaura, per exemple, potser no s’havia d’haver plantejat mai a un 
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equip d'arquitectes com aquest, entenent el volum de feina que tenen. 
Però sí que anàvem una miqueta més també en relació i en la línia que comenta el 
company d’Olot en Comú, de replantejar-nos quin model de reconeixements estem 
fent en aquesta ciutat; una ciutat que per altra banda té l'etiqueta merescuda de Ciutat 
Educadora. Llavors el que estem ensenyant són uns determinats valors i estem 
obviant tota una altra sèrie de valors, perquè per exemple: una persona que s'aixeca 
cada dia a les cinc del matí, treballa deu hores, que és dona, que té tres fills, que estan 
a punt de desnonar; no li hem de fer un reconeixement a aquesta persona? 
Per tant el que nosaltres volem proposar és que s'obri un debat en aquest Ple o inclús 
a la ciutat per tractar de fons el tema dels reconeixements, perquè pensem que va una 
mica més enllà dels valors que té, en aquest cas l’equip de govern, que és el que 
proposa les entitats o les persones que han d’acollir aquest premi. Per tant, des d’ara i 
aquí els fem aquest aquesta crida; ara entreguin aquesta medalla, nosaltres no 
vindrem, no hi participarem, però que encetem un debat serè, tranquil, i on tothom 
pugui aportar i debatre el tema de fons. Potser no calen reconeixements, perquè quan 
reconeixem algú vol dir que estem obviant algun altre. Llavors bé, que encetem el 
debat i ja està. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres estem totalment a 
favor d’aquest atorgament de la Medalla de la Ciutat, i a més a més felicitem aquest 
equip de tres arquitectes, l’Aranda Pigem Vilalta, que han fet unes aportacions i estan 
fent unes aportacions molt importants en la recerca arquitectònica contemporània en 
aquests moments. I també és un input molt important per a la nostra ciutat i comarca 
perquè darrera la seva obra vénen visitants arquitectes o estudiosos de tot el món, a 
visitar la seva obra aquí a Olot i comarca, i per tant és un input molt important per a 
nosaltres i que ens deixa –com deia el regidor– que puguem sortir i ser reconeguts a 
nivell mundial. 
També és veritat que és un tipus d'arquitectura que encaixa molt amb els 
plantejaments que tenim nosaltres de pensament de model de ciutat, és a dir aquesta 
connexió que fan ells de la natura cap al centre de la ciutat, o cap al centre de la seva 
obra, això és molt important; ells han fet obres molt importants com és la de l’estadi 
atlètic o el Parc de Pedra Tosca o altres obres que contínuament estan fent això, estan 
portant la natura bàsicament al nostre abast. Em sembla que és molt interessant pel 
que  nosaltres defensem: aquesta ciutat més humanista, aquesta ciutat més 
connectada amb el Parc Natural, amb la natura;  són uns grans uns grans defensors 
d’aquest tipus de ciutat. Per tant estem totalment d'acord.  
Jo vaig conèixer en Rafel Aranda fa 32 anys justament quan acabava la carrera 
perquè va fer un projecte final de carrera, va fer una escola d'agricultura que la va 
ubicar a la Vall d’en Bas, i a partir d'aquí el vaig conèixer, vaig estar interessat pel que 
estava fent, perquè em va semblar molt bé aquesta proposta que ell feia el seu treball 
final de carrera. I fa uns vint anys o vint-i-cinc que vaig tenir l'oportunitat de visitar el 
Centre d'Art Princesa Sofia de Madrid, quan vaig a la llibreria vaig veure que els llibres 
de l'obra de l’Aranda Pigem Vilalta eren els que estaven en primer lloc a la llibreria del 
museu, i que eren els més els més demanats pels visitants d'aquell museu, d’això en 
fa més de 25 anys. Per tant ja fa temps que aquests tres persones, aquest equip 
d’arquitectes estan treballant, d’una manera molt senzilla i també d’una manera molt 
humil, per l’arquitectura i també per la nostra ciutat i comarca i per tant penso que són 
mereixedors d’aquesta medalla. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer voldríem aquí 
al Ple públicament una cosa que vàrem demanar en privat a la resta de grups, és que 
a nosaltres ens semblava que hauria estat bé aplaçar aquest acte. Nosaltres entenem 
que per les circumstàncies actuals que viu el país, que n’hem parlat i que després hi 
una altra moció, la vida del dia a dia ha de continuar, ens semblava que els actes una 
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mica més de reconeixement, o amb un punt de més de festiu, potser podria ser 
ajornat, fins i tot pensant que el Conseller de Cultura hi pogués ser. Per diferents 
opcions i l’Alcalde em va explicar, van entendre que no era possible o no ho creien 
convenient, nosaltres òbviament, igualment com no podia ser d’una altra manera 
assistirem a l’acte però ho volíem dir públicament.  
Referent a la concessió de la Medalla, i com que a la resta de portaveus ha fet menció 
a la vessant artística dels arquitectes, jo no sóc capaç de fer-la, també entenem que 
nosaltres, òbviament, no som un jurat arquitectònics, ara, és un plaer polític i  valorem 
altres coses. Com tothom ha dit alguna cosa, jo també dic alguna cosa: a mi m’agrada 
més quan intervenen en el paisatge que quan fan cases, però és una posició personal, 
i aquí no venim a parlar d’això, sinó de si aquestes persones es mereixen el màxim 
reconeixement de la ciutat. Nosaltres valorem positivament el fet que es faci aquest 
atorgament sobretot perquè són un exemple que ens sembla que és molt important. 
Són unes persones que en el seu àmbit professional i de projecte vital, van decidir en 
un moment donat i fa uns anys, quedar-se a Olot a desenvolupar el seu projecte; que 
la petjada o l’entorn de la ciutat i de la Garrotxa hi és present, i a partir d’aquí no 
renunciar a res. A més a més, gent del seu món han decidit a més a més que els hi 
donen el màxim guardó, i llavors ens sembla que això és un exemple molt important 
per al futur que tenim davant, ja immersos en el segle XXI, en què mantenir el talent a 
les ciutats mitjanes de Catalunya, perquè el que ens afecta això, suposo que també a 
d’altra gent li preocupa, jo penso que ha de ser un dels reptes: les connexions, les 
xarxes, faciliten moltes coses, però també faciliten que la gent tingui més facilitat per 
voltar el món cosa que està bé, i no volem que tothom es quedi a Olot, òbviament, i 
també tenim ambaixadors de la ciutat per tot el món i està molt bé, però a nosaltres 
ens sembla que el valor d'aquesta medalla és l’exemple aquest. A més a més en un 
món arquitectònic on el procés és totalment a l'inrevés: quan algú comença, va a fer 
de passant amb una arquitecte important per poder aconseguir fer una carrera. Ells 
van triar en el seu moment una posició totalment contrària, i en el fons entenem que 
aquest és el valor, que com a Ple polític posem sobre la taula i ens sembla que és el 
hem de valorar. Nosaltres votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Berga. Moltes gràcies per les seves intervencions, només un parell de 
matisos: 

- Al Sr.  García,  podem revisar evidentment el Reglament d’honors i distincions, 
perquè és un reglament que té molts anys, i com he dit és una medalla que es 
dóna poc sovint, com també passa poc sovint que nomenem un olotí il·lustre 
com vàrem fer amb Joan Teixidor en aquesta galeria. Això és una cosa que 
passa molt poc. Però sí que li voldria corregir una: la proposta de les persones 
que poden rebre aquesta medalla, ja ho contempla el mateix reglament pot ser 
a petició ciutadana; és a dir qualsevol ciutadà, qualsevol entitat, en qualsevol 
moment pot demanar aquest reconeixement. Crec que aquest és el camí que 
va seguir precisament la medalla que es va donar al Pare Llagostera i 
precisament aquesta excepcionalitat fa que les que s'han donat els darrers 20 
anys, el Pare Llagostera prové del món social, perquè aquest senyor va estar 
molt de temps al Brasil fent obra de missioner i després va dinamitzar el barri 
del Carme i va tenir una influència important en aquell moment; les patinadores 
venen del món de l’esport; el Sr. Pere Alzamora ve del món de l’empresa, però 
també d’una empresa amb uns valors de responsabilitat social dintre l’empresa 
que es van destacar i es van tenir en compte a l’hora de donar la medalla; i ara 
estem a l’àmbit de la cultura. Vull dir que la medalla també la tenim reservada a 
la ciutat d’una manera explícita, però la ciutat la té reservada per a situacions 
excepcionals i en aquest cas ens semblava que ho era. Però evidentment 
podem asseure’ns i podem debatre a veure si es pot fer d’una altra manera.  

