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ACTA NÚM. 1 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 18 DE GENER DE 2018 

1a CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE201800001 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 de gener de 2018, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de 
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS 
(PdeCAT - DC), amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera 
convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria 
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC),  Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC), 
Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC), Maria del Mar Roca i Reixach 
(PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - 
DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Anna Barnadas i López (ERC), 
Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà 
i Pujol (ERC), Manel Mitjà i Batlle (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir 
Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís 
Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal 
(OeC).  
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del dia 23 de novembre. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
Intervé l’Alcalde. La primera cosa que penso que està bé que fem, i els demano el seu 
recolzament, és enviar un missatge de felicitació al Sr. Roger Torrent, un alcalde amic, 
un alcalde company de les comarques de Girona, de Sarrià de Ter, que acaba de ser 
elegit president del Parlament de Catalunya. I més enllà dels criteris polítics, desitjar-li 
tota la sort del món i felicitar-lo per obtenir un càrrec, el President més jove que haurà 
tingut el nostre Parlament, crec que està molt bé. Si els sembla bé, més enllà de les 
diferències polítiques, enviar-li aquesta felicitació i el desig que tingui el màxim d’encert 
i de sort, per escrit ja li hem fet arribar, però que el Ple li faci arribar aquest bon desig. 
Entraríem en un apartat més trist. Donar compte al Ple i per tant arribar als seus 
familiars les més sentides mostres de condol per la mort de dues persones. El Sr. 
Enric Serra, regidor d’aquest Ajuntament, pare de la d'Ariana Serra havia estat també 
regidora d’aquest Ajuntament, que va traspassar el passat mes de novembre i que 
se'ns va passar en el despatx oficial; encara que sigui amb un cert retard, crec que els 
hi hem de fer arribar el nostre condol. I l'altre del Sr. Emilio Cano, que també va ser 
regidor d’aquest Ajuntament entre el 1979 i el 1981, és a dir a l’inici de tots els 
ajuntaments democràtics i que també durant aquest mes de gener ha traspassat. I 
també crec que caldria afegir dintre aquests controls que hem de fer arribar, a la 
família de l’artista Joan Clapera Mayà, que és un artista d’aquests coneguts i 
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representatius de la nostra comarca. Per tant si els sembla bé farem arribar tots 
aquests condols, oficialment com a Ple, a totes aquestes persones.  
Tornem a saltar a un punt més positiu: fer arribar la nostra felicitació al Sr. Joaquim 
Salvi, nou rector de la Universitat de Girona. Desitjar-li molts encerts i també 
comunicar-los que ja hi he demanat hora, que jo crec que ja tinc hora per anar a parlar 
amb ell a veure si  anem millorant la implicació a la Universitat de Girona, també a la 
ciutat d’Olot i anem aconseguint que entre la Universitat de Vic i la Universitat de 
Girona, Olot tingui estudis de nivell universitari; la Universitat d'Educació a Distància 
que ja la tenim aquí, i que això pugui acabar de completar la nostra oferta d'estudis.  
I per últim doncs comentar-los que he tornat a enviar cartes als quatre empresonats 
que tenim en aquests moments a les presons de Madrid: l’Oriol Junqueras, en 
Joaquim Forn, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez. Aquesta vegada els hi hem enviat 
la carta amb paraules de suport i amb fotos de la concentració que fem que fem cada 
dilluns amb la voluntat de donar-los ànims i   fer-los arribar el nostre suport. I aprofitar 
aquest despatx oficial, que tal com vaig dir, sempre aprofitaré per demanar la llibertat 
d'aquestes persones, que crec que no hi ha dret que les mantinguin empresonades.  
En quant a entrevistes i d’activitat, són d’aquests dies de Nadal i per tant l'activitat ha 
baixat; però sí donar compte de l’entrevista amb el Sr. Albert Civit, gerent de l'Incasòl 
per diversos temes que tenen a veure amb la nostra ciutat. 
També amb el Sr. José Augusto García, que és el Director general del Consorci 
Hospitalari de Catalunya, que ens està també ajudant amb tot el tema de la renovació 
de la gerència de La Caritat; és un tema que no afecta directament a l'Ajuntament. 
Però per veure com anaven totes aquestes coses. 
I la resta són tota una sèrie d'activitats molt relacionades amb les Festes de Nadal i 
que ja he  anat explicant a la Junta de Govern Local, si vol algun aclariment en podem 
parlar. 
 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 19 de desembre :  
 

- de particulars :  6 
- d’entitats :  29  

 
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
- el dia 21, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, va recórrer els diferents 
col·legis electorals de la ciutat  i va fer un seguiment  durant tot el dia del seu 
desenvolupament.    
 
- el dia 22 de desembre, va participar de l’esmorzar de Nadal del CASG i va anar a 
felicitar el Nadal al personal, avis  i monges de la residència  de l’antic Hospital i a la 
tarda, va assistir al cagatió de la Residència Montsacopa i a la presentació de l’equip 
de vòlei que va tenir lloc al Pavelló.   
 
- el dia 23 de desembre va anar a felicitar el Nadal a les monges de la Divina 
Providència, als Pares Carmelites, als rectors de les parròquies d’Olot i a les Monges 
del Cor de Maria.  
 
- el dia 25 de desembre, va anar a felicitar el Nadal als residents dels pisos del Parc 
Nou, als residents de la Caritat i als de la Residència del Tura.  
 
- el dia 26 de desembre va assistir a la Missa de celebració dels 900 anys de la 
consagració de l’església de Sant Esteve,  
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- el dia 27 de desembre  es va desplaçar a Barcelona per assistir al Consell de 
Direcció de Catsalut. I a la tarda va assistir a la reunió d’un Patronat extraordinari i a la 
del Consell Social i Territorial de l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 
- Seguidament comenta on va assistir el Primer Tinent d’Alcalde Josep Berga durant 
els dies que el va substituir en les funcions pròpies de l’alcaldia :  
“ el dia 2 de gener va anar a felicitar el primer nadó de l’any, nascut a l’Hospital d’Olot. 
Va ser una nena que es diu Ona, que va pesar 3,780Kgs, els pares de la qual eren de 
Torelló  i el dia 3,  va fer  una visita al Llop (LLeure Olot Parc) i també va anar a visitar 
el Campament Reial ubicat a la Plaça Clarà.” 
 
- i segueix amb la seva agenda : el dia 5 de gener, vigília de Reis, va anar a esperar 
Ses Majestats els Reis de l’Orient  a les escales de Sant Esteve, on hi havia els seus 
trons, a causa de les obres de remodelació del Firal i a fer-los entrega de les claus de 
la ciutat.  
 
- el dia 6 de gener va seguir la retransmissió del programa televisiu monogràfic sobre 
patinatge artístic que TV3 havia gravat a la nostra ciutat,  un cap de setmana del mes 
de novembre. 
 
-  el dia 11 de gener es va desplaçar a Alella per assistir a una Jornada de reflexió i 
debat de l’AMI (Associació Municipis per a la Independència) i a la tarda, va presidir la 
reunió de coordinació amb els grups municipals, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.   
 
- el dia 16 de gener va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot, 
que va tenir lloc a la Gestoria Viñas-Graboleda.  
 
- i finalment ahir dimecres, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del 
Consell Rector del Consorci Hospitalari de Catalunya.  
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2017LDEC003488 al 2017LDEC003592 i del 2018LDEC000001 al 2018LDEC000103. 

 
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 : X2018000837     
Núm. expedient: SG052018000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
- Donar compte de la sentència núm. 791 de 23 de novembre de 2017 del Jutjat 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l’acord de Junta de Govern Local de 
13 de juny de 2013, i contra l’acord de 17 d’octubre de 2013, relatius a una llicència 
d’obres per a la rehabilitació i ampliació de la Canova Petita. La sentència deixa sense 
efecte  jurídic l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 13 de juny de 
2013, desestimant les peticions contingudes als escrits presentats per aquell els dies 5 
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de març i 2 de maig de 2013, així com la resolució municipal de 17 d’octubre de 2013, 
en quant va deixar sense efecte el decret de 3 de setembre de 2013, de suspensió 
provisional de les obres, i ordena, en conseqüència, l’enderroc íntegre de les obres 
executades sota aquesta llicència, havent d’incoar l’Ajuntament els procediments 
sancionadors que estimi pertinents.   
 
- Donar compte de la sentència núm. 262/17 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de 
Girona, referent al procediment abreujat 400/2016, interposat contra l’acord de Junta 
de Govern Local de 13 d’octubre de 2016 que va desestimar el recurs de reposició de 
30 de març de 2016 contra la denegació de la llicència per a la modificació del projecte 
d’ampliació del local comercial del carrer Mulleras, 10. La sentència és favorable a 
l’Ajuntament d’Olot en desestimar el recurs contenciós administratiu, i imposa les 
costes a la part actora. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Hem de donar compte de dues sentències: una que és 
contrària a l’Ajuntament, és a dir, una en que hem perdut i que estem estudiant quines 
accions s’hauran d’emprendre, en relació a la rehabilitació i ampliació de la Canova 
Petita. Ens varen demanar un permís que es va concedir, hi va haver una reclamació 
per part d’uns veïns i tot i que varem parar les obres i vàrem decretar una suspensió 
de les obres i varem mirar-nos-ho tot, ens va semblar que tot estava correcte, les 
obres es varen tirar endavant, es varen acabar. En primera instància els jutges ens 
varen donar la raó, i en el recurs a nivell del Tribunal de Justícia de Catalunya, acaba 
donant la raó a la persona demandant. De moment no hi ha més conseqüències, si 
n’hi hagués, ja faríem doncs el que pertoqui, el que ens digui el jutge perquè en aquest 
tema doncs hi ha poques alternatives. 
En quant a l’altra sentència, aquesta és favorable, torna a ser un altre contenciós 
administratiu per unes obres per una modificació del projecte d’ampliació d’un local 
comercial al carrer Mulleras. En aquesta es va emprendre una posició a partir dels 
criteris tècnics, i a pesar que hi va haver un contenciós administratiu, la sentència és 
favorable a l’Ajuntament i per tant ens dóna la raó en tots els punts. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. És sobre el tema de 
la sentència que ara en feia esment. Tenim un parell de dubtes, ens hem llegit la 
documentació; no sé si l’Ajuntament, com s’entén i com vostè ha dit, que si després de 
la suspensió es va considerar que la llicència era correcta i s’entén que per part de 
l’Ajuntament es va fer correctament, si s’han plantejat fer recurs o no, si sobre aquesta 
sentència es pot fer. També aquí en el redactat posa al final que l’Ajuntament ha 
d’incoar procediments  sancionadors que estimin pertinents, no sé si és una fórmula 
que es posa habitualment o si és un tema que està sobre la taula. I també en la 
documentació que hi havia, diu –resumeixo– que l’arquitecte municipal i el lletrat 
consideren buscar un acord de satisfacció extra processal amb la persona que va 
posar la denúncia. Si ens ho pot explicar una miqueta.  
I sobretot les preguntes són perquè ens preocupa el fet de com pot acabar afectant 
aquesta sentència a l’Ajuntament; òbviament que hi ha el particular, que no menystinc 
la situació, però el fet que la sentència és ferma digui que s’ha d’enderrocar una casa, 
que és un fet suficientment greu, això si pot tenir conseqüències per a l’Ajuntament o 
no, si estan mirant tota aquesta informació.  
 
Respon l’Alcalde. Doncs sí, hi ha possibilitat de presentar un recurs de cassació. En 
aquests moments estem esperant els serveis jurídics que ja ens havien ajudat amb les 
denúncies que s’havien presentat i amb els recursos que s’havien fet;  torno a insistir 
que en primera instància ens van donar la raó, s’està valorant jurídicament. 
Quines conseqüències tindrà per a l’Ajuntament? Doncs ara en aquests moments 
tampoc li puc acabar d’explicar perquè això és de fa pocs dies, la sentència és de  23 
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de novembre del 2017, ens devia arribar just abans d’aquests dies de Nadal i no tinc 
en aquests moments més informació. I sí, l’Ajuntament pot demanar també obrir 
alguna mena de procediment sancionador contra el promotor de les obres.  
Seguirem estrictament el que ens diguin els nostres assessors jurídics en aquest tema, 
ho portava un lletrat extern a l’Ajuntament; el tema de les denúncies sempre 
acostumem a encomanar-ho a un lletrat extern,  i veurem si presentem aquest recurs 
de cassació davant de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
veurem si és possible poder arribar a alguna mena d’acord o si és que realment hem 
d’acabar demanant l’execució de la sentència. En pocs dies, o en setmanes, tindrem 
un criteri més bén format de què és el que hem de fer. De totes maneres passa de 
vegades, que hi ha gent, que dones una llicència, algú ha fet alguna cosa que no és 
estrictament a la llicència, i després sense acabar d'arribar als tribunals els mateixos 
serveis tècnics municipals demanen l'enderroc de la part que no és legal. Hi ha  tot un 
seguit de procediments que no són estranys. Acabem de veure exactament què és el 
que es necessita fer per trobar-hi una solució aquí; jo crec que si podem arribar a 
alguna mena d'acord, sense continuar amb més denúncies, jo també estic d'acord en 
que això seria el millor. Però hem de veure quin acord és possible i exactament amb 
quines conseqüències, quina responsabilitat hi ha de l'Ajuntament, quina 
responsabilitat hi ha del promotor.  
No li puc donar més informes que això, perquè estem precisament pendents que el 
nostre advocat ens digui alguna cosa, ho consensuï primer de tot amb els tècnics i ens 
donin una informació més precisa.   
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - MODIFICACIÓ REGLAMENT CEMENTIRI 
 
