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ACTA NÚM. 2 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 22 DE FEBRER DE 2018 

1a CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE201800002 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 de febrer 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), 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’aproven per unanimitat les actes de les sessions plenàries de 19 de desembre de 
2017 i de 18 de gener de 2018. 
 

2.1. – PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. RAÜL MASSANELLA QUILES I DONAR 
COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP 

 
Rebuda la credencial de la Junta Electoral Central i havent complimentat tots els 
tràmits per prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot i faltant 
només l’acte de jurament o promesa legal, l’Alcalde dóna la paraula al Sr. Massanella.  
 
Intervé el Sr. Massanella. Prometo, per imperatiu legal, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor pel qual he estat elegit, amb lleialtat al rei, i guardar i 
fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat, i l’Estatut, com a norma 
institucional bàsica de Catalunya. També, sotmès únicament a la voluntat popular dels 
veïns i veïnes d’Olot em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la 
independència i la justícia social als Països Catalans, així com, i per expressió 
democràtica, anuncio que resto a disposició del nou Parlament del nou Parlament, del 
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya, per exercir l'autodeterminació 
del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions, l'Estat català lliure i 
sobirà.  
 
A continuació el Sr. Massanella passa a ocupar el seu lloc com a regidor del grup 
municipal CUP.  
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Intervé l’Alcalde. La primera cosa, Sr. Massanella, és desitjar-li molt d’èxit en el 
desenvolupament de la seva tasca com a regidor, que estic segur que serà així, 
desitjar-li que aporti moltíssimes coses a  la millora de la qualitat de vida dels nostres 
conciutadans, que és l'objectiu que totes els que estem asseguts aquí, amb la visió 
que puguem tenir ens proposem quan ens asseiem aquí, i segur que trobarem mil 
ocasions en divergir, en convergir, en trobar-nos en molts acords. Espero que tot el 
que fem sigui en benefici d’Olot i dels olotins i olotines. No sé si vol dirigir-nos unes 
paraules. 
 
Intervé el Sr. Massanella. Seré molt breu, simplement, donar les gràcies a en Lluís 
Rubió per la feina que ha fet i per la que fa i per la que continuarà fent. També donar 
les gràcies a l’Assemblea d’Olot per la  confiança que en el seu moment van dipositar 
en mi. No cal dir que també dono les gràcies a la meva família per fer-me estar aquí. I 
si em, Alcalde,  una petita llicència, he de fer una salutació als meus alumnes que 
m’estaran mirant per streaming i m’han dit que no m’ho perdonarien si no saludés. 
Moltes gràcies.  
 
Núm. de referència : X2018004262     
Núm. expedient: SG012018000002 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dona compte del Decret dictat en 
data 15 de febrer de 2018, relatiu a composició dels grups municipals, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

Vist que el Ple del dia 18 de gener de 2018 es va donar per assabentat de la 
renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del Sr. Lluís Rubió 
Amargant, del grup municipal  Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – 
PA). 
 
Vist que en el Ple del proper 22 de febrer de 2018 és previst que prengui 
possessió del càrrec de regidor el Sr. Raül Massanella Quiles, del grup municipal 
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – PA). 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  
 
DECRETO:  
 
El grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – PA) 
quedarà compost de la següent manera:  
 
Sra. MIREIA TRESSERRAS FLUVIÀ 
Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS 
Sr.   RAÜL MASSANELLA QUILES 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

3.- DESPATX OFICIAL 
 

Intervé l’Alcalde. Donem compte de totes les visites i la feina a les Juntes de Govern, i 
per tant tenen tots el llistat allà. Només voldria parlar de tres o quatre tres o quatre 
temes. 
El primer, per la significança,  no ho fem habitualment amb totes les entitats i 
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associacions, però per la significança i la importància que té: a Òmnium Garrotxa hi ha 
hagut un relleu en la seva presidència a la Garrotxa; la Sra. Núria Torres, a qui ja per 
escrit li vaig agrair moltíssim la feina que havia estat fent fins ara, ha estat substituïda 
per la Sra. Núria Batallé, a qui també per escrit –i segur que tots vostès hi estaran 
d'acord– vaig desitjar-li molt d’èxit en la direcció i  la presidència d’una entitat que està 
molt lligada en el desenvolupament de la llengua, de la cultura, i en general del nostre 
país. Per tant molts d'èxits a la Sra. Núria Batallé, moltes gràcies a la Sra. Núria 
Torres.  
La segona cosa també crec que en l’àmbit positiu, és felicitar una vegada més el Club 
Patinatge Artístic Olot, que aquest passat cap de setmana varen guanyar el Campionat 
de Catalunya.  
I en l’apartat també positiu donar compte d’una de les entrevistes amb el nou rector de 
la Universitat de Girona, Sr. Joaquim Salvi, a qui vaig veure molt predisposat a 
col·laborar amb el territori i específicament amb Olot, que és el que jo li vaig anar a 
demanar. Sincerament l’entrevista va ser, al meu entendre, molt positiva. Espero que 
això es concreti en què la Universitat de Girona ens pugui ajudar en aquesta vella o 
continuada aspiració de la ciutat d'Olot de tenir molt bons estudis, que crec que tenim. 
Què a més ens agradaria que el grau universitari, més enllà de la Universitat 
d’Educació a Distància, també tinguéssim estudis universitaris o de grau superior a la 
nostra ciutat, com hem pogut col·laborar  amb la Universitat de Vic, o postgraus. Em 
va semblar que el senyor Joaquim Salvi estava predisposat a treballar conjuntament i 
a buscar solucions, i per tant em semblava que també valia la pena que al despatx 
oficial en donés compte específicament aquí al Ple.  
I dues qüestions, que són per desgràcia negatives. La primera tornar a aquest 
compromís que jo vull respectar i vull impulsar que en el despatx oficial hi consti, a 
cada Ple, el desig que estic segur que compartim tots de llibertat pels Jordis, per l’Oriol 
Junqueras i per en Joaquim Forn,   injustament tancats a la presó.  
I l'altre també expressar el que crec que també és un sentiment compartit de tots els 
que formen part del Ple de la nostra indignació i la nostra oposició frontal a aquesta 
possibilitat que ha sortit de manipular tot el sistema educatiu del nostre país a través 
d'una casella, que tidnria com a conseqüència, per ser benèvol, una espècie de divisió 
entre qui vol parlar en català i qui vol parlar en castellà; quan la nostra llengua mai ha 
estat un motiu de discussió, mai ha estat un motiu d’enfrontament, sinó que la 
immersió lingüística ha estat una característica d'un model educatiu més que positiu. 
Tots els professionals que estan treballant amb aquest model educatiu, crec que estan 
fent una feina fantàstica i que estan treballant moltíssim i estan treballant molt bé 
perquè no hi hagi segregacions, perquè no hi hagi tractes diferencials. Per tant 
expressar aquesta indignació perquè algú des de Madrid vulgui posar-se en una 
organització que ens correspon a nosaltres com els hi ha hagut de recordar el sempre 
famós Tribunal Constitucional, que els ha recordat que no és competència seva 
interposar-se.  
 