- Això també respon d’alguna manera el que m’ha dit el senyor Rubió; 
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efectivament som una Ciutat Educadora, i fixi's bé que els valors que es 
desprenen de tots quatre guardonats són els que he destacat en el cas dels 
RCR avui, de gent compromesa amb el lloc on viuen, disposats a ajudar a fer 
una ciutat millor, però que a més a més, han obtingut aquest reconeixement 
internacional, que és el que ens sembla que ho fa diferent de qualsevol de 
nosaltres, que també ens estimem molt la ciutat i treballem per ella.  

- Pel que fa al comentari que ha fet el senyor Quintana, completament d’acord, 
no és moment de celebracions. Però també és moment per fer gestos 
recordant que tenim un govern legítim, i en aquest cas el President de la 
Generalitat, el legítim, serà a la pantalla el dia del reconeixement, el dissabte a 
la tarda al Teatre Principal. Crec que és un petit gest de reconeixement, perquè 
al final tots aquests Consellers i el President que estan a l'exili ho han de fer a 
través de vídeos, ho han d’expressar d'aquesta manera i per ells també és 
important continuar formant part de la vida pública del país en aquestes 
setmanes tan difícils. 

 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC) i 4 vots en contra (3 CUP, 1 OeC) 
 

13.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP  PER LA RETIRADA DELS 
PRIVILEGIS INSTITUCIONALS DELS REGIDORS 

 
Núm. de referència : X2017028483     
Núm. expedient: SG022017000047 
 
Des de l'assemblea local de la CUP creiem que les institucions han de ser una 
representació de la gent del nostre poble. No creiem amb els privilegis institucionals 
que s’atorguen pel fet de ser membres d’aquest ple. Uns càrrecs que, d’altra banda, ja 
estan dotats d’una compensació econòmica que podem considerar prou digna. 
Nosaltres, no hem de tenir cap avantatge especial i ja ens considerem  prou 
privilegiades  per poder representar els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.  
 
És per aquests motius que la CUP Olot proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 
Primer – Treure el privilegi de poder disposar d’entrades gratuïtes a espectacles 
diversos de caire cultural organitzats per l’IMCO o altres organismes públics,  a tots els 
membres del ple municipal (i a les seves parelles o acompanyants) exceptuant al 
regidor/a de l’equip de govern que per les seves funcions i responsabilitats en sigui 
justificada l’assistència. 
 
Segon – Que les invitacions per protocol siguin revisades i exposades al ple i a la 
ciutadania amb tots els detalls en favor de la transparència i honestedat del càrrec que 
ocupem.   
 
Presenta la moció la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP, que en 
llegeix el text. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup muncipal OeC. Votarem a favor de la moció 
perquè el sentit de no tenir privilegis ja ens semblen bé, el que passa és que tampoc 
tinc la sensació que els regidors d’aquest Ajuntament en tinguem gaires. Les entrades 
a alguns actes culturals, és veritat que existeix; jo aquí entenc que la responsabilitat de 
cadascú l’hauríem de tenir en compte. Jo per exemple, i no ho dic com una cosa 
positiva, més aviat potser seria negativa, no he utilitzat el tema de gratuïtat en les 
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entrades suposo que els regidors hem de tenir aquest grau de responsabilitat. I dic que 
tinc petits dubtes perquè algun regidor o regidora que treballi en política com a regidor 
de Cultura, si vol realment poder valorar la qualitat de l'oferta que s’està fent, entenc 
que també pot anar-hi des d'aquest punt de vista polític i no tant com a gaudi de l'acte.  
Malgrat totes aquestes observacions, votarem a favor, i ens sembla que en tot cas si 
algun regidor o regidora necessita això, poder també trobar la solució. Com a mínim de 
cara als ciutadans d’Olot m’agradaria que no hi hagués cap mena de dubte que 
aquestes situacions, encara que siguin en petit grau, es puguin donar. 
 
Intervé el Sr. Guix, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres votarem en 
contra d’aquesta moció, justament pel títol: moció del grup municipal de la CUP per la 
retirada dels privilegis institucionals del regidors. Entenem que en aquest ajuntament i 
de molts anys, justament l’Ajuntament d’Olot s'ha distingit per la seva honestedat i 
honradesa en els seus regidors i que per tant cap regidor ha fet res especial per tenir, 
que jo sàpiga, un privilegi a l’Ajuntament.  
En tot cas entenc que això no existeix a l’Ajuntament, que en tot cas sí que hi ha 
algunes vegades que hi ha una entitat que regala entrades als regidors perquè els 
volen fer partícips de la seva activitat. A vegades algun regidor ha d’assistir a alguns 
actes concrets, perquè justament aquesta és la nostra tasca, controlar el funcionament 
de les activitats de la ciutat, si aquestes activitats estan subvencionades o estan 
patrocinades amb diner públic, per tant nosaltres, com a representants municipals, 
hem de vetllar perquè aquests diners públics funcionin bé i per tant entenc que no que 
no hi ha cap tipus de privilegi cap als regidors i per tant votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Quintana en representació del grup municipal ERC. Nosaltres, almenys 
aquests regidors que estem aquí a l’Ajuntament aquest mandat, no recordem haver 
rebut directament de l’Ajuntament de l’equip de govern alguna invitació; una altra cosa 
és que de clubs esportius o algun tipus d’activitat ens hagin convidat a algun tipus 
d’acte. I també entenem que no hi ha privilegis; em sembla que dels regidors jo sóc 
l’única persona que tres vegades concretes, per ser de la Junta de Cultura i per 
diferents motius –tres vegades– he demanat al Sr. Berga de poder assistir a algun 
algun acte, dels que jo normalment assisteixo, vagi sol o en parella i m’ho pago de la 
meva butxaca.  
Però sí que a nosaltres no ens agrada, com ha dit el Sr. Guix, sobretot el redactat i els 
acords els respectem i hi podem discrepar. El que no ens agrada gens, i vàrem dir-ho 
a la Junta de Portaveus, és el títol. Sobretot perquè algun ciutadà olotí que pugui 
escoltar això d’esquitllada, només amb un titular o en un tuit, li pot donar la impressió 
errònia que els membres d'aquest ple tenen privilegis; “privilegi” és una paraula grossa 
en aquest sentit. I em sembla que ara que hem parlat molt de política de fora d'Olot, a 
l'estat espanyol hi ha gent que té molts de privilegis importants, com per exemple uns 
persones de condició feixista que van entrar a la Blanquerna a intentar agredir uns 
representants i que encara no estan a la presó per uns privilegis. Jo ho dic en el sentit 
que això pot crear un cert alarmisme, i  pot no ajudar a que la feina que fem aquí 
modestament i amb les nostres aptituds, a vegades la mala imatge potser de vegades 
merescuda dels polítics, doncs jo penso que el títol de la moció no ajuda i a algú que el 
llegeixi li pot crear un cert alarmisme d’una cosa que no és així. Nosaltres votarem en 
contra per aquesta raó. 
 
