
 

Mod ACTS_DP06 1 

ACTA NÚM. 14 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 19 DE DESEMBRE DE 2017 

1a CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2017000014 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de desembre 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), 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), Anna Descals Tresserras (CUP), 
Xavier García Zabal (OeC).  
Excusen la seva assistència la Sra. Anna Barnadas i López (ERC) i el Sr. Lluís Rubió 
Amargant (CUP). 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Intervé l’Alcalde. Primerament, excusar a la senyora Anna Barnadas que per 
desgràcia, pràcticament ho podem considerar un accident laboral, es va fer mal sortint 
de la reunió de la Junta de Portaveus, l’he vist encara aquest matí que estava a 
l’hospital, em penso que l’hauran d’operar un dia d’aquests, i desitjar-li la més ràpida i 
millor recuperació possible d’aquesta caiguda i de les conseqüències. I en segon lloc 
també excusar al senyor Lluís Rubió, qüestions de calendari de la jornada electoral del 
dia 21, ens han obligat també a avançar aquest Ple ordinari del mes de desembre  i un 
cop varem haver pres la decisió va resultar que coincidia amb el Ple del Consell dels 
Infants que fan també a la Vall d’en Bas, el senyor Rubió ha d’estar allà i jo crec que 
les dues absències estan més que justificades.  
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de 26 d’octubre de 2017. 
 

2. – DESPATX OFICIAL. 
 

Intervé l’Alcalde. En el despatx oficial, d’una forma ràpida, donar compte de que cada 
dilluns ens trobem aquí davant l’Ajuntament demanant, més que demanant exigint, la 
llibertat dels Presos Polítics i expressar la nostra solidaritat amb els Jordis, amb l’Oriol i 
amb en Joaquim Forn. La màxima solidaritat per ells, per les seves famílies. Avui 
també m’ha arribat una carta de la filla d’en Quim Forn, sincerament la situació és 
trista i angoixant i per tant vaig dir que sempre que hi hagués Ple i ells estiguéssim a la 
presó, en el despatx oficial que em correspon fer com a Alcalde, demanaria la llibertat 
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d’aquestes persones que crec que estan injustament tancades a la presó, igual que la 
possibilitat de que retorni el nostre Govern que en aquests moments està a l’exili. 
D’entrevistes, i també molt ràpidament perquè en parlem a la Junta de Govern local, 
crec que va estar molt bé la visita del senyor Ricard Font, que ens va explicar com va 
avançant tot el tema de la variant, espero que d’aquí pocs dies quan hagin passat les 
eleccions i tinguem el nou Govern format, podrem fer públic com avancen les coses, jo 
crec, que avancen positivament.  
Que també el dia 11 de desembre va estar aquí el senyor Polanco, Director Territorial 
d’Ensenyament, junt amb tota una sèrie de tècnics del Departament d’Ensenyament, 
fent la Taula de Planificació Escolar, crec que va anar prou bé i ens emplacem a 
acabar-ho de concretar, però des del punt de vista positiu, el senyor Polanco ens va 
comentar, i espero que ja ho hagi fet a les escoles que em va dir que ho comunicaria 
ell, perquè sinó ho faré jo ara, ens va confirmar de que s’ha encomanat ja el projecte 
per a la renovació de tot el sistema elèctric a l'Escola d'Art, per tant aquell compromís, 
aquell pacte que havíem arribat de compartir la millora de l'Escola d’Art es confirma, 
estan ja fent el projecte executiu i esperem que en el període de vacances per dir-ho 
així, d’absència d’activitat lectiva d’aquest estiu, doncs es pugui fer aquesta part 
important de la renovació de la millora de l'Escola d’Art i a més també tenim la partida 
que consta en el pressupost nostre de l'Ajuntament per fer també millores, 
probablement en serveis o el que ja havíem començat a fer aquest any i allò que 
havíem dit en tres anys, doncs intentar arribar a posar al dia l’edifici crec que avança, i 
també ens va dir el senyor Polanco que també compten en aquest estiu acabar 
definitivament el tema de la teulada de l'Escola Malagrida, crec que també és una molt 
bona notícia, ens havíem avançat com Ajuntament, l’any passat ells ho varen fer però 
no varen poder fer-ho tot, crec que aquest estiu tenen previst acabar de fer la millora 
d’aquest teulat i la veritat crec que són dos molt bones notícies per la ciutat. 
I també donar compte de la visita del Cònsol General de França a Barcelona, el senyor 
Cyril Piquemal, un senyor molt amable, amb el que varem estar parlant de moltíssimes 
coses, em va dir amb què podrien col·laborar, li vaig demanar dues coses a part 
d’oferir-nos nosaltres també a col·laborar en el que fes falta. Li vaig demanar a veure 
si era possible que ens ajudés a entrar en contacte amb responsables de Vulcania, de 
la instal·lació que tenen a la zona de Clermont-Ferrand en relació al vulcanisme, a 
veure si pel tema de l’Espai Cràter sí podíem parlar amb algú que fos responsable i si 
ell ens hi podia ajudar a posar-nos en contacte, i també del tema de l'Escola de 
Segona Oportunitat, que sembla que ells tenen bastant ben muntat a França, i li vaig 
demanar ajuda perquè ens pogués posar en contacte amb alguna persona 
responsable que ens expliqués aquesta experiència, que per nosaltres ens facilités els 
contactes per aquests dos temes, la veritat és que varem quedar que continuaríem 
veient-nos de tant en tant, ell venia de veure RCR, els arquitectes en Rafel, la Carme i 
en Ramon, que en aquests moments moltíssima gent els ve a veure. I a part de 
moltíssimes altres activitats o de moltes altres activitats que hi ha hagut a la ciutat.  
 
El Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la celebració del 
darrer Ple del dia 23 de novembre   :  
 

- de particulars : 19 
- d’entitats : 33 

 
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 4 de desembre va rebre la visita del Sr. RICARD FONT, Secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, amb qui va tractar el tema 
de la Variant d’Olot. 
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- el dia 11 de desembre, va rebre la visita del Sr. JOSEP POLANCO, Director 
Territorial d’Ensenyament, que va venir per assistir a la reunió de la Taula Mixta de 
Planificació escolar que va tenir lloc a la sala Gussinyé. 
 
- i el dia 12 de desembre, va rebre la visita del Sr. CYRIL PIQUEMEL, Cònsol General 
de França a Barcelona. 
 
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
- el dia 24 de novembre al matí, va assistir a la reunió de Junta del Sigma i al vespre, a 
l’acte de lliurament de premis 100 % Emprenedors, que va tenir lloc a la sala Torín. 
 
- el dia 25 de novembre, al matí va assistir a la passejada inaugural de la sisena edició 
de la Fira Orígens al pavelló firal, una fira ja actualment consolidada que s’ha convertit 
en un referent i que ha comptat amb 90 productors d’arreu del territori català. I a la 
tarda va presidir l’acte de concessió de la medalla de la ciutat a l’equip d’arquitectes 
RCR, que va tenir lloc al Teatre Principal.  
 
- el dia 26 de novembre, va assistir a l’Assemblea de l’Orfeó, en la qual es va elegir 
nou president de l’entitat. Va resultar ser: en Juan Manel Robles. I proposa de felicitar-
lo en nom dels membres de la Junta de Govern. 
 
- el dia 27 de novembre, va assistir a una reunió extraordinària del Patronat de la 
Caritat que va tenir lloc a la seva mateixa seu. 
 
- el dia 29 de novembre, juntament amb el regidor d’Ensenyament, va assistir al 
Claustre de Professors de l’Escola d’Art. 
 
- el dia 30 de novembre, va donar la benvinguda a la Jornada que es va celebrar sobre 
Habitatge a la seu de Dinàmig, amb el títol: “L’habitatge al Nucli Antic: estratègies per 
a la rehabilitació, la mobilització i la gestió”. 
 
- el dia 1 de desembre, es va reunir amb els exalcaldes, una trobada que manté cada 
mig any, per explicar-los els projectes de ciutat i demanar-los la seva opinió. 
 
- el dia 2 de desembre, va assistir a l’obertura de la Mostra de Pessebres començant 
per can Trincheria i fent el recorregut per les diferents seus. 
 
- el dia 4 de desembre va assistir a la Comissió Permanent del clúster carni 
d’Innovacc. 
 
- del dia 6 al 10 de desembre, es va absentar de la ciutat per vacances i aprofita per 
agrair al Primer Tinent d’Alcalde Josep Berga, el fet d’haver-lo substituït en els 
funcions pròpies de l’Alcaldia. 
 
- el dia 11 de desembre, va assistir a la reunió de la Junta del Patronat de la Caritat 
que va tenir lloc a la seva seu. 
 
- el dia 12 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i 
Comarcal. 
 
- el dia 14 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc 
a can Monsà. 
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- el dia 17 de desembre, va presenciar el Pessebre vivent de Sant Roc. 
 
- i finalment, el dia 18 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de la FUB 
(Fundació Universitària Balmes) que va tenir lloc a la Casa de Convalescència de Vic i 
seguidament va presidir l’Assemblea del clúster carni d’Innovacc que va tenir lloc al 
Saló de Sessions. 
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2017LDEC003261 al 2017LDEC003488. 

 
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

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

5.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES AL PLE 
 
Núm. de referència : X2017029847     
Núm. expedient: SG052017000016 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de la sentència número 198/2017 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 2 de Girona (UPAD Cont. Administrativa 2) en relació al recurs 308/2016, 
secció B, presentat per la Peña Taurina de la Garrocha contra la resolució dictada per 
la Regidora-delegada de Participació, Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament 
d’Olot, de data 29 de juny de 2016, que no admet la petició de la Peña Taurina de la 
Garrocha de celebrar el correbou el dia 10 de setembre de 2016, i que és favorable a 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Donar compte de la sentència núm. 230/2017 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 1 de Girona (UPSD Cont. Administrativa 1) en relació al procediment 
abreujat 361/2016 interposat pel Sr. Eduard Rodes Rovira contra l’Ajuntament d’Olot i 
Urbaser SA, contra la desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial de 
data 16 d’octubre de 2015, i que és favorable a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Intervé l’Alcalde. Del tema d’assabentats hi ha dues sentències que també han estat 
en aquest cas favorables a l'Ajuntament, una és un contenciós administratiu que ens 
havien presentat els organitzadors del correbou en relació a l’obligació que teníem de 
fer una pròrroga del conveni o del contracte que teníem amb ells per poder organitzar 
els correbous, ens donen la raó a l’ajuntament dient que no teníem cap obligació 
d’executar aquesta pròrroga. 
L’altre és un tema d’una indemnització per uns desperfectes amb un cotxe degut a uns 
contenidors, que també dona la raó a l’informe dels Serveis Jurídics que varen 
desestimar aquesta reclamació.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE LA CAP DE 
GABINET D'ALCALDIA COM A PERSONAL EVENTUAL 
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Núm. de referència : X2017029323     
Núm. expedient: RHCO2017000123 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del decret de nomenament de la senyora SUSANNA QUINTANA 
PUJOL, amb DNI 40302163E, com a personal eventual per ocupar el lloc de treball de 
confiança i assessorament especial de Cap de gabinet d’Alcaldia, grup A, subgrup A2, 
amb efectes a partir de l’1 de desembre de 2017 inclòs. 
 
Intervé l’Alcalde. Saben que en el Ple passat, on varem fer la modificació del cartipàs, 
varem explicar que degut a la nova composició de l’equip de govern per les 
circumstàncies que tots vostès saben, intentaríem posar una persona que fos una 
persona de confiança i que d’alguna manera ens ajudés a substituir la feina, la bona 
feina que havien fet en Josep Guix, la Mercè i en Jaume dins de l’equip de govern. Ens 
varem decidir, després de valorar diverses opcions, per la Susanna Quintana, la 
Susanna és una persona que ha tingut diversos càrrecs de responsabilitat a dintre com 
a cap de gabinet de consellers o ara, que últimament estava també absolutament 
lligada amb el Delegat del Govern, per tant una persona que coneix l’Administració, 
que d’alguna manera porta molts anys treballant a dins l’administració, ens va semblar 
que era una molt bona opció i per tant els informo del decret de nomenament de la 
Susanna Quintana com a personal eventual de confiança de l’equip de govern, amb la 
voluntat que ens ajudi a continuar tirant endavant la tasca de govern de la ciutat.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
6.1. - CONVALIDAR EL DECRET D'ALCALDIA DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ  AL 

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA DE DIVERSES TASQUES TÈCNIQUES 
 
Núm. de referència : X2017029494     
Núm. expedient: CC012017000403 
 
Per Resolució de l’Alcaldia de data 1 de desembre de 2017 es va encarregar als 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa la gestió de les tasques 
tècniques  que es detallen a continuació  i que es formalitzarà a través d’un conveni; 
per un import total de 15.154,55 € : 
-cèdules telemàtiques 
-cèdules presencials 
-reagrupaments familiars 
-visites borsa d’habitatge 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CC012017000403  i antecedents corresponents, 
el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
CONVALIDAR la Resolució de l’Alcaldia de data 1 de desembre de 2017 d’encàrrec 
als Serveis Tècnics del Consell Comarcal  de la gestió de les tasques tècniques que es 
detallen a continuació, i que es formalitzarà mitjançant conveni,  per un import total de 
15.154,55 € les quals es pagaran amb càrrec a la partida núm. 18.140.151.227061 
“serveis externs suport urbanístic”. 
 
200 cèdules telemàtiques a.......................... 42,00 €/unitat 
  30 cèdules presencials a.............................31,55 €/unitat 
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  90 reagrupaments familiars a......................55,77 €/unitat 
  25 visites borsa d’habitatge a......................31.55 €/unitat 
 
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde. Es tracta de l’encàrrec de gestió relatiu a la 
realització d’inspeccions tècniques en habitatges derivades de la tramitació de cèdules 
d’habitabilitat, reagrupaments familiars i lloguer d’habitatges del parc públic de 
l’Ajuntament d’Olot al Consell Comarcal de la Garrotxa. Es tracta d’un conveni amb 
una vigència d’un any que començarà en principi l’1 de gener del 2018 fins al 31 de 
desembre de 2018 i en cas que sigui necessari es podrà prorrogar de forma expressa 
per ambdues parts per un període màxim de quatre anys. Durant el 2017 ja es va 
prestar aquest servei i arran d’aquesta experiència s’ha acotat la prestació d’hores que 
es destinen a aquests treballs i com a conseqüència també el preu segons la 
naturalesa d’aquesta visita, per tant demanem l’aprovació d’aquest conveni. 
 
Intervé la Sra. Tresserras en representació del grup municipal CUP. Segons ens vareu 
comentar i és un conveni que venim fent i nosaltres ens plantegem que valdria potser 
insistir en el fet de dotar de major personal a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament per 
poder fer des de l’Ajuntament aquestes tasques. 
 
Intervé el Sr. Quintana en representació del grup municipal ERC. Sobre els 
assabentats només una consideració, primer donar la benvinguda a la senyora 
Quintana, tot i que compartim cognom no ens coneixem, però no ho faig per això, 
desitjar-li tota la sort, òbviament com a tots els tècnics de la casa, també dir-ho perquè 
ho varem dir a l’altre Ple i em sembla que també políticament el nostre partit enteníem 
com una millor opció que hi ha encara molts regidors de l’equip de govern que no 
tenen dedicació, però és una decisió seva, nosaltres ho varem dir també i que quedi 
clar, sí que entenem que valorem el seu currículum i la seva experiència, és veritat que 
no coneix la casa i els tècnics i la dinàmica i segurament és per poc temps, tot i això 
nosaltres tot i estant en contra de l’estructura triada desitjar-li  el millor i el nostre 
suport i pel que faci falta. 
 
Intervé l’Alcalde. Li agraeixo en nom de la senyora Susanna Quintana però també en 
nom nostre aquestes seves paraules. 
Senyor Guix m’haurà de perdonar, l’he passat de llarg, perdoni, té la paraula. 
 
Intervé el Sr. Guix en representació del grup municipal PSC. Nosaltres discrepem una 
mica dels companys de la CUP en el sentit que valorem positivament que el Consell 
Comarcal ofereixi aquests serveis d’inspecció a l’Ajuntament d’Olot, perquè jo penso 
que és una de les obligacions que té el Consell Comarcal i de donar servei als 
ajuntaments de la comarca, si hi ha un tècnic del Consell Comarcal que fa aquestes 
inspeccions tindrà un criteri també coordinat i global per tots els ajuntaments de la 
comarca i això és una cosa positiva, per tant nosaltres en el Consell Comarcal ja 
varem votar ara a favor d’aquesta proposta i també votem a favor. 
 
Intervé el Sr. Jordi Alcalde. Donar les gràcies pel seu suport al senyor Josep Guix i la 
proposta de la CUP seria una opció, el que passa que també hem de recordar que 
aquest any hem incorporat dues persones més a l’Oficina d’Habitatge, i també que el 
cost d’aquesta col·laboració aproximadament puja  uns quinze mil euros per tant, si 
agaféssim una persona aquest cost seria molt més elevat i també hem de tenir en 
compte que no només afecta habitatge sinó que una part és habitatge, però també ens 
afecta a la part d’urbanisme. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 3 PSC i 1 OeC), i 2 
abstencions (CUP). 
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7.1. - APROVAR LA DECLARACIÓ "MUNICIPI COMPROMÈS AMB LA INFÀNCIA 
REFUGIADA" 

 
Núm. de referència : X2017030214     
Núm. expedient: SG062017000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l’aprovació de la declaració d’Olot com a 
municipi compromès amb la infància refugiada: 
 
Un context dramàtic  
 
Des de l’inici del conflicte a Síria l’any 2011, 4,8 milions de persones s’han convertit en 
refugiades, abandonant les seves llars i buscant un refugi segur en països veïns com 
ara Líban, Jordània, Iraq, Turquia i Egipte1. Només el Líban, acull un milió de 
persones refugiades i Jordània acull el segon camp de refugiats més gran del món 
amb més de 80.000 persones.  
 
A Europa, la crisi de refugiats assoleix des de l’any 2015 una dimensió mai vista des 
de la Segona Guerra Mundial. Al voltant d’un milió i mig de persones van arribar al sud 
d’Europa creuant el Mediterrani en condicions de perill extrem i gairebé 9.000 van 
desaparèixer o van morir en la ruta entre el 2015 i el 20162.  
 
Arreu del món, el patiment de moltes altres persones també les obliga a fugir del 
conflicte, la persecució o la pobresa. Vivim en un món cada cop més desigual, en el 
que la riquesa es distribueix de manera poc equitativa. Alhora, la incidència cada cop 
més freqüent i accentuada dels desastres naturals provocats pel canvi climàtic, deixa 
sense mitjans de vida a moltes comunitats que han de desplaçar-se.  
 
Al voltant de la meitat de totes les persones refugiades al món són nens i nenes. Una 
gran part d’entre ells viatgen sols, sense família.  
 
Nosaltres que hem conegut l’exili i l’emigració  
 
Moltes catalanes i catalans hem conegut en pròpia pell l'exili, la persecució i les 
empentes de la misèria obligant a caminar lluny. Sabem com és l'esgarrapada de 
l'enyorança i del deixar-ho tot enrere. Coneixem la incertesa de l'arribar i l'angoixa del 
començar de nou. Recordem tots els gestos d'ajuda i de suport que ens van oferir, així 
com no hem pogut oblidar com fereixen la intolerància i la indiferència. 
 
Davant d’aquest panorama, com a institucions locals, tenim molt a dir i a fer.  
 
Els pobles i ciutats son els espais més propers de ciutadania: és on ens reconeixem, 
acompanyem i sostenim en el dia a dia. És on som al costat de l'altre i on ens enriquim 
mútuament.  
 
Com a institucions municipals tenim la capacitat de propiciar que això passi amb 
harmonia, de generar espais i oportunitats per trobar-nos i compartir.  
Les persones refugiades i, especialment els nens i nenes, han de sentir que els acollim 
plenament i que fem tot el que està a les nostres mans per fer més fàcil la seva vida, 
lluny del que va ser casa seva. 
 
Volem que mentre siguin amb nosaltres, se sentin un més. I volem assegurar que des 
de les institucions locals garantim que els seus drets humans són respectats i 
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promoguts activament.  
 
Compromisos des del nostre àmbit d’actuació  
 
Per això mateix, com a Ajuntament ens comprometem a:  
 
- Participar activament en els plans i programes oficials de refugi coordinats des de 

les institucions públiques d’àmbit estatal i català.  
 
- Estudiar les mesures que, a nivell municipal, puguin facilitar en la mesura del 

possible l’accés als serveis municipals a les famílies refugiades, especialment pel 
que fa a aquells serveis directament relacionats amb el benestar dels infants.  

 
- Generar espais de trobada amb la població autòctona que permetin conèixer-nos i 

compartir des de la solidaritat, la fraternitat i el respecte envers els drets humans.  
 
- Emprendre accions de sensibilització d’àmbit municipal per fer bandera del 

respecte dels drets humans com a pilar de la convivència, posant un accent sobre 
la situació i els drets de la infància refugiada i migrant, implicant activament el teixit 
associatiu i comunitari del municipi.  

 
Presenta la proposta el Sr. Berga. El que es tracta, el que portem avui a la seva 
aprovació, és una declaració institucional de “Municipi Compromès amb la Infància 
Refugiada”, crec que no serà necessari que m’allargui a explicar el que tots coneixem, 
el que és el drama de les persones refugiades, però potser sí recordar que des de 
l’any 2015 la crisi de refugiats ha assolit una dimensió que no s’havia vist des de la 
Segona Guerra Mundial i val la pena recordar que moltíssimes d’aquestes persones 
que fugen de conflictes, que fugen de la guerra, que fugen de persecució política, de 
moltes qüestions però que gairebé la meitat o al voltant de la meitat d’aquestes 
persones són infants, són nens i nenes que a més a més moltíssimes vegades viatgen 
sense família, nens i nenes que han hagut d’abandonar el país on van néixer per venir 
a buscar pau i tranquil·litat i fer-ho sols és un autèntic drama. 
Els catalans sabem el que és l’exili, l’emigració, no ens queda tant lluny i sabem què 
significa fugir de la guerra, la por, l’enyorança, el trencament emocional que comporta 
abandonar el país on un ha nascut, i sabem el que significa la intolerància i la 
indiferència que ens podem trobar durant el viatge i també en el destí d’arribada. 
Només he de recordar que a poc més d’una hora d’Olot, en els camps d’Argelers, 
gairebé 465.000 persones entre els anys 39 i 41 van viure en aquells camps on el que 
predominaven era el fred, la gana, els polls, la sarna, la prostitució, un  malestar 
terrible i les condicions que van viure un parell de generacions ben abans de nosaltres 
doncs en som ben presents. 
Davant d’aquest panorama les institucions locals hi tenim molt a dir, hi tenim molt a fer, 
i els pobles i les ciutats són les institucions més properes als ciutadans. Som 
normalment els pobles i les ciutats els que tenim la capacitat per fer que l’acollida als 
refugiats passi amb la màxima harmonia possible, i les persones refugiades i 
especialment els nens i nenes han de sentir que els acollim plenament i que fem tot el 
que està a les nostres mans per fer més fàcil la seva vida lluny del que va ser casa 
seva, i a Olot volem que els refugiats i sobretot els infants se sentin protegits i 
estimats. Així de senzill i així de complicat a la vegada perquè mai no podrem 
substituir el que han deixat enrere.  
Per això a través de l’adhesió a aquesta declaració institucional de “Municipi 
Compromès amb la Infància Refugiada” ens comprometem a quatre punts: 
- Participar activament en els plans i programes oficials de refugi coordinats des de 

les institucions públiques d’àmbit estatal i català.  



 

Mod ACTS_DP06 9 

Això a la nostra ciutat ja ho varem fer fa uns mesos, saben que per poder ser una 
ciutat que acull a persones refugiades d’aquell “cupo” que Europa ha distribuït als 
diferents estats de la Unió Europea ho has de fer fent una sol·licitud prèvia, això ho 
varem fer a la primavera a través de la Fundació CEPAIM que és una fundació que 
està treballant a les comarques de Girona, són diverses les fundacions i entitats que 
estan autoritzades per fer-ho i en aquest moment ja és una realitat que a casa nostra, 
a la nostra ciutat, doncs viuen amb nosaltres persones refugiades.  
El segon punt el que ens comprometem és: 
- Estudiar les mesures que, a nivell municipal, puguin facilitar en la mesura del 

possible l’accés als serveis municipals a les famílies refugiades, especialment pel 
que fa a aquells serveis directament relacionats amb el benestar dels infants. 