Intervé el Sr. García. Aquests dies han passat una sèrie de coses que em sembla que 
també mereix la pena parlar-ne. A part de donar absolut suport al desig de llibertat per 
als Jordis, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, voldria també afegir la nostra solidaritat 
amb el raper mallorquí Valtonyc condemnat a tres anys i mig de presó. Condemnar 
també la sentència que obliga a retirar el llibre Fariña, on de manera ben documentada 
apareix la implicació d’un exalcalde del PP en el narcotràfic.  Condemnar la pressió 
política per retirar unes obres artístiques a la fira IFEMA de Madrid, on apareixen 
retrats pixelats de presos polítics a Espanya, entre ells hi ha l’Oriol Junqueras, també 
hi ha un sindicalista del Sindicat Andalús de Treballadors.  
I tot plegat volem denunciar que estem davant un retrocés molt important de la llibertat 
d’opinió en aquest país i que no estem davant de fets aïllats. Penso que d’igual 
manera que el col·lectiu de dones –que després en parlarem a la moció– ha decidit 



 

Mod ACTS_DP06 4 

passar a l'acció aquest 8 de març, també crec que ens caldrà fer-ho davant aquesta 
atac que sent de llibertat d’opinió, ho és de la democràcia en el seu sentit més ample.  
I també, tot i que no ho ha comentat, en el despatx oficial hi consta la seva visita en 
unes jornades d’EURAM, que és una organització d'empresaris, també ens agradaria 
o li demanaria que en properes trobades els hi recordi, amb tot el carinyo evidentment, 
que existeixen problemes com la desigualtat salarial, la precarietat, la manca de 
conciliació laboral familiar i personal, sobre la qual tenen molt a dir. Per tant em 
sembla que no estaria de més també, a part de felicitar per coses positives que fan, 
recordar que existeixen aquestes problemàtiques i que hi tenen molt a dir. 
 
Intervé l’Alcalde. Si els hi sembla bé ho farem constar en el despatx oficial. 
Jo la campanya, per dir-ho així, d’anar-ho recordant sempre que puc a les 
organitzacions empresarials, que crec que la lluita contra l’atur ha tingut uns certs 
resultats i que ara es tracta de millorar el que és el tema de la contractació; ho intento 
fer sempre. Aquesta vegada crec que vaig anar només purament a saludar-los, era un 
tema de comunicació, de fibra òptica i de millora de millores tècniques. Però seguiré 
també en aquesta línia, perquè estic absolutament d’acord amb que ara toca 
solucionar o millorar això.  

 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia  18 de gener :  

- de particulars :  31 
- d’entitats :  46  

 
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 1 de febrer, juntament amb el regidor d’Ensenyament Josep Berga, es va 
desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. MARTÍ BARBERÀ, Director 
General Atenció a la família i a la comunitat educativa, per parlar-li del tema dels 
menjadors escolars i d’altres temes d’ensenyament de la ciutat.  
 
- el dia 8 de febrer es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb el Sr. JOAQUIM 
SALVI, nou Rector de la UdG, amb qui va parlar de diferents projectes i per establir 
possibles vies noves de col·laboració entre ambdues institucions.  
 
- i finalment, el dia 21 de febrer, va saludar el Sr. MANUEL FORCANO, Director de 
l’Institut Ramon Llull, que va venir a Olot, per visitar l’equip d’arquitectes RCR i la 
Residència Faber.  
 
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
       - el dia 19 al matí va anar a saludar els empresaris d’Euram que havien organitzat 
en un restaurant de la ciutat, una conferència amb el títol següent “L’impacte de la 
ciberseguretat en els entorns del negoci” a càrrec del Sr. Javier Fernández Martín, 
arquitecte de seguretat cibernètica a Telefònica. I a la tarda, va assistir a la 
inauguració de l’exposició dels treballs que havien fet les diferents escoles per 
Lluèrnia, amb el títol “Poliorames mutants” que va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
- el dia 21 de gener va assistir a la Fesolada popular de Santa Pau.  
 
- el dia 22 de gener, juntament amb el regidor Estanis Vayreda va anar a visitar la 
residència d’estudiants de Vic. I a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la 
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Caritat i va anar a donar la benvinguda als assistents a la Xarxa de Barris, que va tenir 
lloc al Saló de Sessions.  
 
- el dia 26 de gener va assistir a la presentació del llibre de Santi Vilanova titulat “ 
Salvem els volcans” que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospici.  
 
- el dia 27 de gener va assistir a la presentació de les noves coreografies del CPAO al 
pavelló municipal d’Esports i seguidament a la presentació del Cartell del Carnaval 
2018 que va tenir lloc al Casal Marià.   
 
- el dia 28 de gener, va ser present a la trobada de vehicles antics de Motor Antic 
Garrotxa a la Plaça Clarà, arran de la celebració del XVè aniversari de l’entitat.   
 
- el dia 29 de gener, va assistir a la reunió extraordinària del Patronat de la Caritat, en 
la qual s’havia de seleccionar la persona que substituirà el futur gerent.  
 
- el dia 30 de gener, va participar de la primera trobada amb barris per informar-los 
dels pressupostos participatius, que va tenir lloc al local social de Bonavista.   
 
- el dia 3 de febrer, va assistir a l’Assemblea de Veïns de Sant Roc que va tenir lloc a 
la seva seu social.  
 
- el dia 5 de febrer, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va 
tenir lloc a la sala Gussinyé. 
 
- el dia 6 de febrer, va assistir a la reunió ordinària de la Fundació Antic Hospital Sant 
Jaume que va tenir lloc a la biblioteca del centre, i a continuació va ser present a la 
sessió informativa del Barri del Pla de Dalt, que es va celebrar a l’edifici del Cassés.  
 
-  el dia 7 de febrer, juntament amb la regidora Mar Roca, va rebre la visita de l’Alcalde 
i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Palafrugell, que varen venir a visitar els 
diferents equipaments esportius de la ciutat.  
 
- el dia 9 de febrer,  es va desplaçar a Manresa per participar en una taula rodona, en 
el marc d’una Jornada sobre “Dinamització de ciutats no metropolitanes”.  
 
- el dia 11 de febrer va assistir a la Fira del Fajol de Batet i va presenciar el Pregó que 
va pronunciar el reconegut director de la Cooperativa la Fageda, Cristòbal Colon.  
 
- el dia 12 de febrer entre altres visites va tenir la del Sr. Joan Barceló, propietari de la 
Residència d’estudiants de Vic. 
 
-  i el dia 13 de febrer va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i 
Comarcal.  
 
- el dia 15 de febrer, va assistir a l’acte d’enterrament del qui fou alcalde de Blanes 
durant vuit anys i diputat a la Diputació de Girona, JOSEP MARIGÓ.  
I a la tarda, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del 
Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 16 de febrer, juntament amb el regidor Josep Berga, es varen desplaçar fins a 
la Providència per tancar un acord amb les monges de la seva Comunitat.  
 
- i el dia 18 de febrer, va presenciar la Rua de Carnaval des de la tribuna instal·lada al 
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Passeig de Barcelona, que es va haver de celebrar el diumenge per raons 
meteorològiques.  
 

4. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del  
2017LDEC003593 al 2017LDEC003601 i del 2018LDEC000104 al 2018LDEC000417. 
 

5.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP que fa referència al punt 
que es va aprovar a la Junta de Govern Local de dijous passat, sobre el tema del 
pagament de 24.000 euros a TV Olot. En aquest cas nosaltres, si bé en aquell moment 
es va aprovar per Junta de Govern Local i poca cosa hi podem fer, sí que voldríem 
d'una banda expressar públicament el nostre desacord, dir que a nosaltres ens sembla 
que aquests diners, com que són uns diners per acabar d’ajudar TV Olot pel que fa al 
lloguer, ens sembla que TV Olot més enllà dels  diners que l'Ajuntament ja els hi dóna, 
que són 63.000 euros per programes i 12.000 per publicitat, i que és manera que té 
l'Ajuntament de col·laborar amb TV Olot, la resta és una televisió privada i ens semblat 
que per més que faci una funció pública, com tants privats hi ha que acaben fent 
funcions públiques, ens sembla que l'Ajuntament no hauria de pagar un lloguer a un 
privat, perquè hi ha hagut uns problemes de gestió. Per tant ens sembla que això no 
ho ha d'assumir l'Ajuntament. En aquest sentit també critiquem que en el conveni que 
han aprovat continuïn mantenint els gestors i la direcció que ha portat a aquest forat. I 
per tant ens sembla que no estem gens d’acord amb què es pagui lloguer a un ens 
privat, i tenint en compte que la part pública que aquest ens privat cobreix, ja la 
paguem amb altres partides.  
 