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Nosaltres també votarem en contra 
exactament per els mateixos motius. És a dir estem del tot d’acord amb el contingut de 
la moció, però votar-hi a favor implícitament és reconèixer que els regidors d’aquest 
Consistori tenen uns privilegis. És a dir, si hi ha algun cas puntual, allò que pensin 
“home, doncs això potser no s’hauria d’haver fet d’aquesta manera i s’hauria hagut de 
fer d’una altra” es pot fer, però no transmetre a la població que en aquest moment 
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tenim uns privilegis. Jo recordo que el primer dia de la Junta de Govern, els que 
formen part de la Junta de Govern de l’Àrea de Cultura que són regidors que tenen 
una responsabilitat a dintre de l’Àrea de Cultura, també a l’oposició, els hi vaig 
comentar: sempre que tinguin, exercint el càrrec de regidor, ganes de comprovar com 
funciona un determinat espectacle i sigui de pagament i m’ho diuen, ho puc facilitar; jo 
això recordo haver-los-hi dit. I al final el que tenim a l’Ajuntament, el que té el Teatre 
Principal que és bàsicament els que són més de pagament, perquè la resta, la gran 
majoria de coses són gratuïtes; té una llotja que no es posa a la venda, que moltes 
vegades està buida, i jo intento anar a tot arreu on puc.  
Pel que fa a invitacions que ens vénen de les associacions i entitats, no anem gaire 
lluny: anem el cap de setmana passat, a les entitats quan celebren els 25 anys, com 
és el cas de l’Esbart d’Olot, em van convidar a l’acte principal que era un dinar. Van 
convidar a  l’Alcalde, l’Alcalde no hi podia anar, i hi vaig anar jo sol. I quan arribes allà 
et diuen: no ha vingut la teva dona? I dic no, vinc sol. I em diuen: “home, però ja podia 
venir la teva dona”. I l’endemà que vaig coincidir amb el Sr. Garcia i amb el Sr. Guix –i 
a vostès també els havien convidat– la Casa Cultural d’Andalusia celebrava els seus 
vint-i-cinc anys i també hi vaig anar sol, és a dir la meva dona tampoc no em va 
acompanyar. Però si un dia, perquè la gran majoria d’aquest tipus d’actes són en 
diumenge o en dissabte, o són en dies festius, i que me’n faig uns tips, perquè miri, 
demà passat vaig a sopar amb els Fans, perquè també fan la festa dels 15 anys i és 
continu; doncs si un dia m’acompanya la meva dona, això és un privilegi? És que no 
s'acaba d'entendre. 
Hem fet exactament el mateix amb les publicacions: potser hi va haver un temps que 
quan sortia una publicació municipal a les guixetes de les regidores i regidors se’ls hi 
deixava un exemplar. Això ja no passa; això ja no ho han vist vostès en els nostres 
mandats. Però en canvi si hi ha un regidor que diu: m’agradaria comprovar en què ens 
gastem els diners de cultura en aquesta publicació i fes-me arribar un exemplar, li faig 
arribar. Per exemple: el llibre que vàrem publicar i que vàrem presentar divendres 
passat, que val 12 euros de preu de venda i li dono a un regidor no li diré que me l’ha 
de tornar. No sé com dir-ho.  
Penso que votar a favor és una cosa semblant –perdonin que m'allargui– a una 
campanya que es va muntar quan començava, amb les obres del Firal: “Salvem els 
arbres del Firal”, ningú havia parlat de tallar arbres, els tres projectes respectaven els 
arbres, i “Salvem els arbres del Firal”. És com si ara em presenten una moció dient “No 
sacrifiquin les oques del Parc Nou”, ningú ha parlat de sacrificar les oques del Parc 
Nou, però si fem una moció d’aquest tipus, estem induint a pensar a la població que 
volem sacrificar les oques del Parc Nou.  
I això a mi  em sap una mica de greu, aquesta moció la trobo desafortunada en aquest 
sentit; repetint que si hi ha alguna cosa puntual que pensen que hem de corregir, en 
podem parlar. En tot cas hi votarem en contra. 
 
Intervé la Sra. Descals. Us llegiré a tots la definició de privilegi: “Avantatge excepcional 
concedit a algú, alliberant-lo d’una càrrega o concedint-li una sanció”, és a dir en 
aquest cas seria alliberar-lo de pagar una entrada. Ho dic perquè és això el privilegi.  
Nosaltres pensem, ja ho he dit abans, que per les funcions dels regidors, evidentment 
que si el regidor de Cultura ha d’anar al teatre això no hem dit res, aquí la moció diu 
que endavant, el que només diem és que els altres regidors del Ple no tinguin entrades 
gratuïtes per anar al teatre; és a dir ells i les seves parelles. Jo la setmana passada 
vaig anar al teatre, val 22 euros, doncs bé, pagues 22 euros. Només dèiem això. No 
penso que sigui tan estrany. Menys als regidors que les seves responsabilitats ho 
garanteixi.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 17 vots en contra 
(9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC) i 4 vots a favor (3 CUP, 1 OeC). 
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14.1. - MOCIÓ PER DEMANAR L’ALLIBERAMENT DEL VICEPRESIDENT I 7 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GOVERN DE CATALUNYA 
 
Núm. de referència : X2017028500     
Núm. expedient: SG022017000048 
 
El dijous 2 de novembre de 2017 l'Audiència Nacional va ordenar l’ingrés a presó pels 
presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics  del 
vicepresident Oriol Junqueras, dels consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, 
Joaquim Forn, Carles Mundó i Santi Vila, aquest darrer ja alliberat previ pagament de 
fiança, i les conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa, i s'ha dictat ordre internacional 
de detenció per al President Carles Puigdemont, els consellers Antoni Comín i Lluís 
Puig i les conselleres Meritxell Serret i Clara Ponsatí. Tot i que estiguin empresonats 
en aplicació de l'article 155 de la Constitució, ells i elles formen el legítim govern català 
escollit a les urnes.  
 
Estem davant d'un despropòsit jurídic. La decisió de la jutgessa Lamela de l’Audiència 
Nacional ens allunya de la solució del conflicte que avui es viu a Catalunya i se suma a 
la diversitat d’errors polítics comesos fins al moment per l’estat espanyol. 
 
Aquesta és una decisió que destil·la esperit de revenja i persegueix com a objectiu 
humiliar les institucions catalanes i els seus legítims representants. 
 
Aquest, és sens dubte el pitjor atac que ha rebut l’autogovern català en democràcia, 
però no és només un atac contra les institucions catalanes, sinó un atac contra els 
fonaments democràtics de l'Estat Espanyol.  
 
Aquells que avui afirmen defensar la Constitució són els que l’estan debilitant, posant 
en risc la separació de poders.  
 
Per tot això, el grup municipal d’Olot en Comú, proposa al ple l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
1. Manifestar el nostre rebuig als empresonaments i el ferm compromís en la defensa 

de les institucions catalanes i dels seus legítims representants. 
 
2. L’exigència de l'immediat alliberament del vicepresident del govern de Catalunya i 

dels consellers i conselleres empresonats així com dels presidents de l'Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. 

 
3. L’exigència al govern de Mariano Rajoy que doni els passos necessaris per aturar 

aquesta espiral repressiva. 
 
4. Rebutjar la decisió del Consell de Ministres del Govern espanyol d’aplicar l’article 

155 i la restitució immediata del Govern de la Generalitat escollit democràticament. 
 
5. El Rebutjar la utilització de la via judicial, que ens allunya de la resolució del 

conflicte. Només hi ha una via possible, la de la política, el diàleg i la democràcia.  
 
6. Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist 

desposseïts de les seves competències per l’aplicació de l’article 155 de la CE. 
7. Manifestar que volem preservar la cohesió social, la convivència i la pluralitat del 

poble de Catalunya. 
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8. Manifestar la nostra solidaritat amb familiars, amigues i amics de les persones 

injustament empresonades.  
 
9. Notificar el resultat de la Moció a la Mesa Permanent de la Generalitat de 

Catalunya, i als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats a Espanya. 
 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com no havíem 
parlat i és una moció de tots aquests grups, faré una petita introducció, si els hi sembla  
llegiré el que són els acords que proposem i en tot cas després cada grup expresseu 
cadascú la seva opinió. 
Han empresonat el Vicepresident i set Consellers del Govern de Catalunya. Per una 
banda tothom reconeix que és un despropòsit jurídic i la veritat és que no sé si és una 
esperança vana, però esperem que amb aquesta acumulació d’aquests temes amb el 
Tribunal Suprem pugui fer possible que totes aquestes persones estiguin lliures aviat. 
Aquest empresonament, d’alguna manera és seguir amb aquesta política del Govern 
espanyol de fa temps de judicialització de la política, d’instaurar la por en les persones, 
i també han demostrat –o ho sembla com a mínim– unes ganes i una revenja sobre les 
institucions catalanes i els seus representants. Aquest atac, és un atac a les 
institucions catalanes, però d’alguna manera també als fonaments democràtics de 
l’Estat espanyol; aquells que diuen que defensen la Constitució, el que de fet fan amb 
la seva actuació, és debilitar. I això queda bastant clar diguéssim amb aquesta manca 
de separació de poders, que sembla que tothom hem pogut observar.  
A continuació llegeix els acords que es proposen adoptar.  
La literalitat de la moció en el segon paràgraf a proposta dels companys d’ERC, serà 
“per l’estat espanyol”. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Bé nosaltres hi votarem 
a favor, no podríem votar-hi de cap altra manera, no sense dir que nosaltres seríem un 
pèl més bel·ligerants amb certes qüestions, però bé en el fons estaríem dient el 
mateix: que estem davant d’un estat feixista, estem davant d’un estat demofòbic, i 
estem davant d’un estat imperialista, que no permet que una part de la seva ciutadania 
es vulgui emancipar i vulgui decidir lliurement el seu futur.  
També voldríem fer una petita reflexió, i esperem que tothom ho entengui amb el millor 
dels ànims. De preses polítiques a l’Estat espanyol n’hi ha des del final de la Guerra 
Civil i mai n’hi ha deixat d'haver, per citar alguns exemples: tenim dues catalanes, la 
Lola, la Marina, empresonades; tenim l’Alfon de Vallecas, Valtonyc de les Illes, els 
joves dAltsasu; un munt de preses i presos, bascos, gallecs, andalusos, i així una 
llarga llista de persones. Empresonats en condicions deplorables, extremes, lluny dels 
seus familiars, moltes en aïllament, algunes amb malalties que haurien d’estar 
tractades no en presons, sinó a les seves pròpies cases, que és on nosaltres creiem 
que els presos i preses han d’estar és a casa. També en aquest espiral repressiu de 
l’Estat, que no només empresona dins d’un edifici sinó que també encausa i 
persegueix judicialment a gent, per exemple al Major Trapero dels Mossos d’Esquadra, 
a la presidenta del Parlament de Catalunya, la Sra. Carme Forcadell, o casos de 
repressió de fa anys a la Garrotxa també n’hem viscut: el cas d’en Toti Juanola o en 
Genís Martín. Durant anys s’ha negat que fossin accions judicials per motius polítics i 
durant anys s’ha negat l’existència de presos polítics i preses polítiques en aquest 
estat. Exactament igual que ara es nega aquesta condició als Jordis i als companys 
del Govern legítim del poble català. Des de molts àmbits de l’estat espanyol, però 
també des de molts àmbits de la República. Ens agradaria, que malgrat aquesta calma 
tensa i la ràbia continguda pels fets gravíssims que hem viscut, això també servís 
almenys per reflexionar i per sentir empatia cap a les persones que fa anys que estan 
en aquestes condicions. Si ara ens indignem per aquests empresonaments injustos, 
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cosa que hem de fer, hem d’entendre també que són totes les detencions polítiques 
que hi ha hagut en aquest Estat. I entenguem també la indignació quan la majoria en 
alguns casos la negueu o l’heu negat, o heu mirat a altres bandes, quan aquesta 
condició de presa o presa política es dirigia a altres persones, per exemple a 
companys anarquistes, o gent que ha fet tuits, o gent que escrivia cançons, o gent que 
ha assistit a manifestacions. Que tot això serveixi almenys per conscienciar, i perquè 
no deixem mai més soles les moltíssimes persones que sí que són preses polítiques, 
tant a l’Estat espanyol, com la Unió Europea, com a tot el món. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres amb aquesta moció hi 
estem en general d’acord, per tant votarem a favor, però amb matisos, hi ha algunes 
coses que no hi estaríem d’acord però no entrarem a analitzar-ho perquè seria llarg i 
feixuc. Estem d'acord amb el títol de la moció que demana l’alliberament del 
Vicepresident i els set Consellers del Govern de Catalunya.  
És evident que perquè hi hagi una democràcia autèntica hi ha d'haver els tres pilars de 
la democràcia: el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial. I perquè hi hagi 
realment una democràcia autèntica i ben portada, hi ha d'haver un poder judicial que 
sigui totalment independent i que prengui les seves decisions. Nosaltres en aquest 
cas, aquesta decisió del poder judicial no la compartim però l’acatem perquè com a 
demòcrates ens toca acatar-la però no la compartim.  
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Jo anava a dir que al  
títol hi ha com a mínim dos errors. Faltaria el grup d’ERC. I també m’hagués agradat 
que també, ara acaba de dir que hi votaran a favor i me n'alegro, però el normal 
hagués estat també que el PSC estigués com a grup que també impulsa aquesta 
moció. Em sembla que de sentit comú hi hauríeu de ser, però m'alegro del vot 
favorable.  
I de fet una mica, reprenent el debat que hi havia a l'inici sobre els motius del 
trencament del govern, què fèieu vosaltres dos, vàrem recordar això, que nosaltres –i   
entenc que l’equip de govern també– no hem pressionat o no hem suggerit que s’havia 
de trencar el pacte per una dèria contra el PSC, ni contra un ànim frontista contra el 
PSC en genèric, ni amb vosaltres en particular; sinó que em sembla que els fets que 
han passat els últims dos mesos a Catalunya, i segurament els que ja portem molts 
anys vivint, són tan greus que la postura personal dels regidors del Consistori era molt 
important, perquè no estàvem parlant de temes concrets de política del dia a dia, sinó 
fins i tot els que atacaven la dignitat o els valors que en teoria compartim com a 
ciutadans d'un país que volem lliure i democràtic i digne. Per tant esperàvem potser 
una oposició més contundent per part vostra. I entenc que aquí ve el motiu de la 
incomoditat o de la impossibilitat de seguir amb el pacte de govern. En tot cas 
nosaltres seguirem sempre amb la mà estesa perquè el PSC, o la gent del PSC, els 
regidors, votin a favor de mocions com les que ara proposem entre tots, que em 
sembla que diuen coses sentit comú. I esperem que el compromís aquest personal 
amb la democràcia i amb defensar els valors essencials del país que volem, se 
segueixin complint. I felicitar-los per almenys votar a favor d'això. El que passa és que 
almenys jo personalment, he trobat a faltar una oposició més contundent respecte al 
que ha passat els últims dos mesos a Catalunya, i sobretot veient el que ha passat 
amb companys vostres de partit que tenien responsabilitats molt grans; com l'alcalde 
de Terrassa, que per exemple, va decidir veient la incomoditat o la impossibilitat de 
sostenir els seus valors amb el que el partit acabava fent, al final va deixar l'alcaldia i 
va estripar el carnet del PSC. Cadascú és lliure de fer el que el que bonament vol, jo 
aprecio que voteu a favor d'aquesta moció, però reitero que em sembla que la vostra 
postura ha estat molt tèbia amb tot el que ha passat en els últims dos mesos al nostre 
país. 
 