Això també ho fem, és a dir, a les persones que ens han arribat, les 18 persones que 
en aquest moment tenim a la comarca, eren les 18 persones que corresponien a 
aquesta sol·licitud, doncs justament la meitat són infants, que en aquest moment ja 
estan a les nostres escoles hi estan havent recuperat aquella pau i aquella tranquil·litat 
que no tenien allà on venem.  
- Generar espais de trobada entre les persones refugiades i la població d’acollida. 
Una feina amb la que també ja estem treballant i estem fent coses i accions concretes 
que els en podria exemples i per últim: 
- emprendre accions de sensibilització com l’aprovació d’aquesta moció per fer 

bandera del respecte dels drets humans com a pilar de la convivència posant 
l’accent en els drets dels infants refugiats.  

En tot cas les hi demanen, segur que el tindrem, el suport en aquesta adhesió i a 
continuar treballant per acollir tant bé com sigui possible i tant bé com estigui a les 
nostres mans a les persones refugiades que arriben. 
 
Intervé el Sr. Garcia portaveu del grup municipal OeC. Evidentment tindran el nostre 
suport a aquesta declaració, és cert com vostè acaba de dir, que l’increment de 
conflictes i de la violència ha contribuït a que d’una manera molt especial menors 
d’edat, alguns acompanyats, altres no, fugin de les seves comunitats d’origen.  
A Espanya de fet, un de cada quatre sol·licitants d’asil és menor d’edat. L’any passat 
això va representar prop de quatre mil persones i de fet també hem conegut no fa tant 
de temps l’acord de tancament de fronteres entre Europa i Turquia que ha portat a que 
infants i les seves famílies estiguin en braços dels traficants i per tant, hagin d’utilitzar 
rutes perilloses i il·legals. 
En el passat, com vostè molt bé ha dit, molts catalans i catalanes han conegut 
situacions semblants, i a part d’aquesta situació que vostè ha explicat del camp 
d’Argelers, també es cert que també es va trobar l’ajut i la solidaritat de molts països i 
de moltes persones. Ara per tant penso que cal per dignitat, per justícia social, per 
pagar aquest deute que tenim amb aquests països i aquestes persones que al seu 
moment ens van acollir o per altres motius que cadascú de nosaltres pot trobar, donar 
suport a aquestes propostes d’actuació com no pot ser d’una altra manera. 
 
Intervé la Sra. Descals en nom del grup municipal CUP. Nosaltres evidentment 
donarem suport, el que volem recordar també és que del 2000 al 2015 i va haver-hi 
30.000 persones que varen perdre la vida al intentar creuar el Mediterrani fugint de les 
condicions de vida dels seus països d’origen, sigui per temes econòmics o per temes 
de conflictes armats.  
Davant d’això la Unió Europea i la política migratòria de l’Estat Espanyol ha blindat 
progressivament la frontera del sud, fent que l’únic lloc on s’amuntega més gent és a 
Ceuta i Melilla, que s’esclafen cada dia amb aquella balla que heu vist imatges.  
El pressupost europeu per a les polítiques migratòries es dedica fonamentalment al 
control fronterer i a la persecució i detenció d’aquestes persones, per tant nosaltres no 
és la Europa que volem, nosaltres no volem aquesta Europa, no volem restar ni un 
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minut més a una Europa que anteposa la lliure circulació de mercaderies i impedeix la 
lliure circulació de persones, no volem una Europa racista i xenòfoba, nosaltres volem 
una Europa inclusiva, l'Europa dels pobles, l’Europa solidària, compromesa, social i 
justa. 
 
Intervé la Sra. Traveria en nom del grup municipal PSC. Ens quedem amb una xifra 
que són 4,8 milions de refugiats dins del 2011 i que la meitat són nens, molts d’ells van 
sols, o sigui això és un drama amb el que ningú s’hi pot mostrar indiferent i crec que 
tenim la obligació com a Ajuntament de fer tot el possible perquè tinguin una vida 
digna, per tant aprovem aquesta declaració. 
 
Intervé la Sra. Casanovas en nom del grup municipal ERC. Totalment d’acord amb 
aquesta declaració institucional de “Municipi Compromès amb la Infància Refugiada” 
però com els companys, també remarcar que per més bones intencions que es tingui i 
més bones disposicions i més mitjans es puguin posar des del municipi, si l'Estat 
Espanyol i també la Unió Europea no s’hi posen d’una altra manera, la funció que es 
pot fer des del municipi és molt més poca. 
Ara mateix em consta que aquí a Olot tenim cinc famílies refugiades, si no estic 
equivocada, i de les quals són set infants, estic convençudíssima i ho sé per tot el que 
ens han explicat, que podrien ser moltes més les que hi haguessin aquí, però venen 
des dels barems de l'Estat Espanyol. 
I voldria recordar, ahir va ser el “Dia Mundial del Migrat” i m’agradaria recordar unes 
paraules que ahir va dir l’Oriol Amorós, el Secretari d’Igualtat, Immigració i Ciutadania, 
deia així, convé recordar que Catalunya ha estat el país d'Europa que més 
transformació demogràfica ha patit al segle XXI, que som un país d’acollida amb 
convivència i orgull de la nostra diversitat, però estem en un Estat que només ha 
complert un 11 per cent de les seves obligacions d’acollida de persones refugiades, un 
deure democràtic incomplert. Que un milió cent catalans no podran votar a les 
eleccions de dijous tot i que el 80 per cent ja fa més de cinc anys que viuen a 
Catalunya i el 40 per cent fa més de 10 anys. 
Que des de la Generalitat es vol afavorir la participació de les famílies migrades en tots 
els àmbits, però especialment en les escoles, perquè això beneficia a tota la societat. 
Aquesta gran diversitat ajuda a estar més connectat en el món. Els 140.000 catalans 
que saben parlar xinès, hindú, panjabi, urdú, bengalí, ens connecten amb els països 
que tenen el 42 per cent de la població del món. Que junts combatrem totes les 
ideologies d’odi, no acceptem cap discriminació per raó de raça, o origen, llengua, 
religió o cultura. Que la proposta catalana de convivència és una bona proposta pel 
món. No demanen a ningú que deixi de ser qui és. Acollim la diversitat i convidem a 
tothom a ser també català o catalana. Ho aprovarem sens dubte. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

8.1. - CONVALIDAR  DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT INTERNES DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT, OOAA I CONSORCI DINAMIG 

 
Núm. de referència : X2017029476     
Núm. expedient: CPG32017000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Convalidar  les modificacions de crèdit internes, aprovades per Resolució d’Alcaldia, 
del pressupost de l’Ajuntament d’Olot, dels seus OOAA i del Consorci DINAMIG entre 
28 de setembre i 19 de desembre (que es troben referenciades i arxivades en el 
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departament de Comptabilitat i pressupostos). 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Començaren per la primera que és la convalidació 
de les modificacions de crèdit internes practicades en el pressupost de l’Ajuntament i 
en els seus Organismes Autònoms i del Consorci DINAMIG. 
Proposem aquesta convalidació d’aquestes modificacions aprovades per resolució 
d’alcaldia del pressupost de l'Ajuntament d’Olot, dels Organismes Autònoms i Consorci 
DINAMIG entre el 28 de setembre i el 19 de desembre i que es troben referenciades i 
arxivades en el Departament de Comptabilitat i Pressupostos. 
 

Intervé la Sra. Tresserras portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres no hem pogut 
consultar la carpeta groga que el dia de la Comissió informativa vaig demanar i les 
meves companyes van venir a l’Ajuntament a buscar-ho per consultar-ho i com que ha 
anat molt just el termini, perquè hem avançat el Ple, total que no hem vist la carpeta 
groga, i per tant votarem en contra perquè no ho hem pogut comprovar els documents 
i seria un vot a cegues. 
 
Intervé el Sr. Quintana en representació del grup municipal ERC. Nosaltres varem tenir 
sort, sí que les varem poder consultar les carpetes el dia que varem venir, nosaltres 
com sempre que hi ha modificacions de crèdit que no participem nosaltres ens 
abstenim. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC), 
2 vots en contra (CUP), i 5 abstencions (4 ERC, 1 OeC) 
 
9.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE LA 

CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2018 
 
Núm. de referència : X2017029502     
Núm. expedient: CPG32017000004 
 
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 definitiva del pressupost i la plantilla de personal 
de l’Ajuntament d’Olot i dels seus Organismes Autònoms, així com la relació de llocs 
de treball per a l’exercici 2018, aprovat inicialment en sessió plenària de 26 d’octubre 
de 2017 i publicat en el BOP de 7 de novembre de 2017 per complir amb el tràmit 
d’exposició pública que fixa la normativa vigent, en el ben entès que durant aquest 
període no s’ha produït cap tipus de reclamació ni suggeriment. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despese
s 

99999 1 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 999 999 999 999 999 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Un cop complert el període d’exposició pública i 
no havent-hi hagut cap reclamació ni cap suggeriment que tinguin a veure amb 
interessos particulars, o d’algun adjudicatari que consideri que no s’ha pressupostat un 
dret al seu favor, donaríem compte de l’aprovació definitiva del pressupost aprovat 
inicialment en sessió plenària el dia 26 d’octubre del 2017 i publicat en el BOP del dia 
7 de novembre de 2017 tal com fixa la normativa vigent. 
 
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres votarem en contra de 
la mateixa manera que ho varem fer al Ple que es va presentar aquests pressupostos, 
entenem que els pressupostos és l’expressió política de la voluntat de l’Equip de 
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Govern, nosaltres tenim en alguns aspectes prioritats molt diferents com varem posar 
de manifest i tot i que votarem en contra, agraïm el gest que van tenir d’incloure en el 
pressupost el fet de fer un estudi sobre la piscina coberta municipal, que espero que 
algun dia la puguem veure.  
 
Intervé l’Alcalde. La proposta no es vota, és un donar compte però bé entenem el 
raonament. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

10.1. - MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2017 
 
Núm. de referència : X2017030107     
Núm. expedient: CPG32017000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 
 
APLICACIONS DE FONS:  
  
Ordinari (transferència de crèdit)  
  
17.600.231.467008  APORTACIO EXTRAORDINARIA CASG 39.850,00 
17.600.231.480083  SUBVENCIO INTEGRA 270,00 
17.400.334.480084  SUBVENCIO OMNIUM 500,00 
17.400.334.480085  SUBVENCIO COAC 500,00 
17.400.334.480086  SUBV. CASA CULTURAL ANDALICIA 2.429,00 
17.400.334.480087  SUBVENCIO LA QUIMICA 1.759,00 
17.400.334.480088  SUBV. ASSOCIACIO MUSICS I INTERPRETS 1.350,00 
17.400.334.480089  SUBVENCIO CIT 1.500,00 
17.400.334.480090  SUBVENCIO CANTABILE COR DE CAMBRA 5.095,00 
  
Ordinari (generació de crèdit)  
  
17.600.231.467008  APORTACIÓ EXTRAORDINARIA CASG 18.000,00 
  
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 71.253,00 

 
 
ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari (transferència de crèdit)  
  
17.500.323.221002  ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT 10.000,00 
17.400.333.221003  ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 5.000,00 
17.330.342.221004  ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS 10.000,00 
17.110.920.220010  PREMSA, REVISTES I LLIBRES 3.000,00 
17.130.920.220000  MATERIAL D’OFICINA 8.000,00 
17.100.922.466000  ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS 3.850,00 
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17.400.334.480032  SUBVENCIO LLUERNIA 9.578,00 
17.600.231.227999  PROMOCIO DRETS CIVILS 3.825,00 
  
Ordinari (generació de crèdit)  
  
Subvenció Dipsalut (Acció Social) 18.000,00 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 71.253,00 

 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

   99999 71253 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. El punt número deu és aprovar una modificació de 
crèdit del pressupost de l’Ajuntament d’Olot. Portaríem a aprovació una modificació de 
crèdit per un import total de 71.253 euros. Tenen vostès la relació de l’origen i 
l’aplicació dels fons en l’expedient. Aquesta modificació bàsicament és per dos 
conceptes, una es l’aportació extraordinària que fem al CASG cada final d’any quan es 
donen la relació de les ajudes socials que han tingut que atendre, l’import d’aquest 
traspàs que fem al CASG es de 57.850 euros i la resta, els 13.403 euros, es destinen 
a subvencions a entitats que al final hem pogut atendre amb sobrants d’altres partides 
que abans hem consultat prèviament amb tots els gestors responsable. 
 
Intervé el Sr. Garcia portaveu del grup municipal OeC. Dir que estem d’acord amb la 
destinació de la majoria o de pràcticament tots aquests fonts com vostè ha dit, el 
CASG, Òmnium, la Casa de Cultura d’Andalusia i d’altres, en tot cas manifestar la 
meva sorpresa de que alhora de veure d’on provenen aquests fons, una seria positiva 
en el sentit que 25.000 són d’estalvi o de previsió de menys despesa en enllumenat, 
no sé si és per estalvi energètic de totes les inversions que en aquest sentit s’estan 
fent, perquè el temps també ha acompanyat una mica aquest darrer temps, en tot cas 
en aquest sentit anem pel bon camí.  
Després hi ha un aspecte que si que no acabo d’entendre i és la de Lluèrnia. Lluèrnia 
és una activitat que no s’ha fet, el retorn que fan dels 60.000 euros de subvenció 
pugen a 9.578 euros, llavors dic sorpresa perquè la Llei General de Subvencions, 
entre d’altres coses, el que preveu és que l’activitat s’ha de dur a terme, per raons pel 
que estic dient no venen al cas, la mateixa Organització va fer públic que no duien a 
terme aquesta activitat per tant, de la lectura de la llei o de les ordenances que sobre 
subvencions tenim a l’Ajuntament entenc que el que s’hauria de fer és la revocació 
d’aquesta subvenció i per tant la devolució de l'import íntegre. Com també entenc que 
hi ha hagut persones i entitats que han fet alguna subvenció de despesa pel que eren 
les instal·lacions, entenc que hauríem de veure com es pot fer perquè l’any que ve, 
havent fet ja aquesta despesa, se’ls hi pugui d’alguna manera mantenir i se’ls hi pugui 
pagar aquesta despesa però, de la manera que entenc pel que jo estic explicant, 
hauria de ser l’any vinent i el que s’hauria de produir ara és la devolució de l'import 
total, llavors aquí hi hauria com tres aspectes o tres nivells diferents, un la valoració 
política que pugui fer el regidor afectat per aquesta activitat que en aquest cas seria el 
senyor Berga i voldria saber quin és la seva opinió, després una altra seria de la 
Intervenció, que jo també li demanaria que es manifestés de com veu ell que un 
activitat que no s’ha fet, que la mateixa Organització voluntàriament ha declarat que no 
feia, si creu que aquesta subvenció es pot pagar o no i l’altra la Secretària, que seria 
des del punt de vista legal, d’aquesta lectura de la llei i del nostre reglament, si entén 
que es pot o no es pot pagar.  
 



 

Mod ACTS_DP06 14 

Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres també 
hem vist que hi ha molts de diners que van al CASG, per tant en aquest sentit ens 
alegrem, el que si que hi ha dubtes que tenim és el mateix que ha dit el company, el 
senyor Garcia, bàsicament perquè hem vist que només s’havien tornat 9.500 euros i 
se’ls havia donat si no ho tinc malentès 60.000 i bàsicament perquè ens expliquéssiu 
com és. 
Després també hem vist que el CIT que és una entitat que rep 27.000 euros se li ha 
donat una aportació extra de 1.500, que ens poguéssiu dir cap a on va aquest 
concepte i l’altre és, la partida de drets civils, que hi havia una partida inicial de 6.000 
euros només s’han gastat el 36 per cent del que estava pressupostat i com és. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Les modificacions de 
crèdit evidentment en la llista que hi ha aquí, ho ha dit el senyor Garcia, tots hi estarem 
d’acord en que els hi puguem donar més, passa que aquí faltaria una llista al costat 
d’aquesta de totes aquelles necessitats que no estan cobertes i que potser haurien 
estat de major prioritat que no pas les que tenim aquí per tant, quan els recursos són 
escassos del que es tracta és intentar arribar en la mesura del possible a allò que és 
més necessari, d’aquestes en especial entenem que eren necessàries o que l’Equip de 
Govern ha considerat que eren necessàries. Sí que també en la línia dels companys, 
m’agradaria tenir una mica més d’explicació d’algunes d’elles perquè entenc que la 
subvenció de la Casa Cultural d’Andalusia o de l’Associació de Músics, o del CIT, o del 
“Cantabile” són subvencions que ja tenen i que això són uns extres que els hi donem 
per algun motiu entenc, no sé si m’ho poden explicar amb una mica més de detall el 
perquè d’aquest afegit a la subvenció ja habitual que és dona a aquestes associacions. 
Si que el que m’hauria agradat també veient una mica l’origen de fons, hi ha uns 
quants diners que provenen d’estalvi en centres educatius i la veritat és que en centres 
educatius vostès saben que les necessitats són inacabables, tenim centres que estan 
ja fa anys demanant algunes reformes que creiem que són necessàries i hauria estat 
bé que dintre de l’aplicació de fons alguna d’aquestes s’hagués pogut contemplar, 
podríem fer una llista llarguíssima, des de la caldera del Bisaroques, reformes que des 
de Salut han proposat a l’edifici de l’IME perquè no compleix els requisits que hauria 
de complir, etc, etc, etc. Per tant si que ens hauria agradat veure en aquesta partida 
alguna quantitat dedicada a educació. 
Esperaré a definir el nostre vot a sentir les seves explicacions i després ja els contesto 
què votarem al respecte. 
 
Intervé el Sr. Quintana en representació del grup municipal ERC. Nosaltres així per fer 
una valoració valorem, com no pot ser d’una altra manera, que d’aquests 71.000 euros 
quasi 60.000 vagin al CASG i això òbviament no podem més que valorar-ho 
positivament. També ens sembla bé que els diners de Lluèrnia, aquests nou mil i 
escaig euros han retornat i entenem que els altres o eren compromesos i més a més 
són diners la resta que es justificaran com a resta de subvencions i això nosaltres no hi 
veiem cap problema, entenem i confiem en el bon fer d’aquesta entitat, en que els 
altres eren diners compromesos pel sol fet de l’actuació i també valorem positivament, 
més o menys, que aquests nou o deu mil euros vagin també de cultura a cultura. 
Nosaltres ho valorem positivament tot i això, perquè és una tradició, que com que 
nosaltres no intervenim, ens abstenim en aquest punt, però nosaltres en aquest cas no 
hi veuríem res en contra. 
 
Intervé la Sra. Torras. En primer lloc jo li contestaré de la modificació, els 9.578 euros 
de Lluèrnia, a Lluèrnia com a totes les subvencions que dona l’Ajuntament, tenen dret 
a rebre una bestreta d’una part del quaranta per cent de la subvenció, que aquesta és 
la quantitat que l’Ajuntament ha avançat a Lluèrnia, són 24.000 euros, d’aquests 
24.000 euros un cop parlat amb els tècnics de Lluèrnia i després d’un informe què ens 
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varen proporcionar, ens varen dir que 9.578 euros, aquests diners els podíem utilitzar 
per si els necessitàvem per fer la modificació de crèdit, estem pendent de tota la resta, 
en principi l’Ajuntament ha avançat aquests 24.000 euros de Lluèrnia que un cop te’ls 
justifica llavors avances els altres 60 per cent. No hem fet res més que fer el mateix 
que estem fent amb totes les altres subvencions i que a través d’un informe tècnic que 
ens han fet nosaltres hem pogut disposar d’aquests diners que aquest moment 
necessitàvem per acabar de tancar aquest exercici.  
I Jaume, en quant a l'enllumenat, varem mirar l’enllumenat global de tots els edificis 
que a vegades és un partida conjunta que sí que nosaltres tenim desglossada en 
edificis d’ensenyaments, amb els edificis esportius, però a vegades, el llum igual que el 
gas, a vegades al final d’any has de fer un còmput total, ja a partir de que haurà anat 
una mica més bé o que s’ha gastat menys i l’altra, llavors el que varem fer, varem dir 
del global que nosaltres tenim de llum a veure quina quantitat us sembla que podria fer 
per atendre lo altre i sobretot aquestes ajudes del CASG, entenem que si que 
d’ordinari podria haver anat a inversió i que es podria haver fet alguna altra cosa però 
ens va semblar que l’opció millor era aquesta.  
 
Intervé el Sr. Berga. Intentaré explicar una mica al meu justificar perquè han sortit 
diversos noms d’entitats, el que passa a final d’any, el que són subvencions a 
associacions se’n donen més de 200 en aquest Ajuntament, i el que hi ha són un 
percentatge petit d’entitats que per diversos motius al moment del tancament de l’any 
tenen algun problema, algunes vegades de que han confiat amb una subvenció que 
havien rebut l’any anterior de la Diputació, és el cas de Cantabile o que hi havien 
comptat en el cas de la Generalitat, en aquest cas és la de la Química, que han rebut 
una rebaixa en la subvenció que rebien d’allà i nosaltres intentem a final d’any ajustar 
els ajuts perquè puguin quadrar els ingressos amb les despeses. Nosaltres partim del 
principi que les associacions són responsables, és a dir, que actuen amb 
responsabilitat i així ens ho demostren amb un percentatge altíssim, però a vegades 
es donen circumstàncies doncs que fan que hagis d’actuar com Ajuntament i sobretot 
partint d’un principi que és que aquelles persones que sense ànim de lucre dediquen el 
seu temps a treballar per la ciutat a través de les associacions, intentem que quan 
tenen algun problema no l’hagin d’assumir personalment, sempre i quan sigui possible. 
En el cas concret dels que m’han dit, la Química ha estat aquest cas, em penso que 
són aproximadament 2.000 euros, el cas de la Roda Musicals, els músics i associats 
doncs també han tingut una situació semblant, el Cantabile ha estat una quantitat més 
important perquè comptaven amb un ajut de la Diputació que finalment no s’ha 
materialitzat, en el cas del CIT ha set que hi ha hagut un canvi de local, no sé si 
recorden que el CIT s’ha traslladat en un local del Firal, nosaltres al anar a fer la 
comprovació i al ser un local de pública concurrència els hi varem demanar que havien 
d’ignifugar tot l’edifici, que havien de posar-hi les mesures de seguretat, això els hi 
pujava més de 5.000 euros, era una despesa prou important per ells, ens van demanar 
ajuda i els hi donem un complement de 1.500 euros que repeteixo, és per aquest 
motiu. 
Amb la Casa Cultural d’Andalusia és un cas semblant, no tot són ajustaments de 
complementar subvencions, en el cas de la Casa Cultural d’Andalusia ja no van 
demanar prèviament la subvenció i van pactar, estaven celebrant el 25è aniversari 
aquest any, que no la demanessin a la primavera i que si no els hi acabaven de sortir 
els números sobretot d’un concert important que varen fer al Teatre Principal els 
ajudaríem, que són aquests dos mil i poc euros que portem a La Casa Cultural 
d’Andalusia.  
La partida de Drets Civils, la partida de Drets Civils de que no s’hagi gastat tota, no 
s’ha gastat tota perquè s’ha fet des de Cultura és a dir, el tema dels drets civils aquest 
any, que és la diversitat de creences, quasi tot s’ha centrat en activitats del Museu dels 
Sants i ho hem assumit del propi pressupost de Cultura, no és que no s’hagi fet 
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activitat que se n’ha fet molta, encara hi va haver una taula rodona precisament aquest 
divendres passat en el Torín, hi ha hagut l’exposició que estarà en funcionament fins el 
mes de febrer si no recordo malament, la que hi ha al Museu del Sants, i aquesta és 
l’explicació senzillament que no s’ha fet servir aquesta partida sinó que se n’ha fet 
servir una de Cultura, però l’activitat s’ha fet. I en el cas concret de Lluèrnia, que potser 
mereix un apunt tot i que no és, no li estem donant res a Lluèrnia, senzillament és d’on 
provenen una part dels fons que ens serveixen per atendre aquesta modificació de 
crèdit, la decisió de deixar de fer Lluèrnia es va prendre molt pocs dies abans de 
l’activitat i la despesa més important d’una activitat com aquesta, no cal dir-ho, es fa 
molts mesos abans. No és cert que no es faci tota l’activitat és a dir, per exemple 
dintre de les despeses hi trobarem el mural, que va tenir un cost important, que es va 
fer en el carrer Serra i Ginesta, en aquella part, aquells nois que van fer un mural que 
quan s’il·lumina es veu una cosa, durant el dia se’n veu una altra, o tota l’activitat que 
s’ha fet a les escoles tindrem l’oportunitat de veure-ho ara al mes de gener perquè les 
escoles sí que hem decidit que al marge de Lluèrnia doncs això es veurà i tot allò que 
és material, sobretot són factures de material preparades per fer instal·lacions, 
aquestes instal·lacions les acabarem veient en el Lluèrnia de l’any que ve per tant, tot 
el que correspon a les despeses de que ens han justificat d’alguna manera s’acabarà 
realitzant, no és que s’hagi perdut tret de la difusió, són aproximadament, no acaba 
d’arribar a 5.000 euros que són per atendre tota la impremta i tota la difusió que això sí 
que això ho perdrem. 
Bé és una mica l’explicació que els hi volia donar, el que comentava de traslladar–ho 
d’any doncs no, anirà al revés, és a dir, aquest any que ve a Lluèrnia es va  prendre la 
decisió d’anul·lar l’activitat en el mes de novembre, en el mes de novembre o finals 
d’octubre ja havíem aprovat el pressupost, els hi havíem aprovat una subvenció de 
60.000 euros també per a l’any que ve i aquests 60.000 euros no en faran ús perquè ja 
moltes de les instal·lacions estan pagades amb diners del 2017 i per tant el 2018 hem 
d’entendre que una part important d’aquests 60.000 euros es retornaran a l’Ajuntament 
i hauran de renunciar a la part de subvenció que no els fa falta.  
Aquesta és l’explicació, tècnicament totes les factures van amb un informe del director 
de l’Àrea de Cultura conforme les valida, les dona per bones, realment corresponen a 
despeses de Lluèrnia i no es pot fer d’altra manera, és una mica, li podria posar 
exemples semblants, quan hem vist tantes actuacions del Correfoc que finalment no 
es realitzen per culpa del mal temps, per culpa de la pluja i que no es fan, evidentment 
aquell correfoc, aquell espectacle no s’acaba fent però a vegades es donen 
circumstàncies que fan que una activitat s’anul·li i això senzillament se soluciona a 
l’any. 
Espero haver respost més o menys tot el que m’havien demanat. 
 