Intervé l’Alcalde. Intentaré aclarir algunes coses. L'Ajuntament d'Olot té una 
participació molt minoritària dintre el que és Olot Televisió. La participació majoritària 
però amb molta diferència, d’un 90 % i escaig és de socis privats, que repetidament 
han anat perdent tot el que hi han posat i per tant si la iniciativa privada està disposada 
a anar-hi aportant diners, fins i tot a fons perdut per dir-ho així, perquè s’acaben 
perdent, doncs jo crec que les institucions tenen l'obligació de fer costat a aquests 
privats i és en aquest sentit que intentem trobar una solució. No estic d'acord en que 
l'Ajuntament d'Olot doni diners a Olot Televisió, sinó que l'única cosa que fa és 
comprar, com fem amb tots els altres mitjans, publicitat, programes, determinades 
activitats que ens semblen lògiques, que ens semblen d'interès i que d'alguna manera 
nosaltres proposem i portem un control estricte que després de tot això s'hagi fet així. 
No donem uns diners a fons perdut sinó que el conveni, a part d'això que en aquests 
moments destinem al lloguer, és una contraprestació; no és donar res a fons perdut.  
Una altra cosa, a Ràdio Olot de tota la vida també els hi hem facilitat un local. Ara no 
és una cosa indefinida sinó que intentem que estigui absolutament marcat i que sigui 
una decisió del que sigui l'equip de govern qui continuï pensant si vol que Olot 
Televisió continuï tirant endavant o vol tancar Olot Televisió, perquè aquesta era la 
situació en què ens vàrem trobar, doncs pot prendre la decisió que li sembli més 
adient. Jo crec que aquesta era una postura: donem suport a qui aportarà una 
quantitat de 180.000 euros, i fer costat a aquestes persones, col·laborant amb el 
lloguer, que crec que no és una cosa desaforada. Ja ho he dit: tenen l'exemple de 
Ràdio Olot a Can Trincheria, que defenso que així ha de ser, que crec que això és el 
just. I l'única cosa que hem fet ha estat davant d'una situació que es plantejava, on el 
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final era el tancament d’Olot Televisió i on repetidament va estar sobre la taula, 
intentar posar-hi el que bonament es pot, des d'aquí l'Ajuntament.  
No és veritat que la direcció sigui la mateixa. No és veritat que els gestors siguin els 
mateixos. Són persones diferents i el màxim responsable, el que es juga una part molt 
important d’aquests diners que hem parlat i que els aportarà és una persona que fins 
ara no estava ni tan sols vinculada amb Olot Televisió.    
Sí que és veritat que ell ha decidit que el personal que hi havia el mantindrà, que 
regularitzarà  la seva situació laboral i jo li agraeixo personalment que hagi fet això. 
Penso que això també és un bé per a tota la gent que acaba treballant a Olot Televisió. 
Si d'aquí sis mesos veiem que Olot Televisió continua essent –perquè això sí que va 
ser una condició que jo vaig posar sobre la taula i he expressat i suposo que deu 
constar a les actes d’Olot Televisió– que si Olot Televisió continuava sent un negoci 
ruïnós, que no es podia aguantar, en qualsevol moment nosaltres deixaríem de 
col·laborar tant en la compra de programes de publicitat, com amb aquest lloguer.  
També hi ha una persona diferent, que serà la responsable de portar tot el tema de la 
comptabilitat, jo crec que ha canvia absolutament el model de gestió, i que hi ha 
moltíssims particulars i moltíssimes empreses que han acceptat perdre tot el que 
havien posat i regalar les seves accions o vendre-les per un euro. Per tant hi ha hagut 
un sacrifici de força persones i crec que en aquest cas l'Ajuntament i el Consell 
Comarcal –perquè també està així– i els diversos ajuntaments de la comarca, perquè 
en el Consell d'Alcaldes tots els ajuntaments estaven d'acord també en fer una 
aportació, doncs féssim aquest esforç per intentar fer viable que Olot Televisió 
continuïn fent el que per mi és claríssimament un servei públic de cohesió entre tota la 
comarca, un servei de difusió. I jo demano aquest vot de confiança que el nou màxim 
accionista d’Olot Televisió demana i va demanar al Consell d’Alcaldes i ha demanat 
que li fem confiança, que el deixem treballar un temps; demostra una experiència amb 
empreses del sector que ell està gestionant que és capaç de sortir-se’n, i tan de bo 
ens en sortim Crec que és balder anar parlant d’això, però jo crec que Olot Televisió 
serveix per fer conèixer a tots els ciutadans moltíssima informació municipal i que per 
tant no és convenient que desaparegui, com no és convenient que hagués 
desaparegut en el seu moment Ràdio Olot, on també vàrem fer un esforç per fer que 
les coses anéssin bé, com el moment en què va aparèixer alguna dificultat a La 
Comarca; que des de l’administració fóssim capaços d’estar al seu costat. No amb 
diners a fons perdut sinó sota conceptes determinats. Si el problema és el concepte, el 
lloguer, no hi ha cap problema en canviar el concepte, es tracta de col·laborar d’una 
forma més o menys equitativa en el que els privats estan disposats a posar-hi.  
Aquesta és l’explicació que també tenia ganes de donar, i si no m’ho haguessin 
preguntat després al final jo hauria donat explicacions sobre això. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Ja que ha sortit el 
tema, volíem explicar també el nostre posicionament com a grup. A nosaltres ens 
sembla, i fins ara sempre ho hem dit així, que ens semblava bé que des d’aquest 
ajuntament es donés suport a l’empresa que porta Olot Televisió. Penso i també s’ha 
de dir que l’Ajuntament  ha estat, entenc que generòs, amb TV Olot, per la seva 
història.  
És veritat que també tenim un déjà vu, és a dir, que això ja ho hem viscut, per segona 
vegada. Nosaltres entenem que aquesta puja del 25 % de les aportacions potser no 
l’haguéssim fet, perquè ens semblava que l’import ja era suficient.  
Agafem el que ha dit d’estar-hi a sobre, perquè si torna a passar llavors serà culpa 
nostra. I sobretot aquesta idea d’estar a sobre per la responsabilitat que tenim. 
Entenem la  funció que pot fer una televisió local en una ciutat com Olot, i també la 
valorem com a  important. Però em sembla que aquest sobreesforç ara mateix 
nosaltres no l’haguéssim fet i demanem això sobretot: d’estar-hi a sobre perquè no ens 
tornem a trobar parlant d’això d'aquí a un temps curt i que aquest seguiment, només 
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pel sol fet de portar-hi aquesta quantitat que és important de diners, es pugui fer també 
des de l’Ajuntament. 
 
Intervé l’Alcalde. No sé si no ho entès bé: em diu vostès que no ho haguéssin fet, 
d’ajudar ara a Olot Televisió? És que no he entès les paraules. 
 
Respon el Sr. Quintana. Nosaltres considerem que els diners que es donaven a Olot 
Televisió fins ara eren més que suficients perquè una empresa privada pugui funcionar 
dintre aquest àmbit. I ens semblava que l'Ajuntament ja era suficientment generós; no 
estic dient que estiguéssin fent més del que toca, però sí que em semblava que el 
compromís era ja molt important, i nosaltres potser no haguéssim donat més diners a 
aquest projecte. 
 