 

Mod ACTS_DP06 58 

Intervé l’Alcalde. La primera cosa és disculpar-me perquè no hi hagi les sigles d’ERC, 
que evidentment estan amb nosaltres., i que ho donem per descomptat. 
La segona cosa és fer una reflexió perquè hem arribat a aquest punt. És a dir: o  
Espanya no vol, o no pot, o ni vol ni pot entendre què és el que està passant a 
Catalunya. I per tant com que no fa un bon diagnòstic, fa un tractament fatal del que 
està passant. No vol entendre que hi ha un problema gravíssim, on una part molt 
important de la població té clar que no està d'acord amb les relacions que té en 
aquests moments amb Espanya; que no vol estar lligat en un govern on ens sentim 
maltractats; que no vol estar dintre un estat que posa en discussió coses que per a 
nosaltres són essencials en el nostre dia a dia i després aplica una solució encara més 
nefasta, que diu: cap problema, ens trobarem als tribunals. I a més no ho fa d'una 
manera dient, els tribunals ja faran el que sigui, sinó  que se li veu clarament el llautó, 
perquè començant pel Tribunal Constitucional on hi ha clarament una implicació 
política de que decideixin qui forma part del Tribunal Constitucional, i a partir d'aquí 
van prenent decisions, que evidentment perjudiquen i acaben essent la verdadera 
causa de empresonaments; sinó que a més després també tenim tots els temes de la 
fiscalia, el vertader impulsor és  el Govern que això vagi a petar als tribunals, però la 
fiscalia és el verdader acusador. I després, d'emportar-s’ho cap a Madrid per estar 
segurs que els jutges tindran una determinada cultura, un determinat biaix i que això 
acabarà essent causa de presó. Només ha faltat que per sort, per desgràcia o per 
voluntat, hagi tocat una jutgessa que diu: “aquí res d'esperar a jutjar la gent, a la presó 
perquè així els tindrem allà controlats” perquè el problema s'hagi magnificat més enllà 
de tot el problema polític i de la solució i de tot el que hi hagi, en el cas dels 
empresonaments, el problema ha arribat fins on ha arribat, que és aquesta  capacitat 
de tenir la gent tancada en determinades presons, d’haver obligat als que són el 
verdader Govern, el Govern legítim hagi hagut de marxar i hagi d'estar a l'exili perquè 
abans de jutjar els hem de posar a la presó. I després hi ha personatges jutjats 
condemnats i absolutament demostrat que han estat fent qüestions absolutament 
il·legítimes, il·legals, i actes antisocials, però de moment els deixen al carrer i fins i tot 
n'hi ha que estan lligats a accions de violència claríssima, filmada i contrastada; de 
moment els deixen al carrer per si de cas algun dels seus drets pogués ser trepitjat. 
Ara, als membres del Govern de Catalunya només per investigar-los els tanquen a la 
presó, i diuen a partir d'aquí ja n’anirem parlant. Doncs no hi ha dret. Estem 
absolutament en contra que els membres de les institucions com són Òmnium o com 
és l’Assemblea Nacional de Catalunya, que són dues institucions que tots sabem a 
casa nostra, a Catalunya, que són institucions pacífiques, institucions lligades a la 
cultura, institucions lligades a la mobilització popular sense que mai hagin parlat per 
res de violència, ens hem de sentir que estan afavorint la violència per provocar una 
rebel·lió. Jo no vull posar en dubte que el poder judicial ha de ser absolutament 
independent del poder executiu, però això no passa. Hi ha elements lògics que 
demostren que això no passa i per tant l'única manera de començar-ho a solucionar és 
que deixin que tots ells tornin a casa, que deixin que les defenses puguin presentar les 
seves al·legacions, puguin presentar les seves explicacions i crec que en aquests 
moments necessitem com a país, que totes aquestes persones tornin el més aviat 
possible a casa, perquè estan patint única i exclusivament per haver defensat el que 
una part important de la població els ha demanat que defensessin. Crec que això és 
absolutament injust i per tant donarem ple suport a aquesta moció, en el que esperem 
que en poc temps tinguem totes aquestes persones a casa i tinguem el nostre govern 
present al Palau de la Generalitat, que és el que pertoca.   
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 

PRECS I PREGUNTES 
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Intervé el Sr. García.  
  
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES.- Jo espero comptar amb el seu favor perquè el que vaig a fer és una cosa 
que no es fa sovint, però em sembla que per la importància del tema ho requereix. 
Agafant-me a l’apartat dels precs, el que faré és llegir un manifest que parla sobre el 
“Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones” que es fa el dia 
25 i que d’alguna manera els companys de la CUP, ja a l’entrada han fet una breu 
introducció. No el llegiré, tot perquè a aquestes alçades de la nit i és un manifest 
bastant llarg, però si els hi sembla i m’ho permeten, sí que llegiré una part curta que 
d’alguna manera és l’essència del que es vol dir. D’entrada pel tema que és d'absoluta 
actualitat, dir que 44 dones han estat assassinades per criminals masclistes durant el 
2017 fins aquest mes de novembre. Una dada que de fet no reflecteix l'abast real dels 
feminicidis, atès que només es contemplen assassinats comesos en l’àmbit de la 
parella o exparella; vuit nens i nenes han estat assassinats pel seu pare una agressió 
masclista que pretenia causar el major dany a la mare matant el seu fill o filla.  
El manifest compta amb el suport de totes les organitzacions municipalistes, federació 
i associació, de les diferents diputacions, i per tant entenc que pràcticament per tots 
els partits polítics. 
“25 de novembre el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones. Tornem a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem 
les vegades que calgui. No és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els 
nostres drets fonamentals.  
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom, 
tots i totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com 
a societat podem erradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones 
aguanten amb silenci, patiment i sentiment de culpa les agressions. Perquè encara 
vivim en una cultura masclista que ha normalitzat les conductes delictives contra les 
dones.  
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. Perquè 
ara l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent.  
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la 
feina. On sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’exparella, per familiars, per 
companys, per coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir 
les dones assassinades en xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que 
ens grapegin, que ens violin, que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet 
d’haver nascut dones.  
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la 
violència masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi sou. 
Avui us assenyalarem.” 
Tot seguit parla d’una sèrie de col·lectius, només llegiré algun d’ells. Diu:  
“Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra 
força física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no, 
els que us penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara 
que siguis marit, company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis 
no, ni ens toquis. Només un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol 
moment o en una altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies 
químiques per anul·lar la capacitat de decisió de les dones és masclisme disfressat 
d’estratègia de submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de consciència és sinònim de 
consentiment. 
 -Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la família, 
per sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos xantatge, 
per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres interessos. Cap 
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càrrec, cap responsabilitat, cap autoritat és més important que la nostra llibertat. No 
teniu cap poder sobre el nostre cos. 
(...) 
Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del 
patiment de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i argument 
de venda. Prou d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig mortes, per 
vendre perfums o rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les criatures. Pareu de 
dipositar una càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i els nens no són productes 
al vostre servei.  
(...) 
Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials que 
infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per erradicar la 
violència masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la 
realitat social. Si menysteniu els testimonis de les dones agredides i el risc que suposa 
conviure amb un agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles 
també són víctimes de la violència masclista. No permeteu que la justícia sigui 
utilitzada pels maltractadors com una estratègia per continuar coaccionant les 
víctimes. 
I finalment, a totes les dones:  
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències masclistes. 
Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, 
si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de 
vestir, de divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos 
o fer-nos sentir malament. No som responsables de les agressions que rebem. Les 
nostres opinions, desitjos o reivindicacions són tan legítimes com les d’un home. Ningú 
pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer. Només nosaltres podem decidir com 
volem viure i la dona que volem ser.” 
Finalment demanaria, si és possible, el text complet d’aquest manifest, penjar-lo a la 
web de l’Ajuntament en un lloc visible i durant un temps, enviar-lo a tots els 
treballadors i treballadores dels organismes autònoms, i si és possible també a les 
entitats socials de la nostra ciutat. 
 