L’Alcalde demana si la Sra. Secretaria o el Sr. Interventor volen intervenir. 
 
Intervé la Sra. Secretaria. Sí, només corroborar que hi ha una normativa molt 
específica, a part de la Llei de Subvencions tenim nosaltres la pròpia Ordenança 
General de Subvencions que ho regula molt específicament per tant, un cop s’atorga 
una subvenció, l’entitat ha de presentar tots els justificants que són fiscalitzats. Si no 
s’adeqüen, es fa el retorn total o parcial de la part que correspongui. Si que en 
l’ordenança hi ha un article que preveu la reubicació de la subvenció, llavors sí ho 
demanen s’estudiarà el cas, i es mirarà abans de fer l’abonament. I per part de 
Comptabilitat s’estudiarà totes les justificacions que presentin. 
 
Intervé el Sr. Garcia. Respecte als imports sí que com diu la Regidora s’han avançat 
24.000 però també és cert que han demanat el pagament de 26.400 més i això si que 
està pendent però la sol·licitud hi és, és a dir, que la demanda d’aquests 50.000 euros 
hi són.  
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Els hi diré respecte la regulació, entre les causes de reintegrament d’aquestes 
subvencions, a l’article 37 de la Llei General de Subvencions, a l’apartat b, diu, 
incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte, o la no adopció del 
comportament que aquesta concessió de subvenció s’ha donat,és a dir, aquí ni parcial, 
sí que hi va haver un acte amb un altre caràcter que no era ben bé el de Lluèrnia, però 
ni que fos parcial el fet és que aquesta activitat no s’ha portat a terme, per tant les 
causes de reintegrament al meu entendre hi són i de fet amb el control financer que 
s’ha d’haver fet de les subvencions entenc que això seria més d’intervenció.  
Diu que a més de la justificació que seria més l’aspecte formal de que les factures hi 
són i aquesta despesa s’ha fet, insisteix en que s’ha d’haver realitzat l’activitat i el 
compliment de la finalitat, cosa que no ha passat i l’exemple que posava el senyor 
regidor del mal temps amb unes altres activitats, aquestes s’entenen i hi ha alguna 
mena d’assegurança prevista també, però no és el cas, és a dir, en el cas que estem 
parlant és una acció voluntària per part de qui organitzava Lluèrnia, que jo entenc que 
legítimament ho pot fer, el que passa és que després s’han d’assumir les 
responsabilitats i per tant entenc que des de cap circumstància excepcional, sinó d’una 
manera voluntària renuncia a fer una activitat, total o parcial, en aquest cas procedeix 
a aquest retorn i jo el que entenc que sí que es pot fer, com deia la Secretària llegint 
l’ordenança, aquest tornar a replantejar el que és l’activitat, però això no s’ha produït, 
hi ha un projecte que no es fa voluntàriament per part de la mateixa organització i per 
tant jo entenc que el que aquí s’ha de produir és el retorn de la subvenció, i sí hi ha 
una voluntat de fer un replanteig l’haurien de fer, però jo entenc que també no sé si 
estarien dins de termini, no n’hi ha cap, però entenc que hauria d’haver set en el seu 
moment quan es produeix el fet que amb ells els mou a anul·lar aquesta activitat, 
s’haurien d’haver adreçat a l’Ajuntament, dir ens passa aquestes circumstàncies i en 
tot cas entenem que volem replantejar aquesta activitat tal com està muntada, posats 
a pensar també es podria haver demorat un parell de setmanes que segurament no 
hagués passat res i no ens trobaríem amb l’embolic que ens estem trobant. Jo em 
ratifico amb que penso que aquesta subvenció s’hauria de retornar i en tot cas si 
volem estar amatents a la gent que sense culpa ja ha fet una inversió d’aquesta 
activitat, veure com per l’any que ve, però amb el pressupost de l’any que ve, se li 
paga més tard aquesta despesa que hagin pogut fer. 
 
Intervé el Sr. Mir. Després de les explicacions del senyor Berga, evidentment es fa 
difícil votar en contra d’aquesta proposta perquè és evident que les entitats han de 
tenir les subvencions que necessiten i que no es pogués interpretar que no estem 
d’acord amb aquestes subvencions i amb l’ús que les entitats en fan, evidentment un 
bon ús i al màxim d’acurat possible, el que si és cert és que sovint hauríem 
d’acostumar-nos al menys a que les entitats fessin les seves activitats en funció de la 
subvenció que ja tenen aprovada a principi d’any i que no calgués, a no ser que hi 
haguessin situacions extraordinàries que sempre es poden donar, d’aniversaris o de 
situacions que així ho requereixin, de poder fer una aportació addicional, en tot cas 
evidentment no hi votarem en contra, jo he fet una aportació a l’entorn de recursos que 
farien falta a ensenyament perquè és de l’àrea que jo provinc, entenc que el senyor 
Berga fa poc que hi és i ja a mesura que vegi les necessitats, suposo que a les 
properes modificacions de crèdit, això es veurà reflectit, per tant nosaltres ens 
abstindrem en aquesta votació. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Primer, a mi em sap greu que a vegades parlem poc de cultura 
aquí al Ple i en parlem un dia per semblar una cosa que sincerament no entenc gaire, 
o sigui, la feina que fan les entitats d’aquesta ciutat de manera altruista i voluntària, 
que el primer que fan és estalviar diners a aquest Ajuntament i posaré un exemple 
clar, sense ànim òbviament de criticar, un festival com El Mini que deu tenir una 
aportació d’uns, divuit, catorze, setze mil euros de la ciutat i que  té una quantitat de 
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públic similar al Festival Veus que s’organitza des de l’Ajuntament i no els comparo, 
però com que la partida de personal l’assumeix l’entitat, té un cost dos o tres vegades 
inferior, si les entitats primer estalvien diners a aquesta ciutat. 
Segon, em sembla que sembla que estiguin posant en dubte, que aquí algú hagi fet 
alguna cosa malament, jo no dic que les ordenances diguin el que diguin, jo entenc 
que va ser una causa de força major i que el que no podem fer és ser molt estrictes i 
molt burocràtics, molt mirar-nos què diu ben bé l’ordenança, sinó mirar la intenció, 
perquè si féssim això l’any que ve no es faria Lluèrnia, em sembla que la intenció de 
l’entitat en aquest cas i de les altres entitats que han tingut algun tipus de dèficit és fer 
la seva activitat, que la ciutat sort en té d’aquestes entitats, i a mi em sembla que 
posar-nos “tiquis-miquis” amb aquestes coses, nosaltres no ho entenem. Entenem que 
el que hem de fer és donar suport a aquestes entitats, entendre les seves 
circumstàncies i fins i tot, i ara posaré un altre exemple, quan tu fas una activitat que té 
una part que és de coses que van gratuïtes, però coses que hi ha venda d’entrades, tu 
has de fer una prospecció de dir quantes entrades vendràs i a vegades la pots 
encertar i a vegades no la pots encertar, em sembla que el que s’ha de valorar és la 
trajectòria de cada entitat i de l’activitat que fa i a partir d’aquí i des d’aquest 
Ajuntament ara i sempre s’ha fet així, doncs aplicar les circumstàncies concretes que 
es puguin fer, sempre el més important per donar suport a les entitats, fins i tot perquè 
estaria bé que n’hi haguessin més i fessin més activitat, ho dic perquè em sap greu no 
per, respecto les opinions de tothom òbviament, però em sembla que parlem poc de 
cultura, i llavors en parlem un dia amb una cosa que no entenc molt la intenció i a més 
a més, sincerament que és una activitat que jo no organitzo, l’activitat més moderna, 
culturalment més popular, més transversal, més que hauria de ser un mirall del que 
són les polítiques municipals de Cultura i expressar una miqueta aquesta sorpresa per 
part nostra de que això aquí s’estigui fent un debat sobre Lluèrnia, i si aquesta gent 
han fet alguna cosa malament quan sembla que és tot el contrari, que són un model a 
seguir d’organització, de mobilització, de participació amb les escoles, amb els artistes, 
involucració amb la ciutat, i de fer un projecte cultural modern i que fa que sí, que 
explica ben bé perquè la cultura ha de ser un bé de primera necessitat. 
 
Intervé el Sr. Garcia. Si parlem poc de cultura en aquest Ple suposo que serà 
responsabilitat de tots plegats, perquè qualsevol de nosaltres pot treure i fer propostes 
en aquesta matèria i de fet, amb les comissions amb les que tenim ocasió de participar 
tots plegats, em sembla que moltes vegades hem fet propostes, que algunes ens han 
recollit, d’altres no, vull dir que a vegades podem donar la impressió a la gent que no 
està molt posada en la política municipal, que al Ple és on es tracten tots aquests 
temes i normalment moltes vegades el Ple és la part de teatre, però moltes vegades 
aquesta part de propostes que fem en aquestes comissions en cada un dels  àmbits, 
per mi és molt més important i molt desconeguda a la gent, per tant, aquesta 
declaració que acaba de fer el company no la comparteixo. 
El tema de voluntariat, si que estic d’acord que hi ha molta gent que està fent aquest 
esforç per la ciutat, però en tots els àmbits, en el de la cultura i en el social, hi ha 
moltíssima gent i persones que estan donant el seu temps, el seu esforç, els seus 
recursos, perquè la ciutat sigui una mica millor. I si parlo d’aquest tema no és perquè 
em senti especialment “tiquis-miquis” com ha dit, és que en un temps en que els 
recursos són escassos, em sembla que hem de mirar exactament com els gastem. 
Pensi que aquests 50.000 euros, si és que realment no s’haurien hagut de dedicar o 
no s’han de fer per pagar aquesta activitat, i ens els podem estalviar i que la gent ho 
recuperi com he dit l’any que ve, això és l’import d’un pis, és a dir, un pis que es podria 
dedicar a política social per tant, evidentment ho poden dedicar al que vulguin, però de 
“tiquis-miquis” res, em sembla que són assumptes seriosos, el que passa és que si li 
volem donar o acompanyar d’aquesta mirada que vostè fa o pot fer, però dir-li que no 
ho comparteixo. 
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Intervé el Sr. Berga. Per tancar, ja molt breument, vostè senyor Garcia fa una mica de 
trampa és a dir, els 50.000 euros no s’han perdut, els 50.000 euros s’han destinat 
repeteixo, algunes de les accions s’han fet ja aquest any, com la del mural que li deia, 
algunes les veurà aquest gener, totes les corresponen a l’escola, i les altres les veuran 
al Lluèrnia de l'any que ve, és a dir, no són 50.000 euros que s’hagin perdut  de cap de 
les maneres, tot al contrari, els acabarem convertint ja en una realitat però en tot cas, 
per tancar aquest tema, per tancar aquest tema, ja el tanquem ara aquí, sí que 
revisarem amb calma tota la justificació, mirarem que no hi hagi cap desacord amb 
alguna norma, amb alguna ordenança, nosaltres pensem que no i pensem que és 
correcte com estem tractant aquest tema, perquè passar factures d’un any a l’altre no 
és tan senzill i crec que és la millor manera de solucionar-ho. 
Una petita referència senyor Mir, les entitats no és cert que programin d’acord amb el 
que saben, és a dir totes aquelles entitats que programen fins al setembre, és a dir, 
totes aquelles activitats que es fan fins al setembre, es fan moltes vegades comptant 
amb la subvenció que han rebut l’any anterior perquè la conformitat de la Generalitat 
sobretot i moltes vegades també de la Diputació, no els hi arriba fins a la tardor i a 
vegades tens aquestes sorpreses, que a l’any passat et van donar 2.000 euros per fer 
una activitat i pel motiu que sigui un any te’n donen 1.000, és el que l’hi ha passat a 
dues d’aquestes entitats que portem avui a aprovació, era només un comentari. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 9 vots a favor (PdeCAT - DC) i 10 
abstencions (4 ERC, 3 PSC, 2 CUP, 1 OeC). 
 

11.1. - APROVAR LES MODIFICACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS PER A L'EXERCICI 2018 

 
Núm. de referència : X2017029472     
Núm. expedient: CPG62017000017 
 
Vist que el Pla Estratègic de Subvencions de la Corporació pel període 2017/2018, 
aprovat en sessió plenària de 17 de novembre de 2016, requereix de modificacions.  
 
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 les modificacions del Pla Estratègic de Subvencions de la Corporació: 
Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms per l’exercici 2018, que tenen a 
veure especialment amb els imports atorgats i amb les concessions nominatives 
(veure expedient). Tanmateix s’afegeix un apartat que té a veure amb els informes a 
fer pels gestors en la fase de justificació.  
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. El 17 de novembre del 2016 varem aprovar el Pla 
estratègic de subvencions de la Corporació per l’any 2017 i el 2018 i ara requereix 
introduir-hi unes modificacions: 

- La primera és identificar quines son totes les subvencions nominatives, les de 
concurrència competitiva i les de concessió directa, tal com estan previstes en 
el pressupost del 2018.  

- La segona, introduïm un punt en el que es deixa clar que els gestors d’àrea de 
les subvencions han de comprovar que els justificants siguin tots correctes. 

- I per últim, davant la pretensió de l’Estat de que les subvencions portin IVA, 
introduïm un paràgraf per si fos així, que posi de manifest que les entitats i 
associacions que reben les subvencions no tenen ànim de lucre i que els diners 
rebuts es destinen a activitats socials, culturals, educatives i esportives no 
vinculades a l’activitat econòmica ni al mercat, amb la qual cosa no tenen 
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implicacions tributàries en relació a l’IVA. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Hem tancat el tema, però com 
que aquí torna a sortir Lluèrnia amb 60.000 euros; ho dic en to de broma Sr. Berga, no 
s’ho agafi tan seriosament. Com es revisarà, que ja em sembla bé, ja veurem com 
finalitza el tema aquest.  
Amb les subvencions aquestes, n’hi ha algunes –per ampliar una mica la informació, 
que la regidora de fet ja m’ha donat–, una és a Olot Televisió, s’augmenta la partida 
per a l’any que ve respecte aquest, en 24.000 euros, que l’Alcalde ja va explicar els 
motius. En tot cas, acceptant aquests motius, el que a mi em semblaria és que 
hauríem de demanar la compensació d’aquests 24.000 euros, amb algun programa 
més, que des de l’Ajuntament i en programes municipals d’interès que pugui tenir, pot 
ser de l’Ajuntament o pot ser del món de l’associacionisme; necessitats n’hi ha moltes, 
que es pogués donar aquesta compensació. 
Després el canvi que hi ha hagut a la Unió Esportiva Olot, que passen d’inversions a 
ordinari amb un mes 10.000 euros, una mica veure els motius d’aquest canvi. I 
aquestes són les explicacions, una mica que m’interessarien.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres l’any 
passat em sembla que ja vàrem comentar el Pla estratègic de subvencions, que 
entenem que ho fan perquè s’ha de complir la normativa. El que no entenem és 
perquè dintre també es posen les subvencions com habitatge, TV Olot o les 
bonificacions de l’IAE; no entenem que a davant hi hagi tots els objectius i després s’hi 
fiqui això. A part que diu que l’objectiu és entitats sense ànim de lucre.  
Després el segon punt l’any passat vàrem reclamar a veure si hi hauria indicadors 
d’avaluació per poder valorar amb la memòria de cada entitat; si han complert els 
objectius que marca aquest pla estratègic. La Sra. Fité ens va dir que s'estava 
treballant, per tant ens agradaria saber com està aquest pas. 
I per acabar només, com ha dit el Sr. García, dels diners de TV Olot han pujat: de 
63.000 a 87.000 euros. Tenim un dubte sobre la subvenció d’Alcaldia, que hi ha 
27.500 euros que no sabem a què va, que diu “Subvenció d’Alcaldia”, que ens expliqui 
una mica a què va. I després hi ha els 50.0000 euros de la Unió Esportiva que ha pujat 
10.000 euros més que l'any passat, i a més a més hi ha una subvenció 
d'esdeveniments esportius extres de 13.000 euros, que tampoc sabem d'on surten.    
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. De fet nosaltres ens 
abstindrem en aquesta votació, entenem que hi ha hagut modificacions respecte del 
Pla aprovat el 2016, en tot cas és el seu Pla de subvencions i nosaltres ens 
abstindrem en aquest punt.  
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres ja l’altra 
vegada que es va presentar per primer cop aquest Pla estratègic, ja vàrem votar en 
contra, sobretot perquè no hem participat del redactat del Pla estratègic, la concreció 
en les subvencions, que també òbviament amb alguna podríem estar d’acord o no.  
El que sí ens agradaria posar molt d’èmfasi en una cosa que ha dit la senyora Descals, 
que ens semblaria que el tema d’indicadors, avaluacions quantitatives i qualitatives de 
les coses que fan la gent que rep subvencions, siguin a curt termini i llarg termini, ens 
sembla que avui en dia és una cosa necessària i que caldria també que hi entrés. I que 
també en el procés de decisió, òbviament a part de l’equip de govern, que es fes algun 
tipus de valoració compartida amb tècnics de la casa i de fora, també nosaltres ho 
entendríem així.  
Com deia vàrem votar en contra l’any passat, i votarem en contra aquest. 
 
Intervé l’Alcalde per dir que el Sr. Berga explicarà el tema dels indicadors.  
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Intervé el Sr. Berga, portaveu del grup municipal PdeCAT - DC.  Pel que fa als 
indicadors, no és que no els tinguem a la ciutat d’Olot, és que no els té cap ciutat. És a 
dir, hem estat capaços de fer-los en les entitats veïnals, això ja des del principi del 
mandat condicionem l’import de la subvenció a una sèrie d’ítems que ens permeten 
tant valorar la sol·licitud com després fer-ne l’avaluació; també en les socials. I això ho 
hem pogut fer gràcies a que tenim el personal adequat per fer-ho al Consorci d’Acció 
Social. En canvi en altres àmbits, sobretot en el cultural, que és un tema que a mi m’ha 
interessat especialment, consultat amb ciutats com Mataró, Manresa, Vilanova, Reus, 
per veure si existeix; fins i tot ens hem emplaçat amb els regidors de Cultura i amb els 
seus tècnics per intentat trobar una manera de trobar un sistema, però és  molt difícil 
en l’àmbit de la cultura. En les veïnals encara tens amb què comparar, en l’àmbit de la 
cultura, comparar l’Aplec de la sardana amb Lluèrnia es fa molt i molt difícil. És a dir 
realment, aquest volum d’indicadors és una feina complexa, no dic que sigui 
impossible, dic que és difícil i no la tenim feta, ni nosaltres ni altres i realment és un 
repte de futur de la ciutat que se’n surti, perquè totes les altres vinguin a darrera a 
millorar lo, però partint d’un treball previ. 
 
Intervé l’Alcalde. Abans de passar-li la paraula a la Sra. Torres, les tres que em 
corresponen perquè les he gestionat i perquè són temes que m’afecten directament: 

- Amb la Unió Esportiva Olot és un pacte que vàrem fer en el seu moment, que 
els ajudaríem per mantenir l’equip. Jo crec que la gent que està a la Junta 
Directiva està fent una bona feina, tenim l’Olot a segona B. I tenim un estadi 
que realment feia molts i molts que ningú mai hi havia invertit res. El que passa 
que fa falta una inversió molt gran des del punt de vista econòmic, aquí teníem 
un compromís a la Federació Catalana de Futbol. Espero que en un moment 
determinat hi hagi l'aportació que la Federació Catalana de Futbol havia dit. 
Mentre no passa això, anem fent petits retocs. El problema és que si els hi 
carreguem molt en el tema dels retocs, també tenen dificultats per acabar-ho 
de justificar: hi ha anys que poden fer coses que valen més diners i anys que 
valen menys. Abans de tancar el pressupost jo em vaig asseure amb ells, 
mantenint l’ajuda de 70.000 euros perquè la Unió Esportiva Olot continuï fent la 
representació de la ciutat que està fent en aquests moments en aquesta 
categoria, i el que sí que hem fet ha estat apujar una mica el que en diríem 
ordinari, de funcionament de l’equip, i abaixant el tema de les inversions, 
entenent que potser l’any que ve serà al revés, depenent de quina actuació 
s’ha de fer i de que és el que poden justificar. De vegades hem hagut de fer 
desaigües, o protegir un sistema elèctric, o arreglar la gespa; no podem 
encaixar-ho tan estrictament. I aquest any vàrem quedar que hi posaríem una 
mica més el que és l’ajuda ordinària, i el que és inversions llavors veurem l’any 
que ve què és el que s’ha de fer. 

- Amb Olot Televisió els demanaria gairebé 24 hores, demà hi ha assemblea 
d’Olot Televisió i llavors ho podrem explicitar una mica més bé. Els diners són 
per solucionar un problema de lloguer. Aquí no és només un esforç de 
l’Ajuntament, és un esforç probablement també del Consell Comarcal, els 
ajuntaments de la comarca, és un esforç que faran molts privats per tirar 
endavant Olot Televisió. Estem en aquesta situació, quan tinguem la solució 
definitiva els ho explicaré, però és que en aquests moments, demà hi ha 
assemblea i es decidirà cap on hem de tira. El que sí que vàrem fer, que això sí 
que vaig intentar explicar-ho el dia que vàrem aprovar el pressupost, és tenir 
aquesta dotació pressupostària, i si després no hem de gastar-ho ja farem la 
modificació de crèdit per portar-ho a un lloc on facin falta aquests diners, si no 
s’han de fer servir aquí.  

- I la tercera són els diners de l’Alcaldia, que sincerament no li sabré donar 
explicació. Això són com uns diners, 27.000 euros, per atencions, per algun 
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dinar, perquè quan fem un dinar dels exalcaldes no haguem de fer pagar a 
tothom; són molt pocs diners que es destinen a Alcaldia comparat amb molts 
altres llocs, l’Ajuntament d’Olot històricament ha estat un ajuntament auster. I 
aquesta és una partida que suposo que deu ser la de “Transferències Alcaldia”, 
que en algun moment determinat alguna ajuda o algun regal que s’ha de fer, o 
alguna atenció que s’ha de fer a alguna persona que pugui venir, l’Alcalde té a 
la seva disposició 27.000 euros per tot l’any que ve, que no és cap mena 
d’exageració.    

 
Intervé la Sra. Torras. Em sembla que ha quedat pendent la de 13.000 euros, 
d’esdeveniments esportius, si no recordo malament hi havia una part que anava per 
tennis taula, patinatge... la Sra. Roca m’ajudarà en això. 
 