Respon l’Alcalde. Potser em repeteixo però vull deixar clar que és una empresa que té 
tot un seguit d'accionistes locals que són els que estan en el Consell d'Administració; 
és a dir, ni l'Ajuntament ni el Consell Comarcal estan en el Consell d’Administració. I 
que són –i això els ho he dit repetidament– els que tenen la responsabilitat del control 
de com anaven les finances. Jo crec que són els accionistes i el Consell 
d'Administració qui té la responsabilitat de seguir estrictament el tema.  
De  totes  maneres, com  a  Ajuntament  també sempre que  hem pogut,  hem anat  
controlant –perquè també els ho he dit– i serem amatents: he demanat que cada dos o 
tres mesos vull tenir informació estricta de com evolucionen les finances d’Olot 
Televisió. També, sense voler entrar en detalls, una part molt important o la 
responsabilitat molt important de tota aquesta situació és per un deute històric i que ha 
anat baixant. No és tant de la gestió del dia a dia sinó de com es fa per eixugar aquest 
deute, i crec que es necessita aquesta aportació que en general ha vingut de privats. 
I el que fem des de l'Ajuntament només és quan es planteja claríssimament que Olot 
Televisió tanca o ens impliquem. I llavors la meva decisió, perquè és una decisió molt 
personal meva, i de la qual me’n responsabilitzo  absolutament és dir: no, jo no vull 
que tanqui Olot Televisió i és entrar en la negociació amb els propietaris que tenien ja 
una decisió judicial per desnonar Olot Televisió i perquè hagués de tancar. I n’estic 
content d’haver prés aquesta decisió. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Ja que ha sortit i s’ha obert 
aquest tema, dir que nosaltres hem estat bastant crítics sobre el funcionament d’Olot 
Televisió fins a dia d'avui.  Dir també per això que després de l’explicació que la nova 
direcció ens va fer en una reunió on èrem tots presents, almenys per part nostra hem 
decidit donar-los un vot de confiança; un vot de confiança que es limita en tot cas a un 
any. Per tant aquest increment que esmentava el company d’ERC, tot i ser important 
en percentatge, no és una quantitat excessivament elevada. I en tot cas veure en 
aquest període d’un any com evoluciona i veure si acaba podent ser possible que el 
sector privat, com és normalment raonable, sigui el que sostingui Olot Televisió, si és 
que el mercat o la gent decideix que vol continuar tenint una televisió.  
I en tot cas estarem una mica amatents, tenir reunions de seguiment per veure com 
evoluciona i si el que ells han plantejat i s’han compromès, es compleix o no. 
 
Intervé l’Alcalde. Li agraeixo i coincideixo amb vostè en pràcticament tot. L'única cosa 
que com que en el Pla de viabilitat econòmica es parlava d’haver eliminat 
absolutament el deute, i per tant que fos una televisió absolutament –no rentable 
perquè costa de saber què és la rentabilitat– però que no perdés diners i que per tant 
continués fent el servei i això es parlava d’un pla a cinc anys per poder eliminar aquest 
deute, per això el compromís de paraula és de cinc anys. Tot i així cada any, a través 
del conveni anual que estem fent i que hem intentat estructurar, perquè tothom sàpiga 
perfectament on va cada quantitat de diners que es pugui donar; no només d’Olot 
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Televisió sinó de tots els mitjans, i que la Sra. Diago hi estigui molt a sobre.  
D'aquí un any, quan hi torni a haver Junta de Govern Local i s'hagi de prendre aquesta 
decisió de tots els mitjans, veure què és el que li convé a l'Ajuntament de col·laborar: 
si publicitat, si determinats programes per donar veu a tots els grups, si programes 
perquè expliquin exactament les entitats i les associacions el que fan; aquestes eren 
les idees i aquests són més o menys els programes que hem posat. Amb l’afegitó que 
a més fossin programes que fossin mínimament rendibles, perquè juguéssim amb això 
a donar sostenibilitat a Olot Televisió. 
Ho anirem seguint, el compromís és que ens faran arribar els números i el meu 
compromís personal és que quan tinguem números ens asseiem i tothom sàpiga i 
entengui perfectament com va Olot Televisió. Tot i que la responsabilitat és del Consell 
d'Administració i és de tots els dels socis privats que té Olot Televisió.   
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Simplement també, com que 
entrem en el debat d’Olot Televisió, no teníem previst intervenir, però en tot cas, com 
que han intervingut tots els grups també volem manifestar la nostra opinió. En tot cas,  
com a regidors de la ciutat hem de vetllar pels diners públics i per tant aquesta partida 
de 87.000 euros que cedim per compensacions i per altres qüestions a Olot Televisió, 
anualment l’Ajuntament d’Olot, pensem que és una quantitat alta, com deia el regidor 
d’Esquerra Republicana, que estem d’acord amb el seu relat.  
Però agraïm en aquest cas, el Pla de viabilitat que ens va presentar la nova empresa, 
es vol fer una televisió molt més pensant en el territori i els ciutadans, molt més 
pensant en la ciutat i la comarca. I per tant també donem un vot de confiança com el 
company d’OeC, en aquest sentit, a la nova direcció, per veure si en aquest nou 
projecte de televisió per a la ciutat i per a la comarca, més directe, més personal, més 
pensant en els ciutadans, Olot Televisió pot tirar endavant i pot continuar sent un 
servei per a aquesta ciutat i comarca.  
 
Intervé l’Alcalde. Sense voler entrar en discussió però jo crec que el prestigi que en 
aquests moments té periodísticament és alt; econòmicament no crec que tingui cap 
prestigi, però periodísticament està ben considerada, no només a nivell d’aquí sinó a 
nivell de mitjans de comunicació, del share, de l’audiència; té confirmada aquesta 
qualitat. I espero que això es continuï mantenint, aquesta qualitat que d’alguna manera 
se li reconeix en els mitjans audiovisuals. 
 
Intervé de nou la Sra. Tresserras. Només un aclariment: sé que no es mantenen els 
mateixos dos càrrecs, però sí les persones; nosaltres vàrem participar a la reunió per 
tant ja estem al cas d’aquest nou equip directiu.  
També és veritat que com diu l’Alcalde, hi haurà un major control de la gestió i que hi 
estaran a sobre, tal com demanen la resta de grups; això és molt important. Tot i això, 
no treu que a nosaltres ens hauria semblat important haver fet per exemple una 
auditoria; una cosa és la projecció de futur i l’altra és què ha passat, què hem fet i 
perquè la cosa ha anat com ha anat.  
 