Núm. de referència : X2018000928     
Núm. expedient: CM022018000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18/01/2018, relatiu a 
la modificació del reglament del cementiri en el sentit de que es podran cedir els 
columbaris Xiprer en qualsevol moment, sempre que n’hi hagi de disponibles . 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Es tracta d’una modificació del Reglament del 
Cementiri,  és una cosa molt formal, però ens sembla que és absolutament 
imprescindible i que per tant n’hem de donar compte al Ple. Té a veure amb els 
columbaris cada vegada hi ha més persones que fan servir el crematori, i guardar unes 
cendres en lloc de les sepultures típiques; cada vegada hi ha més peticions. Vàrem fer 
una primera fase de columbaris d’obra, llavors va aparèixer aquesta possibilitat d’uns 
columbaris en forma de xiprers que són d’una empresa de disseny d’Olot. Vàrem 
trobar  un espai per col·locar-los i mentrestant vàrem seguir fent columbaris d’aquests 
més tradicionals. En el Reglament del Cementiri sembla que no podríem vendre els 
columbaris fins que no hi hagués la persona morta i no s’hagués fet la incineració, i 
hem de canviar això: hi ha moltes persones que se n’interessen, i les persones 
demanen si poden garantir el fet de poder adquirir els drets funeraris. 
Sí que he aprofitat per demanar informació de com estem en aquests moments al 
Cementiri en quant a sepultures: hi ha al voltant de 7.000 sepultures al nostre 
Cementiri, i lliures n’hi ha aproximadament unes 800. Per tant ens sembla que en 
quant a sepultures no tenim massa problema de necessitar més espai o construir-ne 
més. En quant a columbaris en tenim 170, i d’aquests, lliures, en tenim 56, una part 
dels quals estan en aquests que hem d’alliberar per poder vendre a les persones. Però 
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ja està en marxa –no sé si han començat les obres o a quin punt estan– la creació de 
nous columbaris fins afegir 108 columbaris més als que tenim a disposició dels 
ciutadans que ho puguin necessitar.  
Cada any recomprem sepultures, en general a petició de persones que demanen que 
no volen continuar tenint una sepultura, pel que sigui, perquè en tenen en un altre lloc i 
no les necessiten, a un ritme d’entre 25 i 30 a l’any. L’Ajuntament, a qualsevol persona 
que ens ho demani nosaltres les recomprem i les afegim a l'estoc públic, perquè 
qualsevol persona que ho necessiti hi pugui accedir. És veritat que aquestes 
sepultures de les que disposa l’Ajuntament, en general són a les files de més amunt, 
més altes i que en canvi a les files de més avall, a nivell de vista, aquí pot ser una mica 
més difícil.  
En quant a inhumacions durant el 2017 n’hi va haver 281 i aquest és un ritme 
aproximat del que s’està fent. Des del punt de vista econòmic, no he pogut preparar 
les dades estrictament econòmiques, però en principi el manteniment global del 
Cementiri a l’Ajuntament costa uns 60.000 euros. I jo crec que el Cementiri d’Olot en 
aquests moments està ben conservat, hi ha un paquet d’actuacions, per exemple hem 
posat càmeres de seguretat perquè s’havien produït robatoris, fins i tot a l’entorn del 
dia de Tots Sants; hi ha una sèrie de càmeres de seguretat que volem ampliar els 
propers dies i que és una inversió que tenim prevista. Com també s’ha estat parlant de 
la necessitat d’ampliar una mica la Sala Polivalent; el que la gent coneix com la capella 
del Cementiri; que no és directament una capella sinó que és una sala polivalent.  Aquí 
hi ha qüestions urbanístiques i d’inversió. 
Hi ha  tres o quatre petites coses que sí que hauríem de fer una inversió i estem en 
aquests moments parlant amb el concessionari a veure com podem finançar un espai 
on la gent que ha incinerat un seu familiar, els agrada llençar les cendres i el passat 1 
de novembre hi havia un petit disseny, en el qual l'escultora Rosa Serra hi volia 
col·laborar-hi i es va estar ensenyant. En general jo crec que la salut del cementiri és 
bona, tenim la disponibilitat de sepultures per a qualsevol persona que ho demani, 
hem incorporat els columbaris i tenen una bona demanda i també tenim en aquests 
moments aquests columbaris més de disseny que sembla que han agradat a una part 
de la població, dels columbaris més tradicionals tenim oferta, n’estem fent de nous 
perquè tothom pugui triar si vol una sepultura o vol un columbari. La valoració que fem 
des de l’Ajuntament és positiva. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. A nosaltres ens sembla 
bé la modificació del Reglament del Cementiri, però no volem deixar de dir com, ja 
hem dit en altres ocasions, que en aquest cas no ho han dit: el servei de funerària està 
externalitzat i nosaltres pensem que és un servei que hauria de ser municipal, perquè 
entenem que el fet de morir no hauria de ser cap negoci. La concessió d’aquest 
serveis s’acaba el 2049, per tant tenim molt de temps per estudiar la 
remunicipalització, estaria bé que aquest servei també fos municipal. 
 
Intervé l’Alcalde. Sabem d’aquesta seva petició. Morir no és negoci per ningú, si de  
cas és un mal negoci per a qui li toca. És l’explotació, és la conservació, jo crec que 
també haurien de valorar, quan un va al Cementiri passeja per allà i veu com està 
conservat i les inversions que anem fent. La meva valoració, en general dels serveis, i 
dels ciutadans amb qui parlem, és que el Cementiri d’Olot és un cementiri maco, amb 
escultures que estan molt bé, almenys la valoració nostra és que aquest sistema 
funciona.  
I és el que sempre diem de les concessions: el que hem de fer és que el que tenim a 
concessió funcioni tan bé com sigui possible, i de moment, d’aquí a l’any 49 tindrem 
temps per anar-ne parlant segurament; no nosaltres sinó d’altres que estaran aquí. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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7.1. - INFORME DE MOROSITAT, QUART TRIMESTRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2018001201     
Núm. expedient: TR032018000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
DURANT EL QUART TRIMESTRE DE 2017. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 
 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015 en establir el càlcul del període mig de 
pagament, esmenta que s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals 
transcorreguts des dels 30 dies posteriors a la data d’entrada de la factura en el 
registre administratiu, segons consti en el registre comptable de factures o sistema 
equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons 
correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. 
 
Aquest informe és referit al primer trimestre natural de 2017, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
 
En resum: 
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AJUNTAMENT D’OLOT 

 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

34.38 30.63 31.30 31.62 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 4.367.196,5
8 

3.079.127,1
7 

2.595.751,5
8 

2.935.922,1
1 

PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 15.26 15.18 22.50 18.31 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 825.705,65 718.312,92 695.207,87 1.692.471,7

9 
     

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

34.72 33.36 29.10 35.93 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 75.014,70 118.024,55 119.591,53 60.729,81 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 22.21 16.47 28.05 17.57 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 20.624,33 36.554,77 24.616.87 55.548,79 
     

 
IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 

 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

33.92 25.38 30.57 29.47 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 113.138,53 87.543,63 100.874,14 164.730,08 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 17.51 20.52 14.61 16.53 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 26.926,04 21.730,42 35.401,42 47.081,14 
     

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 

 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

34.24 31.57 30.73 31.79 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 251.359,67 315.440,98 185.761,63 213.674,57 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 23.74 17.48 11.71 17.99 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 98.517,48 71.133,72 78.593,22 122.053,15 

 
DINAMIG 

 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 

PAGAMENTS     

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

36.48 33.90 29.13 35.16 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 38.571.86 99.534,30 99.021,35 112.100,28 
PENDENTS     
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 14.55 15.72 18.15 20.38 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 33.279,53 23.436,71 14.877,13 380.915,18 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment.” 
 
Presenta la proposta la Sra. Torres. Donaríem compte del període mig de pagament 
del quart trimestre del 2017 de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms. El 
període mig de pagament de l’Ajuntament ha estat de 31,62 dies des de la data de 
registre de la factura; a l’IMELO ha estat de 35,93 dies; a l’IMEJO de 29,47 dies; IMCO 
31,79 dies i Dinàmig 35,16 dies. 
Amb aquestes dades donem compliment a la Llei d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera que fa referència al període mig de pagament a proveïdors. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

8.1. – DONAR COMPTE DE LA FORMALITZACIÓ DE DUES PÒLISSES DE 

TRESORERIA 
 
Núm. de referència : X2018001208     
Núm. expedient: TR042018000001 

 
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’expedient núm. R0022018000001 de data 11/01/18, que 
acorda formalitzar una pòlissa de tresoreria per l’import de 2.300.000,00 euros amb 
venciment a 31/12/2018 amb l’entitat financera “CAIXABANK” . 
 
SEGON: Donar compte de l’expedient núm. R0022018000004 de data 12/01/2018, 
que acorda formalitzar una pòlissa de tresoreria per l’import de 2.100.000,00 euros 
amb venciment a 31/12/2018 amb l’entitat financera “BBVA. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torres. Donaríem compte de la concertació d’operacions 
de tresoreria, són les operacions que cada any es porten, a efecte de tresoreria de 
l’Ajuntament, perquè així funcionin més bé tots els comptes, i que es tenen totes 
cancel·lades en data 31 de desembre. 
En data 11 i 12 de gener s’acorda la formalització de dues pòlisses de tresoreria: una 
amb Caixabank per un import de 2.300.000 €, amb un tipus d’interès referenciat a 
l’Euribor a 3 mesos més un 0,39 %. En aquests moments estem parlat del 0,07 %, ja 
que l’Euribor està negatiu d’un 0,32 %. L’altra pòlissa està formalitzada amb el BBVA 
per un import de 2.100.000 € i amb un tipus fix del 0,11%. Les dues, com he dit abans, 
en data 31 de desembre queden cancel·lades.  
  
Intervé l’Alcalde. Són pòlisses de crèdit, perquè mentre la gent paga els impostos, 
mentre ens arriben les subvencions, hem de tenir liquiditat per mantenir el 
funcionament diari de l’Ajuntament. La voluntat que de moment podem complir 
sempre, i espero que puguem continuar complint és que a 31 de desembre estiguin 
liquidades i llavors el mes de gener tornem a negociar aquestes pòlisses de crèdit, que 
realment cada vegada aconseguim uns interessos més interessants.   
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

9.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER A LA REALITZACIÓ DE LA 

PROVA PILOT DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA AL NUCLI ANTIC 
DE LA CIUTAT 
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Núm. de referència : X2018001085     
Núm. expedient: SG022018000001 
 
Anàlisi de la situació actual 
 
A Olot, en aquests moments es recullen selectivament un 36% dels residus generats. 
D’aquests residus, segons dades del Sigma, un 5,10% corresponen a la matèria 
orgànica, 7,82% paper i cartró, 8,01% envasos lleugers i 4,5% vidre.   
 
Tot i que pel que fa a la fracció orgànica, com en la resta de fraccions, el % ha 
augmentat en relació a altres anys, també és cert que descomptant els residus 
impropis, o sigui que no són separats correctament, la selecció encara està molt per 
sota de l’objectiu del 60% de recollida selectiva que estableix l’Agència de Residus de 
Catalunya al Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya per al  2020, objectiu fixat per la normativa europea.  
 
La situació ideal seria residus 0, és a dir no generar residus o els mínims per tal de 
poder dir que vivim en un territori realment sostenible, a més de la gran contribució que 
faríem al planeta i al medi ambient, però és cert que encara estem lluny. La 
sensibilització és molt important a l’hora d’informar de la importància del reciclatge i 
des de l’Ajuntament ja s’han endegat campanyes informatives, com la iniciada aquest 
mes de setembre passat per a la millora de la qualitat dels residus recollits als 
contenidors. 
 
Però no és suficient. Per tant el sistema de selecció porta a porta pot ser una 
alternativa tal i com ha estat a municipis que l’han implementat en la seva totalitat com 
Celrà,  o en més  de 100 municipis fins l’any passat van implementar, totalment o 
parcial, un sistema de recollida selectiva porta a porta segons dades de l’Associació de 
municipis de Catalunya per a la recollida porta a porta.  
 
Què és el Porta a Porta (PAP) 
 
La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament 
separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns 
dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida. 
 

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet 
que els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses 
fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors 
que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides 
directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un 
calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i 
seguiment. 
 
Amb el model porta a porta es pot fer la recollida selectiva de totes les fraccions 
presents als residus municipals: 
 

 Fracció orgànica dels residus municipals (FORM) 
 Fracció Resta 
 Materials reciclables com el vidre, paper i cartró, envasos 
 Fracció inorgànica dels residus municipals (FIRM) 
 Multiproducte, etc. 
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Per tal que el model porta a porta funcioni correctament, com a mínim, cal que es faci 
la recollida selectiva porta a porta de la fracció orgànica i fracció resta.  
 
Les millores del porta a porta són l’increment de recollida selectiva fins al 80%, l’estalvi 
de costos d’entrada de residus a l’abocador, i per tant estalvi també en la taxa 
d’escombraries, eliminar contenidors al carrer i guanyar en espai públic i estalvi de 
desplaçaments fins als contenidors.  
 