Respon l’Alcalde. Entenc que és aquí on era més indicat fer aquesta referència. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Estem totalment d’acord. Evidentment som feministes i també 
pensem que des de la part masculina no n’hi ha prou amb dir que són feministes sinó 
que hem de canviar el model de masculinitat que hi ha en aquesta societat. Llavors jo 
animo a tots els homes que hi ha en aquest moment en aquesta sala i a tothom que 
ens pugui escoltar, a que des de la comarca s’està creant un grup d’homes, per 
justament treballar tots aquests temes de noves masculinitats i que en breu hi haurà 
algun contacte o algun enllaç on es podrà consultar i es podrà participar d’aquestes 
trobades i reunions, d’un caire molt informal de parlar i conèixer-nos però que és un 
petit pas per anar acabant amb els feminicidis. Per tant, ens volem vives, encara que 
ho digui un home. 
 
Respon l’Alcalde. No podem estar més d'acord amb el manifest contra la violència de 
gènere. Ho hem dit al principi i tornem a repetir-ho ara: crec que està molt bé aquest 
document que ens ha llegit, ens adherim absolutament a qualsevol mena d'acció que 
es faci en relació a aquest tema.  
Espero que la iniciativa que ens ha explicat el senyor Rubió de tots aquests homes 
que es reuneixen per parlar-ne sigui un èxit i que entre tots aconseguim que això sigui 
una xacra que cada vegada desaparegui més de la nostra societat. 
 
Intervé el Sr. Rubió. 
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CINC ANYS DE L’IDEAL OFICINA JOVE.- Ho direm aquí però hagués estat millor que 
ho hagués dit l’Alcalde en la primera intervenció en el despatx oficial, que és des de la 
CUP volem felicitar, i potser des d'una perspectiva perquè em toca una mica més de 
prop, a l’Ideal Oficina Jove, que ha fet cinc anys. Cinc anys semblen pocs, però en 
polítiques de joventut sovint els projectes muten molt i creiem que l'Oficina Jove s'ha 
consolidat, té un model que els joves de la ciutat l'entenen i el comparteixen, i també el 
joves de la comarca. Evidentment tot és millorable. I des d'aquí pensem que des de 
l’Ajuntament s’hauria de fer un reconeixement especialment a les dues persones que 
hi treballen diàriament i també a tot l’equip tècnic de l’Institut Municipal d’Educació i 
Joventut, i també felicitem a la regidora perquè malgrat tinguem divergències, i 
segurament faríem accions diferents i diverses en la línia de treball en Joventut, ha 
defensat el projecte i això pensem que és bo i això li volem reconèixer a la regidora.  
No oblidem que els joves no són futur, els joves som present. 
 
Respon l’Alcalde. Em sap greu que ens hagin passat els cinc anys de l’Ideal, ho hem 
de celebrar i ja ho vàrem celebrar.  
Dóna la paraula a la Sra. Roca, que coneix més bé el tema. 
  
Intervé la Sra. Roca. Sí,  el divendres passat vàrem celebrar el cinquè aniversari i no 
se'ns ha passat Alcalde, el que passa que vostè divendres no li era possible assistir a 
l'acte perquè estava a Barcelona.  
Llavors vull agrair aquest reconeixement públic que ens fa arribar. Jo crec que vostè 
coneix molt bé el projecte, l'ha vist néixer, l'ha vist créixer i sap el que ha costat 
consolidar-lo, la veritat és que està consolidat i que hi ha moltíssimes activitats que fan 
aquests joves. Va començar sent un punt de trobada, una aula estudi, ara els joves 
s’hi reuneixen per fer diferents voluntariats de la ciutat, que és la Comissió 
d'estudiants; que tenim l'Oficina Jove; la Tarda Jove. Que alguns instituts –fins i tot 
l'altre dia explicaven– van fer un examen a l’Ideal. Per tant hem obert i moltes escoles 
que tenen ESO, l'utilitzen.  
Jo a l'acte públic, que vostè també hi era i va arribar una mica més tard, vaig fer un 
agraïment personal, vaig fer un agraïment als joves per assistir-hi i un agraïment 
personal a tots els tècnics perquè volia reflectir en aquell moment als joves que 
estaven allà aquesta feina; que aquest Ideal no seria possible sense tota la tasca 
d’aquestes persones. No ho vaig fer escrit però hi havia molts representats de tècnics i 
ho vaig fer oralment. 
 
Intervé l’Alcalde. Moltes gràcies i evidentment la felicitació per tota la gent que tira 
endavant aquest espai Ideal, que sincerament penso que fa una gran tasca i que tant 
de bo puguem arribar a celebrar els 25 anys que dèiem abans d’altres entitats, 
funcionant tant i tan bé.  
 
Intervé el Sr. Rubió. 
 
GRAVACIÓ PROGRAMA TV3.- El passat diumenge vàrem veure com TV3 gravava un 
programa al pavelló municipal d'esports. Ens agradaria que ens expliquin tots els 
detalls d'aquesta acció i els costos que van haver d'assumir o la raó o el perquè 
d'aquest programa.  
 
Respon l’Alcalde. És veritat, hi va haver una gravació amb relació al patinatge. Vàrem 
tenir diverses converses amb TV3, a iniciativa d’ells perquè no tenien imatges potents 
del patinatge. En vàrem anar parlant, em va semblar que era una bona imatge de 
ciutat que sortís. De fet s’emetrà no sé si el dia de Nadal o el dia de Reis, però 
s’emetrà conjuntament tot aquest programa que és com un espectacle; no és una 
competició, però tindran imatges potents de tot el que és el patinatge artístic. És a dir 
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contribuïm d’alguna manera a difondre el patinatge artístic i contribuirem a fer una 
mica més gran el Club Patinatge Artístic Olot. 
Els costos en aquests moments no els tinc, però els hi farem arribar.  Jo crec que està 
al voltant dels 6.000 euros el que va costar l'Ajuntament d'Olot. El fet de tenir aquesta 
pista de color blanc, el fet que hi haguessin determinades activitats al muntar la pista, 
venir els muntadors, posar les graderies aquestes perquè hi pogués haver gent. Ho 
van fer en el pavelló que dóna més bona imatge i aquí varem probablement perjudicar 
els equips de bàsquet, però jo crec que és una inversió en el nom de la ciutat, una 
inversió al Club Patinatge Artístic Olot que s'ho mereixen. 
 
Intervé el Sr. Rubió. 
 