Respon l’Alcalde. Potser no és amb la paraula “auditoria” però sí el que s’ha fet ha 
estat una revisió de comptes per part d’una empresa externa i d’una persona que està 
versada, perquè és assessora econòmica d’altres mitjans de comunicació. El que 
d’alguna manera, més enllà dels problemes de tresoreria que en un moment 
determinat es van produir, que portaven mesos arrossegant, amb el fet de no poder 
pagar fins i tot les nòmines dels treballadors. Els comptes s’han fet a través d’una 
empresa externa, que ara serà també qui ho portarà; no portarà els comptes perquè hi 
haurà els seus propis responsables, però serà qui portarà el control dels comptes, qui 
d’alguna manera mes a mes anirà revisant com van aquests comptes, i a qui jo li he 
demanat que al principi sigui cada dos o tres mesos,  fins que veiem que aquest pla de 
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viabilitat econòmica que ell ha dissenyat, i que a mi em sembla correcte, és a dir que 
és realment viable i possible, mirem què passa.  
I no vull barrejar per res dos mitjans, però a Ràdio Olot això ho van fer fa uns anys, 
han estat molt estrictes en la gestió i jo he de felicitar els gestors de Ràdio Olot perquè 
han estat molt estrictes en això, i ara, després de greus sacrificis per part dels 
treballadors, aquest any es poden plantejar fins i tot un pressupost d’inversions. Per 
tant després d'haver fet els deures, crec que ara se’ls obre un horitzó molt positiu i 
aquí he de tornar a agrair a molts privats que van decidir posar-hi els diners.  
A Ràdio Olot van fer servir una fórmula que era posar els diners a fons perdut, i van 
haver-hi moltes empreses i ciutadans de la comarca de la Garrotxa que varen decidir 
posar-hi aquests diners i això ens va permetre treure el deute que hi havia.  
En aquests moments ells compleixen estrictament un pla de viabilitat econòmica i ja es 
poden plantejar fins i tot fer inversions, millorar determinats salaris. Per tant després de 
passar una greu crisi, que recordo que hem passat i que no sé si encara estem 
passant, però que afectava al consum, per tant afectava la publicitat, per tant afectava 
molt els mitjans de comunicació i són molts els mitjans de comunicació que han 
desaparegut. o que han tingut o tenen gravíssims problemes.  
Jo crec que els mitjans de comunicació local, fruit d'una gestió bastant anterior tenien 
una motxilla molt important per treure i el que ens ha explicat ara l'actual gestor 
econòmic extern –que no és treballador d’Olot Televisió– és això: que necessitem 
treure aquest deute, perquè per la resta, amb les xifres que hi ha, amb la contractació 
que hi ha, amb les possibilitats que té d’obrir mercats i de millorar els mercats d’aquí, a 
ell li sembla que és possible. I per això arrisca una quantitat molt important de diners, 
que és possible que econòmicament Olot Televisió sigui una empresa que no necessiti 
de l’aportació municipal, més enllà del que el govern municipal vulgui mantenir.  
És a dir, jo crec absolutament imprescindible que tinguem uns diners destinats 
directament a publicitat, com tenim a Ràdio Olot, com tenim a tots els altres mitjans de 
comunicació per fer publicitat d’actes i d’activitats institucionals i que això em sembla 
lògic, i que pactem un preu, se’ls hi controla, tenim tants minuts i els anem gestionant 
nosaltres. 
Crec que és positiu que es facin programes de difusió. Jo crec que és positiu que la 
ciutadania pugui veure directament no tant els plens perquè es retransmeten en 
streaming i els tenim penjats a la web d’Olot Televisió. Però que es tingui accés a tot el 
que és l'activitat municipal, que tots els grups municipals puguin explicar les seves 
idees i les seves propostes durant tot el mandat municipal; que les entitats i 
associacions expliquessin què estaven fent, i com ho feien i quins eren els seus 
objectius. Jo crec que això ha de ser una cosa que hem de seguir mantenint. El Sr. 
Martí té tot l’interès i crec que on hi havia un dèficit important era en explicar activitats 
de la comarca, i això és el que vaig explicar en un Consell d’Alcaldes i els alcaldes 
decideixen que també hi col·laboraran.  
Jo crec que ha estat un procés, hem explicat la voluntat que Olot Televisió continués 
existint i que és la confluència de molts esforços. M’he desviat molt del tema. Però 
crec que una part dels diners que l’Ajuntament, el Consell Comarcal i els altres 
ajuntaments destinen a Olot Televisió està bé que els fixem, que no siguin d'alguna 
manera que decideixi qui sigui que governi, sinó que sigui a través de programes que 
es puguin explicar que la gent vegi que es fa i que en el moment de pagar, es vegi que 
això és per tantes hores d’emissió que nosaltres hem contractat, que s’està fent i 
s’està complint. I això, permeti’m que ho digui així, però jo crec que en aquest aspecte 
és veritat que hi hem aportat més diners, però també és veritat que hem aportat molt 
rigor en tant que cada euro que anava a qualsevol mitjà de comunicació estava 
absolutament destinat a una activitat concreta i a un programa en concret o unes 
determinades despeses.  
Crec que ha estat un debat ampli, i els agraeixo aquesta possibilitat de poder donar 
totes aquestes explicacions.   
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6.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES AL PLE 
 
Núm. de referència : X2018003160     
Núm. expedient: SG052018000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte del Decret núm. 40/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de 
Girona, de desistiment i arxivament del recurs ordinari 290/2014, sol·licitada per la part 
recurrent, Sra. Luisa Coromina Molas contra desestimació pressumpta de la petició de 
data 4/02/2013 que instava la declaració de nul·litat del projecte de parcel·lació 
urbanística aprovada per Decret d’Alcaldia de 8/03/2002 i modificació puntual 
aprovada en virtut de decret d’Alcaldia de 14/06/2011, ambdós corresponents als 
terrenys de Mas Morató. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. En aquest cas és un desistiment i arxivament, és un 
contenciós administratiu en relació un projecte de parcel·lació que venia de lluny. Al 
final l’Ajuntament pot explicar, i la persona que ens havia portat als tribunals desisteix i 
per tant s’arxiva aquest recurs.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE L'ALCALDE DE 
BARRI DE BATET I LA JUNTA VEÏNAL 

 
Núm. de referència : X2018003132     
Núm. expedient: EL012018000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del Decret dictat en data 9 de febrer, pel qual, vist que en cop finalitzat 
el termini de  presentació de candidats a Alcalde de barri de Batet només s’havia 
presentat una candidatura, i vist el procediment a seguir pel nomenament de l’Alcalde 
de barri de Batet, aprovat per la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2017, 
es nomenava com a Alcalde de Batet al Sr. Xavier Algueró Sala i com a vocals de la 
Junta Veïnal de Batet al Sr. Miquel Iglesias Reixach, la Sra. Gemma Canalias Rafel, la 
Sra. Maria Teresa Figueras Aumatell, el Sr. Pere Alzamora Planagumà i la Sra. Maria 
Carmen Espuña Molas. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. És donar compte del Decret de nomenament de 
l’Alcalde i de la Junta Veïnal de Batet de la Serra. Ja saben que el poble de Batet, que 
en aquests moments es gestiona conjuntament amb l’Ajuntament d’Olot, però ells 
tenen claríssim que són un poble i volen que continuem mantenint aquesta 
denominació, té un Alcalde i té una Junta veïnal; que dit de passada, crec que estan 
fent una feina fantàstica. Jo sempre els dic que quan vaig a Batet tinc una sana enveja 
de com ho estan gestionant, de com estan col·laborant, no només ells sinó moltíssima 
altra gent, en molts esdeveniments que tenen lloc a Batet, i com fan poble i com fan 
comunitat en moltes de les activitats que organitzen.  
Hem tingut la sort –perquè crec que es pot dir així– que l’actual Alcalde de Batet 
segueix, el Sr. Xavier Algueró Sala, en Tavi, segueix com a Alcalde i com a membres 
de la Junta Veïnal tenim el Sr. Miquel Iglesies Reixach, la Sra. Gemma Canalias Rafel, 
la Sra. Maria Teresa Figueras Aumatell, el Sr. Pere Alzamora Planagumà i la Sra. 
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Maria Carme Espuña Molas, als qui vull agrair-los des del Ple municipal el que vulguin  
continuar tirant endavant el seu poble i que ho facin amb tant d’encert com ho han 
estat fent fins ara. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En tot cas afegir-nos a 
l’agraïment, tant a l’equip anterior, que molts d’ells repeteixen i encoratjar-los amb la 
tasca de futur.    
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Afegir-nos a les paraules de 
l’Alcalde, però també en aquest sentit que és un model de gestió, és un treball en 
equip que penso que dóna els seus fruits, perquè aquest poble de Batet que treballa 
en xarxa, no únicament organitzen esdeveniments, com la festa, la Fira, etc., sinó que 
també hi ha un control estricte de com estan els camins, com estan els recs, com 
estan les diferents parts del terme de Batet i això fa que aquest espai, que és 
municipal, del terme municipal d'Olot i que pertany a la Zona Volcànica de la Garrotxa 
fa molt de goig i està ben gestionat, i per tant també a l’Ajuntament ens en sentim molt 
orgullosos. Per tant agrair també aquest treball important que fan la gent de Batet.  
 