Acords de la moció 
1- Iniciar la prova pilot de recollida porta a porta al  Nucli Antic, donat que la recollida 
es fa diària i amb camions adaptats a les dimensions dels carrers, com a bon punt per 
a iniciar aquesta prova pilot. 
 
2- Començar  com a mínim per a les fraccions resta i orgànica. 
 
3- Analitzar els resultats de la recollida porta a porta i ampliar-lo a la de deixalles al 
Nucli antic com estudiar la seva aplicabilitat a altres barris de la ciutat, en un termini de 
mig any. 
 
4- Acompanyar el pla pilot d’un estudi econòmic que quantifiqui el cost de la recollida i 
ho compari amb la resta de costos de selecció, per disposar de dades quantitatives del 
servei. 
 
Presenta la moció la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres 
aquesta moció hem decidit deixar-la sobre la taula, no la presentem avui per molts 
motius, sobretot per les discrepàncies que més o menys en el text hem vist. 
Nosaltres considerem tot i això, si em permeten explicar-ho, que evidentment tenim un 
problema amb els residus, que reciclem un 36 %. D’aquest 36 % de residus generats 
són els que recollim selectivament; però és veritat que també hem de gestionar residus 
impropis –fa dos plens en vàrem estar parlant– i també és veritat que no arribem als 
llindars que marca Europa i l’Agència Catalana de Gestió de Residus del 60 % al 2020. 
Aquí no estem al  2049, el 2020 és d’aquí dos anys i per tant aquí sí que tenim pressa. 
En aquest sentit se’ns ha dit que està pendent veure els resultats d’unes proves pilot 
que s’han fet a nivell comarcal amb el Sigma i tres municipis que hi han participat, i 
que seria bo esperar el resultat d’aquest estudi. En tot cas nosaltres ho incorporàvem 
també a la moció, per dir: és veritat hi ha un estudi. Per més que Olot no hi ha 
participat, el tècnic i el director del Sigma ens ha dit que seria fàcilment aplicable als 
resultats d’aquest estudi a la ciutat d'Olot o en alguns dels barris de la ciutat d'Olot i 
per tant ens sembla que si és en un termini curt, que ens han dit el mes que ve o 
l’altre, que tindrem els resultats de l’estudi, nosaltres deixaríem sobre la taula la moció.  
Sí que ens agradaria aquí que quedés per escrit el fet que la volem recuperar abans 
no sigui molt tard, és a dir que si en dos mesos tenim l’informe, el mes de març ja 
poguem tornar a treure la moció, perquè ens sembla que aquest any hauríem d'aplicar 
alguns dels resultats, el que tècnicament es consideri més adient –sigui el porta a 
porta o sigui el resultat que sigui– de recol·lecció selectiva de les deixalles. També 
se’ns ha dit que s’ha de veure quin cost té i potser això no es té pressupostat i s’haurà 
de demanar una modificació de crèdit. I en tot cas nosaltres, com que volem que 
s'aprovi com que volem que es faci i com que tenim un problema amb els residus i 
l’hem de resoldre i com no cal apujar l'impost de deixalles, del que es tracta és de 
reciclar bé i de generar menys residus. I també nosaltres, com hem expressat moltes 
vegades, no estem a favor de la planta de triatge: és a dir a nosaltres ens sembla que 
la recol·lecció s’ha de fer en origen i des de casa i amb totes les tècniques que faci 
falta. Dit això –que ja ho sabeu llargament– ho emplaçaríem a l'estudi, a saber-ne els 
resultats i a tornar a trobar la moció, si no d'aquí un mes, dos.  
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Prèviament sí que ens agradaria tenir una reunió, hem estat parlant amb el Sr. García 
d’Olot en Comú, amb la Sra. Anna Barnadas d'ERC, amb el regidor Sr. Jordi Alcalde, 
amb el Sr. Josep Guix –que coneix bé el tema perquè abans l’havia portat–, i per tant 
sí que agrairíem una reunió, posar sobre la taula les possibilitats i una concreció que 
ens permeti arribar a un acord i que d'aquí un o dos mesos puguem tornar-ne a parlar 
aquí al Ple. 
 
Intervé l’Alcalde. De fet, si quedava sobre la taula no tocava ni tant sols que en 
parléssim. Però endavant, si algú vol afegir-hi alguna cosa més. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Agraeixo la posició dels 
companys de la CUP perquè al nostre entendre també era en aquest sentit, com ha 
expressat la Sra. Tresserras, que potser tenint aquest estudi que es fa a la comarca, i 
no sols perquè hi ha aquest estudi, que afectarà també i està enfocat a com Olot ha de 
fer aquesta recollida; sinó perquè el plantejament una mica és d’unificar a nivell de tota 
la comarca, per tant inclòs Olot, tant el tema de recollida, com el tema del tractament i 
no que cada ciutat o poble vagi una mica a la seva.  
Per tant en principi em sembla bé aquest plantejament i esperarem el resultat d’aquest 
estudi, que a part del Consell d’Alcaldes que és la notícia que s’ha dit, segurament 
tindrem una reunió on els regidors d'aquest Ajuntament podrem conèixer-lo, debatre 
amb el responsable del SIGMA, ja acabant de veure una mica quina és la millor 
decisió per a la ciutat d’Olot. Per tant agraeixo tant la presentació de la moció, com el 
que ara acaba d’expressar de deixar-la sobre la taula fins tenir coneixement d’aquest 
estudi. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Gràcies a la Sra. Tresserras per 
deixar aquest tema sobre la taula, és un tema que no estava madurat i penso que ja 
està bé. 
Però nosaltres al PSC tenim dues premisses bàsiques, contrari a alguna de la CUP. Sí 
que és molt important per a la comarca i per a la ciutat d'Olot que es pugui 
desenvolupar aquesta planta de triatge, en aquest cas el Pla de Politger a Sant Jaume 
de Llierca; això és molt important per a la comarca, per al futur de la comarca i per la 
nostra sostenibilitat. I també és molt important que no toquem la taxa d’escombraries: 
hem d’intentar fer un esforç aquest Ajuntament, de no pujar la taxa d’escombraries, de 
no apujar els impostos als ciutadans.  
Per tant, podem fer tots els estudis que vulguem, si són positius poden tirar endavant. 
Però per a nosaltres aquestes premisses són molt importants: és dir tirar endavant la 
planta de triatge i intentar no tocar la taxa d'escombraries perquè ja tenim una càrrega 
impositiva bastant important per a la gent de la ciutat i per tant en aquest cas no 
voldríem que s’apugés. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres agrair també a la 
CUP que hagi presentat aquesta moció. Pensem que és una línia totalment política 
que s’ha d’obrir en aquesta ciutat. Els estudis que s’estan fent a nivell de comarca el 
que miren és quina és l’opció tècnica millor, però que a la ciutat d'Olot, jo diria que no 
tenim presa la decisió de si volem o no aquest porta a porta; per tant és una decisió 
que un dia o altre s'haurà de prendre.  
I respecte al tema que ha sortit, de la planta de triatge és absolutament compatible: 
nosaltres estem a favor de la planta de triatge, i nosaltres estem a favor d’intentar 
implementar la millor recollida de residus per a la ciutat d'Olot i per al medi ambient en 
general.  
Per tant nosaltres pensem que si així es pot optimitzar i allargar la vida de la planta de 
residus igual com dels abocadors, és una tècnica que s’ha de poder implementar, que 
hi ha moltes ciutats, molts exemples, en molts barris que es fan aquesta servei. I a 
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més a més, a mi m'agradaria emmarcar: el que presentava la CUP, si ho entenc bé, és 
una prova pilot amb la qual cosa no estaven decidint si implementàvem aquest servei, 
sinó que el que estàvem intentant era fer una prova pilot per avaluar quin seria el millor 
barri, quina seria la millor metodologia. Per tant nosaltres sempre estarem a favor 
d'aquelles proves pilot que s’han fet a la ciutat i que vostè ha estrenat liderat, en el 
sentit de dir anem a millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’Olot. Per tant aquí ens 
hi trobaran sempre i esperem que aquestes reunions tinguin el seu fruit i que 
emmarquem bé, que el que vostès presentaven era una prova pilot; per tant en cap 
moment estàvem decidint si ho fèiem o no fèiem el porta a porta, sinó que estàvem 
decidint si fèiem o no una prova pilot per estudiar el porta a porta. 
Només un apunt a nivell econòmic: per fer aquest estudi pilot hi ha moltes línies de 
subvenció que es poden treure; no sé si el concepte de subvenció és correcte, o ajuts 
per a proves pilot que poden sortir o bé del CILMA o bé de la Diputació. Que per tant 
estudiant-ho, també es podrien utilitzar. Per tant espero que no sigui una oportunitat 
perduda i que ho puguem recuperar quan vostès ho tornin a presentar.   
 
Intervé el Sr. Jordi Alcalde, en representació del grup municipal PdeCAT – DC. 
Bàsicament donar les gràcies també per retirar aquesta moció. Creiem que òbviament 
és una moció molt interessant però en aquests moments potser no aplicava, ja que 
estem a l'espera d'aquest estudi. Com ha comentat, s'ha fet des del Consell Comarcal 
a quatre nuclis. Llavors en breu tindreu aquests resultats d'aquest estudi i llavors serà 
el moment de prendre certes decisions i com demanava el Sr. Xavier García, 
òbviament, una vegada tinguem aquest informe demanarem al responsable de Sigma, 
Sr. Francesc Canalias, que ens el vingui a detallar i ens el vingui a explicar: quines 
proves s'han fet; quins han estat els resultats i quines conclusions se’n treuen per 
comencen a aplicar aquestes proves.   
 
Respon l’Alcalde. Suposo que al següent o a l’altre Ple, ho tindrem sobre la taula i 
n’anirem parlant.  
Jo més que res afegir-me al comentari que ha fet la Sra. Barnadas també: no és 
incompatible el fet de tenir la planta de triatge amb el fet que millorem la recollida 
d'escombraries a la ciutat. Sé que el Consell Comarcal, en el pressupost que ara han 
aprovat ja tenen una partida important per fer la planta de triatge i espero que això 
també avanci i que siguem capaços d’aconseguir una millora en tot el tema dels 
residus, que teníem l’amenaça que a l’abocador hi portàvem  una gran quantitat de 
material, això és el que feia pujar precisament el preu de la recollida d’escombraries i 
que siguem capaços de reduir al màxim els residus, no només pel cost, sinó també pel 
manteniment del medi ambient.  
 
La moció queda sobre la taula, a proposta del grup municipal CUP, que la proposava. 
 

10.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER REOBRIR LA RESIDÈNCIA 
D’ESTUDIANTS DE LA TORRE MALAGRIDA D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2018001087     
Núm. expedient: SG022018000002 

 
Antecedents:  
 
La implantació de diversos estudis professionals i artístics de nivell mitjà i superior a la 
nostra ciutat va comportar que hi hagués un augment de matrícules per part d’alumnes 
d’altres comarques que volien venir a cursar, aquí, algunes especialitats que no tenien 
a altres comarques (ensenyaments artístics, formació professional agrària, 
sòciosanitària, comerç internacional, etc.). 
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Això, a la vegada, va provocar una demanda creixent de places de residència per a 
estudiants joves que sortien de casa per primera vegada. Generalment es tractava de 
joves entre 16 i 20 anys. Tot plegat, va comportar que l’octubre del 1994 s’obrís la 
Residència d’Estudiants Torre Malagrida, situat a l’edifici del mateix nom que ja acollia 
un alberg de joventut de la Xarxa de la Generalitat des del 1988. 
 
Precisament, l’edifici de la Torre Malagrida, de propietat municipal, es va cedir a la 
Generalitat de Catalunya per tal que n’adeqüés una part per a fer aquesta funció. 
L’Alberg es va posar en marxa l’any 1.988 i ocupava la planta superior i algunes 
estances de la planta principal. Bàsicament era un servei per a passavolants, sense 
menjador i sense cap altre tipus de servei complementari, de manera que va esdevenir 
una instal·lació àmpliament deficitària. 
 
En donar-se aquesta creixent demanda de places per a estudiants i disposar d’espai 
suficient per a fer créixer l’Alberg i poder ampliar-lo amb un nou servei de residència 
d’estudiants, es va acordar entre l’Institut Català de Serveis a la Joventut (gestor de 
l’Alberg) i l’Ajuntament d’Olot (propietari de l’edifici) la remodelació de tot l’edifici per 
poder acollir el servei de residència d’estudiants. 
Per fer-ho possible es va remodelar completament tota la planta semisoterrani (amb 
habitacions, un menjador-office, sales i serveis) i es va construir una sala d’estudi 
reservada als estudiants, a la cúpula central de l’edifici. Igualment, es va traslladar 
l’Alberg de la planta primera a la planta semisoterrani per tal de diferenciar bé els dos 
serveis i també els dos espais i evitar la interferència entre els dos tipus d’usuaris. 
 
A les habitacions del primer pis, destinades als estudiants, es van reduir el nombre de 
llits i es van adequar per a ser més acollidores. Es va millorar el servei de menjador i 
es va contractar un educador que fes el seguiment dels diferents alumnes, mantingués 
el contacte amb les famílies i organitzés activitats i dinamitzés el grup d’estudiants. En 
total s’oferiren 31 places per a estudiants, les quals, en els primers 5 anys es van 
omplir en la seva major part. 
D’aquesta manera, s’ampliava el servei, es disposava de més places per a 
alberguistes durant les vacances d’estiu en què no hi havia estudiants i s’oferia un 
servei important a les famílies dels nois i noies més joves que, per motius d’estudis, 
s’havien de quedar a viure a Olot. 
 