APARCAMENT CARRERS CEMENTIRI.- Quines són les accions que pensen fer des 
de l'equip de govern per resoldre el problema dels vehicles que accedeixen als carrers 
immediatament després del cementiri, llocs que en teoria són permesos només per a 
veïns i veïnes, i que han generat diverses problemàtiques i que potser les he rebut jo 
perquè sóc veí del carrer. Però en aquest cas no sóc jo que m’invento les coses, sinó 
que hi ha raons i hi ha molta gent que demana quines són les accions i que no esperin 
gaire a posar hi remei. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Hem rebut, de fet avui, a través de la regidora Sra. Traveria, 
que l’associació de veïns també ens volia comentar aquesta qüestió, vostè mho va dir 
personalment. Estem intentant buscar una solució conjuntament amb el Parc i amb 
l’àrea de Mobilitat. De fet tenim dos problemes allà: un és ara, arran de més vehicles al 
carrer Gredera, però hi ha un problema històric al camí del Montsacopa i és que la 
gent aparca sobre les voreres. Això fa temps que hi és i que no depèn de que hi hagi 
un restaurant o un bar a dalt, sinó que hi és, i que també hi ha una aquesta 
problemàtica no tant dels veïns sinó de molts ciutadans que van caminant i que no 
poden passar per la vorera.  
En tot cas, ja li dic, estem estudiant possibilitats a veure com podem resoldre-ho, 
intentant trobar aquest equilibri que els veïns tinguin menys molèsties, que el Parc ho 
vegi bé, que el concessionari que també té interès que la gent es pugui acostar i el 
Parc també ho vegi bé. I en els propers dies esperem tenir una proposta i reunir-nos 
amb l’associació de veïns i amb els mateixos veïns, sobretot del carrer Gredera. I 
intentarem també potenciar tant com puguem que la gent  pugi a Sant Francesc per 
l’accés de la Gredera i després vagi pel viacrucis, que ens sembla que és el camí que 
hauríem d’intentar potenciar més, i potenciar també més l’aparcament a la zona de 
baix. Però bé com saben també hi ha gent que vol pujar o que té un problema de 
mobilitat i que també hem de veure com ho hem resolent. Però en som conscients i 
esperem en les properes setmanes poder-ho resoldre. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
CARRER POU DEL GLAÇ.- Els problemes del trànsit del carrer Pou del glaç encara 
no s’han acabat de solucionar, sobretot pels vianants, per als que travessen el carrer. 
Com està aquell projecte que els tècnics havien decidit un bon projecte que el Sr. Gelis 
ens l’havia ensenyat.  
Després tema camions, Bonpreu aparca el camió allà fora, sempre ens ha dit el Sr. 
Gelis que no pot entrar dintre per un tema de pes, que això ens expliqui bé per què no 
ho acabem d’entendre. Si els horaris, potser en comptes de descarregar a les vuit 
podrien descarregar potser a les deu de la nit, que no hi ha tant de trànsit, a veure si 
es podria proposar. Igual que també passa al carrer Nonet Escubós, allà on hi ha la 
Cooperativa i la Casa Ammetller que també ens ha arribat que a vegades es 
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descarreguen allà, que també s'hauria de mirar els horaris que no sigui l'hora més de 
trànsit.  
I després també, el tema de la antiga fàbrica Alzamora, aquella que hi ha aquell tros 
que representa que és perquè a dins hi ha un forat molt gran i que després això s'ha 
de pagar, que ens expliqui una mica totes aquestes qüestions. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte al carrer Pou del glaç, que vàrem fer un estudi i unes 
proves, tot això està acabat, està informat per part dels tècnics, hi ha els informes que 
bàsicament són favorables però hem d’acabar-ho de parlar amb l’equip de govern. Es 
necessita una inversió, no molt elevada, però es necessita una inversió. Llavors això 
s’ha d’acabar de parlar i ja veurem la solució final que es troba. Però en general, era 
un pla que des del punt de vista tècnic està ben valorat. 
Pel que fa al camió del Bonpreu, no sé si sabré explicar-li millor que l’última vegada, 
perquè en definitiva es tracta que el camió no pot pujar a la zona d’aparcament perquè 
no admet aquest pes, a sota hi ha un soterrani i el pes del camió és superior al que pot 
aguantar el paviment; és tan simple com això. I a més a més la fressa dels carretons 
per transportar els palets a segons quines hores molesta molts els veïns i també hi ha 
un problema de moviment amb el transpalets manuals. Allà hi ha una zona de càrrega 
i descàrrega que té un horari –ara no el recordo–  està determinat amb la senyalització 
i és el que utilitza aquest vehicle. Aquest és el problema d’aquest carrer del Pou del 
Glaç, que hi ha les zones de càrrega i descàrrega, i que no només aquest camió, sinó 
que altres vehicles o a altres llocs on descarreguen vehicles de mig tonatge també 
creen problemes a l’hora de circular per aquesta zona. 
Respecte a l’antiga fàbrica Alzamora, això està de la mateixa manera, per les notícies 
que nosaltres tenim podria ser que a curt o mitjà termini hi hagués una compravenda 
d’aquesta parcel·la, però això no ha estat ni molt menys confirmat, i potser això faria 
que es pogués moure una mica tota la situació d'allà; però sense cap confirmació en 
aquest moment, són notícies que ens arriben, diguem de Ràdio Macuto.  
Per altra banda parlava del vehicle que descarrega a Nonet Escubós i Casa Ametller. 
S’ha parlat, tant amb la Cooperativa com amb Casa Ametller, s’ha acordat un horari de 
descàrrega que si no recordo malament és a primera hora del matí,que és quan hi ha 
menys trànsit, però hi havia alguna dificultat de posar-ho en marxa de forma immediata 
i s’està acabant de resoldre entre la Policia Municipal i les dues botigues. Però em fa 
l’efecte que aquestes pertorbacions els podrem resoldre a les hores punta, que és on 
tenim el principal problema.  
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
CONCILIACIÓ FAMILIAR.- Tornem a demanar a aquest Ple si podria ser que els plens 
fossin més aviat, en comptes de a dos quarts de vuit. A veure si seria possible, a nivell 
personal ja sé que cadascú té la seva vida, però si fos possible que es pogués fer més 
aviat. 
 
Respon l’Alcalde.  Nosaltres estem oberts a qualsevol altre suggeriment. Però tornem 
al mateix que dèiem abans: i hi ha molta gent que té activitat laboral i que li és difícil de 
canviar habitualment això, dos quarts de vuit de la tarda teòricament és una hora que 
no acabem molt tard, a pesar que cada vegada ens allarguem una mica més. No tenim 
cap mena de problema, estem disposats a parlar-ne, si un cas parlem algun dia a la 
Junta de Portaveus, però ja n'hem parlat alguna vegada i no hem acabat d'arribar a 
cap mena d'acord.   
 
Intervé la Sra. Tresserras. 
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TESTOS I MARQUESINA CARRER MULLERAS.- Alguns veïns ens ho han demanat: 
els quatre testos que hi ha davant de Can Guix i la marquesina d’autobusos si els 
textos són de “Vila florida”, si són provisionals o permanents i la marquesina 
d’autobusos on va finalment.  
 
Respon el Sr. Gelis. Allà s’hi està posant una marquesina com les altres que hi ha a tot 
el carrer, per unificar el mobiliari públic en aquest sentit; n’hi ha una altra més avall, a 
Cubus, del mateix tipus i és la marquesina que s’està posant. I en aquella zona com 
que ara  també hi ha la parada del bus que va a Sant Pere Màrtir, que abans era sota 
les voltes de la plaça, la gent de Sant Pere Màrtir que en general hi ha gent gran, ens 
va demanar que com que havien d’anar allà, sobretot de cara a l’estiu volien alguna 
protecció amb ombres, perquè esperar allà no els anava bé. Llavors vàrem decidir 
posar-hi aquest tipus de textos més grossos, amb una mica d'arbrat perquè això pugui 
donar una mica d'ombra a l’espera de l’autobus.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. 
 