Intervé la Sra. Roca. És a dir, bàsicament 4.000 euros són pel Club Tennis Taula Olot, 
3.000 per als escacs, i 6.000 pel patinatge. Tots tres són subvencions específiques: al 
patinatge bàsicament és per poder anar al Mundial, i tant el tennis taula com els 
escacs és que han pujat de categoria, estan a divisió d’honor i el que els implica és 
anar a Espanya a fer diferents competicions, per tant ens han demanat una subvenció 
extraordinària.  
 
Intervé l’Alcalde. I les hem posat com a nominatives. 
 
Intervé la Sra. Torras. També volia afegir que tenim la necessitat d’informar la Base 
Nacional de Subvencions de totes les subvencions que es donen, les úniques que no 
hem d’informar són les d’Alcaldia, que són subvencions de concessió directa que fa 
l’Alcalde, i aquestes de moment s’obvien, són les úniques que no hem de justificar, de 
moment. 
L’explicació d’habitatge, no he estat al cas. 
 
Intervé la Sra. Descals. No enteníem perquè un Pla estratègic de subvencions, que en 
principi hi ha uns objectius, que després presentes, has de fer una memòria, que va 
per a entitats sense ànim de lucre, que es posessin aquestes subvencions aquí dintre. 
És a dir, no enteníem  perquè quan llegeixes al Pla estratègic diu objectius de cara a 
entitats culturals, de lleure, esportives, i que després aquí al mig s’hi fiquin 
subvencions que van a altres àrees de l'Ajuntament; és a dir no enteníem perquè es 
fica aquí dintre  
 
Respon la Sra. Torras que és perquè són subvencions.  
 
Respon la Sra. Descals que això ja ho entén. Però al principi, quan es parla que són 
subvencions per a entitats sense ànim de lucre, i es diu objectius i es diu tot això. 
D’acord, doncs potser s’hauria de redactar diferent, perquè quan llegeixes els objectius 
sembla que vagi només a entitats sense ànim de lucre, això l'article 6 ho diu, per 
exemple. Bé, és igual. No sé si hi ha una altra manera de fer-ho, però jo quan llegeixo 
no entenc perquè es fiquen aquestes subvencions aquí. 
I referent als indicadors d’avaluació, encara que en altres llocs no és faci, jo penso que 
és molt important, perquè s’hauria de fer. Igual quan es donen els diners de les entitats 
esportives, també hi ha indicadors d’avaluació: si han complert, si el que tu financies 
es treballen valors   de cohesió; aquests temes jo penso que els hem de tenir clars que 
s’han de treballar, i la Sra. Fité l'any passat, me’n recordo que ho vaig mirar en el Ple 
anterior, va dir que es faria. Ho dic perquè s'ha d'anar treballant per aquí, encara que 
costi, els tècnics de Cultura, els tècnics d’Esports, s’hauran d’esforçar per poder fer 
això, també.  
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Intervé l’Alcalde. De totes maneres no es paga cap subvenció que no estigui 
justificada, i que no hi hagi una justificació, que s’adigui a quin ha estat el motiu 
d’aquesta subvenció; no és que diu dona’m els diners i ja me n’he oblidat, sinó que ho 
justifiquen tot. Els indicadors m’imagino que és més veure cap on anem, però no està 
tant en que aquí diguem li donarem 70.000 euros i no li posem determinades 
condicions que ells hagin de complir; quan justifiquen ho han de fer amb factures. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 9 vots a favor (PdeCAT 
- DC), 6 vots en contra (4 ERC, 2 CUP), i 4 abstencions (3 PSC, 1 OeC). 
 
12.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2017 

A REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2018 
 
Núm. de referència : X2017026375     
Núm. expedient: IG112017000003 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2017 va aprovar 
provisionalment els següents acords: 
 

 Aprovació de les modificacions de les OOFF 2017 a regir a partir del proper 
exercici 2018 

 Aprovació del calendari del contribuent 2018. 
 
Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 207 de 30 d’octubre de 2017 i la 
seva exposició pública s’ha fet des del dia 30 d’octubre de 2017 fins el dia 14 de 
desembre de 2017 ambdós inclosos. 
 
Durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació. 
 
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 definitivament la modificació de les OOFF 2017 a regir a partir del 
proper exercici 2018. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el calendari del contribuent per al 2018 que queda 
redactat així: 
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat del rengle: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 d’abril al 31 de maig. 
- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Taxa animals de companyia: de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
 

Formes de pagament: 

A) si s’ha facilitat la domiciliació: 
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- El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el calendari 
especificat. 

 
B) Si no s’ha facilitat la domiciliació: 
 
- A qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic o avís 

de pagament que s’enviarà. 
- A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”. 
- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La Caixa “ 

www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament. 
 

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Tercer.- Publicar al BOP, d’acord amb el que estableix l’article 17 del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals 
 

 L’acord d’aprovació definitiu de les OOFF 2018 
 L’acord d’aprovació provisional de les modificacions de les OOFF 2017 a regir 

a partir del proper exercici 2018 

 El text de les modificacions de les OOFF 2017 a regir per a l’exercici 2018 

 
Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. El dia 26 d’octubre el Ple va aprovar  
provisionalment les Ordenances Fiscals per al 2018, es varen publicar al BOP el 30 
d’octubre del 2017, fins el dia 14 de desembre del 2017 ambdós inclosos, durant 
aquest període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació, i és per això que 
ara proposem la seva aprovació definitiva. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres ens abstindrem de la 
mateixa manera que vàrem fer-ho el dia que es van portar les Ordenances al Ple. 
Vàrem agrair en el seu moment, i ho reiterem, que se’ns acceptessin algunes 
propostes: de modificacions en cotxes ecològics, empreses que introdueixen la 
mobilitat sostenible, la construcció d’instal·lacions de càrregues elèctriques, la dels 
comerços emblemàtics, entre d’altres. Ja ho vàrem fer en el seu moment, reitero 
també l’agraïment que acceptin aquestes propostes, i en funció d’això, no votarem en 
contra, però ens abstindrem.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres en el seu 
moment vam votar en contra, per tant, ens mantenim. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres en el seu 
moment vàrem votar a favor, perquè vàrem participar activament en la confecció 
d’aquestes Ordenances, i per tant ara també hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també en 
el Ple passat vàrem votar en contra de les ordenances, i hi votarem en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC), 
6 vots en contra (4 ERC, 2 CUP), i 1 abstenció (OeC). 
 

13.1. - CEM - OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL MIG ZONA A 
(OBRA EN ÀMBIT PUBLIC) 



 

Mod ACTS_DP06 25 

Núm. de referència : X2017029967     
Núm. expedient: CE012017000005 
 
L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres de “reurbanització de la plaça 
del mig zona A (obra en àmbit públic)  a finançar parcialment mitjançant contribucions 
especials de millores. El pressupost assignat segons projecte, té caràcter de previsió i 
si el cost efectiu fos major o més petit que el previst es rectificaria l’ import de les 
quotes corresponents, tal com disposa l’article 31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
El projecte tècnic , base de les CEM “Projecte de reurbanització i impermeablització de 
la Plaça del Mig” ha estat aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern de 
data 26 d’octubre de 2017. 
 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir 
contribucions especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 

 
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que 
disposen els articles 15 a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que 
aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
Primer. Imposar contribucions especials de millores per les obres de 

“REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL MIG ZONA A (OBRA EN ÀMBIT 
PÚBLIC)” 

 
Segon. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’ acord a les dades 

següents: 
 
a) Cost de l’ obra a suportar per l’ Ajuntament.  
 
(+) Cost projectes/direcció d obra . . 14.646,55.-€ 
(+) Cost execució de l’ obra . . 272.470,72.-€ 

Total cost de l’obra . . 287.117,27.-€ 
 

(-) Subvencions i altres ajudes . . 0,00.-€ 
 
Total cost a suportar per l’ Ajuntament 287.117,27.-€ 
 

COST de 
L’OBRA 

% CEM (*) 

(base 
imposable) 

QUANTITAT 

287.117,27 € 50 % 143.558,63 € 
   

 El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost a suportar per 
l’Ajuntament (cost total efectiu de l’obra menys les subvencions obtingudes) 
fos major o menor que el previst es farà la corresponent regularització, amb la 
liquidació definitiva una vegada feta la corresponent liquidació de les obres. 

 
  (*) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès 

públic i privat. El percentatge fixat està degudament justificat dins de 
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l’expedient, als informes tècnics corresponents. 
  
Tercer. En relació al mòdul de repartiment, s’acorda al següent: 
 

 S’aplicarà el metre lineal de façana de colindància amb l’àmbit del projecte 
de tots els immobles que hi limitin en planta baixa. L’elecció d’aquest mòdul 
està justificada als informes tècnics que consten a l’expedient. 

 
 En els supòsits de propietat horitzontal, cada entitat de la comunitat 

satisfarà la quota resultant d’aplicar a l’import imputable a l’immoble la seva 
quota de participació. 

 
 No obstant això i només en relació a les diferents entitats que formen part 

de la Comunitat Plaça del Mig i atesa la voluntat dels propietaris de totes 
elles, es girarà una única liquidació a nom de la Comunitat Propietaris de 
l’edifici plaça del Mig. 

 
Quart. Serà d’ aplicació l’ Ordenança general de contribucions especials de millores 

actualment vigent. 
 
Cinquè. La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre 

totes les finques beneficades per les obres (públiques i privades).S’ inclou en 
el present acord d’ imposició/ordenació la corresponent relació de subjectes 
passius beneficiats.  

 
Sisè. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de 

març que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, 
els propietaris o titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se 
en associació administrativa de contribuents i promoure la seva realització, 
comprometent-se a sufragar la part que correspon aportar  a l’entitat local, 
quan  la seva situació no li permeti, a part de l’aportació que els correspon a 
ells. 
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del 
present document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord 
sigui pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin 
almenys dos terços de les quotes que hagin de satisfer-se. 
 

Setè. D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà 
el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord 
s’exposarà en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona durant trenta dies, dins dels quals els interessats 
podran examinar l’expedient i la documentació i presentar les reclamacions 
que estimin oportunes. Així mateix, també es procedirà a la publicació de 
l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província. 
 

Vuitè. Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, l’ Ajuntament adoptarà l’ 
acord d’ imposició i ordenació definitius, resolent les reclamacions que s’ 
haguessin presentat. En el cas que no se n’ haguessin presentat s’ entendrà 
definitivament adoptat l’ acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d’ 
acord de ple.  
En tot cas l’ acord definitiu, o en el seu cas el provisional elevat 
automàticament a aquesta categoria i el text íntegre de l’ acord haurà de ser 
publicat al BOP de la província de Girona, sense que entrin en vigor fins que 
no s’ hagi fet aquesta publicació. 
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Novè. Amb posterioritat a la publicació al BOP de l’ acord definitiu es procedirà a la 

notificació individualitzada de les quotes a cada un dels propietaris. La 
realització d’ aquest tràmit de manera indispensable ha de ser abans de l’ 
inici de les obres.  

 
Desè. L’inici de les obres es comunicarà oportunament. 
 
Onzè. L’ import de les obres s’haurà d’ingressar en tres vegades, d’acord als 

següent terminis: 
 

1/3 després de l’ inici de les obres  ( estimació : març 2018) 
1/3  als tres mesos    ( estimació : juny 2018) 
1/3  als sis mesos    ( estimació : setembre 2018). 

 
Dozè. El lloc d’ingrés a les oficines de recaptació de l’Ajuntament d’Olot, al pg. 

Bisbe Guillamet, 10 – planta primera. 
 

Presenta la proposta la Sra. Torras. L’Ajuntament ha previst la realització de les obres 
de la plaça del Mig, a finançar parcialment mitjançant contribucions especials de 
millora. Tal com els vaig informar, varem fer una reunió amb els veïns per donar tota la 
informació: el cost total de l’obra de la remodelació de la plaça del Mig es de 472.000 
€, i la part imputable a contribucions especials es de 287.117,27 € que es reparteix de 
la següent manera: 50% hi participa l’ajuntament amb un import de 143.558,64 € i el 
50% els propietaris amb el mateix import. La comunitat de propietaris hi aporta 
88.489,54 €, i la resta de propietaris que no formen part de la comunitat 55.069,09 €. 
D’aquest import l’Ajuntament ha d’assumir la part que té a veure amb Can Trincheria, 
de la qual n’és propietària.  
El mòdul de repartiment s’ha calculat el preu del metre lineal en 866,952352 €.  
Es donaran tres terminis de pagament trimestrals: el primer immediatament després de 
l’inici de les obres, que estan estimades pel mes de març del 2018; el següent seria el 
mes de juny; i l’últim el mes de setembre. Hi ha possibilitat de demanar ajornament en 
aquells casos que es necessiti. 
L’acabament de les obres es preveu a finals de juny i serà llavors que es farà la 
liquidació definitiva, i en cas d’haver-hi hagut baixa es passaran comptes amb el rebut 
del mes de setembre. 
Tot això que hem explicat està parlat i acordat amb tots els veïns . 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres votarem 
favorablement aquesta proposta, entenem que aquesta millora de plaça del Mig és un 
guany per a tota la comunitat de ciutadans i ciutadanes, que a més a més es produeix 
dins d’un espai que és el nucli antic, en el qual tots estem esmerçant el màxim 
d’esforços i de propostes en aquests moments, per recuperar aquest espai. Per tant no 
pot ser de cap altra manera que agafar i votar favorablement aquesta proposta. 
Al nostre entendre encara algun element que ajuda a votar favorablement és per 
exemple que en el projecte ja es contempla una part enjardinada, amb la qual es 
millora bastant la visió d’aquest dur que tenim en l’actualitat i juntament amb això la 
condició de l’espai del restaurant que hi ha al mig de la plaça que desapareix, pot ser 
tot plegat un espai més atractiu pels ciutadans, per fer activitats i també pot ajudar al 
comerç, tant de la mateixa plaça com del seu entorn. Ens sembla que ha de ser un 
projecte per bé, i per tant votarem favorablement. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres també votarem 
favorablement i també som del parer que és una peça clau del cor d’Olot, de la ciutat 
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d’Olot, que en el seu moment jo recordo quan es va fer fins i tot. I que han passat anys 
i que mostra una sèrie de precarietats estructurals i que esperem que superant el tema 
de l'accessibilitat, que segons el projecte ens vàreu dir que ja s’havia estat  treballant. 
A més és un projecte consensuat per tots els veïns, arquitectònic, per tant això ajuda a 
fer-se no pas en el seu moment, que va ser un cop d’obra, que en diem, un cop de 
puny. I penso que si els veïns hi estan d'acord, i pensem que així s'ha consensuat, pot 
ser una obra i una peça clau per a la ciutat d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també votarem a favor 
d’aquesta proposta de contribucions especials. Lògicament vàrem votar a favor de 
l'aprovació del projecte, i ara també estem d'acord en aquesta aplicació d’aquestes 
contribucions especials. Entenem que és una obra important per a la ciutat i que s'ha 
de desenvolupar i tirar endavant. Ens hagués agradat que primer haguéssim aprovat el 
conveni que definia molt clar què corresponia a l'Ajuntament i als propietaris. Però era 
una qüestió tècnica que han dit que ja es podia aprovar més tard. En tot cas 
aprovaríem aquestes contribucions especials.  
Entenem que també aquí els propietaris el que fan és pagar tota la part subterrània de 
la plaça, per tant també tenen una aportació extra que han d’aportar en aquesta obra 
pública i per tant considerem encertades aquestes contribucions. 
 
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC.  Nosaltres ens 
abstindrem en aquest punt, perquè creiem que totes aquestes contribucions per 
reurbanitzar la plaça del Mig, tot i ser un projecte molt important per a la ciutat, i 
malgrat que s’ha parlat amb els veïns i hi ha hagut unes trobades i uns acords, 
aquests acords i aquestes trobades no s'han mantingut amb els altres grups de 
l'oposició de l'Ajuntament i per tant creiem que és un error que probablement hi 
hauríem pogut estar d’acord si hi hagués hagut un consens i una millor informació 
sobre aquest punt.  
 
Intervé l’Alcalde. D’acord, intentarem cada vegada poder anar comentant tot el que 
fem, tot el que faci falta, anirem treballant. No és una voluntat d’amagar res, sinó que 
el dia a dia de vegades porta a això, que vas prenent decisions. Nosaltres ho portem al 
Ple, però sempre tenen la porta oberta per a qualsevol cosa o explicació que pensin 
que els hi hem de donar. 
 
Intervé la Sra. Torras per donar les gràcies i dir que la plaça del Mig, que fins ara és 
una plaça només de pas, que s’aconsegueixi amb totes aquestes reformes que sigui 
una plaça que la gent també s’hi estigui i s’hi quedi. I el que hem portat en aquest 
moment de les contribucions especials, això que ha dit l’Alcalde, ho ampliarem, 
mirarem de fer-ho, però tingui en compte que  això és un projecte merament tècnic, i 
que els tècnics ens han donat aquestes dades; el que és el preu del metre lineal i totes 
les aportacions. Però ho tindrem en compte per altres vegades.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC, 
2 CUP, 1 OeC) i 4  abstencions (ERC). 
 

14.1. - ILLA  DEL TEATRE.- PROPOSANT PRENDRE ACORD RELATIU A 
L’APROVACIÓ D’UN CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS. 

 
Núm. de referència : X2017029261     
Núm. expedient: URG42017000015 
 
El conveni sobre fixació de justpreuament que es presenta a aprovació inicial al Ple de 
la Corporació, posa fi al procediment expropiador iniciat amb l’aprovació de la Relació 
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de béns i drets afectats pel Projecte executiu de reurbanització del passeig de 
l’Escultor Miquel Blay.   
 
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.  
 
En tant que encara es troba en exposició pública l’esmentada relació (fineix el 4 de 
gener), convé tenir en compte que el conveni adjunt no tindrà efectes fins que s’hagi 
aprovat definitivament i, en tot cas, es troba supedita al que en pugui resultar de 
l’exposició al públic de la repetida relació de béns i drets afectats i de la pròpia del 
meritat conveni.  
 
Es disposa de la dotació pressupostària suficient, i amb càrrec a la partida 
17.140.1510.60904 “Adquisició de patrimoni” per fer front al pagament de l’import de 
SETANTA MIL EUROS (70.000.-€), inclòs el 5% del premi d’afecció, que es fixa com a 
justpreuament, .  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el conveni sobre fixació del justpreuament, per mutu 
acord, dels béns i drets afectats pel Projecte executiu de reurbanització del passeig de 
l’Escultor Miquel Blay, aprovat definitivament en la sessió plenària del 25 de maig de 
2017. 
 
Segon.- Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes, a comptar de la publicació 
del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Tercer.- Transcorregut el citat termini sense que es produeixin al·legacions en 
contrari s‘entendrà per definitivament aprovat sense necessitat de prendre 
expressament acord al respecte, i desplegarà els seus efectes. 
 
Quart.- Autoritzar el senyor Alcalde a la signatura de la documentació corresponent, 
un cop sigui vigent el citat conveni i en especial per a l’atorgament de l’acta d’ocupació 
i de pagament.  
 
Cinquè.- Autoritzar el pagament a Collell-Jordà Immobles, SLU (CIF B17.703.877)., 
vigent el conveni, de l’import de justpreuament, amb càrrec a la partida pressupostària 
número17.140.1510.60904 “Adquisició de patrimoni” per fer front al pagament de 
l’import de SETANTA MIL EUROS (70.000.-€).  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200240  Despese
s 

17140  1510 
60904 

70000 ADQUISICIO DE PATRIMONI (PR16-
74313,37) 

140 999 999 099 999 999 

 
Presenta la proposta l’Alcalde. Més que específicament el tema de la illa del Teatre, fa 
referència a la ubicació del transformador que ha de donar servei a tota la zona del 
Firal, en uns terrenys que eren propietat del Casino, que ja vàrem fer un acord 
d’expropiació. Tota la zona de la illa del Teatre, l’Ajuntament només té dret de pas en 
superfície, però no té els terrenys, el que hi ha sota la superfície no és propietat de 
l’Ajuntament. I del que es tracta és de fer un pas més en aquest acord que hem 
d’arribar; en el Ple passat ja vàrem aprovar la relació de béns i drets afectats, i ara en 
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aquest conveni li posem una quantitat econòmica i unes condicions de pagament als 
propietaris. La decisió que inicia tot això, a part de la necessitat o la voluntat que al 
Firal no hi hagi trànsit de cotxes, o sigui el mínim possible, a part d’aquesta és situar el 
transformador d’Endesa que ha de donar servei a una part important dels veïns del 
Firal, en aquesta zona situada just a tocar la part de darrere del Teatre, en un espai on 
ens sembla que molestarà el mínim possible.  
Ens hagués agradat que ens ho haguéssim fer soterrat però la companyia elèctrica no 
ho accepta. Però hi ha un projecte, hem parlat amb els arquitectes, i quedarà 
perfectament integrat, quedarà perfectament garantit que no hi haurà cap mena de 
molèstia per als veïns ni per a ningú.  Això fa que sigui necessari construir un mur amb 
micropivotatges, per delimitar les zones d’aparcament, amb les zones on passaran vint 
tubs amb cables elèctrics, i ens convé tenir-los perfectament aïllats, sobretot ara 
mentre es construeixi però després també, que sigui  absolutament que tots aquests 
cables passen sense que hi pugui haver cap tipus de risc. 
La segona cosa que indemnitzem és perquè el terreny aquest que és necessari acaba 
impedint que es facin algunes places d'aparcament; em penso que són cinc places no 
es podran fer i per tant també hi ha dret a una indemnització en aquestes cinc places 
que els propietaris podrien fer no faran per deixar-nos aquest pas en profunditat de tot 
aquest cablejat elèctric i aquests tubs.  
I la tercera raó és perquè aprofitem, ja que hem de fer tota aquesta actuació per deixar 
perfectament delimitades les propietats, quedava una línia amb moltes corbes, i el que 
intentem és que ara quedi el més recte possible, i deixar-ho ordenat perfectament.  
La quantitat són 70.000 euros que pagarem per aquests tres conceptes. Això és un 
pas més, encara hi ha altres temes que encara s’han d’acabar de fer,  però és un pas 
més cap a aquesta connexió dels dos aparcaments, de col·locar el transformador aquí, 
si no volíem recol·locar-lo al mig de la zona elements Firal, que perdríem espais i 
empitjoraríem el projecte de construcció que s'ha fet del Firal. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement,  
només un petit comentari, que quan ha sortit aquest tema al Ple n’hem anat parlant, i 
vostè ha esmentat avui, de la no voluntat d’Endesa de soterrar la instal·lació elèctrica, i 
en tot cas, ja sé que de vegades és una espècie de monstre, Endesa, demanaria però  
tenir una mica de memòria i si ens trobem amb la situació que la cosa va al revés, i 
demanen algun favor a l'Ajuntament, de tenir-ho molt present aquesta no voluntat de 
col·laborar com estan fent ara. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Ho aprovarem, 
subscribim totalment el que diu el nostre company, Sr. García. També demanem que 
aquesta quantitat –no sé si ho teniu previst– però que entri dins la partida del Firal, és 
a dir, ja anem per costos concrets. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també votarem a favor 
d’aquesta proposta, entenem que aquesta és una obra molt important per a la ciutat. 
També s’ha de fer en un moment històric que es fan les obres del Firal, per tant s’ha 
de desenvolupar aquesta obra i entenem és molt important que es tiri endavant.  
Nosaltres tots volem una ciutat més sostenible, més viva, més pensada en les 
persones. I aquesta és una bona obra per desenvolupar aquestes idea que tenim de 
ciutat més habitable. Per tant, jo penso que és molt important que puguem tirar 
endavant aquest projecte, si podem salvar aquestes dificultats. 
També destacar aquí la bona predisposició que ha tingut l’empresa concessionària del 
pàrquing del Firalet i també l’empresa promotora que vol desenvolupar l’edifici que ha 
d’anar a l’antiga plaça Mercat provisional, en aquell solar; i no tant l’altra empresa que 
té la cessió de la part en soterrani de la illa del Teatre. Per tant pensem que és una 
bona oportunitat, que l’Ajuntament ha de vetllar pels interessos olotins i olotines i que 
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és una responsabilitat que tenim entre tots de tirar aquesta obra endavant. 
 