Per altra banda, el dèficit estructural que tenia la Torre Malagrida, es va reduir a la 
tercera part en 4 anys a partir de l’obertura de la residència, acostant-se cada vegada 
més a l’autosuficiència. Amb el temps, però, es van anar reduint serveis, cosa que va 
afectar el nombre d’estudiants interessats en la residència. Es va eliminar el servei 
d’educador, un servei molt ben valorat per les famílies. En els darrers anys, amb el 
trasllat del Camp d’Aprenentatge a l’edifici, es van reduir encara més els espais 
destinats exclusivament als estudiants. En primer lloc fou l’espai de biblioteca, en 
segon lloc la gran sala d’estudi de la cúpula o, fins i tot, algunes de les habitacions del 
primer pis passaren a acollir alberguistes. 
A més, amb el nou sistema, els estudiants han de deixar lliure la seva habitació cada 
cap de setmana perquè sigui ocupada per alberguistes. Tot plegat ha portat a disposar 
de menys serveis adequats i necessaris per als estudiants, cosa que ha fet poc 
atractiva l’oferta i per tant ha fet reduir la demanda. 
 
En acabar el curs 2010-2011, la Generalitat va anunciar la seva decisió de clausurar 
definitivament el servei de residència per a estudiants a Olot amb l’argument que no és 
rendible. De totes maneres, comptar amb alguns estudiants o no, no repercuteix 
massa en les despeses que ja comporta igualment mantenir el servei d’Alberg, de 
manera que encara pot contribuir a obtenir alguns ingressos complementaris. 
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Si volem que la ciutat d’Olot segueixi essent un pol d’atracció per a estudiants d’altres 
comarques i un referent educatiu, encara més ara que s’ofereixen titulacions superiors 
i de grau a l’Escola d’Art així com diversos estudis de nivell superior als Instituts de la 
ciutat, convé, més que mai, poder disposar d’aquest servei. 
 
Per tot plegat es demana: 
 

1- Que s’adopti l’acord d’aquest ple per manifestar la necessitat de disposar 
d’aquest servei públic a la nostra ciutat. 

 
2- Que l’Ajuntament d’Olot faci les gestions oportunes davant de la Generalitat de 

Catalunya per tal que el servei es reprengui a Olot. 
 
3- Que es reculli l’opinió de tots els centres d’ensenyament afectats per tal de fer-

la arribar, també, al Govern de la Generalitat. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Segurament també hi 
haurà  discrepàncies en aquesta moció, però creiem que és important presentar-la i 
aprovar-la perquè és un tema que de fet no és nou; és un tema que ja s’ha debatut en 
aquest Ple, aquesta moció o una semblant ja es va presentar fa cosa de quatre o cinc 
anys. En aquest temps creiem que no s’ha avançat o s’ha avançat poc en la solució 
del problema que planteja aquesta moció, i per això la tornem a presentar i la 
presentarem els cops que faci falta, fins que trobem una sortida. 
És una moció que el que intenta és donar resposta a una mancança que tenim a la 
ciutat pel que fa a l’allotjament d’estudiants, és una necessitat que creiem que és 
compartida,  crec que pels regidors que estem aquí, però també amb els centres 
educatius. I al llarg d’aquests quatre o cinc anys des que es va presentar fins ara, 
creiem que no s’ha donat resposta o si més no, no s’ha trobat la manera doncs de 
donar una resposta satisfactòria a aquest tema. 
L’exposició de motius és molt llarga, no la llegiré tota, evidentment. Però tots sabem 
que la comarca té una formació professional molt potent, que teníem una oferta de FP 
molt àmplia, segurament molt per sobre del que hauria de ser per la dimensió de la 
comarca en comparació amb altres comarques similars a la nostra, i això segur que és 
degut a l’esforç que s’ha fet des dels centres per estar-hi a sobre, per fer propostes 
atractives de formació professional al nostre territori. Aquesta àmplia oferta és d’agrair 
i sobretot es produeix perquè tenim alguns cicles que no són estrictament comarcals 
sinó que són supracomarcals, que ens ve molta gent; són un referent a la província i 
segur que en alguns casos també en altres comarques properes, que no són de la 
mateixa província de Girona. 
Això provoca que aquests cicles perquè tinguin un alumnat que el vulgui cursar i que 
tingui una viabilitat a llarg termini, requereix que ens vingui gent de fora, i sobretot en 
els cicles de grau mitjà, són nanos joves que se’ls ha de donar uns serveis a la ciutat 
perquè es puguin quedar  aquí amb garanties i perquè les famílies facin aquesta opció, 
necessitem que aquests serveis funcionin i que donin aquesta resposta que 
requereixen els alumnes que es queden aquí. Estic parlant de tots els centres de FP 
d’Olot, perquè en tots ells segurament hi ha alumnes que vénen de fora i que es 
podrien quedar a la ciutat per cursar aquests cicles.  
A tots ens consta que és una demanda reiterada de molts dels instituts de la ciutat, i 
per això avui volíem presentar aquesta moció un cop més, per intentar donar una 
resposta a aquesta problemàtica que tenim. 
Sabem que s’hi està pensant, que hi ha hagut propostes al llarg d’aquest temps per 
trobar algun tipus de solució, segurament també en el PIEM del nucli antic s’està 
pensant en això. Però ens sembla que per trobar una solució que sigui viable i que 
sigui a curt termini per no allargar més això, ens semblava que tornar a pensar amb la 
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amb la Torre Malagrida com una opció, que ho hi havia estat en el seu moment i que 
havia funcionat, creiem de manera correcta; aquesta moció aniria en aquesta línia, 
sense deixar de banda estudiar altres possibilitats que ens vulguin donar una solució 
més ferma i més a llarg termini per solucionar aquest tema. Però ens semblava que 
ara, de manera més immediata, l’opció més viable a curt termini i segurament la 
menys costosa, era tornar a repensar en la torre Malagrida com una possibilitat 
d’engegar tot això.  
A nivell de costos tampoc tinc grans números, però sí que és evident que en els últims 
anys la solució s’ha donat a través duna opció de caire privat com és l’hotel La Perla; 
en aquests moments a La Perla un mes val 360 euros i a més a més al cap de 
setmana els nanos han de treure les coses, marxar, dintre aquest preu tampoc ha ni 
esmorzar,  ni àpats, ni res de tot això. I una residència d'estudiants de Girona, se’n va 
a l’entorn de 522 € a pensió completa de dilluns a divendres i caps de setmana, dormir 
i esmorzar. I per tant creiem que aquesta opció, sobretot per aquests alumnes que 
estem parlant, és una opció més atractiva i més viable que no pas d’altres; hem de 
pensar que no només és l'allotjament, sinó que també hi ha d’haver un seguiment 
d’aquests alumnes, hi ha d’haver un cert control, un estil residència d’estudiants 
perquè aquests alumnes tinguin el seguiment adequat. 
Per tant en aquest sentit nosaltres amb aquesta moció hem proposat tres acords.  
A continuació el Sr. Mir llegeix els acords que es proposen en la moció.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. És cert, com planteja la moció 
del PSC, que la necessitat d’aquestes places de residència per a estudiants joves 
existeix, no està ben resolt a la nostra ciutat aquest tema. I també és cert que si la 
Generalitat acaba acceptant aquesta proposta, és una mica limitada, perquè em 
sembla que pot afectar al voltant de 16 persones. Però malgrat aquest nombre, no 
soluciona en sí tota la problemàtica; sí que és cert que acabem resolent ni que sigui a 
16 famílies i estudiants aquest problema. 
Em sembla que almenys en alguna de les reunions se’ns ha explicat que s’han estat 
buscant solucions de residències o empreses que gestionen aquest tipus de 
residències d’estudiants, que per les dimensions d’Olot se’ns ha dit que semblava que 
a les empreses no els era viable econòmicament. Per tant potser una mica el camí, tot 
i que és modest en quant al nombre de persones, potser part de la solució del 
problema serà la suma de petites solucions, una de les quals potser perfectament 
aquesta. Votarem favorablement. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres el primer 
que volíem saber exactament seria més dades a nivell de demanda real quina hi ha; 
sabem que a la Torre Malagrida quan tenien 18 anys la majoria marxaven a pisos. La 
Torre Malagrida  tenia un servei que a més a més hi havia un educador, per tant també 
s’hauria de mirar si aquest servei realment tindrà tots els serveis; sabem que el Camp 
d’Aprenentatge ocupa unes sales que abans eren per als estudiants. Per tant nosaltres 
un cop sàpiguem totes aquestes dades, potser ens podríem plantejar aprovar-la. Per 
això ara ens abstenim. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Si nosaltres creiem 
que la ciutat d’Olot, per molt motius, però sobretot per la tipologia de perfil de molts 
estudiants, sobretot per perfil d’edats i d’oferta educativa, és un servei que la ciutat 
hauria de donar i de plantejar-se. Entenem que si ja existia aquesta oferta i hi ha una 
ubicació és més fàcil, per reemprendre-ho, si ara no en tenim cap, per recuperar 
aquesta línia el més senzill i el més efectiu, no plantejar un projecte més gran, és 
demanar a la Generalitat que recuperi aquesta oferta, que nosaltres valorem 
positivament, òbviament. Entenem, el Sr. Mir ho ha dit, ho ha  insinuat, i la Sra. 
Descals també ho ha emmarcat en tot el que significa una residència d'estudiants; no 
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un alberg, perquè l’oferta d’alberg ja hi és i encara que fos a un altre preu, entenem el 
concepte de residència d’estudiants.  
I fins i tot com deia al començament, sembla que la ciutat s’hauria de plantejar aquest 
tipus d’oferta tant per millorar-la o per si la Generalitat al final, pels motius que puguin 
ser possibles,  que desconeixem el cas, si és un per tema econòmic que s’ha deixat de 
donar aquesta oferta o per un altre tipus de motius, de ser un alberg; això nosaltres no 
ho recordem. Que la ciutat pogués plantejar-se a més a llarg termini tenir una oferta de 
residència d’estudiants, fer un projecte més a llarg termini tenint en compte la 
demanda i la capacitat.  
Però com un punt de partida i com un tornar a recuperar aquesta oferta, la veiem molt 
positiva i hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern.  Crec que aquesta moció té tot el 
sentit i a més està molt bé recuperar, en tota l’exposició preliminar tota la història 
Malagrida com ha anat, els serveis que s’hi han donat, com ha anat evolucionant en el 
temps. I en el que coincidim del tot a través de l’equip de govern és en la necessitat 
que la ciutat disposi d’aquest servei de residència per a estudiants.  
Saben, els hi hem comentat algunes vegades, ho hem intentat en el passat, anant a 
trobar a més d’una empresa dedicada a oferir aquest tipus de servei en altres ciutats 
de Catalunya i els números no acaben de sortir, o no acaben de trobar prou atractiu, o 
si més no ens n'hem sortit les vegades que hem intentat fer-ho. Vàrem poder 
solucionar temporalment el tema de La Perla, que va donar sortida a uns quants 
estudiants que en aquell moment teníem, però som conscients que no és una solució 
ni molt menys definitiva, i fins i tot recordaran que des de fa dos anys tenim unes 
ajudes d'habitatge destinades precisament a acollir estudiants en pisos;  és a dir, una 
ajuda de 100 euros al mes per al lloguer d’aquests pisos per part dels estudiants que 
resideixen aquí durant la setmana o que hi voldrien residir. Això ens ha ajudat a 
entendre que el problema principalment es dóna amb estudiants que vénen de l'Alt 
Empordà, que hi ha unes males comunicacions amb la ciutat, sobretot de pobles 
petits; no m’estic referint tant a Figueres, sinó que m’estic referint a aquests municipis: 
Peralada –recordo ara mateix–, Llançà, que hi havia estudiants que trobaríem molt 
atractiu durant la setmana poder estar a la ciutat mentre estudien un cicle o mentre 
estudiant a l’Escola d’Art. En tot cas són diferents els intents i per tant som conscients 
que la ciutat necessita una solució, que és veritat que aquest tema ho ha apuntat. 
També s'està plantejant a dintre del PIAM del nucli antic i també és una demanda de 
l'Escola d’Art.  
Però bé la moció no parla d'això, la moció no ens està demanant que solucionem el 
problema de les residències, sinó que el que demana la moció és que traslladem part 
d'aquest problema precisament a la torre Malagrida. I aquí és quan ens topem amb la 
mateixa dificultat que ens vàrem trobar ja fa quatre anys, si no recordo malament, que 
ja es va presentar aquesta moció, que és que els serveis que s'estan donant en aquest 
moment a la Torre Malagrida funcionen molt bé, són bons serveis i no permeten la 
compatibilitat d’aquest ús. Principalment hi ha tres serveis que es donen actualment a 
la Torre Malagrida:  

- Hi ha el servei d’alberg habitual, és a dir una família que el cap de setmana ve, 
van allà i amb uns preus raonables, aproximadament de 30 euros dormir, sopar 
i esmorzar pots passar el cap de setmana a la Torre Malagrida.  