Respon l’Alcalde que es farà arribar la felicitació al Sr. Algueró i a tota la seva Junta 
Veïnal.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
8.1. - ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS EDUCADORES DE LES COMARQUES 

GIRONINES (XCECG) 
 
Núm. de referència : X2018003611     
Núm. expedient: ED062018000001 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot com a municipi membre de l’Associació Internacional de 
Ciutats Educadores (AICE), s’adhereix i vol participar a la Xarxa de Ciutats 
Educadores de les Comarques Gironines (XCECG) i accepta els compromisos de la 
XCECG: 
 

1. Compartir experiències de les nostres viles i ciutats entorn a aquest model i 
els objectius de la Carta de Ciutats Educadores. 
2. Fer extensives les propostes de Ciutats Educadores a altres municipis de les 
comarques gironines contribuint a la continuïtat del discurs de ciutat educadora 
amb la definició d’estratègies per a la seva implementació en les polítiques 
socials. 
3. Impulsar intercanvis sobre temàtiques relacionades amb els principis de la 
Carta entre els municipis de les comarques gironines. 
4. Fer una trobada anual de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines. 
5. Tenir en compte les línies de treball de l’AICE per determinar els 
compromisos i propostes de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques 
Gironines i, al mateix temps, compartir amb l’AICE el treball de la nostra xarxa. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la xarxa de ciutats educadores de 
les comarques gironines (XCECG). 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. El que portem és un punt d’aprovació, és l’adhesió a 
la Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques gironines. La nostra ciutat, el juny 
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de l’any que ve farà deu anys que a través d’un acord de Ple va decidir ser ciutat 
educadora; va signar la Carta de Ciutat Educadora que han signat tantíssimes ciutats 
de tot el món. I sí que ja des de fa uns anys coincidim periòdicament en trobar-nos en 
altres ciutats de les comarques de Girona que també són ciutats educadores; és el cas 
de Ripoll, de Girona, de Figueres, pràcticament totes les ciutats importants de les 
nostres comarques són ciutat educadora.  
El novembre de l’any passat es va organitzar una jornada, promoguda per l’Ajuntament 
de Girona on van convidar a tots els municipis, a totes les ciutats i pobles que tenen 
aquesta carta de ciutat educadora, i es va proposar la possibilitat que ens agrupéssim 
en una xarxa. Aquí, després va haver-hi un llarg debat sobre si hi havia d’haver o no 
uns estatuts i sobretot si hi havia d’haver o no una secretaria tècnica, és a dir algun 
tipus de professional que coordinés això, es va decidir que no; continuarem funcionant 
amb els propis tècnics professionals que tenim cadascun dels nostres ajuntaments. 
Però sí que hi ha un treball tècnic, ells es reuneixen regularment al llarg de l’any, 
precisament ahir va haver-hi una trobada a Ripoll, d’aquests tècnics i varen decidir de 
no formalitzar-ho amb uns estatuts, no formalitzar-ho amb personal, però sí fer un 
acord de ple que donés visibilitat i expliqués a tothom que formem aquesta xarxa que 
té per objectiu això: compartir experiències; explicar bones pràctiques que passen als 
nostres municipis, però també recollir bones pràctiques que vénen de nosaltres. I fer 
com a mínim una trobada anual que fos una trobada tant de caràcter tècnic com 
polític, que l’any passat va començar a Girona i que aquest any 2018 continuarà a 
Ripoll i que espero que en futurs anys puguem acollir aquí a Olot. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres sobretot el 
que valorem positivament és l’intercanvi de coneixement i de projectes i també 
pensem que estaria bé plantejar fer-ho a nivell de comarca, amb els altres pobles, per 
intercanvi de projectes, de coneixements, amb els altres pobles de la comarca, que hi 
ha també no sé si una xarxa formalment formada; però crear també aquest espai 
d’intercanvi de coneixement.  
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. També totalment a favor 
d’aquesta proposta, és evident que el treball en xarxa forma part de la filosofia de 
ciutat educadora, i per tant enfortir això amb altres ciutats de la província ens sembla 
que és una bona feina i que això portarà també coses positives al nostre projecte de 
Ciutat Educadora. I a nivell de comarca evidentment també jo aposto perquè si es pot 
fer alguna acció en aquest sentit, es tiri endavant. Totalment d’acord. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
9.1. - APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS NÚM.  DE L'1 AL 7  I MODIFICACIÓ 
1 DEL CONTRACTE  DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL FIRAL -PASSEIG 

DE L'ESCULTOR MIQUEL BLAY 
 
Núm. de referència : X2017013362     
Núm. expedient: CCS12017000014 
 
En relació al contracte de les obres de remodelació del Firal – Passeig del’Escultor 
Miquel Blay (expedient núm. CCS12017000014), adjudicat a RUBAU-TARRÉS, 
S.A.U., amb NIF A17018813 pel preu de 3.445.705,04€, IVA inclòs (2.847.690,11€, 
IVA exclòs). 
Les obres s’executen per encàrrec de l’Ajuntament, sota la direcció dels arquitectes 
Lluís Pauné  Fabré, Xevi Bayona i Eugeni Bach. 
 
Atès que durant l’execució de les obres s’han produït un seguit de circumstàncies no 
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previstes al projecte adjudicat, que no impliquen la formulació d’un projecte modificat. 
 
Tenint en compte que per part de la direcció de l’obra s’ha proposat l’adopció d’una 
modificació de contracte amb un augment del pressupost d’adjudicació per import de 
35.607,11€, IVA inclòs, un cop aplicada la baixa de licitació, que respecte al conjunt 
de l’obra suposa una alteració del 1,03% respecte al preu del contracte, limitant-se a 
una variació estrictament indispensable per respondre a la causa objectiva que la fa 
necessària i que no afecta a les condicions essencials del contracte. 

Les obres objecte de la modificació contractual queden justificades en virtut de 
l’establert en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 107 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Púbic (TRLCSP) 

“b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 
objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de 
tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o semblants, posades de manifest 
després de l’adjudicació del contracte i que no eren previsibles amb anterioritat 
aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en 
l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.” 
 
Vist l’informe tècnic de justificació de la modificació del contracte, emès pel director de 
l’àrea d’Infraestrutura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, aquesta comporta: 
 
a) Introduir unitats d’obra no previstes en el projecte inicial, per import de 2.778,45€, 
IVA inclòs (2.296,24€, IVA exclòs).  

b) Executar noves partides no previstes inicialment en el projecte d’obra corresponent 
per a les quals no hi ha preu establert en el contracte, per import de 32.828,66€, IVA 
inclòs (27.131,12€, IVA exclòs), mitjançant els preus contradictoris que es descriuen 
en les corresponents actes de preus contradictoris degudament signades pel 
contractista i la direcció de les obres. 
Atesa la necessitat d’executar els treballs descrits en els 7 preus contradictoris 
sotmesos a aprovació, així com la resta de treballs resultants de la introducció de les 
unitats d’obra no previstes en el projecte inicial.  
En compliment d’allò que disposen els articles 105, 107, 108, 210, 219 i 234 del 
TRLCSP i als articles 102 , 158 i 160 del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
Atès que l’òrgan competent per aprovar la modificació del contracte és l’òrgan de 
contractació, d’acord amb l’article 210 del TRLCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu  núm. CCS12017000014  i antecedents corresponents, 
el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  APROVAR els preus contradictoris números de l’1 al 7, corresponents a les 
obres de remodelació del Firal – Passeig de l’Escultor Miquel Blay, subscrits pel 
contractista adjudicatari i que s’adjunten a la present proposta. 
 