Intervé l’Alcalde. Bassols té un transformador aquí mateix, soterrat. Però la negociació 
és la negociació, i Endesa diu que per motius de seguretat, no poden entrar pel carrer 
Bolós, i travessar tot un tros, si hi hagués una avaria; donen raonaments tècnics. Hi 
hem negociat, ens hauria agradat que s’hagués pogut fer això i probablement llavors 
ho haguéssim fet diferent, però no hi ha hagut cap possibilitat. 
Els 70.000 euros, tot i que hagin de sortir de partides específiques, però els 
comptabilitzarem quan tinguem comptes de tota la inversió que s’ha hagut de fer el 
Firal, en pot estar segura que aquests diners, surtin de la partida que surtin, els 
comptabilitzarem dins el cost del Firal. 
Sr. Guix, moltes gràcies, té tota la raó, agraïm  moltíssim a la gent del pàrquing del 
Firalet que s’hi han posat bé, al senyor Martí Jordà que és el propietari dels terrenys, 
que ens ha donat totes les facilitats. I demano la reflexió als que l’utilitzen, perquè al 
final és la comunitat de propietaris de l’aparcament de l’illa del Teatre; que reflexionin 
perquè crec que en aquests moments estan fent una negociació purament individual, 
no estan fent cap favor ni a la ciutat ni tan sols a ells mateixos, és a dir, ni tan sols han 
esta capaços de comptar exactament quin és el cost d’una cosa i de l’altra. I per tant, 
absolutament d’acord. Moltes gràcies, en el tema del Firal sempre hem sentit ben 
acompanyats i per tant li dono les gràcies.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 

15.1. - PLAÇA DEL MIG.- PROPOSANT APROVAR CONVENI REGULADOR DE 
LES OBRES DE REURBANITZACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2017030190     
Núm. expedient: URG42017000016 
 
L’anomenada plaça del Mig i el passatge del mateix nom, estan considerats com un bé 
de domini i ús públic, als quals correspon respectivament la identificació numèrica 
112.0344 i 112.0343 obtinguts a resultes de l’execució urbanística del Pla especial de 
reforma interior de l’illa limitada pels carrers S. Rafel, St. Esteve, St. Tomàs, Dr. 
Fàbregas, A. Llopis i plaça Mora, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme 
de Girona el 16/07/1981, altrament denominat Pla especial del carrer “Q”, que permeté 
l’enllaç entre el carrer de Sant Esteve i la plaça del mercat, enderrocades les 
edificacions de l’antiga “Anónima de Transportes”. 
 
El transcurs del temps des de la seva entrega a utilització pública va fer que es 
concretessin les respectives obligacions en ordre al manteniment i conservació de la 
indicada plaça i passatge de forma que es va signar el corresponent conveni el dia 22 
de gener de 2002 i fou aprovat per la Junta de Govern Local de l’endemà. 
 
En l’actualitat es proposa executar unes obres de reurbanització dels espais indicats. 
Davant la impossibilitat d’executar de forma independent les obres que afecten a 
l’estructura exterior de l’edificació i les d’estructura interior, per evidents raons 
tècniques constructives, s’ha confeccionat el corresponent conveni regulador de la 
participació pública/privada tant en l’execució com en la contribució econòmica a la 
realització de les obres de reurbanització, altrament dites obres de construcció “ex 
novo” de la part d’edificació descrita.  
 
La part exterior de l’edificació es troba destinada a un ús públic, i la part inferior té 
utilitat privada però també hi existeix una servitud de pas, en tant que són galeries 
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comercials. A diferència de la primera construcció del citat immoble, que fou 
íntegrament a càrrec i responsabilitat de la iniciativa privada, aquesta reurbanització o 
segona construcció, és executada conjuntament per part de l’Ajuntament d'Olot i la 
comunitat de propietaris. 
 
En el conveni adjunt, es regula la forma de participació de cadascuna de les parts, i es 
manté en la seva integritat la vigència del conveni regulador de manteniment i 
conservació futura de la placa i passatge, en els termes signats a l’any 2002, 
concretant-se, però tècnicament, la gruixudaria del paviment per a aclarir on comencen 
les obligacions de conservació i manteniment d’uns i altres.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni per a l’execució de les obres de reurbanització de la 
plaça del mig, en els seus termes i que resumidament són: 
 
Executar en una única actuació integrada les obres de reurbanització de la superfície 
de la Plaça del Mig d’Olot així com les de rehabilitació de la part inferior de la mateixa 
Plaça, segons les determinacions contingudes en el projecte unitari de les obres 
definitivament aprovat per la Junta de Govern de l’ajuntament d’Olot en la seva sessió 
de 26 d’octubre de 2017. 
L’Ajuntament serà l’encarregat de contractar  l’execució material de la totalitat de les 
obres.  
Els costos del projecte, direcció tècnica i execució de les obres  estan pressupostats 
en 472.941,63 euros (IVA inclòs), a reserva del pressupost d’adjudicació i de la 
liquidació final.  Aquests costos seran assumits per cadascuna de les parts signants 
segons la distribució i forma de pagament següent: 
A) Cost total de l’obra en àmbit públic (Zona A del plànol adjunt): 287.117,27 euros 
(IVA inclòs). Aquest cost serà finançat un 50 per 100 per l’ajuntament d’Olot i l’altre 50 
per 100 a través d’un expedient de contribucions especials de millora (CEM). 
D’aquestes CEM la CP de la Plaça del Mig hi participarà amb una quantitat provisional 
de 88.489,54 euros, ajustant-se la quantitat definitiva una vegada es faci la liquidació 
amb el cost final de l’obra. 
B) Cost total de l’obra en àmbit privat (Zona B del plànol adjunt): 185.824,36 euros 
(IVA inclòs). Aquest cost serà finançat en un 100 per 100 per la CP de la Plaça del 
Mig. A tal efecte, l’ajuntament d’Olot pagarà al contractista la quantitat final de l’obra i 
emetrà a la Comunitat de Propietaris de la Plaça del Mig una factura amb 
desglossament de la base imposable, tipus d’IVA i quota d’IVA. 
 
Segon.- Aprovar com a addenda al conveni de manteniment i conservació signat el 
22 de gener de 2002, el plànol de secció indicant la nova capa d’impermeabilització a fi 
d’aclarir el règim de les despeses de manteniment i reparacions a càrrec de la CP de 
la Plaça del Mig i de l’ajuntament, mantenint en els seus exactes termes el contingut 
del citat conveni. 
 
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura del conveni citat i quanta 
documentació necessària per a l’execució dels presents acords.  
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Després d’aprovar les contribucions especials, ara el 
que portem a aprovació és el conveni per realitzar les obres a la plaça del Mig. Com 
saben, la plaça està considerada com un bé i ús de domini públic i com tal està regulat 
aquest ús amb un conveni l'any 2002, de primers de l’any. En definitiva el que ve a dir 
és que el responsable de la part des de la impermeabilització fins a la superfície, el 
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responsable del manteniment és l'Ajuntament, i a la resta és responsabilitat dels 
propietaris el manteniment i la conservació, tota la part de baix de la plaça. El conveni 
que ara portem a aprovació regula la participació de cada una de les parts i com s'ha 
de fer l'obra, i el pagament de l’obra. Aquesta obra no permet fer-la en part, sinó que 
s’ha d’executar d’una forma integrada, i per tant el que fem des de l'Ajuntament –hem 
proposat i així s’ha acceptat per part dels propietaris– és fer la contractació i tot el 
procés de contractació i adjudicació pública de l'obra de la plaça, i per ells en aquest  
conveni queden regulades les seves aportacions que faran al total de l’import de l’obra, 
que eren  aquests 472.941 euros a què feia referència la Sra. Torras. D’aquest import 
total, la participació de l’Ajuntament serà de 162.739 euros i la resta serà de les 
aportacions dels propietaris i de les contribucions especials a les que abans hem fet 
referència. 
Això regula tota la qüestió de l'obra i l’ús, que continuarà sent el mateix, el conveni de 
l'any 2002 continuarà vigent després de l’obra.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Estem d’acord, sobretot perquè 
això delimita molt bé qui és responsable de cada part de manteniment, sobretot 
d’aquesta obra pública, que és una bora i un espai una mica singular, perquè pertany a 
l’Ajuntament per una part, però també als propietaris per la part subterrània, i per tant 
ha de quedar molt clar qui té responsabilitats de cada qüestió en concret.  
I després potser també faltaria en el conveni, no sé si potser s’hauria de redactar 
posteriorment, és qui té responsabilitat de netejar cada espai que queda en aquesta 
zona: qui fa la plaça, la zona de terrasses, etc., qui és responsable en aquest sentit.  
Hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres pensem que la 
plaça del Mig és un punt neuràlgic de la ciutat i del barri vell. I és clar que si no està en 
condicions, ens cal una rehabilitació i una reurbanització de l'espai. No discutirem 
aquesta necessitat de l'execució de l'obra, ni diem que no es faci, sinó que en ple 
redactat del PIAM del Barri vell, en plena execució de les obres del Firal, ens trobarem 
ara amb una actuació prou important, de la qual no se'ns ha informat ni del projecte, ni 
de la necessitat, ni de d'immediatesa.  
Per tant malgrat que ens agradaria donar-los suport en aquesta execució d'obra, no 
podem donar-los suport per les raons exposades, per tant no votarem a favor. Però sí 
que demanaríem que ens poguéssim asseure per poder parlar del projecte i posposar 
aquest projecte per un cop estiguessin acabades les obres del Firal.  
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte a la neteja que deia el Sr. Guix, pel que fa referència a 
bars que utilitzin les terrasses de la plaça, continuarà la mateixa situació actual: 
cadascun és responsable de mantenir la neteja de la seva àrea, que tingui concedida 
en el seu moment. Per la resta d’ús públic de la plaça, correspondrà a l’Ajuntament el 
mantenir la plaça en condicions adequades de neteja. Tot el que sigui la part interior, 
soterranis, tot això, tot el que és de la impermeabilització cap a baix és per compte 
dels propietaris; la resta és per compte de l’Ajuntament.  
I respecte al que deia el Sr. Mitjà, el projecte l’hem aprovat en Junta de Govern Local, 
vostès habitualment venen a les juntes de govern, tenen coneixement del projecte i 
sempre se’ls hi permet preguntar, opinar i explicar. Probablement també podíem haver 
fet un apartat específic, jo no dic que no, però també una mica és veritat que tots 
aquests projectes que fem a l’Ajuntament, com a mínim passen per Junta de Govern 
Local i vostès en tenen coneixement, si després volen qualsevol ampliació, sempre 
estem a la seva disposició per poder-ne parlar. 
  
Intervé l’Alcalde. Tenim almenys dos temes, que són el tema d’Olot Televisió i el 
d’aquest projecte, per tant en els propers dies farem una convocatòria oberta per 
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poder-ne parlar. 
I en quant a les obres, en principi el que havíem pactat és que les faríem durant el 
primer trimestre d’aquest any. És a dir, tot el tema aquest el venim parlant amb veïns 
pràcticament des del mandat passat, i  havíem quedat per afectar-los el mínim 
possible la seva activitat comercial, que té la plaça del Mig, que pogués ser el primer 
trimestre d’aquest any. Per qüestions de tràmits, s’endarrerirà una mica, però a l’estiu 
estarà fet, és a dir, serà probablement segon trimestre d’aquest any, de comú acord 
amb els veïns. Ja sabem que tenim la ciutat de potes enlaire al centre, però esperem 
que les obres del Firal ha avançat ja també bastant i que tinguem pràcticament el Firal 
i tota la zona de la plaça del Mig quan ens acostem a l’estiu d’aquest 2018, 
pràcticament tot fet. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 3 PSC, 2 CUP, 1 OeC) i 4 vots en contra (ERC). 
 

16.1. - ARE MAS BOSSER.- PROPOSANT DISSOLDRE EL CONSORCI 
URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDENCIAL 

ESTRATÈGICA MAS BOSSER 
 
Núm. de referència : X2017030072     
Núm. expedient: URG32017000003 
 
Per tal de portar a terme la Gestió urbanística de la en el seu dia anomenada Àrea 
Residencial Estratègica “Mas Bosser”, es va constituir el Consorci urbanístic i aprovar 
els seus estatuts, publicant-se el corresponent acord en el Diari Oficial de la 
Generalitat número 5635, del dia 25 de maig de 2010. Anteriorment a la publicació del 
citat acord, el Ple de l’Ajuntament d'Olot del dia 29 d’octubre de 2009, va nomenar com 
a representants de la Corporació al Consell General del citat Consorci els senyors 
Joan Albesa Poncet (aleshores Regidor d’urbanisme i Barri Vell), Ramon Prat Molas 
(enginyer municipal) i Llorenç Panella Soler (arquitecte municipal).  
 
Per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 31 de juliol de 2015, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat del dia 25 de setembre de 2015, es va 
modificar el Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les 
Comarques Gironines, deixant sense efecte l’àrea Residencial Estratègica Mas Bosser 
d’Olot. D’aquesta resolució se’n va donar compte en la Junta de govern, en sessió de 
data 1 d’octubre de 2015. 
 
Atès que les entitats que integren el Consorci poden resoldre per mutu acord la seva 
dissolució, d’acord amb l’article 29.1.b) dels Estatuts del Consorci i allò que disposa 
l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals, en 
consonància amb les disposicions generals de caràcter civil i administratiu.  
 
Atès que d’acord amb l’article 2.1 dels Estatuts del Consorci aquesta entitat té com a 
objecte “dur a terme el desenvolupament i execució urbanístics de l’àrea residencial 
estratègica Mas Bosser del terme municipal d’Olot(...)” que alhora d’acord amb el que 
estableix l’article 3 constitueix el seu àmbit d’actuació. 
 
Vist que al citat article 29.1 lletra d) dels Estatuts del Consorci es disposa que també 
es causa de dissolució del mateix l’incompliment del seu objecte. 
El Consorci no ha desplegat cap actuació de desenvolupament urbanístic del sector 
esmentat i havent quedat aquest sense efectes, correspon d’adoptar els acords, primer 
de modificació de la representació de la Corporació en el Consell General i segon, de 
procedir a la dissolució del repetit Consorci. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Modificació de representant de l’Ajuntament en el Consell General i 
nomenament de nou secretari del Consorci. 
 
Aprovar la substitució del senyor Joan Albesa Poncet pel senyor Josep Gelis Guix 
(Regidor de serveis urbans, espai públic i infraestructures i obra pública, mobilitat i 
ocupació de la via pública) com a vocal membre del Consell General de l’esmentat 
Consorci en representació de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Proposar de nomenar com a nou Secretari del Consell General i per tant del 
Consorci, al senyor Josep Coromina i Vilarrasa, Lletrat d’Urbanisme de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
SEGON.- Dissolució del Consorci 
 
Aprovar la dissolució del Consorci urbanístic per al desenvolupament de l’àrea 
residencial estratègica Mas Bosser, del terme municipal d’Olot. Així mateix, subjectar 
aquest Acord a la ratificació per part de les entitats que integren el Consorci, d’acord 
amb allò que disposen l’article 29.2 dels Estatuts del Consorci i l’article 324 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals, la qual se sotmetrà a la 
tramitació i procediment que en cada cas correspongui. 
 
Es fa constar expressament als efectes de l’article 29.3 dels Estatuts del Consorci, que 
aquest no és titular ni disposa de cap patrimoni, no havent formulat ni aprovat cap 
pressupost per a poder dur a terme la seva activitat, per la qual cosa no procedeix 
designar un liquidador que hagi d’executar tots aquells actes que fossin necessaris per 
a procedir a la liquidació dels bens, drets i obligacions del Consorci fins a l’extinció 
definitiva de la seva personalitat jurídica. Tampoc procedeix, doncs, la reversió als ens 
consorciats de cap actiu, obra o instal·lació. Amb la dissolució del Consorci, doncs, 
aquest es pot donar per liquidat. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. En el seu moment per la gestió urbanística del que 
es va anomenar Àrea Residencial Estratègica del Mas Bosser es va constituir un 
consorci entre l’Ajuntament d’Olot i l’Incàsol, que va  quedar constituït definitivament el 
dia 25 de maig de l'any 2010. Posteriorment el conseller de Territori, el juliol de l’any 
2015, va fer una modificació d’aquestes àrees residencials estratègiques i va deixar 
sense efecte aquesta àrea residencial del Mas Bosser.  
Com que el Consorci en el seu moment no es va dissoldre, sinó que continuava vigent, 
el que portem a aprovació del Ple és en primer lloc la substitució de les persones que 
en el seu moment representaven l’Ajuntament, que eren el Sr. Joan Albesa, jo mateix, i 
nomenar un nou secretari, que seria el Sr. Josep Coromina. I en segon lloc, ja procedir 
a la dissolució d’aquest Consorci. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres no hem pogut 
entrar massa en el tema, perquè no ho coneixem gaire, però en tot cas hem buscat 
una mica d’informació i jo el dia de la Comissió Informativa, demanava si aquest sòl 
d’aquesta zona, del Mas Bosser, se’m va dir que era sòl urbanitzable per activitats 
econòmiques.  
Perquè nosaltres hem estat buscant, el 2010 hi havia aquest projecte, es va fer aquest 
consorci, de fer aquest barri, un barri que tenia 8,61 hectàrees, 431 habitatges 
projectats dels quals 216 estaven plantejats perquè fossin en règim de protecció; 
combinava usos residencials amb zones d'equipaments, zones comercials. I el 
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projecte el va redactar un grup d’arquitectes, TAC Arquitectes.  En tot cas a nosaltres 
aquesta zona, que de vegades n’hem parlat, és una de les poquetes zones mig 
pendent que tenim, que ens queda un espai, molt a prop de zona industrial, de zona 
comercial i urbanitzable, i de zona verda; molt a prop de l’Hospital, i ens sembla que és 
un espai que si mai Olot es planteja créixer més, a nivell de població o a nivell 
d'habitatges és una zona on hi hauria espai.  Un, quan mira el mapa d’Olot i veu els 
forats que queden, n’hi ha poquets, perquè en estar dins un Parc Natural és el que té: 
tenim tossols, basalt i colades de lava per totes bandes.  
Llavors ens sembla que dissoldre aquest ARE, no entenem massa perquè, i què pot 
acabar passant amb aquesta zona que encara un passa per allà,i encara hi ha una 
caseta de burots, imagina’t si la cosa està conservada. No entenem massa bé la 
dissolució. I per tant, com que hem estat buscant la informació, no en tenim, però la 
poca que preveiem, si té a veure amb possibilitat d’urbanitzar, evidentment amb això 
no hi estem gens d’acord, i en aquest cas o ens abstindrem, o votarem en contra, en 
funció del que ara ens pugui comentar el regidor. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres, evidentment és una 
proposta  de tràmit, però que també té un significat polític important. Nosaltres en 
aquest cas votarem en contra avui, d’aquesta proposta, justament perquè ja vàrem 
votar en contra que es tombés o que es deixés sense efecte aquest ARE, que és una 
àrea residencial d’estratègia, això és molt important per a la ciutat. Això es va fer a 
l’època del Conseller Joaquim Nadal i es van construir diferents AREs en diferents 
ciutats de Catalunya. Bàsicament es va fer perquè era una visió progressista de 
l'urbanisme i també per destinar sòl per a habitatge social, que tanta falta fa i que a  
més en aquest Ple n’hem parlat moltes vegades. Per tant ja vàrem votar en contra que 
es deixés sense efecte aquesta àrea residencial estratègica aquí a Olot, aquesta ARE, 
i ara a més a més votarem en contra d’aqueta dissolució. Penso que és important que 
les ciutats tinguem una visió progressista i sostenible de l’urbanisme i aquesta ho era; i 
ara tot això queda en mans d'un promotor privat que no sap massa què vol fer, que 
està demanant cada dia a  l'Ajuntament poder fer més edificacions o més sòl 
comercial, per tant cada dia està venint aquí a l’Ajuntament, amb advocats, etc. I per 
tant és una pressió que tenim indirectament, tota la ciutat per desenvolupar 
urbanísticament aquesta peça. Jo penso que és important que tinguem una visió més 
progressista de l'urbanisme, com s'ha fet, el Pla General nostre ja ho és, i per tant jo 
penso que aquí tenim una responsabilitat com a regidors i com a govern, per tirar 
endavant aquest urbanisme més d'acord amb el Pla General i més d’acord amb una 
ciutat més sostenible –com dèiem abans– i més habitable.   
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també 
compartim, com les dues intervencions anteriors, que és una àrea singular i que és 
important que tinguem ben present que desenvolupem la trama urbana en aquest 
espai, perquè segurament és dels pocs llocs que queden per urbanitzar. Llavors en la 
línia del que deia el grup PSC,  nosaltres estàvem en contra també que es deixi sense 
efecte aquesta àrea residencial, perquè també entenem que és un bon mecanisme per 
assegurar un desenvolupament urbanístic adient,  ordenat i d'acord amb els 
plantejaments urbanístics que defensem. I malgrat sigui un tràmit, també votarem en 
contra per fer constar aquesta discrepància amb deixar sense efecte l’ARE en sí i 
reivindicar-la com una manera de fer un planejament urbanístic útil i eficaç. 
 
Intervé el Sr. Gelis. En tot cas, des del nostre punt de vista no té cap sentit que 
tinguem un consorci que no té res per fer, no pot fer cap actuació des del punt de vista 
que l’ARE està dissolt i per tant el seu únic objectiu era desenvolupar aquest ARE 
residencial que ja no existeix des de l’any 2015, i per tant aquest consorci no té sentit 
la seva existència, ni tampoc que els seus membres, el Sr. Joan Albesa per exemple, 
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que formi part d’aquest consorci, que no està ni a l’Ajuntament, des del nostre punt de 
vista tampoc no té cap sentit. Altra qüestió és que vostès en el seu moment hi 
estiguessin o no d'acord,  amb la dissolució d’aquesta àrea residencial, l'any 2015; 
això ho entenc i ho respecto, que tothom votés el que votés, aquesta és una altra 
qüestió. Però la qüestió específica que portem avui a aprovació, que és la dissolució 
del Consorci, entenc que no té cap efecte, només que si no l’aprovem continuarem 
tenint un consorci que no té cap utilitat i que el tindrem aquí, que servirà perquè de tant 
en tant el Ministerio de Hacienda ens digui que no sé què és el que hem de fer amb ell; 
que és el que ha passat ara, i que els hi ha passat a l’Incasòl i per això demanaven la 
dissolució. 
Per altra banda el Mas Bosser, al que feia referència, Sra. Tresserras, no és que no 
tingui edificabilitat, sí que en té: en aquest moment el pla d’ordenació urbana preveu 
poder-hi fer al voltant de 300 habitatges –crec que són 296, per ser molt concret, però 
no em voldria equivocar– i per tant al voltant de 300 habitatges en aquella zona. I a la 
part que dona a l'avinguda dels Països Catalans hi ha també una zona comercial, que 
allà ho permet. I llavors hi ha una important cessió d’espais verds de tota aquesta 
zona, en el moment en què el propietari vulgui fer el pla parcial i el presenti a 
l’Ajuntament i s’aprovi, hi ha una part molt important d’aquesta parcel·la que passarà a 
ser zona verda, per poder-la disfrutar de tots els olotins i els que habitin allà en el seu 
moment. No hi ha hagut cap canvi respecte a aquest pla parcial; bé, el pla parcial no 
perquè no està aprovat, sinó el POUM, que permet el que permetia en el seu moment; 
no hi ha cap diferència en aquest sentit.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Nosaltres ens mantenim en la nostra oposició. En tot cas 
entenem el que vostè explica, però és sobretot per evitar possibles especulacions altre 
cop amb l’habitatge. En tot cas, no és el nostre model. El 2015 em sembla que no hi 
èrem, no ens vam assabentar d’aquesta dissolució, tots vàrem entrar aquí al juny, per 
tant no sé si va ser abans del juny, però no ens sona gens. I en tot cas, que ens ho 
expliquin més bé i un altre dia potser ho aprovarem; en tot cas avui votem en contra. 
 
Intervé l’Alcalde. És mantenir una estructura inútil, sense cap funció i m’imagino –no sé 
com s’ha tramitat això– que el mateix Incasòl se sent incòmode mantenint el Sr. 
Albesa quan ja ni tan sols és regidor; crec que no té cap sentit.     
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 9 vots a favor (9 
PdeCAT - DC) i 10 vots en contra (4 ERC, 3 PSC, 2 CUP, 1 OeC). 
 

17.1. - MOCIÓ CONJUNTA DE SUPORT A L'ESCOLA CATALANA 
 
Núm. de referència : X2017030216     
Núm. expedient: SG022017000049 
 

Rebutgem els atacs que els darrers dies ha rebut l’escola catalana i que apunten 
directament als centres educatius i als seus docents, per boca del ministre d’Afers 
Exteriors, Alfonso, Dastis i del ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo.  

Rebutgem l’atac dels partits de Cs i PP que alguns ja es van crear per anar contra la 
immersió lingüística, i que d’altres recullen firmes descaradament contra l’escola catalana 
a l’estat. 