- Els caps de setmana també acull el programa Vacances en família, aquest és 
un programa que no és exclusiu de l'alberg d’Olot sinó que és per a tots els 
albergs de Catalunya. Són famílies amb infants menors de 18 anys i famílies 
amb una situació vulnerable, que hi ha uns preus molt més reduïts a preus, que 
oscil·len entre els 14 i els i 24 euros aproximadament, i poden fent una 
inscripció prèvia –és un programa social–passar el cap de setmana allà; això 
pel que fa al cap de setmana.  
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- Però és que durant la setmana ho tenim completament ple: la Torre Malagrida 
està completament plena pel Camp d’aprenentatge de la Garrotxa. El Camp 
d’aprenentatge acull a tots aquells escolars del país que volen descobrir els 
volcans. Comença a funcionar la primera setmana d’octubre, no queda lliure 
cap setmana fins a Nadal, per Nadal s’atura, torna a començar la primera 
setmana de febrer fins a Setmana Santa, i després de Setmana Santa fins al 
mes de juny està completament ple. Quan dic completament ple m’estic referint 
a què amb les dades del curs anterior, han passat 4.630 alumnes per la nostra 
ciutat dormint a l’alberg de la Torre Malagrida.  

Anem a parlar de les places que té del l'alberg: actualment té 72 places que estan 
distribuïdes al pis de baix que hi ha dues sales grans que en poden acollir a 32. I 
després tenim vuit habitacions en els pisos superiors que poden acollir cinc persones a 
cada habitació, en total són 72. Els grups que arriben al Camp d’Aprenentatge són 
d’un autocar, és a dir habitualment són números que es mouen entre els 50 i les 60 
persones, i a més a més amb la dificultat afegida que aquestes 60 persones les has de 
distribuir en habitacions diferents; és a dir moltes vegades a part que els nois, si són 
grans, van separats de les noies, si arriben dues dones mestres i tres homes mestres 
els acabes distribuint. Resumint: que no queda aquest espai ni entre setmana ni durant 
el cap de setmana.  
Per tant reconeixent una mica la importància de donar aquest servei de residència a la 
ciutat, pensem que la Torre Malagrida no és la millor solució. Aquestes són dades que 
he obtingut avui mateix parlant no només amb els responsables de l’alberg, sinó amb 
els responsables del Camp d’Aprenentatge i amb el principal responsable de la xarxa 
Xanascat, que és la que gestiona els albergs de Catalunya. Que potser en el passat es 
va poder donar aquest servei quan no existien els programes de Vacances en família i 
el Camp d’aprenentatge, que he de recordar que estava en una altra part de la ciutat, 
però actualment hem de tenir en compte que si engeguéssim el projecte aquest de 
tenir la residència, hauríem de renunciar als altres programes que en aquest moment 
funcionen a la Torre Malagrida. 
I a partir jo no m'atreveixo a dir ni si hem de votar a favor, abstenir-nos o votar-hi en 
contra. Jo aporto nova informació que no sé si hauria de servir, fins i tot perquè 
aquesta moció la posposéssim, pensant en trobar una millor solució, però la veritat, la 
realitat és que els números són aquests. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo no només afegir-hi, en la línia de la necessitat de trobar 
allotjament per als estudiants, que és veritat que fa un temps vàrem anar a Barcelona 
a parlar amb la gent que porta específicament centres d’estudiants. Allà les xifres eren 
molt diferents a les de la ciutat d’Olot i per tant no vàrem trobar-hi la solució, a pesar 
que era des del Departament d’Ensenyament que ens havien dirigit i fins i tot la 
Consellera Rigau havia parlat amb aquestes persones, i havien dit que hi tenien molt 
d’interès. Les xifres són molt diferents i el plantejament és molt diferent i no va tenir 
èxit.  
Des de fa uns mesos hem tornat a moure aquest tema, però aquesta vegada ens 
n’hem anat a Vic, a través de la Universitat de Vic i pel fet d’estar en el Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes, que és qui gestiona la Universitat de Vic. A Vic sí que 
tenen un tamany de residències semblants: tenen el seminari que realment és molt 
més gran, em penso que són més de tres-centes persones que estan allà, el tenen 
absolutament ple; però després hi han algunes iniciatives privades, com a residència, 
que funcionen. Hi hem estat parlant a finals d'any i aquests primers dies d’aquest any i 
en els propers dies tenim més duna reunió plantejada amb persones que podrien ser 
inversors, o que ens podrien ajudar en el sistema de funcionament d’una residència 
d’estudiants, i ens podrien ajudar a finançar aquesta inversió.  
Jo també crec que és important, tal com han dit, el tema del PIAM, la rehabilitació del 
nucli antic passa per portar-hi vida; portar-hi estudiants sempre dona doni moltíssima 
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vida. Per tant crec que és un problema que tenim a la ciutat, que és veritat ho és, que 
és veritat que no hi hem trobat solució, a pesar que ho hem intentat perquè també les 
ajudes a lloguers de pisos que es poguessin dedicar a estudiants també anava en 
aquesta línia, d’intentar trobar-hi una solució. Jo tinc esperances encara que havent 
canviat d'escala, i havent passat de Barcelona a Vic, i la proximitat que sempre ha 
demostrat la Universitat de Vic amb la comarca de la Garrotxa i la ciutat d'Olot, espero 
poder-hi trobar una solució. Tan bon punt tinguem més informació també els hi farem 
arribar.  
El que sí reitero, el que he explicat que el Sr. Berga, que la Torre Malagrida en aquests 
moments, després d’haver passat èpoques dolentes, èpoques en què ens va costar 
molt fins i tot solucionar els problemes estructurals que hi havia, ara la Torre Malagrida 
funciona bé, està plena, amb capacitat fins i tot de continuar millorant les seves 
instal·lacions. Per tant jo crec que no és una bona solució en aquests moments desfer 
el que està funcionant, sinó que el que hem de fer és esforçar-nos en trobar una oferta 
complementària a tot això.  
 
Intervé el Sr. García. Aquesta informació que ha aportat el Sr. Berga, em sembla que 
tots plegats la desconeixíem, perquè quan s’ha posat sobre la taula, aquesta moció, no 
la teníem. Jo en tot cas, si m’ho permet l’Alcalde, m'estimaria més que qui presenta la 
moció es posicionés. 
 
Intervé el Sr. Mir. És veritat que de la Torre Malagrida segurament és un lloc complex 
per tornar a obrir la residència allà, és cert que sí que ja en el seu moment havien 
compartit el Camp i la residència l’espai. Jo en aquests moments desconec si això és 
del tot impossible de fer.  
En tot cas nosaltres al presentar la moció no era tant posar-nos tossuts en que això ha 
de ser la Torre Malagrida, sinó era tornar a reobrir una mica aquest debat que al llarg 
de quatre o cinc no hem estat capaços de donar-hi solució. I per tant si sembla que la 
Torre Malagrida genera dubtes per l’equip de govern, però també per la CUP perquè 
falta informació, i per tant no és un espai on tots tinguem clar que sigui viable tornar-ho 
obrir, el que sí demanaria és que aquesta moció servís per posar-nos a treballar 
seriosament en el tema de residència i trobar-hi una ubicació o una solució que sigui 
més o menys definitiva.  
Per tant en aquest sentit nosaltres no tenim cap problema de deixar aquesta moció 
sobre la taula, però sí que ens comprometem, que si d’aquí a final de curs no hem 
sabut avançar en això, tornar-la a presentar aquesta o alguna de semblant perquè ens 
sembla que és un tema que tenim l’obligació de desencallar-ho. Per tant si aquest és 
el compromís del Ple, a nosaltres no ens fa res deixar-ho sobre la taula per treballar 
amb altres línies.  
 
Intervé l’Alcalde. Jo els ho agraeixo. L’única cosa és que de debò ja hi treballem; i una 
altra cosa és que no tinguem l’encert de trobar com ho podem fer, perquè té varis 
condicionants, el fet que hi hagi menors  també ho complica. Ho hem treballat i ho hem 
parlat amb diverses persones i jo tinc molta confiança en que en poques setmanes 
tindrem almenys una altra opinió, que espero que sigui favorable; i si l’opinió no és 
favorable haurem de veure com ho podem assumir, perquè està clar que és una de les 
necessitats de la ciutat.  
No sé si algú vol afegir alguna cosa més o la deixem sobre la taula. 
 
Intervé la Sra. Descals. Un tema que també havia sortit era el tema de l’hospital vell, 
que també seria un bon lloc potser per plantejar-se i que potser ens hauríem d’asseure 
tots i començar a pensar què fem amb l’hospital vell, perquè al final es farà malbé i no i 
hi pensarem res. Vull dir que estaria bé que tots plegats, nosaltres, la gent, els veïns; 
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que poguéssim començar a parlar  que ens falta com a ciutat i després plantejar, que 
allà podria ser una sortida. Una mica pensar en això. 
 
Intervé el Sr. Quintana. La moció és del PSC i a mi em sembla bé, tot i que rellegint, 
ara aquí enganxant-nos amb això, però els acords que diu la moció –i ho dic perquè 
nosaltres hem votat a favor i ens sembla que està bé– que diu l'acord d'aquest ple 
manifestant la necessitat de disposar d’aquest servei públic a la nostra ciutat, hem 
sembla que més o menys tots hem expressat aquest acord. I que ’Ajuntament d’Olot 
faci les seves gestions oportunes davant la Generalitat de Catalunya per tal que 
aquest servei es reprengui a Olot, o sigui que era un servei que oferia la Generalitat de 
Catalunya, d’acord que ho feia dintre la torre Malagrida, però és un servei que oferia la 
Generalitat, he mirat aquí ràpidament a la pàgina web de la Generalitat, i que l’ofereix, 
a Girona i Lleida posa que hi ha residències d’estudiants públiques, relacionades a la 
xarxa de la Generalitat. 
Vull dir que jo demanar a la Generalitat si pot fer aquest servei, que fa a altres llocs de 
Catalunya, em sembla bé. Probablement votem a favor tot i el desconeixement de la 
sobreocupació o l'ocupació fantàstica de la Torre Malagrida, que ja hem dit que 
desconeixíem, ens sembla que la moció va una mica més enllà i que l'opció que la 
Generalitat pugui també oferir aquest servei, si l’ofereix a altres llocs de Catalunya, jo 
penso que tampoc l’hauríem de descartar, almenys perquè demanar és gratis. 
 
Intevé el Sr. Berga. En tot cas el que vull és agrair-li al grup del PSC això: que ens 
parem a pensar-hi una mica més bé.  
Per reafirmar el bon funcionament que té la Torre Malagrida, els convido a visitar a la 
seva web, on hi ha 60 comentaris de les famílies que hi passen, i descobreixes que el 
grau de satisfacció és molt i molt alt en aquests moments.  
Recorden que fa tres anys, encara no, vàrem fer una inversió important des de 
l'Ajuntament per poder arreglar tota la part de baix, tota la part que afecta més 
directament les aules del Camp d’Aprenentatge de la Garrotxa; però en aquest 
moment tornen a estar en obres, i això és precisament gràcies a que la Torre funciona 
bé, a  que la Generalitat hi creu. I en aquest moment han passat de gas a gasoil, han 
canviat tota la caldera; s'ha perdut una habitació, s'han perdut vuit places, precisament 
per poder fer una cuina més espaiosa que garanteixi com ha de ser un menjador i una 
cuina d'avui. Això són unes obres que estan fent en aquest moment; han canviat les 
poques banyeres que quedaven, les han convertit en plats de dutxa; acabaran pintant-
ho tot; canvien tots els matalassos i llençols; és a dir que estan en plena reforma. 
Realment la Torre Malagrida funciona molt bé i potser el que hem de pensar ara, en 
aquests moments, és en donar una millor una millor solució i la buscarem. 
I gràcies, reitero l’agraïment, per deixar-la sobre la taula.  
 
Intervé l’Alcalde. Jo demano això, que la deixem sobre la taula i l’estudiem.   
La moció d’avui parla de la Torre Malagrida, a nosaltres ens sembla que després 
d’haver anat a al Torre Malagrida el Sr. Berga, i haver demanat i contrastat totes les 
dades que hi ha, no té sentit en aquests moments posar-la allà.  
També s’està acabant tot el tema del PIAM, que probablement ens demanaran també 
que una de les accions pugui ser aquesta. 
 
Intervé el Sr. Mir. Simplement és veritat el que ha dit el Sr. Quintana, que són acords 
molt genèrics, molt generals, tot i que sí que és veritat que l’argumentari previ fa molta 
referència a la Torre Malagrida. Per tant en aquest sentit entenem que és així, i per 
tant reprenem la nostra postura que donem un temps i si cal doncs ho tornarem a 
presentar i a reformular, si creiem que no s’ha avançat en aquest camí. 
 
La moció queda sobre la taula a proposta del grup municipal PSC, que la proposava. 
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PRECS I PREGUNTES 

 
Intervé el Sr. Garcia. 
 