Segon.- MODIFICAR el contracte d’obres de remodelació del Firal – Passeig de 
l’Escultor Miquel Blay, adjudicat a RUBAU-TARRÉS, SAU, amb NIF. A17018813, per 
import de trenta-cinc mil sis-cents set euros amb onze cèntims (35.607,11€), IVA 
inclòs, per la causa prevista a l’article 107.b del TRLCSP, en el següent sentit: 
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a) Introduir unitats d’obra no previstes en el projecte inicial, per import de 2.778,45€, 
IVA inclòs (2.296,24€, IVA exclòs).b) Executar noves partides no previstes inicialment 
en el projecte d’obra corresponent per a les quals no hi ha preu establert en el 
contracte, per import de 32.828,66€, IVA inclòs (27.131,12€, IVA exclòs), d’acord amb 
els preus contradictoris aprovats en el punt primer de la present proposta. 
Aquesta modificació suposa un augment del preu del contracte per import de 
35.607,11€, IVA inclòs (29.427,36€, IVA exclòs), un cop aplicada la baixa de licitació, 
el que representa un increment del preu del contracte del 1,03% respecte al preu 
d’adjudicació, limitant-se a una variació estrictament indispensable per respondre a la 
causa objectiva que la fa necessària i donat que no afecta a les condicions essencials 
del contracte. 
Amb càrrec a les següents partides del Pressupost municipal: 
-18.140.1532.61910 “Remodelació Firal” : 15.879,08€ 
-18 141.1532 .61920 “R17 Remodelació Firal”: 19.728,03€ 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

18140  1532 61910 15879.08 REMODELACIO DEL FIRAL 100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

18141  1532 61920 19728.03 R17 REMODELACIO DEL FIRAL 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar de la recepció de la notificació del present acord, comparegui a l’Ajuntament 
per formalitzar la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia definitiva 
per import de 1.471,37€, que correspon al 5% de l’import de la modificació, sense IVA, 
a l’empara del que s’estableix a l’article 99.3 del TRLCSP.  
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. En relació al contracte de les obres de 
remodelació del Firal, adjudicat a Rubau-Tarrés, es proposa una modificació de 
contracte amb un augment del pressupost d’adjudicació per import de 35.607,11 
euros, IVA inclós. Això  suposa una alteració d’un 1,03% respecte al preu del 
contracte. Les obres objectes de la modificació queden justificades en el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic.  
Les actuacions a fer son les següents:  

- El subministrament provisional d’aigua als veïns, el tram que va des de Can 
Tenas fins al Torín, així s’eviten problemes de subministrament, que mentre es 
facin les obres tots aquests veïns no tinguin aquests problemes. 

- Enllumenat públic provisional, per garantir l’enllumenat del passeig d’en Blay, 
que no quedi fosc, que la gent s’hi vegi, que es queixaven que hi havia poc 
llum, i s’ha hagut de fer aquest increment d’aquest preu durant els treballs que 
es fan en aquest passeig. 

- El forjat del soterrani de la llibreria Drac, és un altre punt que portem a aquesta 
modificació. 

Es per tots aquests conceptes que portem a aprovació el preus contradictoris de l’1 al 
7, corresponents a les obres de remodelació del Firal. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres ens mantenim 
amb el posicionament que estem contra l’obra, ho hem dit moltes vegades: suposa 
una obra molt complexa i molt gran, i sempre hem mantingut aquest posicionament, el 
mantenim ara també. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres votarem a favor 
d’aquesta modificació del contracte de les obres de remodelació del Firal. En tot cas sí 
que volíem matisar un parell o tres de coses: Primera: el projecte, va ser laboriós, 
cercar un projecte que pogués satisfer els olotins, es va encarregar a una empresa 
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d’arquitectes; després aquest projecte va estar aprovat per l’Ajuntament, etc. Però jo 
entenc que quan s’aprova un projecte per l’Ajuntament els tècnics municipals hi 
haurien d’estar més a sobre, i en tot cas detectar aquestes petites coses que han sortit 
ara, que no estaven detectades al projecte, per exemple: aquest problema que hi ha 
hagut amb la Llibreria Drac amb l’espai del subterrani, que s’ha hagut de remodelar i 
s’hi ha hagut de posar una partida pressupostària important; els temes de l’enllumenat, 
etc. Es podien haver previst en el projecte inicialment i en el pressupost inicial.  
Cal dir, també és veritat, que aquests dies que estan treballant els operaris ja 
col·locant el paviment, la pedra que posen al Firal, treballen amb unes condicions 
nosaltres pensem que poc idònies, perquè tenen molt poca llum. Esperem que amb 
aquesta remodelació, puguin treballar millor.  
Però en tot cas estaríem d’acord amb aquesta modificació. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres votarem a favor 
d’aquesta modificació. 
El que sí que ens agradaria, que potser no és tan cosa de la Sra. Montserrat Torras, 
potser de l’Alcalde, és si ens poguessin explicar el que va passar amb la Llibreria Drac, 
perquè ens ha arribat que han tingut problemes d’inundacions, que no es va fer el 
trasllat de llibres i per tant jo penso que aquí seria un bon lloc perquè tinguéssim 
aquesta explicació.  
 