Reiterem el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la 
igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem construït els 
darrers 30 anys. 

Durant aquest període de temps, els professionals de l’educació han exercit amb vocació i 
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passió la seva tasca docent, oferint als infants i joves les eines necessàries per 
desenvolupar-se en la vida adulta. Ho han fet transmetent els valors de la democràcia, del 
respecte, de la diversitat, de diàleg i de la tolerància. 

Al llarg de tots aquests anys, els alumnes catalans han assolit els objectius lingüístics del 
coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el castellà. En aquest 
segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de comunitats monolingües, dades 
del mateix ministeri d’educació de l’Estat. 

Són els mestres i professors els que han de determinar pedagògicament com assolir els 
objectius lingüístics. Fins a dia d’avui s’ha demostrat la validesa d’aquesta tasca docent. 

Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua: s’han 
eliminat hores lectives de català a través de sentències judicials i s’han substituït les raons 
pedagògiques més bàsiques i fonamentals. 

Ara, el setge s’estreny més i se senten afirmacions falses, infundades i amb la voluntat 
clara d’enganyar i manipular l’opinió pública. 

Per tots aquests motius, es proposa d’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer. Manifestar el suport als docents que vetllen, amb estima i passió pel 
desenvolupament integral dels nostres infants i joves, agrair-los la seva dedicació i 
encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de sempre. 

Segon. Demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa pública 
d’aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit deliberadament. 

Tercer. Manifestar el suport a les institucions catalanes en la presa de decisions que 
garanteixin preservar el model històric d’escola catalana davant la voluntat clara de 
desprestigiar l’escola i justificar una futura intervenció de l’Estat. 

Quart. Comunicar aquest acord a Somescola.cat, als centres educatius del municipi, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència i al 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a la legitima Consellera 
d’Educació la Honorable senyora Clara Ponsatí 
 
Presenta la moció el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. Aquesta és 
una moció conjunta de tots els grups en suport de l’escola catalana, un dels pilars 
bàsics de la nostra societat, que tanta nosa fa a l’Estat i al bloc del 155. La nostra 
escola és un model d’èxit avalat per organitzacions internacionals, és un dels nostres 
grans actius que ha permès cohesionar un poble divers com és el català i garantia 
d’assoliment de competències imprescindibles per a mantenir activat l’ascensor social i 
garantir la igualtat d’oportunitats. Aquest bloc del 155 desenvolupa una estratègia 
d’assetjament i difamació de la nostra escola, que té com a objectiu la imposició d’un 
model de segregació, per tal d’instrumentalitzar la llengua i fer una guerra identitària. 
No podem permetre que ens toquin aquest model d’èxit, d'equilibri i de cohesió social i 
que ataquin els professionals docents que s’han d’enfrontar a acusacions falses de 
manipulació i adoctrinament.  
Venim de lluny: de les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, dels 
Montessori i les Escoles d’Estiu de la Mancomunitat; del moviment d’Escola Nova i els 
instituts escola de la Generalitat republicana; els moviments de renovació pedagògica 
dels anys 60; o el treball per a l’escola inclusiva; el consens social i polític de la 
comunitat educativa; el model d'immersió lingüística. Tot aquest llegat ens ha portat on 
som i no ens ho deixarem prendre.  
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Per tant, rebuig frontal a la voluntat segregadora,  defensa total dels nostres mestres 
que fan possible dia a dia que aquest model educatiu català sigui un model d’èxit i que 
ara són atacats i  acusats per propagandistes i difamadors que intenten desprestigiar 
la seva tasca. Recordem també que aquest dijous, entre altres coses, posem en risc 
també aquest model d’educació. 
A continuació el Sr. Mitjà llegeix els acords que la moció proposa adoptar.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En poc temps ja hem presentat 
diverses mocions de suport al model d’èxit que com diu aquesta altra moció també, és 
el model d’escola catalana. Però de totes maneres, partits de dreta, PP i Ciutadans, 
continuen insistint, bé sigui per esgarrapar quatre vots, bé sigui per intentar dividir el 
nostre poble; doncs hem de continuar presentant mocions i fent altre tipus d’accions en 
suport als mestres i al model d’escola que tenim.  
Ells parlen d’adoctrinament, i sí, és veritat que hi ha adoctrinament, però aquest on es 
produeix és a les escoles –que per desgràcia encara la Generalitat hi té concert– que 
són les de l’Opus, i on es segrega per sexe. Aquí, al meu entendre, sí que es produeix 
adoctrinament, i amb el  suport dels recursos públics. De les poques mancances que 
al meu entendre, té l’escola pública catalana, és la manca de recursos. Per tant, el 
govern futur que pugui sortir després d’aquestes eleccions, ja és una demanda tant de 
la pròpia comunitat educativa com de la majoria de forces polítiques, aquest major 
esforç en recursos econòmics.  
És conjunta la moció, és evident que hi votaré favorablement. 
  
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres 
evidentment l’hem presentat de forma conjunta, per tant hi votarem a favor. 
El que també cal que tinguem clar, que nosaltres com a CUP vàrem donar suport en el 
seu moment a Ia ILP d’educació pública que es va presentar al Parlament, que es va 
tombar, per tant nosaltres és aquella educació la que volem.  
I una cosa que no ens cansarem de repetir, com ha dit el Sr. García: que no es poden 
donar diners públics a concertades que separen per gènere; això s’ha d’acabar; a 
veure si acabem amb això i aquests diners els destinem als barracons, que últimament 
només sentim l’Arrimadas i l’Albiol que van dient que l’escola pública està en 
barracons, dons a veure si traiem aquests diners públics de les concertades, que 
separen per gènere, perquè això sí que és un llast. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres també 
evidentment hi votarem a favor.  
L’argumentari inicial del Sr. Mijtà ha fet referència dos cops al bloc del 155, no sé si a 
nosaltres ens hi contempla, aquí dintre. En tot cas dir-li que el model d’escola catalana 
que tenim, el PSC hi tenim molt a veure: vàrem estar en la seva creació, amb la Marta 
Mata; hem estat en la seva defensa, hi continuem estant i hi seguirem essent; jo diria 
que el model que tenim d’escola catalana està garantit mentre el PSC tingui 
representació a Catalunya i els socialistes tinguem representació a Espanya, no hem 
posat mai en dubte, des del socialisme, aquest model que tan bé ens funciona aquí. 
Per tant això del 155 també ens ho podríem estalviar, si és que ens hi contemplen, si 
no, ja va bé.  
Evidentment en l’argumentari estem d’acord pràcticament en tot i també molt d’acord 
amb el que han dit els companys de la CUP, i d’OeC, és un model que ens funciona 
però que té  reptes i té possibilitats d’avançar, sobretot en aquest model d’escola 
concertada, que encara ens queda una mica carrincló en aquestes subvencions que 
donem a certes concertades que potser no caldria; sense posar en qüestió, 
evidentment, aquest model mixt de concertada -  pública, que ens funciona per 
aquelles concertades que realment estan fent funció pública, com les que tenim a la 
ciutat d’Olot.  
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Rebutgem, evidentment, els atacs als centres educatius i als docents; rebutgem també 
aquests atacs que hem sentit últimament a la immersió lingüística que tan bon resultat 
ens ha donat a l’entorn de la cohesió social, a l’entorn de la igualtat d’oportunitats –
com diu també la moció–  aquí també ens queda molt per avançar, penso que la 
igualtat d’oportunitats hi estem treballant però ens queda molt camí a fer, per tant és 
un model dinàmic i en creixement i amb vocació de millora. 
Dir també, i és evident, que els objectius lingüístics que marca el currículum de 
l’educació en el nostre país s’assoleixen; és evident que tant en català com en castellà 
els nostres alumnes surten ben preparats, en alguns casos millor preparats que en 
alguna comunitat autònoma espanyola. Però ens queda marge de millora, recordem 
que no sempre en les proves externes que es realitzen en el nostre model, i en altres 
models de l’estat espanyol, no sempre surten amb els millor resultats.  
Per tant és una moció que posa en valor i crec que és important posar-lo, el 
funcionament d’aquest sistema però que també hem de deixar clar que ens cal 
avançar, sobretot en recursos, com deia el Sr. García, a l’escola perquè això pugui 
anar endavant amb garanties. Per tant amb els acords hi estem absolutament: donem 
suport als docents; demanem aquestes rectificacions dels ministres del Partit Popular, 
evidentment; donem suport a les institucions catalanes; i al model històric.  
En el quart punt, es nota una mica el deix d’ERC, comunicar aquest acord, 
evidentment, hem de comunicar-lo als centres, al Departament –que són els qui 
realment han de saber que estem al seu costat–, també podem comuncicar-lo a 
l’Associació Catalana de Municipis però també suposo que a la Federació de Municipis 
de Catalunya, quan posem coses de vegades ens deixem gent a qui s’ha de fer 
arribar; no sé si cal que ho fem arribar a l’Associació de Municipis per la 
Independència,  però en tot cas hi arribarà per una via o per una altra, i a la Consellera 
d’Educació, sí, evidentment, el que passa és que potser quan això arribarà ja tindrem 
un govern nou i no serà la Sra. Clara Ponsatí.  
En tot cas amb matisos però, amb el fons i l’esperit d’aquesta moció hi estem 
absolutament d’acord i votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Berga, portaveu del grup municipal PdeCAT - DC. Em costarà seguir 
aquesta dosi de sarcasme.  
Nosaltres presentem conjuntament aquesta moció, és evident que el model d’escola 
catalana té molts aspectes a millorar, només faltaria, però també és cert que aquest 
marge de millora no l’esperem ni del PP, ni de Ciutadans, ni de tots aquests mitjans de 
comunicació que deliberadament no paren d’intoxicar. Per tant és un model que ens 
estimem, que el construirem plegats i que el millorem pel nostre compte. I per 
descomptat hi votem a favor. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 

18.1. - MOCIÓ DE LA CUP PER ACONSEGUIR PISOS DE LLOGUER SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2017030234     
Núm. expedient: SG022017000050 
 
El dret a  l’habitatge és un dret humà reconegut a la Declaració Universal dels Drets 
Humants (Article 25) i al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(PIDESC) en el seu article 11: “el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per 
a sí mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, vestit i habitatge adients, i a una 
millora continuada de les condicions d’existència”.   
 
Donat que a Olot les últimes dades en relació a l’habitatge són segons dades de la 
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PAH, de l’Oficina d’Habitatge d’Olot i del CASG: 
- De 80 necessitats documentades de reallotjament per a diferents motius. 
- De que el preu mig de lloguer està molt per sobre de les possibilitats econòmiques 

de la immensa majoria de la població olotina. Segons tots els organismes 
internacionals, una família no hauria de dedicar a l’habitatge més d’un 20% dels 
seus ingressos. 

- De que hi ha encara desnonaments que no s’han aturat. 
 
Donat que les dades que disposem de pisos buits a la ciutat d’Olot, segons l’Oficina 
d’Habitatge en data 2015, es recollia que 1372 pisos estan buits, que d’aquests 696 
estan en mans de bancs i grans tenidors i 245 d’aquests estan declarats per la 
Generalitat com a buits, essent avui 243 per ser exactes.    
 
Donat que existeix una llarga cronologia de lleis d’habitatge suspeses pel TC que 
ajudaven a disposar d’eines legals per a garantir el dret a l’habitatge, com són:  
- Llei 20/2014, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en 

matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de 
consum. 

- Llei 14/2015, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes 
tributàries. 

- Llei 24/2015, Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per la PAH, aprovada 
per unanimitat al Parlament de Catalunya,  de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que permetia posar a 
lloguer social durant 3 anys pisos buits.  

- Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc 
d'exclusió residencial, que ens permetien l’expropiació de pisos buits.  

 
Donat que creiem que les possibilitats de garantir la funció social de l’habitatge, s’han 
diluït amb la suspensió cautelar d’aquestes lleis i per això cal que l’administració 
pública catalana, la Generalitat i els Ajuntaments, assumeixin el seu rol de garantir el 
dret a l’habitatge per a tothom tot aplicant la única llei que encara no ha estat suspesa 
pel TC i que permet multar als bancs que tenen els pisos buits, la Llei 18/2007 que va 
ser aprovada a través d’una moció el 2014 a l’Ajuntament d’Olot i presentada per la 
PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca). 
 
Per tot això exposat anteriorment acordem:   
 

1. Iniciar el procediment de multar els bancs que tenen pisos buits, per fomentar-
ne la seva inclusió al mercat de lloguer. 

 
2. Actualitzar el cens municipal d’habitatges buits, per disposar de dades 

pròpies i actualitzades que permetin tirar endavant les polítiques d’habitatge 
que la població d’Olot necessita. 

 
3. Traslladar aquests acords a la PAH, a la Conselleria d’Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya. 
 
Presenta la moció la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP.  Aquesta és 
una moció que presentem, que m’agradaria fer un petit comentrai, i és que en 
l’esborrany pre-acta, i abans ja n’he parlat amb la Secretària, hi ha un punt que hem 
tret de la moció –que és l’acord a que hem arribat perquè pugui ser aprovada avui– i 
en tot cas en ser esborrany pre-acta, m’ha dit que no hi havia cap problema i que en 
l’acta ja figurarà la definitiva. 
Com dic, aquesta és una moció que presenta la CUP per aconseguir pisos de lloguer 
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social arran d’una campanya que hem començat el mes de novembre sobre habitatge, 
de nou. Tornant a recordar dades sobre les necessitats de pisos per a lloguer social, 
unes dades que ens comenten la necessitat d’unes 80 necessitats documentades de 
reallotjament per motius diferents. El preu mitjà per sobre de les possibilitats 
econòmiques dels salaris, que normalment a nivell internacional i segons les lleis 
d’habitatge, hagudes i per haver, sempre es marca que no superi el 30 %, incloses 
despeses i el preu del lloguer, i per tant aquesta realitat no la tenim encara. Encara hi 
ha desnonaments a la ciutat d'Olot, no s’han aturat. Tenim unes dades del 2015, que 
s’haurien de verificar, però que com a CUP venim recollint encara fins que no hi hagi 
noves dades, 1.372 pisos buits dels, quals uns 690 i escaig en mans de grans tenidors 
o bancs, i 270, que ara són 241, acreditats oficialment per la Generalitat, buits.  
Doncs vistes aquestes dades i veient que la necessitat de l’habitatge hi és encara, que 
el problema no està resolt, que necessitem pisos de lloguer social, ens va semblar que 
tornar a recordar que dins les eines, el marc legal que tenim per poder complir la 
funció social de l’habitatge, encara podíem disposar de multar els grans tenidors, els 
bancs que tenen pisos buits, a partir de la Llei 18/2007 que aquesta encara està 
vigent, fruit de les accions des d’aquests últims cinc anys, la quantitat de lleis que 
nosaltres aprovem al Parlament de Catalunya per unanimitat o amb grans majories, i 
que llavors un cop arriben a les mans del Tribunal Constitucional, retalla o agafa la 
nevera i les congela.  
Vist tot això, vist que totes les lleis d’habitatge se’ns han anat aturant; vist que aquest 
Ajuntament ha intentat sempre fer un esforç d’agafar la llei, de posar-la en 
funcionament i que quan llavors hem estat a punt, ens han revocat, ens ho han suspès 
cautelarment, això ens ha esgotat. Ha arribat un punt que ja no podem més i que 
d’alguna manera volem tornar a posar el tema de l’habitatge sobre la taula, veure 
quines opcions ens queden. I per tant en aquesta moció, en els tres punts que 
acordem deixar en aquesta moció. Insistim sobretot amb el fet que podem procedir a 
multar els bancs que tenen pisos buits, per tal de fomentar-ne la seva inclusió al 
mercat de lloguer, actualitzar el cens municipal d’habitatges buits, per disposar ja de 
dades pròpies actualitzades i per tirar endavant polítiques d’habitatge vinculades 
directament amb les necessitats, que lliguin les necessitats amb la realitat. I finalment 
traslladar els acords a la PAH,  la Conselleria d’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament de Catalunya.  
Aquests són els tres punts que queden en els acords d’aquesta moció, amb l’objectiu 
que sigui aprovada, ens van demanar els companys del PSC i també del PdeCAT – 
DC, i directament per veu del seu regidor i responsable de l’Àrea d’Habitatge, aquest 
Ajuntament se’ns va demanar que traguéssim el punt u. O sigui, tot això és fruit que 
tenim un Tribunal Constitucional que ens ho està bloquejant tot, i per tant, posàvem 
“Denunciar les accions del Tribunal Constitucional, els partits del 155 i la gran banca 
contra el dret a l’habitatge”. Això ho posàvem, perquè com repeteixo, és una moció 
que presentem  en el marc d’una darrera campanya d’habitatge que hem estat fent la 
CUP, i que recorda les quatre lleis que ens han anul·lat des del TC, en connivència 
amb el triumvirat, que és PP, PSOE, i Ciutadans, i amb la complicitat dels bancs. 
Aleshores nosaltres parlant-ne, hem decidit per assemblea, que sabeu que l’habitatge 
és un dels grans reptes que tenim, i que la CUP portem molts anys batallant-lo. Poder 
arribar a un acord unànime ens semblava molt interessant i molt positiu. Treure aquest 
punt, per més que nosaltres hi creiem i és el pes pesant de la campanya, perquè just 
hem tret   aquesta campanya abans de la campanya electoral, per conscienciar del 
problema de l’habitatge i per demanar que hem de sortir ja ràpidament d’aquest 
bloqueig constant; ja no és un tema d’identitat, i ja no és un tema de banderetes, ni de 
banderes, ni de símbols; és un tema de drets socials i de drets fonamentals com és el 
dret a l’habitatge. Per tant nosaltres insistíem molt en fer especial èmfasi en aquests 
tres elements, que són els que ens ho estan bloquejant tot. Però amb caràcter 
municipal, i tot i que les polítiques, evidentment, ens afecten als ajuntaments, també 



 

Mod ACTS_DP06 43 

pensem que si avui aconseguim aprovar aquesta moció i retirem aquest punt que té 
una argumentació potser més política i ideològica, al final acaba tenint les seves 
conseqüències a les vides de les persones, és obvi. Però si anem al cor de la moció i 
acordem entre tots aquests tres punts, i per tant actualitzem el cens d’habitatges buits, 
tinguem dades reals hem estat fent el PIAM i hem vist que de vegades ens falten 
dades i que no les acabem de tenir del tot complertes i és molt difícil fer política sense 
dades i això ho sabem tots; doncs si som capaços de fer això i si som capaços a més 
a més de multar els bancs, perquè aquesta llei encara no ens l’han tombat i encara 
queda vigent, ens sembla que ja és una nova manera d'enfocar el tema de l’habitatge 
a la ciutat d’Olot i acabar-li posant remei d’una vegada. Aquesta és l'essència de la 
moció i per tant ara veurem tots plegats com ens posicionem, però ens sembla que 
valia la pena fer aquest esforç i aquí cedir una mica per tal d’arribar a l’objectiu, que és 
aprovar aquesta moció.   
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En primer lloc, potser no ho 
haruia de fer, però és la felicitació per la moció mateixa, però també per aquesta 
cintura política de renunciar a aquest punt u, que encara que particularment hauria 
votat igualment a favor, però em sembla que si l’essència de la moció és aconseguir 
l’objectiu que expressa, si s’ha de fer aquest petit sacrifici per a vosaltres, em sembla 
que aquesta vegada heu tingut la cintura que altres vegades –al meu entendre– no 
heu tingut. 
Respecte a que l’habitatge és una prioritat vostra, primer, és una evidència, però 
també em sembla que és una prioritat de tots plegats. Una altra cosa és que vosaltres 
ho manifesteu d’una manera més constant, més vehement i amb aquest format de 
mocions. Però tot i estar en desacord amb moltes que fa l’equip de govern en moltes 
ocasions, també els n’hi he reconegut d’altres, i en el tema d'habitatge se’ls ha de 
reconèixer a l’equip de govern –a l’actual i a l'anterior, amb el PSC– què també han fet 
i fan moltes coses.  
En el tema d'habitatge i aquesta prioritat, el meu desig –el que passa és que trobo que 
seria difícil– al meu entendre cal, si és possible, consensuar un model de ciutat i en 
aqueta inquibir-hi l’habitatge. Perquè ara agafem trossos de la ciutat, ara és el cas del 
nucli antic, i es prendran alguna sèrie de decisions, però per actuar només en un tros. 
Fa poc, en aquest Ple parlàvem de l’ARE del Bosser, on hi ha prevista la construcció 
d’aquests gairebé 300 habitatges; per la part de dalt i per l’altre costat, hi ha dues 
parcel·les on també hi ha més construcció d’habitatge prevista. I jo no sé si tot això és 
bo o dolent, segurament seguint el model anterior potser sí. Però és que estem en un 
moment i en una situació absolutament diferent i segurament si fem la promoció, per 
exemple, d’aquests punts que ara parlàvem, al meu entendre anirà en detriment del 
nucli antic. És a dir, promoure la rehabilitació d’habitatge al nucli antic ha d’anar 
perquè la priorització de la construcció, quan hi hagi aquesta major demanda, es 
produeixi aquí, no als altres llocs. Per tant, al meu entendre, hem de veure com 
combinem aquestes dues coses. 
I a mi em sembla que la moció es presenta també en un moment bo, perquè 
l’experiència d’altres ajuntaments que han fet aquest tipus de denúncies dels bancs ja 
té un cert, recorregut hi ha alguns resultats, i per tant em sembla també que el moment 
en què el nostre Ajuntament, a Olot, ens afegim i pugem al carro i no siguem dels 
últims, i esperem a que tot ja estigui cuit i decidit, sinó que anem directes des d’un 
primer moment. Votarem favorablement.   
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Jo també em volia afegir la 
felicitació del Sr. García a la CUP, perquè després d’unes quantes mocions en 
habitatge, finalment crec que amb tot mereixement arribem a moció que hem pogut 
consensuar i aprovar conjuntament. 
No he entès molt bé l’inici de l’argumentació que els socialistes bloquegem les 
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polítiques d’habitatge. No he entès molt bé a què es referia; és evident que els 
socialistes en aquests moments, malauradament no tenim competències de govern, ni 
aquí ni a Espanya, i per tant poca cosa podem bloquejar. En tot cas sí que li 
recomanaria que tirés d’hemeroteca i que mirés una mica les polítiques que es van fer 
a Catalunya quan van governar els socialistes amb Esquerra Republicana i amb 
Iniciativa; que es va donar un impuls molt important. Reconec que  eren temps on els 
recursos eren molt millors que els que tenim ara, i que per tant permetien  per fer 
coses que segurament ara és molt més complicat. 
En aquesta línia nosaltres, evidentment, s’ha de multar els bancs perquè són en 
aquests moments els grans tenidors d’edificis buits, però nosaltres apostaríem més per 
això: per una política d’habitatge pròpia –com deia el Sr. García– en la qual puguem 
decidir quin tipus de política d’habitatge volem fer, puguem decidir com volem 
reconstruir la nostra ciutat, com volem atacar les problemàtiques que tenim al barri 
vell, i fer-ho amb recursos propis i amb decisions pròpies al respecte, més que no pas 
que els bancs es vegin obligats per les pressions que puguem fer a obrir aquests 
habitatges. I més sobretot també en la línia d’habitatges socials, habitatges de lloguer 
sobretot, pensem que la situació de crisi que estem en aquests moments, amb els 
sous que està cobrant la gent, això en el futur malauradament em fa por que no 
millorarà de manera substancia, i per tant haurem de pensar com amb aquests sous 
tan justos la gent pot tenir accés a un habitatge digne i en condicions, i poder-lo 
mantenir. Per tant en aquesta línia em sembla que hauríem d’apostar per això en el 
futur. Per tant evidentment hi votarem a  favor i estarem amb vosaltres i amb qui vulgui 
anar plantejant en el futur com podem plantejar aquesta problemàtica.  
 