ENDERROC AL CARRER SANT MIQUEL.- La primera pregunta fa referència a que 
aquest mes d’agost es va iniciar un enderroc al carrer Sant Miquel i amb aquest 
enderroc es van detectar unes canalitzacions i galeries subterrànies de les quals es 
desconeixia la seva existència, que no estaven contemplades en el projecte d’enderroc 
que es va presentar a l’Ajuntament. No entenem que en un edifici d’aquestes 
característiques, una antiga fàbrica situada a la vora del riu, no es fessin com a mínim 
algunes cates per detectar possibles situacions com les que hem comentat ara, més 
aviat, parlo evidentment sense ser un expert tècnic en aquests temes, però dóna tota 
la impressió de ser un projecte redactat en un despatx amb els plànols, sense ni tan 
sols haver anat a veure i fer una inspecció ocular de l’edifici. A conseqüència de tot 
això hi ha dos temes per mi importants, un, puja el preu d’una manera important? 
I l’altra, el perill que va suposar per als treballadors que estaven fent la feina 
d’enderroc, de fet una màquina que estava treballant va quedar mig penjant.  
Llavors les preguntes són dos sobre aquest tema, una, si no existeix responsabilitat 
per part de l’empresa, a vegades en moltes professions quan es fa una feina mal feta 
hi ha algun tipus de responsabilitat o d’assegurances d’aquests professionals, no sé si 
és el cas, perquè sinó sempre l’Ajuntament ha d’assumir errors o equivocacions de la 
gent que treballa per nosaltres.  
I l’altra pregunta respecte a aquest tema també seria, una vegada produït l’enderroc, 
quina actuació pensa fer a aquest espai l’Ajuntament. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte l’enderroc de Sant Miquel i la possible implicació que hi 
pogués tenir l’empresa en l’accident que hi va haver-hi en esfondrar-se una màquina 
que feia l’enderroc, bé, hi havia una desconeixença per part de l’Ajuntament i també 
per part de a qui es va contractar l’enderroc de que hi hagués uns conductes 
subterranis i que això pogués provocar problemes, justament al costat fa ja uns temps 
es va enderrocar una nau i no va haver-hi aquest problema i no és una negligència, és 
evident que quan es fa un pressupost i quan es demana un enderroc, tots els 
professionals o totes les empreses que ens el pressuposten ho van a veure, s’ho 
miren, aquí hi havia algun condicionant també, perquè al ser al costat del riu no podien 
caure runes en el riu des de l’Ajuntament no es coneixia això, els serveis tècnics ens 
ho han confirmat, tampoc ho coneixia l’empresa, cates  en principi jo desconec si se’n 
varen fer o no, però tenint en compte que el carrer de Sant Miquel és un carrer de 
trànsit i que per tant tot feia pensar que la superfície estaria en condicions, no sé si se 
n’han fet, però no crec que se’n fessin en el seu moment. 
Ens va obligar a fer l’enderroc d’una altra manera i en comptes de fer-lo amb 
maquinària es va haver de fer de forma manual, el qual sí, efectivament va encarir el 
cost i varem haver d’afegir uns diners per poder acabar aquest enderroc que s’ha 
acabat just fa pocs dies. I en quant al què pensem fer allà, inicialment estava previst, 
fer una mica de mirador sobre el riu i potser en el centre, com que ja està previst tirar-
hi terres, es podria enjardinar una mica amb gespa. Ara amb l’enderroc acabat es farà 
un projecte que ja està encarregat i llavors a partir d’aquí es faria l’obra, o es buscaria 
la partida pressupostària corresponent si no la tenim, però la idea és aquesta, fer una 
mica de mirador.  
 
TARIFES TEISA OLOT-BARCELONA.- L’altra pregunta té a veure amb els viatges de 
la TEISA, ens han fet arribar informació que hem contrastat, el viatge Olot-Barcelona 
per Bracons, l’abonament per deu viatges, té un preu de 7 euros. El mateix viatge 
Camprodon-Barcelona són 5,20, és a dir, paguem un 34 per cent més aquí a Olot, 
quan mirant el temps de viatge hi ha més temps en el de Camprodon-Barcelona, hi ha 
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més quilòmetres, llavors seria, ja sé que no és responsabilitat de l'Ajuntament, sinó de 
la Generalitat, que facin les gestions necessàries per veure aquesta diferència de 
preus que per nosaltres és molt gran, llavors hi ha d’haver una sèrie de raonaments 
que potser hi són i els voldríem conèixer, perquè si no tens la sensació una mica que 
potser als olotins ens estan arrissant una mica.  
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte a la Teisa i als costos d’Olot-Barcelona per Bracons i la 
comparativa amb Camprodon-Barcelona, desconec el motiu d’aquesta diferència 
tarifària, no tenim aquesta informació, però en tot cas farem alguna gestió a través de 
la Generalitat o d’allà on correspongui per veure si podem tenir alguna informació i si la 
tenim, li farem arribar immediatament.  
 
Respon també el Sr. Berga. Afegir una cosa molt breu, em sap greu no haver-hi 
pensat abans, era referent a la pregunta que ha fet el senyor Garcia, va ser aquesta 
tardor que acompanyat del President del Consell Comarcal i del Gerent del Consell 
Comarcal vaig anar a Barcelona, al Departament de Territori i Sostenibilitat, 
precisament per reclamar sobre aquests desajustaments que hi havien encara en el 
transport públic, era per parlar de la integració tarifària que és un tema molt important 
que ha d’arribar a la nostra comarca, demanar els terminis, en aquest cas van ser molt 
concrets, és a dir nosaltres hem de preveure que a la comarca de la Garrotxa la 
integració tarifària que hauria de solucionar tots aquests problemes i reduir molt els 
costos entrarà en plena vigència, en funcionament a la comarca, a la tardor del 2019, 
és a dir tot aquest 2018 o durant el 2017 i el 2018 el que ha valgut molts i molts milions 
d’euros, això ens ho varen estar explicant i és molt difícil: és tot el maquinari, tot el que 
són les aplicacions informàtiques que han de permetre que amb el mòbil, quan entres 
en un transport públic doncs cada vegada que canvies només acostant, perquè 
funcionarà segurament amb el mòbil, hi hauran altres sistemes també amb targeta, 
però que podràs arribar per exemple fins a Tortosa i canviar sis vegades de vehicle i 
en canvi el que t’anirà comptant cada vegada, els programaris són molt complexes, 
per això tarden tant d’aplicar, però és una cosa que regularment hi estem a sobre, que 
la reclamem des de fa anys i en principi està previst que a la tardor del 2019, funcioni 
del tot aquí. 
 
PLACES D’APARCAMENT ZONA BLAVA.- L’altra pregunta que formula el Sr. García 
és sobre el tema de zones blaves, també hi ha hagut ciutadans que ens han fet arribar, 
és purament una impressió que jo quan m’ho han dit he dit que em semblava que era 
correcte l’actuació de l'Ajuntament, però té a veure amb les zones blaves, amb totes 
aquestes obres que s’estan produint s’han anat traslladant les zones blaves a altres 
llocs de la ciutat, llavors hi ha una certa percepció com que de les places que té en 
concessió l’empresa, com si ara s’haguessin incrementat sobre les que té la concessió 
l’empresa, com si n’'hi hagués més. 
 
Respon el Sr. Gelis. En quant a zones blaves i a la quantitat, en el seu moment a tots 
els grups ja els hi varem donar un plànol de la nova situació de zones blaves, amb el 
muntatge que hi havia de les que trèiem i les que hi posàvem, ha quedat pràcticament 
igual de zones blaves, hi ha una petita diferència, però inicialment les zones blaves 
que teníem eren 378 abans de fer la modificació i quan estigui tot acabat, perquè falta 
acabar de treure les del carrer Fontanella i passar-les a la carretera de Santa Pau per 
entendre’ns, en tindrem un total de 384, per tant es pràcticament les mateixes, sí que 
pot donar la sensació com que diguem-ne s’han automatitzat una mica més i s’han 
separat una mica més, perquè en el Firal estàvem molt, molt ajuntades i se n’han 
posat a altres llocs, pot donar la impressió que potser n’hi haguessin més, però en 
nombre total estem exactament no, però pràcticament, allà mateix on ho teníem abans 
de fer els canvis. 
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ESTUDI DE MOBILITAT ZONA POU DEL GLAÇ.- I l’altra pregunta també té a veure 
amb l’estudi de mobilitat referent al Pou del Glaç, fa molt de temps ja que es té l’estudi 
sobre la taula, en un Ple anterior els companys de la CUP també van preguntar sobre 
el tema aquest, els resultats de l’estudi sembla que recomanen tota una sèrie de 
modificacions per millorar el tràfic a la ciutat d’Olot i a mi em sembla que ha passat ja 
bastant de temps com perquè l’equip de govern prengui algun tipus de decisió, llavors 
la pregunta seria fins a quan trigaran a prendre alguna decisió sobre els resultats 
d’aquest estudi, perquè si han pagat un estudi que costa uns diners i que aporta una 
sèrie de solucions i el deixem, com passa amb les mocions sobre la taula, em sembla 
que no és la millor manera. 
 
Respon el Sr. Gelis. En quan al tema del Pou del Glaç i tot el projecte i les proves que 
es varen fer allà  i que efectivament com vostè diu, els informes de tothom qui hi va 
intervenir són més aviat favorables, a tot el que estava previst que donaria un bon 
resultat i de fet alguna cosa hem ja implementat, poques però alguna cosa hem ja 
implementat, com pot ser deixar el tercer carril a l'Avinguda Reis Catòlics o millorar la 
sortida dels vehicles pel carrer Pere Lloses, donant dos carrils de sortida quan només 
en teníem un o el carril de direcció única que hem deixat en el Pont de la Ceràmica per 
millorar el carril bici i també la mobilitat a persones amb dificultats, evidentment que 
això no és tot ni molt menys el projecte, però sí que hem posat en marxa alguna 
millora i la resta no hem pres cap decisió i tardarem encara una mica en prendre’n per 
un motiu, perquè a finals del mes de desembre o durant el mes de desembre, es va 
produir la compra venda de la parcel·la on hi havia hagut abans la fàbrica Alzamora, el 
nou propietari si que ja ens ha començat a fer alguna consulta o explicar una mica 
quina és la seva intenció respecte al que vol fer allà en aquesta parcel·la i com que 
això podria modificar alguna cosa de les inicialment pensades, jo crec que amb uns 
mesos, això no serà ni uns dies ni unes setmanes que tindrem més informació, però si 
que en uns mesos tindrem més informació respectes a les decisions que volen fer allà, 
que això hauria de poder provocar la vorera, el bicicarril i tot això s’hauria de poder fer 
allà i potser llavors hauríem de reconduir alguna cosa d’aquest estudi per tant, 
esperarem a clarificar una mica això que, insisteixo, no és una cosa immediata sinó 
d’una mica de temps per llavors ja en tot cas prendre alguna decisió i fer el que 
puguem fer en aquella zona i també pressupostar i acabar de refer el projecte.  
 
Intervé el Sr. Rubió.  
 
CELEBRACIÓ COMUNITAT AMAZIGA.- Començaré per un prec. El dissabte passat 
es va celebrar el cap d’any Amazic i demanaria que aquest Ple fes arribar a la 
comunitat Amaziga de la ciutat la felicitació pel seu Any Nou. 
 
Respon el Sr. Berga. El Cap d'Any dels Amazics se’ns ha passat, ja els felicitarem, 
gràcies per recordar-ho. 
 
CONTENIDORS FORA DE SERVEI.- Ens ha arribat que en un carrer de ciutat, 
concretament al carrer de la Teuleria, allà davant de “Peixos Olot” al Parc Nou, hi ha 
uns contenidors que fa temps que estan com aturats i ens agradaria saber la raó i quin 
és el motiu i quina previsió hi ha si és que hi ha alguna acció. 
 
Respon el Sr. Gelis. Del carrer de la Teuleria puc donar alguna informació, segur que 
no és tota, però si que allà el que passa és que s’omple d’aigua on hi ha els 
contenidors i això fa que sigui molt perillós el poder connectar-hi els camions, a part  
que és perillós de tenir-ho en funcionament i de moment està parat a l’espera de trobar 
una bona solució. S’hi van posar unes bombes per treure-la a veure si no tornava, ha 
tornat a omplir-se, ara hi hem tornat a posar-hi una petita bomba per sortida, però està 
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pendent de veure quina solució és pot donar allà, que molt probablement pel que diuen 
des de l’àrea tècnica, la única solució serà treure’ls i tapar aquell forat, no està clar. 
 
ACTUACIONS AL CARRER GRADERA.- L’altra pregunta que volia fer és en relació a 
l’anunci que va fer el Regidor Estanis Vayreda en relació als veïns del carrer Gradera i 
dels carrers adjacents del Barri de Sant Francesc. Com tenen l’estudi de la 
senyalització, l’etiquetatge per als cotxes i en quin estat està la qüestió i també en quin 
estat està les demandes que els hi van fer en el seu moment els veïns i veïnes del 
carrer Gradera en relació a la pressió de l’aigua. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Precisament aquesta setmana ja hem fet les reunions amb 
l’equip d’infraestructures i amb la Policia per donar les instruccions de tots els acords 
que varem prendre amb els veïns i per tant, jo espero que a les properes setmanes tot 
el que és la senyalització i els adhesius als veïns del carrer Gradera ja ho puguem 
anar activant.  
I en quant a la demanda de la poca pressió de l’aigua, jo tornaré a traslladar avui al 
Responsable d’Infraestructures i d’Urbanisme de l’Ajuntament aquesta qüestió, sembla 
que és un tema recurrent de l’Ajuntament i que ja s’havia demanat, m’ha dit que 
tornaria a fer les gestions amb Sorea i que donarà alguna informació més per veure si 
realment es pot solucionar, si és un tema d’inversió, si és un tema que depèn també 
de les canalitzacions dels propis veïns o és un tema del sistema de Sorea, perquè 
sembla que ell ja sabia, quan jo li he comentat, de què parlàvem i semblava que 
reprendran el tema i quan tinguem informació tornarem a convocar els veïns per 
explicar-ho. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. 
 