LLUMS DE NADAL.- És una mica una reflexió per a tothom. Ens agradaria sumar-nos, 
ens agradaria plantejar i fer el prec, si fora possible de no obrir els llums de Nadal fins 
que tots els presos polítics siguin fora de la presó. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte als llums de Nadal, vàrem tenir una visita d’un 
representant de l’ADL de la Garrotxa que ens va demanar també de no encendre la 
il·luminació de Nadal mentre hi haguessin presos polítics. La idea era, comentant-ho 
amb ells, que si això era general a pertot, Olot no seria diferent, però si no el que 
nosaltres proposàvem i en principi vàrem quedar que si no ens deien res més, això els 
hi semblava bé, era ajustar molt els horaris d'obertura i tancament dels llums de Nadal 
a l’horari comercial. Així com molts anys els apagàvem a les deu o a quarts d'onze de 
la nit, doncs ho ajustaríem a l’horari comercial, entre dos o tres quarts de nou 
apagaríem l'enllumenat del centre de la ciutat. Aquí cal dir, i em penso que n'hem 
parlat alguna altra vegada, que l'enllumenat que està a les avingudes va amb 
l’enllumenat públic i per tant això no és possible: quan s'obre l'enllumenat públic 
s’obren els llums de Nadal i quan s’apaga l'enllumenat públic s’apaga el llum que va 
amb cada fanal. Només serà al centre d'Olot que podrem actuar amb un horari 
restringit. I el que també dèiem que era les nits de Cap d'Any i la nit de Nadal, 
allargàvem també a la il·luminació fins a mitjanit o una mica més, fins a la una, doncs 
en principi no ho faríem, però sí que ho faríem el dia de Reis, que deixaríem la 
il·luminació de Nadal oberta per la cavalcada del dia 5 al centre de la ciutat, que a més 
aquest any els Reis pararan a Sant Esteve i per tant si que ho deixaríem. I en principi 
estàvem d'acord en aquest sentit. 
També val a dir que posarem uns llaços de color groc que s’han fet expressament per 
a això, en concret tres llaços a tres punts de la ciutat, recordant els presos polítics i 
que també tenen una mica d’il·luminació. 
 
Intervé el Sr. Mir.  
 
DIA INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES.- Més que una pregunta és també un 
prec, per llegir un manifest coincidint amb el Dia internacional de ciutats educadores 
que és el 30 de novembre, ens semblava que en aquest ple doncs podia ser un 
moment adequat per llegir el manifest que han fet per a totes les ciutats que formen 
part de ciutats educadores.  Més que mai ens sembla que aquest és un moment 
important per donar i tornar a posar en valor l’educació, un moment complicat, 
políticament conflictiu i segurament amb retrocessos importants en camps de 
l’educació com la llibertat d’expressió i en d’altres, posar de manifest avui aquí, a 
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través d’aquest manifest el fet de que siguem Ciutat educadora, però no només això, 
sinó el fet que volem treballar amb fermesa en aquesta ciutat perquè l’educació torni a 
avançar i situar-se en el lloc que es mereix.  
El manifest diu així: “Manifestem el nostre ferm compromís amb el Dret a la Ciutat 
Educadora, com a extensió del dret fonamental de totes les persones a l’educació i 
com a vehicle per fer realitat altres drets fonamentals. Entenem el Dret a 
l’Educació com a motor de desenvolupament humà, social i econòmic de les persones 
i les comunitats, i element indispensable per aconseguir un desenvolupament 
sostenible, una ciutadania activa i una pau duradora. 
Com a governs locals assumim el nostre compromís amb l’educació, una educació 
inclusiva i de qualitat al llarg de la vida, assegurant que aquest dret es pugui fer 
efectiu sense cap discriminació i reforçant la important tasca que exerceixen els 
centres educatius i les famílies. 
Al seu torn, cal destacar que biblioteques, museus, centres culturals, de salut, 
esportius, serveis municipals, associacions, teixit empresarial, mitjans de comunicació, 
etc., disposen de propostes educatives innovadores,  des de l’àmbit no-formal i 
informal, que han de complementar i enriquir l’educació formal. 
Convençuts de l’enorme poder de transformació social de l’educació, reconeixem i 
valorem la valuosa tasca educativa que realitzen tots aquests agents en la construcció 
d’aquest model de ciutat. Amb això, estem contribuint, alhora, a un canvi de 
paradigma en l’educació. 
En aquest sentit, des del govern local, convidem la comunitat educativa, el teixit 
associatiu i la societat civil en el seu conjunt a unir esforços per fer efectiu el Dret a la 
Ciutat Educadora: una ciutat en què prevalgui la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la 
justícia social, l’equitat, la diversitat; una ciutat lliure de tot tipus de violència, que 
promogui la democràcia participativa, la convivència entre diferents cultures, el diàleg 
entre generacions, l’empatia, la cooperació, etc. Aquesta ambició respon als principis 
recollits en el nostre full de ruta: la Carta de Ciutats Educadores. 
Només si aconseguim articular una gran xarxa local d’agents educatius a l’entorn 
d’aquest projecte compartit, aconseguirem convertir l’espai urbà en un espai educador 
en el qual, a més de facilitar l’accés a coneixements i sabers, es transmetin valors i 
actituds a fi que les persones puguin desenvolupar les seves capacitats i esdevinguin 
agents actius del desenvolupament de les seves comunitats. 
Com a responsables polítics ens comprometem a crear espais de trobada, diàleg, 
reflexió i decisió, on hi siguin presents les diferents cultures i grups socials que 
integren la nostra societat, amb l’objectiu d’aconseguir donar resposta amb èxit als 
nombrosos reptes que afronten els nostres municipis.” 
 
Respon l’Alcalde. Hi estem absolutament d'acord que ha estat un gran encert que Olot 
estigui des del primer moment en la línia de les Ciutats educadores. Crec que hem de 
seguir-nos esforçant, que hi ha molt camí també per recórrer. El regidor que li agafarà 
el relleu està absolutament compromès a tirar endavant també tot aquest tema i estem 
absolutament d'acord amb tot el que ens ha dit. 
 
Intervé el Sr. Mitjà. 
 
ZONES D’APARCAMENT.- També és un prec i fa referència a l’aparcament a la ciutat. 
Demanaríem si fos possible, que s'habilitessin zones d’aparcament de quinze minuts 
davant de farmàcies de la ciutat. Evidentment sabem que a les del centre això no és 
possible, però sí que davant de les farmàcies que no són al centre, ja que sobretot 
quan aquestes farmàcies estan de torn, i és molt especialment en caps de setmana i 
festius, la gent que necessita anar a la farmàcia aparca allà on pot: sobre la vorera, en 
doble fila, al pas de vianants. Creiem que provoquen inseguretat i perill, creiem que se 
solucionaria si tinguéssim unes zones habilitades per aparcar quinze minuts. 
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Respon el Sr. Gelis. Ara no sabria dir, hi ha alguna farmàcia que sí que davant tenen 
una zona d’estacionament de 15 minuts, d'altres no. Ara em ve al cap alguna que 
potser no, però tampoc té places d’aparcament al davant. Ho repassarem i si en 
alguna podem posar-ho, no hi ha cap inconvenient, això és una cosa senzilla. Sí que 
és veritat que les places de 15 minuts en principi el cap de setmana no hi fem cap 
tipus de pressió perquè està pensada més per durant la setmana que no pels caps de 
setmana. 
 
Intervé l’Alcalde. Els agraeixo moltíssim tal com ha anat aquest Ple. El Ple del mes de 
desembre ja saben que hi ha un petit canvi, perquè el tercer dijous coincideix amb el 
dia 21 de desembre i per tant l’hem avançat a dimarts; tenim algun problema a veure si 
podrien canviar de dia, parlem-ne amb una mica de calma i mirem de veure si podem 
canviar d'hora i amb això podem també solucionar el problema que hi pugui haver. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts d’onze de la nit, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