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC.  Com molt bé 
han dit tots els nostres companys, una vegada més hi ha l’estat espanyol que es posa 
entremig del benestar dels catalans, i en aquest cas a un dret humà com és el tenir un 
habitatge digne, qualsevol persona que viu en el territori. Les lleis han sortit, les lleis 
s’han abatut i els impediments els han posat. A sobre han rescatat bancs amb unes 
quantitats astronòmiques i ara que estan rescatats, ells cobren beneficis, però els 
habitatges continuen allà tancats, sense que des de casa nostra s’hi pugui intervenir i 
s’hi pugui posar mà. Nosaltres estem convençuts que si tinguéssim una república, les 
lleis serien unes altres i que seria diferent. Però bé, estem on estem, i estem d’acord 
en els punts que heu exposat aquí, i evidentment votarem a favor. 
Després el que sí que voldríem dir, perquè pel que dedueixo s’aprovarà aquesta 
moció, que quan tinguem el cens, que aquest cens dels pisos buits es pugui fer abans 
que s’acabi el PIAM  del barri antic, i així els qui fan el PIAM del barri antic podran tenir 
una base de dades i uns coneixements que puguin fer unes accions o unes altres, 
diferents segons el coneixement d’aquests pisos, com s’hi pot actuar i com es pot fer.  
Hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Jordi Alcalde, en representació del grup municipal PdeCAT – DC.  Primer 
de tot volia fer esment al que ja han comentat els altres regidors anteriorment, a la 
seva voluntat d’aprovar aquesta moció. I també a la voluntat de treure aquest punt u, 
que com ja li vaig comentar en el seu moment, hi podríem estar més o menys d’acord, 
el que passa és que també he comentat a la Secretària, era més un tema de dubtes 
legals, això de denunciar les accions del Tribunal Constitucional, insisteixo que hi 
podem estar més o menys d’acord, però que després aquí ja entrem en temes legals i 
no quedava molt clar. Per tant jo penso que ha estat una molt bona decisió de treure 
aquest punt, a fi i a compte de no treure-li mèrit, al contrari, sinó poder-hi donar el 
màxim suport en tots els casos. 
Una mica els motius de perquè creiem que per la nostra part, ja li avanço que li 
donarem suport i per tant l’aprovarem, aquesta moció. Donat que és clara la voluntat 
de garantir la funció social de l’habitatge per part del nostre govern, per les últimes 
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accions realitzades –i a continuació li detallaré una mica– les diferents accions que 
s’han dut a terme mitjançant l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot. Aprofitant el 
decret llei 1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària –que és el 
decret de tanteig i retracte–, en virtut d’aquest decret llei, per cessió de Ple de 21 
d’abril del 2016 per part de l’Ajuntament d’Olot, es va creure convenient i necessari, 
per tal de desenvolupar les polítiques d’habitatge, la intenció d’exercir el dret 
d'adquisició preferent de tanteig i retracte de 14 habitatges amb els respectius 
aparcaments, 50 % de la promoció dels 28 habitatges que eren la totalitat. La resta, 
com vostès recordaran, es va fer conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. 
L’adquisició dels habitatges s’han destinat al desenvolupament de polítiques socials de 
la ciutat, destinades a lloguer social per a joves menors de 35 anys, gent gran, i 
famílies monoparentals. A la vegada s’ha instat a la Generalitat a exercir el dret de 
tanteig i retracte en varis habitatges al municipi d’Olot per tal de destinar-los a 
habitatges a unitats familiar en risc d’exclusió residencial, habitatges que s’han 
adjudicat per part de l’Ajuntament d’Olot en un total de 5 habitatges. També vull indicar 
que  estem pendents de la possibilitat d’adquirir un nou habitatge en virtut d'aquesta 
llei, per part de l’Ajuntament d’Olot; una altra llei que és la 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. En aquesta llei s’estableixen un seguit de mesures per garantir la funció 
social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges assequibles de lloguer. 
L’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges en cas d'habitatges buits. 
També vull recordar que per part de l’Ajuntament d’Olot va participar en el document 
marc o guia a seguir per part dels municipis de tot Catalunya. L’Ajuntament va decidir 
iniciar el procediment d'obtenció d’informació prèvia per procedir a la cessió obligatòria 
temporal d’habitatges buits al municipi, amb efectes d’incorporar-los al Fons 
d’habitatges de lloguer per a les polítiques socials, d'acord amb el que disposava 
l’article 7 de la Llei 24/2015. Es va procedir a iniciar la pràctica de les actuacions 
necessàries per tal d’obtenir la informació sobre els fets que fonamentaven inici del 
procediment d’execució de la mesura, però l’article fonamentador de la mateixa, que 
va ser suspès –com comentàvem abans– per part del Tribunal Constitucional el 3 de 
juny del 2016. Una altra llei que també coneixeran, la Llei 4/2016 de 23 de desembre 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge per a les persones en risc d’exclusió 
social, una de les prioritats de les polítiques d’habitatge, ha estat i continua essent la 
mobilització del parc d’habitatges buits, en funció de les necessitats de cada municipi. 
La finalitat és depurar situacions: si està ocupat, si hi ha necessitat social o el nombre 
de casos que es poden donar en cada municipi i d’altres punts. En definitiva buscar 
informació respecte al conjunt d’habitatges buits que donaria lloc amb posterioritat a 
expedients individuals de cessió d’habitatge. Recordem que del llistat que ens va fer 
arribar l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a Olot hi havia inscrits al 
llistat de pisos buits, un total de 241 pisos buits –com vostè ha comentat abans també– 
i d’aquests, que tinguessin la condició de pisos buits en condicions d'habitabilitat, 
després de fer les comprovacions oportunes, es va procedir a tramitar l’expedient 
d’expropiació de 9 pisos. Però el Tribunal Constitucional per providència de 17 
d’octubre de 2017 va acordar admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat número 
4752/2017, promogut pel President del Govern espanyol contra els articles 8.e), 10.1, 
14.8, 15, 16, 17 i la disposició final tercera de l’apartat 3. I en data 26 d’octubre de 
2017 es va produir l'efecte de suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes 
impugnats, per la qual cosa l’Ajuntament va haver d’acordar deixar sense efecte els 
acords d’inici de procediment de supressió temporal d’habitatges buits per causes 
d’interès social, aprovats en sessió ordinària de Junta de Govern Local.  
Una altra de les accions que hem dut a terme, és habitatges provinents d’entitats 
bancàries, arran de les negociacions portades a terme per part de l’Ajuntament d’Olot 
a les entitats bancàries, s’han obtingut, creiem –tot i que no són molt positius– però sí 
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que hem tingut resultats. Durant l’any 2016 es van poder gestionar 9 pisos que ens 
van cedir les entitats bancàries, i el 2017 fins a dia d’avui, tenim la cessió de 2 pisos. 
Però sí que tenim una bona notícia, que ens ha arribat fa molt pocs dies, i és que 
estem negociant la possibilitat d’adjudicar 9 nous habitatges provinents de les entitats 
bancàries i que en principi sembla que ho podrem aconseguir, s'adjudicaran tots abans 
que acabi aquest any. 
Per altra part també hem de tenir en compte que a través de l’assessorament jurídic, al 
qual vostè també ha fet esment, en matèria d’habitatge s’han arribat a formalitzar 
múltiples acords en resultat de lloguer social de les entitats bancàries cap a les 
persones afectades, així com múltiples suspensions dos procediments de llançament 
en matèria hipotecària. Però en la sessió de Ple de data que vostès també a la moció 
hi feien referència, de 20 de febrer del 2014, es va aprovar la moció per a la sanció 
dels immobles permanentment desocupats. La finalitat de l’aprovació va ser pressionar 
a les entitats bancàries, i segons les gestions amb les entitats bancàries portades a 
terme, s’està complint aquest objectiu de l’Ajuntament d’Olot, ja que realment s’estan 
realitzant lloguers socials, tenint en compte que la imposició d’aquestes sancions 
comportaria un procés administratiu llarg i costós per a l’administració, la prova està en 
què grans municipis de Catalunya, com poden ser Terrassa, Girona, Barcelona i 
Granollers poden assumir aquest cost, però a dia d’avui sense obtenir-ne resultats 
positius. Hem tingut en compte i reflexionat de quin és l’objectiu d’aquesta sanció, que 
és l’incompliment  de la funció social de l’habitatge, fet que en les negociacions que es 
realitza amb les entitats bancàries  particularment, amb els ciutadans, venen essent 
satisfactòries.  
La decisió de no sancionar les entitats bancàries, òbviament és una opció, i des de 
l’Ajuntament optem –sempre que és possible i històricament ens ha donat un bon 
resultat– per la negociació, ja que moltes vegades la sanció no és factible o és molt 
complicada.  
A la vista de la recent normativa exposada, cal concloure que els ens locals disposem 
d’un ampli ventall de competències en matèria d’habitatge, destacant l'adopció de 
mesures en cas d’incompliment de funció associada a la propietat, i/o utilització 
anòmala dels habitatges previstos a la llei del dret de l’habitatge. Aquestes podrien ser: 
l’obertura d’expedients per la utilització o situació anòmala dels habitatges, 
competències inspectores, imposició de multes coercitives no sancionadores, impulsió 
de polítiques de foment per potenciar la incorporació al mercat de lloguer dels 
habitatges buits o permanentment desocupats, cessió d’habitatges buits per a la seva 
gestió pública en règim de lloguer, impulsió d’altres mesures per incentivar l’ocupació 
dels habitatges i penalitzar la desocupació injustificada –incloses les fiscals–, iniciació, 
tramitació i imposició amb caràcter general de les sancions administratives establertes 
a la Llei del dret a l’habitatge.  
És per aquest motiu i per tot això que hem exposat, que donarem suport a la seva 
moció i per tant hi votarem a favor, tenint en compte que el procediment administratiu 
per a la imposició de sancions administratives d’habitatge buit o permanentment 
desocupat, requereix per a la seva correcta finalització, de l’aprovació d’un programa 
d’inspeccions, que seria el  procediment sobre la verificació d’habitatges buits, amb la 
finalitat de detectar l’existència d’habitatge buit i aconseguir la seva mobilització a un 
mercat per part de la propietat el titular real d’atribució del dret de l’ús sobre l’immoble, 
en el marc de la Llei 18/2017, de 28 de desembre, del dret de l’habitatge. Igualment 
s’anirà actualitzant al cens municipal d’habitatges buits –vostè també hi  ha fet 
referència– a través de les dades que puguin ser facilitades per l’Àrea d’Informació del 
Territori de l’Ajuntament, en funció d’aquesta informació, i en funció de com anem 
aconseguint aquesta informació i la puguem anar actualitzant, s’estudiarà la possibilitat 
d'efectuar un treball de camp més exhaustiu i molt més detallat. 
 
Intervé la Sra. Tresseras. En tot cas agrair al Sr. García per reforçar la moció i parlant, 
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evidentment no som els únics; tenim molt clar que el tema de l’habitatge el compartim 
tots i totes, i que tots entenem que és un dret fonamental i que l’administració el que 
ha de fer és garantir-ne la seva funció social. Per tant evidentment, la lluita és 
compartida. 
Als companys socialistes, també agrair-los molt l’aprovació de la moció. I el fet d’haver 
tret aquest punt doncs, sí, hem tingut una mica més de cintura. Però en tot cas 
nosaltres no hem dit que siguin vostès concretament els que bloquegen les polítiques 
d’habitatge, però és veritat i nosaltres considerem, que vostès no s’hi vegin reflectits, 
que l’actual bloqueig ve donat per un triumvirat en el qual hi ha el PSOE, i per tant 
doncs si no se’ns ha dit el contrari, el Partit socialista hi té una part; jo no dic vostès i 
vostès evidentment sempre han volgut desmarcar se, els tres regidors d’aquesta 
d’aquest Ajuntament, però és evident que en aquestes circumstàncies –com diem tots 
aquests dies– l'equidistància no s’entén, i les mitges tintes menys. En tot cas no 
volíem fer èmfasi en allò que ens divideix, allò que ens separa i que i no estem 
d’acord, al contrari, a les polítiques socials i d’habitatge i per això ens semblava que 
era important treure aquest punt.  
Amb els companys d’Esquerra, estem també molt d’acord amb el que heu comentat 
dels bancs; els hem rescatat amb diners públics i no han tornat ni un euro, ni un duro, 
ni un cèntim, ni una pela, i a sobre no els podem multar. Són com els intocables. Amb 
un rescat públic, com hem fet amb la banca, el banc dolent que té tants habitatges 
buits i que l’hem rescatat tots amb els  nostres diners, i que encara hàgim de seguir-los 
el cuento. A partir del 21 o el 22 la CUP té molt clar que començarem a expropiar, de 
manera forçosa i sense compensació, tots els pisos en mans del banc dolent, sense 
excepció, i això ho tenim claríssim. Per posar-los a disposició i lloguer social. Per tant 
si guanyem, que guanyarem això és un dels nostres decrets de la dignitat, i aquest és 
bàsic, és un dels claus.  
I pel que fa al PdeCAT, també agrair el regidor, Sr. Alcalde, la seva predisposició.  
En tot cas, no és qüestió ara de dir qui ha fet més i qui ha fet menys, ja fa dos anys i 
mig que ens coneixem i que estem en aquest Ajuntament i vostès han fet el que han 
fet, i nosaltres de la CUP els hem dit el que els hem dit, i de les seves polítiques 
d’habitatge mai els hem dit que ens agradessin, ni mai ens ha semblat que ho fessin 
tal com nosaltres creiem que s'ha de fer. Que no vol dir ni bé ni malament, sinó que 
estem aquí, som plurals, som l'oposició, i diem les coses com ens semblen i com 
haurien de ser aquestes polítiques d’habitatge.  
Les dades que comenta són flagrants, és a dir, vivim en aquest model de societat tan 
sarcàstic que abans deia el regidor Sr. Berga, aquest sarcasme, aquest cinisme que 
resulta que tenim pisos buits i gent que no té pis. Són aquests paràmetres a què ens 
ha portat aquest model capitalista, ens fa viure situacions totalment surrealistes. I per 
tant d'aquests 1.300 i que ara quan fem el cens el podrem actualitzar, tenir-ne vuit, nou 
o deu anys són engrunes i nosaltres sempre hem dit que no volem les engrunes; 
nosaltres volem el pa sencer. I per tant el pa sencer és tot allò que se’n diu 
popularment “la carne en el asador” i començar a cremar.  
Què han fet? Han fet. Què podien haver fet més? Podien haver fet més. De fet 
aquesta moció, com deia, quasi de supervivència. Tant de bo, com deien els 
companys, tinguéssim polítiques d’habitatge  que no haguéssim de dependre 
d’aquestes lleis que van a salvar, o tinguéssim un bon parc d’habitatge públic de 
lloguer social, i garantir, des de l’administració el dret a l’habitatge, tant de bo 
tinguéssim això. Però s’han anat elaborant una sèrie de lleis perquè la bombolla 
immobiliària ha estat tan bèstia; el tema de l’habitatge ha estat tan escandalós des del 
2009 amb aquesta crisi que ens han venut, que ha estat una autèntica estafa, que és 
clar, l’habitatge ha estat el més mal parat i sobretot la gent: la gent que han desnonat, 
gent que viu en infrahabitatges, gent que viu en condicions pèssimes i paupèrrimes i 
que a més a més no estem garantint aquest dret. 
L’altre dia el Sr. Pablo Feu ens ho deia, a les conferències: el que estem vivint  no és 
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normal, poseu-vos-ho al cap, això no és normal. Vivim unes circumstàncies i unes 
situacions completament anòmales, que ens hi ha portat aquest sistema al qual hi hem 
contribuït tots plegats i que requereix, o que aturem la màquina i que comencem a 
transformar i a pensar d’una manera diferent, o això ens portarà altre cop a una 
bombolla immobiliària, a nous desnonaments, a que guanyi el privat, a l'especulació, a 
posar els preus dels lloguers sobre les possibilitats de la gent. Estirar aquesta corda 
tan tensa que està cada dia dividint més la gent que té més i la gent que té menys. 
Aquests dies ho estem dient tots: aquesta és l’autèntica fractura; no si uns pensen “a” i 
els altres pensen “b”; la fractura és la pobresa, la diferència, el grau en què han estirat 
tant aquesta corda que ara hem d'anar trobant polítiques i lleis i maneres i pedaços per 
intentar solucionar tot això. I que quan tenim la llei ens la tomben; en tenim una altra, 
ens la tomben. I ens quedem amb les escorrialles, ens quedem amb les autèntiques 
engrunes.  
Per tant multar els bancs ja ho portava la moció que l’any 2014, que nosaltres no èrem 
aquí a l’Ajuntament, va aprovar aquest Ajuntament sense el suport del PP, que deia 
que a partir de la Llei d’habitatge 18/2007 es multarien els bancs i va ser una 
proposició per part de la PAH. I des del 2014 fins al 2017 els números són pèssims. O 
sigui els deures els han suspès. Això no vol dir que a partir d’ara, si hi ha un canvi, hi 
serem. Com deia el company, Sr. Mir, hi serem, hi serem tots. Però si hi ha hi ha un 
canvi, realment hi ha un gir, i seguirem aquest gir, si realment es compleix allò que ja 
en el seu moment vostès ja van aprovar, però que no han fet. Han fet coses: la Llei de 
tanteig i retracte, els 28 pisos, els 9, els 5, els 4; volien multar ens ho han aturat; 
volíem demanar l’expropiació forçosa, tres anys de lloguer social amb la Llei 24/2015 
va, ens girem, el temps que hem girat ja ens l’han tornat a tombar; la 4/2016 ens l’han 
tornat a tombar. Però ja és qüestió de posar-nos-hi de debó.  
I ho seguirem, estem contents però l’alegria ens dura poc, perquè l'emergència és molt 
alta. Per tant estem contents, però estem expectants. Seguirem al peu de la lletra tot 
aquest procediment, cal tenir el cens; no un treball, cal tenir un cens de la nostra 
realitat en temes d'habitatge i d'habitatges buits, cal tenir ho radiografia i cal a partir 
d’aquesta radiografia, aplicar les polítiques que entre tots, de veritat que estirem la mà 
i els hi donem la mà si realment veiem un canvi en la seva estratègia política, tenen la 
nostra paraula i tenen la nostra mà i el nostre suport. Perquè és això el que venim a 
aconseguir. Aquest és un dels nostres objectius i ens sembla que avui aquí hi ha un 
impàs, avui hi ha un canvi, avui hi ha una moció aprovada; no és res nou, perquè ja la 
teníem aprovada, però és igual, hi tornem. Vostès van dir “no volem aprovar mocions 
si no les poden complir”, ho van dir, i ara ja anem a mocions molt concretes. 
Per tant  agrair a tots els grups l’aprovació d’aquesta moció.   
 
Intervé el Sr. Jordi Alcalde. Només un parell de coses. Òbviament les mocions que 
aprovem és per complir-les, i un dels motius perquè en alguna ocasió anterior no 
s’havien aprovat és perquè creiem que no les podríem complir. Aquest va ser un dels 
motius pel qual li vaig demanar, perquè hi havia un dubte legal, si hi havia la 
possibilitat de treure el punt u.  
Una mica la meva explicació no ha estat per penjar-nos floretes ni molt menys, ni dir 
que tot ho fem molt bé, perquè òbviament tan sols que hi hagi un pis buit, vol dir que la 
feina no la fem al cent per cent bé. Senzillament ha estat per posar una mica de 
manifest tota la feina que s’està fent des de ja fa molt de temps i que creiem que 
nosaltres portem un fil conductor. Almenys és la nostra intenció. I per molt que ens 
agradi o ens pugui desagradar, creiem que hem de complir la llei: hi ha certes coses 
que la llei ens permet i nosaltres ho tirem endavant, que llavors hi ha hagut 
suspensions d’aquestes, òbviament en això no hi podem anar endarrere. El que passa 
que sempre que fem una acció, intentem complir la llei, que és òbviament el que se’ns 
demana.   
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Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
19.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’OLOT EN COMÚ SOBRE EL BO SOCIAL I 

LA SEVA REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2017030246     
Núm. expedient: SG022017000051 
 
El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat recentment el Reial Decret 
897/2017 de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo 
social i altres mesures de protecció pels consumidors domèstics d’energia elèctrica, 
promogut pel Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 
 
Aquest reial decret regula les condicions per poder obtenir descomptes en la factura 
en funció de determinades circumstàncies i estableix les situacions en les que el 
subministrament serà considerat essencial, la qual cosa impedeix el tall del 
subministrament. 
 
El bo social és un mecanisme que va ser creat l’any 2009 per, en teoria, protegir les 
persones consumidores vulnerables. Amb motiu de la sentència del Tribunal Suprem 
del 24 d’octubre del 2016 que declarava inaplicable el règim de finançament del bo 
social i obligava a indemnitzar les elèctriques a raó de gairebé 200 milions d’euros per 
any. 
 
El nou RD 897/2017 defineix diferents graus de vulnerabilitat: consumidor vulnerable 
que obté un 25% de descompte en la factura, consumidor vulnerable sever amb 
descompte del 40% i consumidor en risc d’exclusió social a qui no es pot tallar el 
subministrament d’electricitat en cas d’impagament. 
 
Aquest nou Bo Social malgrat haver incorporat el criteri de Renda que es reclamava, 
ho fa establint límits de renda molt baixos i utilitzant a més un indicador com és 
l’IPREM que està força per sota de l´indicador renda utilitzat a Catalunya per a 
l’atorgament d’ajuts públics (IRSC). Uns límits que es veuen agreujats per l’establiment 
addicional de consums d’electricitats màxims (per sobre dels quals no s’aplicarà el 
descompte corresponent) segons la composició de les llars, que se situen molt per 
sota dels consums mitjans que reconeix Red Elèctrica Espanyola. 
 
Una de les primeres conseqüències que tindrà l’aplicació d’aquesta norma és que 
s’evitaran els talls de subministrament a les llars sempre que els serveis socials abonin 
com a mínim el 50% de la factura. Per tant, ens trobem de nou que són els 
ajuntaments els que han de seguir transferint diners públics a les empreses privades 
subministradores. 
 
També cal tenir present que l’actual legislació sobre pobresa energètica a Catalunya, 
mitjançant la Llei 24/2015, de mesures urgents contra l’emergència habitacional i la 
pobresa energètica, estableix el “principi de precaució” per evitar el tall de 
subministrament d’aquelles llars identificades com a vulnerables des dels ens locals. 
Un principi que desapareix en la major part dels perfils que marca el nou RD 897/2017. 
Per tant, i atenent a que a Catalunya la legislació actual és força més garantista que la 
legislació proposada per l’Estat en aquest àmbit, cal tenir en compte la desprotecció a 
la que es poden veure abocats un nombre important d’usuaris i usuàries en actual 
situació de vulnerabilitat. 
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A més, l’impacte pressupostari d’aquesta mesura no preveu cap cost pel Ministeri que 
promou aquest reial decret. Aproximadament unes 900.000 famílies a tota Espanya 
poden considerar-se dintre dels requisits de consumidors en risc d’exclusió social. Les 
elèctriques informaran els seus clients que acudeixin als Serveis Socials i si aquets 
abonen el 50% de la factura no es produirà el tallament del servei. Amb tot això la 
pressió que tenien fins ara les elèctriques es trasllada als Serveis Socials dels 
ajuntaments. 
Segons l’Associació de Gerents i Directors de Serveis Socials d’Espanya les 
conseqüències seran importants: 
 

1. Un important impacte pressupostari en els ajuntaments, ni previst ni acordat. 
2. Els Pressupostos Generals de l’Estat del 2017 no van contemplar l’impacte 

d’aquesta mesura. L’impacte pot arribar fins els 300 milions d’euros quan els 
ajuntaments i comunitats autònomes destinen 3.500 milions d’euros. 

3. Les condicions dels diferents graus de consumidor vulnerable s’apliquen per 
any natural i per tant els serveis socials hauran de vigilar els canvis de 
circumstàncies, la qual cosa carrega més encara els serveis socials i pot 
provocar conflictes en matèria de protecció de dades. 

4. Algunes casuístiques no es contemplen com ara la monoparentalitat o les 
persones que viuen soles. 

 
Per tot això proposem al Ple Municipal de l´’ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 

 
1. Instar el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital a la derogació del Reial Decret 
897/2017 i a l’elaboració d’una nova normativa més consensuada i que estableixi un 
bo social finançat pel Govern de l’Estat i per les empreses elèctriques. 
 
2. Instar el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital a que redefineixi amb criteris 
professionals i socials la condició de vulnerabilitat de les famílies incloent-hi 
casuístiques d’exclusió no contemplades com ara la monoparentalitat o la soledat. 
 
3. Demanar al Govern de l’Estat que inclogui dintre del bo social altres energies 
susceptibles de talls de subministrament per impagament en llars vulnerables com ara 
el gas. 
 