RECOLLIDA DE DEIXALLES DURANT EL NADAL.- És una breu pregunta sobre si es 
té en compte, ja que parlem de recollida selectiva, aquest any ha coincidit el Cap d'Any 
amb un diumenge i l'1 de gener amb un dilluns i donat que per Nadal generem molts 
residus, malauradament més que els normals, doncs hi havia tots els contenidors de 
residus de plàstic, orgànic i paper plens, de manera que obligava als ciutadans a 
deixar-los als carrers, llavors seria possible prevenir això, sobretot per aquestes dates 
senyalades i per què coincideixen en festius? 
 
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Érem conscients d’aquesta problemàtica, només 
comentar-li que es va reforçar, el dia 1 de gener, als barris amb tres equips, que hi 
havia un camió, un conductor i dos peons i també un equip per activitats, o sigui 
restaurants i demés i el dia 6 que també és un dia problemàtic i a més com comentava 
també queia en un dia festiu, es va reforçar també amb un equip que constava d’un 
camió, amb dos peons. No obstant això, sí que demanarem quina va ser la percepció 
del resultat de cara al 2019, si amb aquest reforç és suficient o bé s’ha de reforçar 
més. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
PLA INTERN D’IGUALTAT.- El Pla Intern d'Igualtat, em sembla que es va fer fins al 
2019, però hi ha diferents accions que en principi s’haurien d’estar fent i a veure si ens 
podríeu fer una mica de devolutiva de quines accions s’estan fent, quines falten per 
fer, perquè me’n recordo que varem fer una reunió de la comissió però ja fa temps i no 
n'hem sabut res més . 
Respon el Sr. Berga. El Pla d’Igualtat tot i que no em correspon exactament a mi, 
perquè aquest era un pla que va impulsar la Núria Fité quan era regidora, però sí que 
va passar per aquest plenari i el conec perquè me’l vaig llegir en el seu dia i a més ha 
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coincidit que ara al desembre varem aprovar també el Pla d’Igualtat al Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa, em demanava sobre les accions concretes que estan 
previstes ara aquest 2018, les que tenim ara en aquest moment ja planificades per 
executar és una planificació de la formació en llenguatge inclusiu amb el Consorci de 
Normalització Lingüística, això es farà durant aquest primer trimestre de l’any, 
l’actualització dels protocols d’actuació en casos d’assetjament sexual i laboral, la 
formació en matèria d’assetjament sexual, això també es farà durant el primer 
trimestre en el personal municipal, una altra formació en matèria de diversitat sexual i 
de gènere, això també està previst ara com unes accions a realitzar, no dintre del 
primer trimestre, però si dintre del 2018 i per últim una elaboració de la guia de 
permisos de l’Ajuntament d’Olot, que inclou totes les mesures de conciliació de la vida 
laboral i familiar. Aquestes són les actuacions, les accions concretes que estan 
previstes en aquest 2018.  
 
CONTRACTACIÓ RESPONSABLE EN CRITERIS SOCIAL I AMBIENTALS.- Nosaltres 
el juny del 2016 varem presentar una moció que es va aprovar, per a la contractació 
responsable en criteris socials i ambientals i tampoc que sapiguem nosaltres, no s’ha 
fet massa res, per tant també demanem a veure com està el tema.  
 
Respon la Sra. Torras. Sobre aquest tema si de cas els contestaré més endavant, 
perquè fa molt poc que jo estic a contractació, la veritat és que no sé com està el tema 
de seguir aquests criteris socials quan es contracta, se que es va mirar el tema de que 
quan es fan contractacions, que les empreses estiguin totes al corrent de les seves 
obligacions, del que tenen que estar, que siguin empreses que tinguin conciliació 
laboral, empreses que paguin bé als seus treballadors, fins aquí, però el tema dels 
criteris aquests més socials estrictament, m’agradaria contestar-los més endavant 
perquè desconec en aquest moment a quin punt estem. 
 
CONCESSIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC.- La concessió de l’enllumenat públic s’acaba 
ara el 2018, a l’agost, i hem mirat els criteris i pensem que estaria bé entre tots mirar-
nos els criteris perquè es podrien aplicar criteris més socials, com de pobresa 
energètica. A veure sí podem repassar els criteris perquè tots són econòmics i molt 
tècnics i nosaltres plantejàvem de poder mirar si podem ficar-hi algun criteri més social 
i més ambiental i per exemple, tema pobresa energètica, per tant estaria bé que ara 
que hi tenim temps, ens ho poguéssim mirar entre tots. 
 
Respon el Sr. Gelis. La concessió de l’enllumenat públic, ara s’ha fet la última prorroga 
per sis mesos, que es manté amb les mateixes condicions que deia el plec de 
condicions, no hi ha hagut cap diferencial ni de costos ni de res, llavors si que s’ha 
començat a pensar des del punt de vista tècnic d’aquest plec de condicions nou, però 
sí que estaria bé, de fet això jo ho volia parlar en una futura comissió de les que fem 
de PAES i de mobilitat però és igual, ja va bé que ho traiem ara aquí, qualsevol 
suggeriment en aquest sentit ens la facin arribar amb la idea que en quinze o vint dies 
ja començarem a escriure aquests plecs i per tant, estaria molt bé que qualsevol idea 
que pugui haver-hi en aquest sentit la puguem valorar i a veure si ho podem incorporar 
i tot lo que sigui possible incorporar-ho pel concurs que sortirà més endavant. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
DEPURADORA DEL FLUVIÀ.- En tot cas avui hi ha moltes preguntes i en tot cas 
serem més escuets. Un seria un prec important. El 2017 ha estat un any especialment 
sec per a la nostra comarca, també per les comarques catalanes i per la resta de 
l’Estat, evidentment veiem les fotos dels pantans que estan al 40 per cent i això ens 
preocupa a tots plegats.  
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A la ciutat nostra, aquesta setmana hi ha un debat que està sortint als mitjans de 
comunicació, que és també la poca aigua que porta el Fluvià en el seu curs per La Vall 
d’en Bas i també al seu pas per Olot, perquè justament aquesta sequera també ens 
afecta tal com deia, a les capçaleres del Fluvià. Hi ha un tema que està en projecte, 
que s’ha de desenvolupar, que és la depuradora del Fluvià que és una depuradora per 
depurar les aigües residuals de Les Preses i La Vall d’en Bas, que recordem que 
aquestes aigües residuals ara baixen pel carril bici amb un col·lector i arriben fins a la 
depuradora d’Olot. Per tant el nostre prec seria que l’Alcalde faci les gestions 
oportunes importants perquè aquesta obra i que s’ha de desenvolupar a la comarca 
que ens afecta, justament a la ciutat d'Olot perquè les aigües residuals passen pel 
carril bici, travessen la ciutat d'Olot i han d’anar fins a la depuradora d’aigües d’Olot, 
que es pogués desenvolupar aquesta obra important, que en un curt termini es pogués 
realitzar aquesta obra i les aigües es poguessin depurar a la capçalera del Fluvià i 
l’aigua depurada lògicament entrés en el llit del Fluvià i per tant baixés pel Fluvià que 
és per on ha de baixar.  
Estem parlant pràcticament d’un hectòmetre cúbic d’aigua que es podria depurar en 
aquesta depuradora, un hectòmetre cúbic d’aigua per a la gent que no és massa 
conscient del que significa, vol dir que és bàsicament el camp del Barça fins a dalt de 
tot ple d’aigua, per tant si tota aquesta aigua la podem fer baixar pel Fluvià des de la 
capçalera, per La Vall d’en Bas i Les Preses, per Codella i que baixi cap Olot, seria 
una aigua que aniria molt bé per recarregar el freàtic en aquests moments. Per tant 
doncs, demanaríem també que l’Ajuntament fes aquests passos perquè aquesta obra 
es pogués desenvolupar el més ràpidament possible. 
 
Respon l’Alcalde. El tema de la depuradora de La Vall d’en Bas, ja sé senyor Guix que 
vostè té també una certa informació perquè és un tema que surt recurrentment a la 
Junta de SIGMA. Que jo sé que el President del Consell Comarcal i el Gerent del 
SIGMA s’han reunit amb l’Alcalde de La Vall d’en Bas intentant consensuar una 
ubicació per a aquesta possible depuradora, està el tema de moment en  la possibilitat, 
o la voluntat o la decisió d’on es podria instal·lar aquesta depuradora, com que a més 
tota aquesta zona de La Vall d’en Bas, esperem que no tardem massa o que en els 
propers temps s’hi hagin de fer bastants obres, que és tot el tema de la variant, a 
veure si aprofitant aquestes obres es pogués col·locar aquesta depuradora, però som 
conscients que La Vall d’en Bas necessita tenir aquesta depuradora i que estalviaria 
aquest hectòmetre cúbic, em penso que ha dit, d’aigua que tornada a posar dins del riu 
Fluvià s’aprofitaria molt. Es treballa des del SIGMA. Sé que el President del Consell 
Comarcal s’ha assentat amb el senyor Amat per intentar consensuar postures, que s’hi 
està treballant i espero que el més aviat possible doncs tinguem una solució. 
 
Intervé la Sra. Traveria.  
 
VEHICLES MAL APARCATS A LA CIUTAT.- Uns ciutadans ens fan arribar una 
pregunta i és a veure quines mesures podria prendre l'Ajuntament o pensa prendre 
l'Ajuntament en relació als cotxes mal aparcats a la ciutat, n’hi ha als carrils bici, a les 
parades de bus, a les zones de càrrega i descàrrega i això es crea un problema 
perquè fa l’efecte mirall i és de que com que no passa res, cada vegada hi ha més 
gent que aparca allà on li sembla. 
 
Respon el Sr. Gelis. Quan als cotxes mal aparcats, no tenim més solució que 
denunciar i sancionar, no ens queda més solució que aquesta, la Policia ho va fent 
però això és una qüestió que és difícil de poder resoldre, s’estan posant moltes 
sancions, moltíssimes, si vostès s’ho volen mirar o demanen informació d’això veuran 
que s’estan posant moltes sancions, hi ha una indisciplina important i no podem fer 
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altre cosa, sancions i treure cotxes que estiguin mal aparcats i s’hi està fent bastant 
pressió en aquest sentit. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
CIRCULACIÓ DE PATINETS A LA CIUTAT.- Avui va de mobilitat. Hem observat 
últimament que a part de moltes més bicicletes també hi han molts nens que van amb 
patinets i sobretot ara aquests dies n’hi ha que van correctament però n’hi ha que fan 
realment imprudències i són nanos molt jovenets i és un perill greu. La petició o el prec 
era a veure si s’ha pensat en poder fer una insistència a nivell escolar o allà on 
correspongui de reeducació, d’ensenyar als nens com han d’anar amb els patinets. 
Entenc que també aquests nanos segueixin l’exemple de les bicicletes, que són dels 
més grans i les bicicletes també no és pas que facin grans virgueries.  
 
Respon el Sr. Gelis. S’ha posat molt de moda ara el patinet a la ciutat, inclús a moltes 
escoles els hi hem posat uns aparcaments de patinet perquè estaven per allà tirats i 
feien molt mal efecte i hem parlat amb les diferents escoles i els hi hem dit sí ho 
necessitaven i totes les que ens n’han demanat els hi hem col·locat o se’ls hi 
col·locaran properament, és veritat que hi ha indisciplina, van de pressa, de qualsevol 
manera, també amb les bicicletes ens passa quelcom semblant, la Policia quan ho veu 
avisa, o inclús en algun cas hem requisat alguna bicicleta, no patinets, sinó bicicleta i 
per altra banda, saben que hi ha un programa que fa que puguem disposar sis mesos 
a l’any dels agents cívics, on una bona part de la feina de l’agent cívic està destinada a 
la mobilitat en bicicleta i ara també hi haurem d’afegir el patinet, perquè es veritat que 
ja ho hem detectat que hi ha un problema amb això, mirar d’educar una mica. Per altra 
banda també la Policia va les escoles periòdicament a explicar una mica qüestions de 
convivència i jo els diré si és que no ho fan, que no ho sé en aquests moments, que hi 
afegeixin dintre les coses que ells van allà a explicar, una mica el tema de com s’ha de 
circular amb patinet. 
 
HORTS MUNICIPALS.- A partir del 2013 aproximadament, si no recordo malament, 
Olot té horts municipals i s’hi va estar treballant molt de temps, quan hi havia els 
socialistes a l’alcaldia. Després quan hi va haver els convergents també s’hi va estar 
treballant en la qüestió de normatives i varem insistir varies vegades, les normatives 
són aprovades, però observem molts horts com per exemple per posar els horts del 
Pla de Dalt, que des de la carretera estant es veuen una mà de plàstics i de coses que 
segons les normatives no haurien de ser i a Sant Roc passa exactament el mateix i era 
per veure si ho milloraran i després els de VoraTosca que també hi ha uns horts allà 
que fan pena de veure i és una zona molt visitada. A veure com està tot això i a veure 
si d’alguna vegada hi podem posar una mica de mà perquè cada vegada està pitjor 
enlloc d’estar millor. 
 
Respon el Sr. Berga. Pel que fa als horts, que tampoc em correspon exactament a mi, 
però sí que en el mandat anterior em va correspondre posar-hi ordre, aquest era un 
tema que portava el regidor Josep Guix fins fa dos mesos, és veritat en alguns casos 
es veuen, quan s’ha referit als horts del Pla de Dalt no sé si es refereix exactament o 
no als del Pou de Glaç? Als de les Planotes? Bé. és a dir, els horts funcionen, el 
sistema d’adjudicació d’horts funciona, sempre continuem tenint gent en llista d’espera 
i és veritat que la gent a la que et descuides, et torna a incloure tot i tenir aigua i que 
ens anem preocupant amb unes inversions anuals de fer arribar l’aigua als horts, 
etcètera, doncs bé, la qüestió estètica no tots els hortolans la porten prou bé, 
precisament ahir em vaig estar mirant els de Sant Roc, vaig pensar deu ni do el goig, 
és a dir allà al Passeig de Sant Roc sí hi ha algun plàstic, però tampoc és res 
excessiu, ni exagerat i és anar-hi estan a sobre, això hi ha una persona responsable 



 

Mod ACTS_DP06 
28 

en el SIGMA que se’n cuida regularment de passar-hi, és allà on els hortolans han de 
fer algun tipus de petició, bé en tot cas, ja hi pararem una mica més d’atenció a veure 
si hi ha algun lloc, la veritat als de les Planotes ara fa temps que  no hi vaig, ja ho faré 
arribar per veure si es pot millorar. 
 
Intervé l’Alcalde. Crec que les hem contestades totes o hem intentat contestar-les 
totes. 
 

11.1. - ACCEPTAR LA RENÚNCIA PRESENTADA PER UN REGIDOR DE LA 
CORPORACIÓ 

 
Núm. de referència : X2018000907     
Núm. expedient: SG012018000001 

 
Atès que el Sr. Lluís Rubió Amargant ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec 
de regidor de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès l’article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral que disposa que “en el 
supòsit de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat de la mateixa llista, 
atenent l’ordre de col·locació i se sol·licitarà a la Junta Electoral Central l’expedició de 
la credencial del substitut que haurà de prendre possessió en la primera sessió 
següent que celebri el Ple”. 
 
Atès que s’han complert els requisits establerts en l’article 9.4 del Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals que disposa que “el 
regidor perdrà la seva condició per renúncia que haurà de fer-se efectiva davant del 
Ple de la Corporació” i ha estat ratificada per l’Alcaldia i la Secretaria de la Corporació 
abans de la seva inclusió a l’ordre del dia de la sessió plenària.   
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del 
Sr. Lluís Rubió Amargant del grup Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – 
PA). 
 
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent 
al regidor/a que hagi de prendre possessió del càrrec. 
 
Intervé l’Alcalde. Passaríem a l’últim punt de l’ordre del dia, aquest és acceptar la 
renúncia presentada per un regidor de la Corporació, en aquest cas el senyor Lluís 
Rubió a qui li passaré la paraula, però el que vull repetir públicament doncs el que ja li 
hem dit també en privat abans, d’agrair-li moltíssim la dedicació i la feina que ha tingut 
cap a la ciutat, crec que és important la feina que ell ha fet, la manera que ens ha fet 
arribar opinions o pensaments de molts veïns d’aquí, les aportacions en el debat que 
ens ha estat fent, ja li dic, la coherència amb el que ell sempre ha defensat la seva 
postura i que més enllà de diferències de criteri, com ell molt bé ha defensat, hem 
mantingut una bona relació personal, penso que entre tots 21 regidors, cosa que me 
n’alegro moltíssim que sigui així i per tant abans de passar-li la paraula, agrair-li 
moltíssim de que hagi estat aquí.  
Veig que ha vingut la seva parella i els seus fills aquí a acompanyar-lo en la 
despedida, en el que els donem la benvinguda, els fills no són presencials de moment, 
van amb la mare (riuen) però els donem la benvinguda.  
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Moltíssimes gràcies per la seva dedicació, li desitjo que en gaudeixi, de la paternitat, 
almenys tant com n’he gaudit jo, és a dir jo crec que és una de les coses més 
importants  que et passen a la vida, el poder ser pare, el poder ser mare i per tant estic 
convençut que està plenament justificada, aquesta seva decisió i només això, 
moltíssimes gràcies per haver treballat tant per la ciutat d’Olot i té la paraula i tancarà 
el Ple avui. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Gràcies, llegiré un petit text. Si us he de ser sincer, des de que 
vaig prendre la decisió de presentar la meva renúncia, m’he imaginat molts discursos i 
fins i tot en algun moment havia fet algun esborrany però també arribat en aquest 
moment i en el context que estem vivint, hi tot el que estic vivint, que tinc el cap en 
molts llocs i sobretot en el que ja ha comentat el senyor Alcalde, penso que la meva 
renúncia i el que pugui dir, que diré, però passa a un segon terme. Tot i així és això, 
aquestes consideracions que crec que m’agradaria fer, la primera, és dir que el motiu 
ja l’ha exposat el senyor Alcalde, és un motiu personal i és un motiu que ara passa per 
davant de qualsevol altra qüestió.  
En tot cas per si algú li quedés algun dubte reitero i ara més que mai, el meu 
compromís amb la construcció i implantació de la República Catalana i l’alliberament 
nacional de tots els Països Catalans. El meu compromís amb el projecte polític de la 
CUP, on seguiré militant i en el projecte polític de la CUP a Olot, perquè estic segur 
que a les properes eleccions serem al Govern.  
Aprofitaré també per fer una defensa del nostre projecte, perquè encara que alguns 
costi d’entomar, la nostra lluita anticapitalista, la nostra lluita llibertària, els moviments 
socials, l’esquerra independentista, avui són més necessaris que mai. Per una banda, 
perquè estem davant d’un Estat feixista que empresona i ha empresonat sempre 
persones de pau i elimina qualsevol rastre de dignitat democràtica. I per altra banda, 
per la creixent autoorganització des de baix de la ciutadania per defensar els drets 
fonamentals, ja no d’un país que vol ser lliure, sinó dels nostres drets individuals 
manllevats pels hereus del Règim del 78.  
Un projecte polític que ha demostrat tenir raó en moltes de les coses que deia i que 
està empenyent per construir la República i és aquí on sempre em trobareu i ens 
trobarem. 
Pel que fa a aquests gairebé tres anys com a regidor, dir-vos que mai m’he acabat de 
sentir còmode, no pel tracte personal que he mantingut amb cadascun de vosaltres, ni 
amb la gent treballadora de la casa, sinó perquè la vida institucional és encorsatada i 
tot té un punt de teatralització. La Institució com la tenim concebuda té poc de 
revolucionària i jo sóc una persona d’acció i crec que cal capgirar aquestes dinàmiques 
feixugues, protocol·làries i apropar la Institució a la gent. De fet la màxima institució 
d’un poble no és l’Ajuntament, és la gent que viu en aquest poble, per tant penso que 
cal retornar les institucions al poble. Aquests dies recordava quan com sempre a peu 
de carrer estàvem organitzant les festes de tardor a les escoles prèvies a l’1 d’Octubre, 
o quan vaig començar a militar a Maulets fent accions com l’enterrament de la 
Constitució, pintades, tancaments d’immobiliàries, també quan entre unes quantes 
varem crear La Greda. En aquells moments, mai m'hauria pensat ser regidor de 
l’Ajuntament de la meva ciutat, la meva estimada ciutat, la nostra estimada ciutat i en 
aquest sentit estic content perquè tornaré a tenir els dos peus al carrer i això em 
resulta més còmode i em fa sentir més lliure.  
En relació a les dinàmiques polítiques, ja ho he dit aquests dies, que en un poble o una 
ciutat petita com la nostra certament estem limitats per molts cantons, però també 
certament no s’hi val a dir que la normalitat és el que portem anys fent. Qui governa 
decideix si es va més cap a la dreta, més cap a l’esquerra o s’intenta fer una mica de 
tot. He vist que podem impulsar moltes coses des de dins de la Institució i per això 
crec que cal més que mai ser-hi, ser dins de la Institució per no oblidar que hi ha un 
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altre punt de vista i que quan ens toqui, i la gent si ho vol decidir, governar i aplicar tot 
allò que puguem aplicar.  
No voldria acabar la meva intervenció sense agrair als votants haver-me donat 
l’oportunitat de ser el seu representant a la Institució, a la Comissió Institucional que 
hem creat per tota la feinada que hem fet, a l'Assemblea de la CUP Olot per també 
donar-me aquesta responsabilitat i espero haver-ho fet tant bé com la Mireia i l’Anna, 
autèntiques lluitadores i autèntiques referents, amb estils i personalitats molt diferents, 
però el fet de compartir aquests temps amb vosaltres aquí a la sala de plens i a totes 
les reunions només se m’acut dir, gràcies. 
A la resta de companys i companyes regidores i regidors només una petita coseta, 
recordeu que sou aquí perquè la gent us ha votat i la gent ha votat unes idees i no a 
unes persones, per tant quan entrem aquí i deixem els egos a fora d’aquestes parets i 
quan us assenteu aquí, penseu que sou la veu de molta gent.  
Volia també anomenar a la Laia, la meva companya, dona i futura mare, gràcies per 
acompanyar-me, animar-me, aguantar-me en aquests prop de tres anys passant poca 
estona a casa i molta estona reunit.  
I per acabar, jo no sóc imprescindible, de fet crec que ningú ho és però sí que penso 
que tothom és important i necessari, per tant al meu company i successor Raül tota la 
força i empenta per a aquest repte, per representar la CUP i per representar a tota la 
gent que ens va donar el seu “Vull la CUP a l’Ajuntament d’Olot”. 
Estic molt i molt content de ser d’aquest poble i de la seva gent, en el dia a dia tots ens 
trobem molts defectes però quan hi hem de ser hi som i som imparables i encara avui, 
no puc esborrar dels meus ulls la imatge de milers d’olotins i olotines defensant les 
urnes tot i les notícies que arribaven d’altres ciutats.  
Seguim així perquè ja hem guanyat. Ni guerra entre pobles, ni pau entre classes. 
Seguim i seguirem. 
 
Intervé el Sr. Garcia. Jo, agrair al company Lluís, la política com altres activitats em 
sembla que té aquestes coses que et permet conèixer persones que potser d’una altra 
manera hagués estat impossible, perquè som d’unes generacions molt diferents, 
perquè ens movem en cercles diferents i segurament si no hagués estat per això no 
t’hagués pogut conèixer i valorar.  
Dir que políticament, com és sabut i hem pogut veure en aquest Ple, tenim una alta 
coincidència, no una total, per tant hem coincidit moltes vegades, ens hem donat 
suport amb mocions.  
Em sembla que el motiu que aportes per fer la dimissió em sembla que l’encertes de 
totes, totes, ho dic perquè també he passat per aquesta situació i el dit, no vull 
comentar més coses, em sembla que l’encertes i dir que no en aquest Ple però amb 
comissions, però que estic segur que ens trobarem al carrer amb moltes accions i 
molta activitat que falta fan. Moltes gràcies Lluís, ha estat un plaer poder conèixer-te. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas també agrair-te el teu pas per la Casa de la Vila, per 
l’Ajuntament, durant aquests anys que hem discrepat, en algunes vegades importants 
però en tot cas això, tots estem aquí per treballar per la ciutat, ho has dit que t’estimes 
la ciutat, ens l’estimem tots i per tant gràcies per haver participat en aquests anys aquí 
a l’Ajuntament i també donar una benvinguda al company Raül, que també suposo que 
estarà el proper Ple aquí assegut amb nosaltres, per tant molta sort en tot plegat i que 
tinguis una bona vida familiar. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Una mica com els companys, agrair-te la feina que has fet, 
de fet en Lluís és un regidor que té perfil propi, és el més cupaire de la CUP per dir-ho 
d’alguna manera i per tant doncs, això ho trobarem a faltar segurament, però segur 
que tal com dius tu, continuaràs la teva lluita en els teus diferents àmbits i evidentment 
molta sort en la teva vida personal, perquè et ve una etapa molt engrescadora i segur 
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que com ens passa a molts, quan aquests noiets siguin grans tornaran a deixar-te un 
espai i podràs tornar a fer segurament alguna activitat política. Moltes gràcies i molts 
encerts. 
 
Intervé la Sra. Roca en nom de l’equip de govern. Bé Lluís, quan vaig començar a ser 
regidora jo et vaig conèixer que formaves part de la Comissió de Festes juntament 
amb altres companys teus, la teva situació laboral, que en aquells moments també vas 
formar part de l’equip tècnic, després has format part també de l’equip de joventut i ara 
en aquests moments et tinc també de company de regidor. Recordo que l'any 2011 
estàvem en un bar tots dos perquè estàvem organitzant les festes i em vas dir Mar, és 
que jo vull formar part de la CUP i crearem aquest partit a Olot i ho recordo com si fos 
ara i mira on has arribat per tant escolta, laboralment estàs on vols estar, en aquests 
moments ets un educador d’un ajuntament que era el teu projecte de futur, penso que 
has tingut un èxit i has format part de ser de regidor d’aquell grup que tu vas impulsar 
ja fa molts anys, per tant t’agraeixo tot això que has fet i estic contenta d’haver 
compartit amb tu tota aquesta experiència. 
 
L’Alcalde tanca la sessió. Amb aquestes paraules i la de tots els portaveus, despedim 
a en Lluís, la primera cosa que farem en el proper Ple serà donar-li la benvinguda a en 
Raül, que ja veig que ha vingut a prendre mides. Bona nit a tots. 
 
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 i cinc minuts de deu del vespre, 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 
 