4. Comunicar aquests acords al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i a les associacions de veïns de la ciutat. 
 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquest passat mes 
d’octubre el Consell de Ministres ha aprovat el reial decret que regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors 
domèstics d’energia elèctrica. Aquest real decret regula condicions per poder obtenir 
descomptes en la factura, en funció de determinades circumstàncies i també les 
situacions en  les quals no es pot tallar el subministrament. Aquest bo social, malgrat 
incorporar el criteri de renda, com reclamàvem, es fa establir uns límits de renda molt 
baixos, de tal manera que també persones amb baixos ingressos quedarien fora 
d’aquesta llei. I de fet, utilitzen un indicador que és l’IPREM, que és diferent del de 
Catalunya i que és més baix.  
A Catalunya la nostra legislació actual es força més garantista que la que queda 
recollida en aquest reial decret, i ara, perquè se’n facin una idea, les elèctriques 
hauran d’informar els seus clients que acudeixen als serveis socials, i si aquests els 
abonen el 50 % no es produirà el tall. És a dir, que la pressió en lloc de tenir-la les 
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companyies elèctriques com la tenen ara, es produirà als serveis socials. I de fet, 
l’Associació de gerents de Serveis Socials a nivell de l’estat, considera, primer que és 
un impacte important en l’economia dels ajuntaments, que no estava previst ni acordat, 
que també comportarà més feina pels serveis socials per tot el tema de protecció de 
dades, el fer aquest tipus de gestions, i hi ha algunes casuístiques que no es 
contemplen en aquest reial decret, com no tenir en compte les famílies monoparentals 
o les persones que viuen soles.  
A continuació el Sr. García llegeix els acords que la moció proposa acordar.  
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres aprovarem la 
moció. És veritat que la llei catalana és molt més garantista i per tant, tot i que també 
el Tribunal Constitucional la va voler anul·lar, l’article 6 sobre la pobresa energètica no 
el van tocar. Però és veritat que també com deia hi ha alguns dèficits, com el tema de 
les famílies monoparentals o persones que viuen soles que no hi entren. També és 
veritat que s’ha d’anar renovant cada dos anys, que a nivell de procediment i tècnic té 
aquest handicaps, el que també ens fa més ràbia a nosaltres és veure aquests anuncis 
que fan a la televisió, d’aquestes empreses que parlen de pobresa energètica i 
aquestes macro companyies, que evidentment se la passen pel forro, perdoneu 
l’expressió.  
Tant de bo el dia 22 no hàgim de demanar a cap tribunal ni a cap govern espanyol 
aquestes mesures, perquè ens les autoregularem nosaltres, perquè el tema de 
l'energia i els temes bàsics, com nosaltres proposem ens els administrarem, els 
municipalitzarem. Creiem que hem d’anar per aquí i deixar de començar a demanar 
favors i hem de començar a transformar aquesta realitat, i només ho podem fer si som 
capaços de pensar que un altre model és possible, perquè el model energètic del qual 
venim –energètic, habitacional, de pobresa– és un model existencialista de pedaços. 
Hem de trencar amb això i podem trencar amb això, perquè hi ha moltes altres 
maneres. I si no creuen, que ens ho deixin provar. I si ens diuen utòpics que ens ho 
deixin provar i demostrar que hi ha una altra manera, perquè si no, estem 
constantment fent això: pedaços, demanant, suplicant. I ja n’estem tips i tipes de 
demanar permís per existir, demanar permís per ser justos, per construir un país a la 
mesura i a la nostra mida i just, i ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou que hàgim d'estar 
constantment depenent dels bancs, d'aquestes empreses energètiques, i de tot aquest 
Ibex35 i de tota aquesta parafernàlia i de tota aquesta manera de fer política. És 
veritat, ja n’hi ha prou, ens passem moció rere moció demanant engrunes i demanant 
dret a existir; hem d’acabar d’una vegada amb tot això i hem de proposar una 
transformació social gran i valenta, i una de les quals passa per aquí, i garantir els 
drets bàsics de les persones. I això passa per aquí: per deixar de claudicar i demanar i 
per construir una realitat i que no ens diguin més utòpics, perquè no és utopia, i a la 
utopia s’hi arriba caminant, com diu Galeano. Per tant hem de ser capaços de 
transformar tot això, i  tant de bo no hàgim de reclamar més i suplicar més a partir del  
22. Perdoneu, m’he tornat a exaltar amb aquest tema.   
Aprovem la moció, i com dèiem, hi ha alguns dèficits, hi ha algunes peces que caldria 
millorar molt, però en tot cas hem de garantir aquest bloc d’ajut. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Agrair al Sr. García la 
presentació d’aquesta moció. Nosaltres estem al costat d’aquest tipus de polítiques, 
evidentment, i per tant votarem a favor d’aquesta moció, seré molt breu. 
Sra. Tresserras, la campanya electoral s’acaba d’aquí a dues hores, per tant, li 
demano brevetat si us plau perquè ens té aquí sacrificats. En tot cas, votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Aquest és un exemple 
paradigmàtic que explica perquè alguns dels que som aquí, som independentistes, em 
sembla que justament la independència per intentar no haver de demanar permís per 
ajudar a la nostra gent. Hi ha el cas de la pobresa energètica com molts d’altres, com 
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els que citava la Sra. Tresserras són exemples concrets de la ineficàcia i l'estupidesa 
que significa que cada vegada que vulguem ajudar els nostres, ens trobem amb topalls 
de tota mena i problemes, i coses pitjors que aquestes. Per tant celebro que acabem 
essent capaços d’aprovar aquesta moció, espero, que la iniciativa sigui vostra, perquè 
entenc que això us ajudarà també a veure justament les raons per la qual mateixos 
nosaltres volem tenir una república i un país on ens puguem manar nosaltres 
mateixos. 
 
Intervé el Sr. Berga, portaveu del grup municipal PdeCAT – DC. Aquesta també em 
penso que s’aprovarà per unanimitat, nosaltres també votarem a favor d’aquesta 
moció, que a més a més és dificilíssima de portar a la pràctica, perquè en definitiva el 
que fa aquest decret és desresponsabilitzar el Ministerio d’Energia, desreponsabilitzar 
les elèctriques amb els seus beneficis milionaris anuals i traslladar tota la 
responsabilitat als ajuntaments, com sempre, que bàsicament aquest decret és que 
una persona que té problemes per pagar el rebut de la llum, que vagi a Serveis Socials 
i que si Serveis Socials paga el 50 % d’aquest rebut, no li tallaran. Bàsicament el que 
diu aquest decret, simplificant-ho, és això: traslladar tota la responsabilitat als Serveis 
Socials, en fi, un nyap més.  
Completament d’acord i hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. García per agrair les paraules dels regidors i el vot favorable.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 

20.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. García. 
 
APARCAMENTS PER A BICICLETES EN EDIFICIS MUNICIPALS.- He observat en 
pocs dies la circumstància que potser ciutadans que venen a fer algun tràmit a 
l’Ajuntament, i que deixen les bicicletes aparcades com poden per les parets del nostre 
Ajuntament. Llavors em sembla potser una obvietat, que primer estem per una 
mobilitat sostenible i això ho fem amb moltes polítiques de l'Ajuntament, en canvi petits 
detalls en la Ciutat dels detalls, com aquest, no existeix.  Llavors demanaria que 
aquesta situació es corregeixi el més ràpidament possible perquè és l'Ajuntament, 
però també em sembla que caldria estudiar una mica tots els edificis municipals i que 
el volum de persones que hi puguin accedir, es pugui acordar al final un pla, d’on cal o 
no cal instal·lar aquesta tipus d’instal·lacions.  
 
Respon el Sr. Gelis. L’aparcament de bicicletes de l’Ajuntament, potser sí hi ha 
bicicletes aquí a la façana, però just a l’altre costat, al carrer Bisbe Guillamet, hi ha 
molt aparcament de bicicletes. En tot cas no està ple mai, potser és una qüestió de 
civisme i de deixar-la allà on toca que no pas de manca de lloc on poder deixar la 
bicicleta. En tot cas li direm a la Policia Municipal que ho vigili una mica i informi a les 
persones que les deixen mal situades, aquí davant de la façana.  
 
Intervé el Sr. García. 
 
RECLAMACIÓ FINANÇAMENT ESCOLES BRESSOL.- Una pregunta o petició. 
Aquests dies ha sortit a la premsa com diferents ajuntaments quan la Generalitat va 
optar per no fer front a la seva obligació de les escoles bressol, el terç que havia 
d’aportar, diversos ajuntaments en el seu moment van posar una reclamació, 
reclamació que aquests dies ha estat públic que se'ls ha acabat donant la raó. Algun 
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ajuntament de les comarques de Girona, amb una quantitat importantíssima de diners. 
Per tant, una pregunta és si el nostre Ajuntament va fer algun tipus de reclamació. Si 
no es va fer, mirar si en aquests moments encara hi som a temps de fer algun tipus de 
reclamació, potser per temps algunes coses no i altres sí. En tot cas que s’interessi per 
aquest aspecte, perquè entenc que és obligació de l’ajuntament de qualsevol color 
polític vetllar pels interessos dels seus ciutadans i si podem tenir uns majors ingressos 
per fer polítiques a la nostra ciutat, em sembla que és la nostra obligació. 
 
Respon el Sr. Berga.  M’haurà de permetre que m’informi, fa tants pocs dies que ho 
porto, i com que és una decisió que es va prendre abans que assumís la regidoria, 
m'estimo més parlar amb el director de l'àrea i ja li faré arribar la  informació. 
 
Intervé el Sr. García. 
 
VEÍ CARRER CARNISSERIES.- Un ciutadà que té una finca que està al carrer 
Carnisseries d’Olot, és a dir, al nucli antic, li han succeït en poc temps dues coses. La 
primera fa una mica més de temps, en una façana se li va  posar, sense demanar 
permís l'Ajuntament, una instal·lació elèctrica; és una façana on si aquesta persona 
decideix posar un negoci, hi hauria d’anar un aparador i aquesta instal·lació no hi pot 
anar. I ara fa molt pocs dies, cosa que em sembla, ja està corregida, però no sé si per 
el patinatge o per alguna altra circumstància, es va fer un muntatge a l’entrada 
d'aquest edifici, amb la qual cosa pràcticament no podia entrar a casa seva; cosa que 
després es va corregir. Llavors dues coses: una, suposo i espero, que s’atengui les 
dues peticions d’aquest ciutadà. I  dos, contínuament els darrers temps estem parlant 
de potenciar, protegir, estimular la rehabilitació del nucli antic; aquest tipus de coses 
em sembla que més aviat va en sentit contrari. Per tant, la correcció primer, perquè és 
un dret d’aquesta persona. Però en segon lloc aquest espai, necessita encara, si cal, 
una sobreprotecció. 
 
Respon el Sr. Gelis. Pel que respecta al carrer Carnisseries i en concret al quadre 
elèctric, al que es referia, sí que és veritat que el propietari d’aquest edifici que vostè 
diu va venir a l’Ajuntament a primers d’any, el mes de febrer, no concretament ell sinó 
una advocada que va fer venir aquí per aquesta qüestió. Va parlar amb responsables 
d’Urbanisme i varen arribar a un principi d'acord d’intentar buscar una solució, 
reconeixent que això és un quadre que fa moltíssims anys, que és el que dóna servei a 
la plaça Major i que posteriorment s’hi van afegir uns altres elements d’il·luminació. 
Posteriorment va venir el mateix propietari aquí el mes d’abril d’aquest any, li vàrem fer 
una proposta d’on podíem ubicar això, perquè ell vola fer obres a l’edifici, que 
finalment no va fer. Li vàrem fer una proposta d’on ho podíem ubicar, quina era la 
solució, li vàrem fer uns plànols, inclús ens va demanar uns pressupostos. Es va 
emportar tot això i ens va dir que ja ens donaria una resposta. La resposta ens va 
arribar el dia 15, o sigui divendres passat, en forma d'una instància en la qual deia no 
acceptava la proposta que li havíem fet. A partir d’aquí haurem de buscar alguna altra 
solució.  
La queixa, des del meu punt de vista, li ha fet arribar, no crec que tingui molt de 
fonament des del punt de vista que ell tenia tota la informació que necessitava i la 
proposta que havíem fet des del mes d’abril i que la resposta ens ha arribat fa quatre 
dies.   
 
Intervé el Sr. Vayreda. En quant a la pista de gel, de fet aquest senyor no viu en 
aquest edifici, això és el primer. Per tant, tot i que pot entrar, és un edifici 
desgraciadament abandonat. Vàrem parlar amb ell. Sí que jo també li vaig transmetre 
que si per desgràcia l'any que ve, tenim  aquests dos edificis –l’antic del Levi's i el 
seu– buits, podem traslladar l'espai de la pista de gel un any a cada banda. Però és 
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que de moment, desgraciadament fa anys i anys que és així. I tant de bo, si l'any que 
ve o aviat hi té un comerç, tant de bo tinguem un problema de saber on col·loquem la 
pista de gel perquè voldrà dir que hi haurà un altre comerç a la Plaça Major, però de 
moment estan tancats i per tant ens sembla que la pista dóna prou dinamisme i 
aquesta és la situació.  
 
Intervé la Sra. Descals.   
 
COSTOS PROGRAMA PATINATGE TV3.- Hi ha un tema del programa de TV3 que va 
fer de patinatge, que vàrem demanar els costos, que ens van dir que ja ens ho dirien, 
a veure si ens ho poden dir.  
Respon l’Alcalde. Em sap greu que no els hi hagi arribat la informació, perquè sí que la 
tenim recollida i me l’han passat ara mateix. En concret, la gravació de TV3, lloguer, 
muntatge i desmuntatge de la pista 2.196 euros; les grades supletòries amb capacitat 
per a 594 persones, 250 a les grades existents i 344 persones altres a les grades que 
varen muntar, 4.644 euros;  de contractació de personal de pavelló a càrrec d'Esports, 
1.007 euros. En total ens ha costat a l’Ajuntament 7.847,41 euros, que nosaltres 
considerem que estan molt ben gastats.  
Quan tinguem el dia exacte que es farà el programa, els hi passarem la informació. 
 
Intervé la Sra. Descals.   
 
DESPATX GRUP MUNICIPAL.- Avui ens hem trobat aquí fora parlant amb l’oposició 
sobre els despatxos, perquè ens trobem que nosaltres no necessitem un despatx, 
perquè no venim mai, i ja ho fem molt al local. Però sí que necessitaríem que estigui  
una mica a punt, perquè de vegades ens trobem que l’ordinador ens l’han desmuntat, 
de vegades no el tenim; ens ha passat més d’una vegada. I només demanem que es 
tingui en compte; que venim aquí el dia del Ple i el dia abans, i que almenys hi hagi 
l’ordinador perquè puguem treballar-hi, simplement, no demanem res més. Només era 
que algú ho tingui en compte.  
 
Respon l’Alcalde. Intentarem solucionar-ho. Tant de bo haguéssim pogut fer les obres 
que volíem fer, no hem pogut fer-les, no tenim més espais. Intentarem que no passi, 
que tinguin l’espai en condicions i es puguin reunir. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. 
 
CARTIPÀS.- Un prec. Nosaltres ja sabeu que tot ho parlem per assemblea i que tot el 
que se’ns diu a la Junta de Portaveus o a la Comissió Informativa, ho debatem junts, i 
això ja sabeu que és una praxis que venim fent.  L'altre dia el regidor Sr. Josep Berga 
ens va comentar, ens donava l’opció de que ens semblava fer algunes reunions 
informatives de cares a plantejar-nos els plens, i de cara a plantejar-nos els punts del 
ple que potser calia saber prèviament si ho vèiem bé o si no ho vèiem bé, punts 
complexos, per tal de parlar-ne abans, generar un consens, sobretot si eren punts que 
a vostès els hi requeria molta feina, i que de cop i volta ara es troben en minoria, i per 
tant intentaven garantir o saber una mica la línia de vot dels grups de l’oposició. 
Nosaltres en vàrem parlar i ens sembla que si bé l’oferta és interessant, els hi volem 
fer un prec o una proposta, de dir que a nosaltres ens sembla que aquesta és la gràcia 
de fer política: parlar-ne de les coses, veure les opcions, tenir la informació –això és 
bàsic, perquè sense informació és molt difícil prendre decisions encertades– i tenir 
temps, sobretot, per poder-la traspassar a la nostra assemblea; fem assemblees 
obertes, per tant pot venir qui vulgui sempre de la ciutat, i llavors poder prendre una 
decisió, i poder arribar a algun pacte o a un consens, o si no divergir, que tampoc 
passa res.  
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Però ens sembla que aquesta praxis, ens sembla que de la manera que porten 
treballant –no és una crítica però és una observació–, se’ns fa molt difícil amb els seus 
tempos, en què potser per volum de feina o perquè sempre ho venen fent així, de 
vegades el debat i tenir la informació de les coses i parlar-ne i veure el nostre 
posicionament, no es pot donar per unes circumstàncies, que la Junta de Portaveus és 
un divendres, la Informativa és un dilluns i el Ple és un dijous. I amb aquests temps és 
impossible llegir, prendre decisions i fins i tot arribar a pactes. 
Per tant el que els proposem i els hi fem un prec, és que si el que havien pensat era 
fer unes reunions, aquest ritme de reunions sobretot quan s’acosta un ple, per saber 
certs posicionaments de cares al Ple, quin serà el posicionament de la CUP, en aquest 
sentit no volem afegir-hi més reunions perquè seran absurdes; m’agradaria comentar 
als companys d’ERC que és veritat que el tema de la plaça del Mig, malgrat nosaltres 
l’hem aprovat, teniu molta raó, però és una peça clau i en això sí que ens hem vist una 
mica interpel·lades. Que teniu completament raó, d’aquelles coses, si d’una banda 
demostren aquesta voluntat d’intentar parlar amb nosaltres i veure els nostres punts de 
vista, que sigui certa, que sigui amb temps, que sigui amb informació, i que sigui 
volgudament. I si no és així, de cara a nosaltres continuarem fent la nostra feina i 
venint a buscar els papers a última hora i trobant-nos o no trobant-nos i intentar fer 
aquí el paper més digne possible.   
 
Respon el Sr. Berga. Hem de trobar un espai on sigui possible debatre prèviament els 
temes que considerin els diversos grups que són importants i que van al ple. És a dir, 
fins i tot si hi ha un tema que en un moment puntual es veu que queda tan poc temps 
que no s'ha pogut discutir i se'ns diu obertament, mirarem si es pot passar al Ple 
següent, però també podríem trobar la manera que els més importants els poguéssim 
tractar una setmana abans de la Junta de Portaveus. Jo crec que trobarem una solució 
per aquests temes que ens importen a tots i que vénen al Ple.  
Que no ens passi com avui amb l’ARE, que la regidora Sra. Anna Descalç deia perquè 
no ens ho explicaven; per nosaltres era una cosa tan poca cosa, que no ens ha 
semblat ni que pogués ser del seu interès, per dir-ho d'alguna manera.   
 
Intervé l’Alcalde. Només volia fer referència en el tema de la informació als grups: una 
cosa són els punts que van al Ple i l’altra cosa és la informació. La informació la fèiem 
cada dijous i la fèiem quan estàvem en coalició amb el PSC i per tant teníem majoria i 
estabilitat de l’equip de govern, i ja fèiem cada dijous la reunió, i la continuarem fent i 
aquí podem posar-hi el tema que vulguin. Si n’hi ha algun que a nosaltres se’ns passa, 
ens ho demanin i passarem informació i ho muntarem perquè puguin venir. Però això 
ja ho veníem fent abans i és la mateixa voluntat de passar la informació. 
Els temes que van a Ple els discutim just la setmana anterior, segons una reunió que 
fem amb Gerència, amb Secretaria i amb Intervenció, si el tema està a punt o no està 
punt, si hi ha tota la documentació. I per tant tenim aquella setmana, una altra cosa és 
que els hi demanem que en podem parlar per saber el sentit del vot, això és una 
dinàmica. Però la informació de qualsevol tema de ciutat, jo crec que ja estava 
muntada, que era la reunió dels dijous i que d’alguna manera va anar decaient, o 
perquè no hi havia temes o pel que sigui, però nosaltres estem absolutament disposats 
a continuar parlant els dijous amb tots els grups, com els hi ha dit el Sr. Berga. 
 
Intervé el Sr. Mir.  
 
TAULA MIXTA DE PLANIFICACIÓ.- L’Alcalde al principi ja ha comentat que van fer la 
Taula mixta de planificació, i ha avançat algunes de les decisions entorn d’obres que 
es van acordar allà. La meva pregunta anava més en la idea d’oferta educativa; no cal 
que em contesti avui, si no, m’envia la informació, de quina serà l’oferta per al proper 
curs de primària i secundària, si els cicles formatius es preveu alguna incorporació a 
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algun cicle nou o no. Una mica d’informació a l’entorn de la Taula mixta.  
 
Respon el Sr. Berga. Efectivament, la Taula de planificació ja es va reunir, la setmana 
passada. Les novetats que hi haurà es comunicaran a les direccions dels centres tant 
de primària com de secundària, la primera setmana o segona màxima, de gener, i per 
tant esperem a fer-ho públic a comunicar primer a ells, en tot el que els pugui afectar, 
perquè hi ha decisions que les hem de prendre plegats. De seguida que tinguem 
aquestes decisions preses, els hi faré arribar la informació.  
 
Intervé el Sr. Mir.  
 
REUNIÓ ESCOLA D’ART SOBRE EL PIAM DEL NUCLI ANTIC.- Tampoc no cal que 
me la contesteu avui. Sé que hi va haver una reunió amb l’Escola d’Art, a l’entorn del 
PIAM del nucli antic, una mica per copsar l’opinió d’una de les peces claus que tenim 
en aquella zona. Una mica com va anar la reunió, quines conclusions es van treure i 
sobretot a partir d’aquestes conclusions, cap on caminarem, pel que fa a referència a 
l’Escola i a Can Sacrest, que és la peça associada allà. 
 
Respon el Sr. Berga. El Claustre de professors va anar molt bé, és a dir vàrem tenir 
una reunió on hi havia pràcticament tot el professorat, i a més a més no va ser només 
una reunió de manifestar-nos l’opinió de qualsevol manera qui en aquell moment tenia 
ganes de parlar, sinó que prèviament van consensuar entre tot el professorat un 
document que es van fer arribar i que compartirem amb vostès a la primera oportunitat 
que tinguem, perquè realment s’hi diuen coses interessants, recullen opinions 
diferents; no és un document definitiu, en el sentit que hi ha coses que són 
contradictòries perquè allà es recull l'opinió dels 42 professors. Però és un document 
interessant i és un punt de partida de la feina que es podria fer a Can Sacrest i que a 
més a més hem d’incorporar també en els treballs del PIAM.  
Com que hi ha hagut un moment determinat que l'Alcalde s'ha compromès a explicar-
los el projecte de la plaça del Mig, també el finançament d’Olot Televisió, si els hi 
sembla incorporaré aquest tercer tema a la primera reunió que tindrem de coordinació 
de grups municipals, la que fem el dijous que recuperem a partir del a partir del gener; 
podem trobar la manera i ho compartirem, però ara m’allargaria molt explicant el que 
pensen els professors de l'Escola d’Art i jo penso que no pertoca.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
PROTOCOL GLAÇADES.- Simplement aquest matí hi hagut una glaçada important a 
la ciutat, ahir va ploure, hi havia molta aigua acumulada, hi ha hagut una glaçada 
important. I no sé si el  protocol d’actuació era el previst, per mi que s’ha actuat una 
mica tard en tirar sal i per això ha provocat alguns incidents en persones a peu o 
també amb cotxes, però també en alguna zona de la ciutat que hi ha hagut accidents i 
alguns ingressos, s’han constatat ingressos més quantitatius avui a l’hospital per 
aquestes qüestions. A veure si s’ha de canviar el protocol. 
 
Respon l’Alcalde. Jo a quarts de vuit del matí he sortit a la ràdio a advertir-ho. Ahir 
plovia, tirar sal mentre plou, la pluja se l’emporta, la sal no queda al camí. Quan jo he 
sortit a la ràdio ja hi havia gent de la Brigada tirant sal, he hagut d’anar a l'hospital a 
tres quarts de vuit, i un tractor, una d'aquestes màquines saladores posava sal a tota 
l'avinguda dels Països Catalans. El que és evident és que per tota la ciutat no hauran 
arribat. 
El problema jo crec que no és degut a protocol, el problema és que quan plou o quan 
plou al vespre, no podem enviar els tractors a tirar sal i és un problema i a la que hem 
tingut possibilitat hem posat en marxa el sistema de salar. 



 

Mod ACTS_DP06 57 

I segur que hi haurà hagut accidents, perquè realment era molt i molt perillós, fins i tot 
caminant, que és el comentari amb què m’he trobat de molta gent a l’hospital. 
 
L’Alcalde desitja bon Nadal i que l’any 2018 sigui molt millor que el 2017, i recorda que 
el Ple del mes de gener serà la tercera setmana.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart 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 