Respon l’Alcalde. Com que no discuteixen res dels diners, em toca a mi donar 
explicacions. 
Sr. Guix, em sap greu el tema que els tècnics municipals no es fixin en els projectes; li 
asseguro que els tècnics municipals fan molt bona feina. Potser jo no l’he entès bé. El 
que passa és que són coses sobrevingudes, coses que tots vostès saben que quan hi 
ha un projecte sempre surten coses; si fas obres a casa és allò que diuen, que si vas 
pel carrer i trobes algú que enraona sol o és que fa obres a casa o és que s’ha tornat 
boig. Doncs estem en aquesta fase, que surten coses i coses que són de vegades de 
difícil justificació. Però jo crec que tenim un molt bon projecte, i que els tècnics hi estan 
molt a sobre, jo crec que estan fent molt bona feina, el que passa que surten 
imprevistos.  
No li sabré donar una explicació exacta de tots aquests punts que ha estat explicant la 
Sra. Torras, però intentaré fer-ho. El problema de la Llibreria Drac; jo em pensava que 
en trobaríem molts més com aquest. És a dir la Llibreria Drac quan era el Novedades 
tenia un soterrani que es posa a dintre de l'espai públic; quan varen aixecar el 
paviment antic, se'n van adonar que realment hi havia una volta que estava en males 
condicions i algunes bigues de ferro. I que la propietat no tenia cap mena de culpa, 
perquè feia més de cent anys probablement que s’havia fet la volta, s’havien col·locat 
les bigues i que estava en unes condicions deficients. Jo crec que no era de justícia 
tirar-hi ciment a sobre i fer veure que no ho havíem vist, ni tampoc era de justícia  
aplicar-ho als propietaris perquè nosaltres vàrem aixecar-ho, ho vàrem posar sobre la 
taula; si en algun moment determinat se’ls hagués enfonsat sense que haguéssim fet 
obres, evidentment hauria correspost directament a ells. Per això vàrem arribar a 
l’acord amb els propietaris que l’Ajuntament es feia càrrec de la volta per amunt, i que 
ho deixaríem ben fet i que canviaríem totes les bigues –i que d’aquí a cent anys, quan 
algú torni a fer el Firal, és possible que es trobi alguna biga que no estigui en 
condicions– i que del sostre per avall, per tant a dintre del que és el soterrani, de la 
botiga i tot això, seria responsabilitat dels propietaris, dels llogaters, i que 
s’entenguessin ells com volguessin. D'aquí ve aquesta discussió de qui havia de 
traslladar els llibres o si s'havia de desmuntar tot.; hi ha hagut un contacte permanent,  
intentem fer tot el possible, però jo crec que és just que el que d’alguna manera hem 
provocat nosaltres, en aixecar tot el terra i veient com estava aquest soterrani, que ens 
en fem càrrec nosaltres i que del de dintre, del que és intern, se’n facin càrrec 
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directament els propietaris. Sí que va passar, que tot i haver posat uns plàstics, va 
ploure molt durant un cap de setmana a Olot i va entrar aigua a dintre, i això ha 
malmès no sé exactament la quantitat de llibres, una quantitat important. Però hi ha 
una assegurança de responsabilitat civil de l'empresa que són els encarregats i els 
responsables d’impedir que l’aigua entrés a dintre, si algun operari pel que fos es va 
equivocar, l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa se n’haurà de fer  
responsable.  
I de molèsties, jo me n’he fet un tip de demanar disculpes als veïns per les molèsties 
que els hi ocasionarem. I n’estic convençut que els hi estem ocasionant moltes 
molèsties, per exemple els bars no poden tenir terrassa i no en podran tenir, però 
esperem que després quan això estigui arreglat els hi vagi molt bé. I segurament 
enviem pols a botigues de roba que no s'ho mereixen. Però bé, això és fer les obres, 
això va passar quan vàrem fer la Plaça Mercat, que vàrem fer obres al centre de la 
ciutat. Per tant segur que ocasionen molèsties. Però després crec que tindran un 
passeig i que recuperaran el que en aquests moments els hem pogut perjudicar. 
Això és una part jo diria que molt important d'aquesta modificació,  em penso que he 
llegit en algun punt que això representa un 1,03 %  respecte el preu del contracte. Per 
tant, entenem que n’hi haurà més, ja ho dic ara, perquè normalment en aquestes 
obres,  desviacions de l'entorn del 8 % al 10 % solen passar. Tant de bo que no, 
perquè de moment, ja els ho dic, jo estic content, pensava que el que ens va passar al 
Drac passaria en altres cases, que quan anéssim a gratar apareixeria alguna cosa del 
que no estava cartografiat, perquè són coses d’aquestes de fa molt temps. Tant de bo 
l'obra segueixi sense altres sorpreses.  
Els temes de la il·luminació i de l'aigua no en tinc tant de detall perquè no l’he seguit 
directament; en sé comentaris. Jo crec que és sobretot a partir dels veïns que hi ha 
una queixa que queden les obres molt mal il·luminades, que a la nit hi pot haver perill,  
i que fins que no hi hagi la il·luminació definitiva, decidim col·locar uns llums 
accessoris, decidim fer una actuació en el tema de la llum. Crec que ve relacionat amb 
això, amb donar resposta a una reclamació que creiem de com està tot l’espai on es 
fan les obres. El tema de l'aigua, crec, perquè no tinc aquesta informació, hi ha hagut 
vàries coses. Crec que podíem optar per portar la canonada d'aigua i deixar-la allà i 
que veïns s’ho acabessin de fer o podien fer aquestes arquetes i aquesta entrada 
d'aigua i deixar-ho ben acabat de cara enfora i llavors els veïns ja continuar l’obra, 
molts d’ells ja ho han anat fent. Torno a repetir: jo crec que l'obra del Firal en aquests 
moments és sobretot una obra d'infraestructures, de molts de serveis, de cables, de 
transformadors i d’aigua i el que intentem és deixar ho tot tan bé com sigui possible. 
Les explicacions més concretes d'aquestes dues partides, si volen els tècnics que 
tenen el control estricte i que segur que m’ho han explicat en algun moment, perquè 
anem fent reunions periòdiques, però ara jo  exactament la partida aquesta a què s’ha 
dedicat, els hi donaran les explicacions que creguin oportunes. Sí que és això: són 
dues partides en principi menors, de temes relacionats amb el subministrament de llum 
elèctrica per il·luminar millor totes les obres al Firal i de portar l'aigua en les millors 
condicions possibles, no sé si directament a les cases o és un tub que s’ha hagut de 
passar i una infraestructura que s’ha hagut de fer per ser més eficient en l’obra.  
 
S’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 3 vots en 
contra (CUP). 
 
Intervé l’Alcalde. No perdo l’esperança que al final n’estaran contents de veure com 
quedarà el Firal, n’estic convençut. 

 
10.1. - CREAR EL SERVEI DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

 
Núm. de referència : X2018004026     
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Núm. expedient: SG112018000002 
 
L’Ajuntament d’Olot ha impulsat la instal·lació de dos punts de recàrrega ràpida per 
vehicles elèctrics situats a: 
 

- Zona oest: aparcament públic B-Crek 
- Zona est: carrer Zamenhoff (al costat de la zona verda de la Rodona) 

 
Vista la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el Reglament  d’ús del servei 
elaborat pels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament. 
 
Vistos els informes de la Secretària sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir per a la implantació del servei, així com l’informe d’Intervenció sobre la 
suficiència de consignació pressupostària per fer front a l’establiment del servei.  
 
Atesos els articles 246 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el test refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i el 158 i 
següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS). 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’establiment del servei de recàrrega de vehicles elèctrics 
d’acord amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el Reglament regulador 
d’ús. 
 
Segon.- Establir com a forma de gestió del servei la gestió directa per part de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, per un termini de 30 dies, 
mitjançant edicte al BOP, el DOGC i a la seu electrònica i tauler d’edictes per tal que 
els interessats puguin formular observacions i suggeriments. En cas de no presentar-
se cap reclamació, l’expedient es considerarà aprovat definitivament i es publicarà 
acord i el text íntegre del Reglament.  
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. El que portem a aprovació es la creació del servei 
de recàrrega de vehicles elèctrics. L’Ajuntament ha impulsat la instal·lació de dos 
punts de recàrrega ràpida: un a la zona oest, que és a l’aparcament públic del B-Crek i 
l’altre a la zona est, al costat de la zona verda de la Rodona. Proposem al Ple l’adopció 
dels següents acords: primer, aprovar inicialment l’establiment d’aquests serveis de 
recàrrega, gratuïta per als usuaris; segon, establir com a forma de gestió del servei la 
gestió directa per part de l’Ajuntament (l’Ajuntament tramitarà i expedirà a la persona 
usuària del vehicle una targeta personalitzada, omplint un formulari que anirà 
acompanyat del DNI, NIE o passaport del titular, el permís de circulació del vehicle 
associat a la tarja i la fitxa tècnica del vehicle). Sotmetríem aquest expedient a 
informació pública per un termini de 30 dies per tal que els interessats puguin formular 
observacions i suggeriments. En cas de no presentar-se cap reclamació, l’expedient es 
considerarà aprovat definitivament. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement perquè 
estem d’acord amb aquesta aposta per un transport i mobilitat més sostenible.  
En tot cas només una pregunta: a l’expedient no em sembla haver vist quan entraran 
en funcionament aquests punts de recàrrega; no sé si després d’aquests 30 dies que 
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hi ha per poder fer alguna al·legació, si no n’hi ha o se soluciona ja serà 
immediatament la posada en marxa, o trigarà una mica més? Si m’ho pot aclarir, si us 
plau. 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres també 
tenim dubtes, perquè en el Reglament, la part 7a diu que és gratuït el preu de les 
tarifes, però després a darrera, la part informativa deia “Permet facturar als usuaris els 
punts de recàrrega (factures generades al final de mes)”.  
I després hi ha una part, de dubtes, que diu en cas d’avaria de qui és la 
responsabilitat, si de l’empresa:  en cas de vandalisme de l’equip la responsabilitat qui 
la té, en cas d'accident i l’enfonsament de l’equip la responsabilitat de qui és; qui 
gestiona el punt de càrrega. Són dubtes que suposo que ja es deuen haver resolt però 
com que no està aquí escrit, a veure si ens poden resoldre.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Votarem a favor, estem totalment 
d’acord amb aquesta proposta que fa l’Ajuntament d’Olot per millorar la circulació de la 
ciutat i potenciar el vehicle elèctric. I en tot cas també hi ha una cosa positiva en 
aquest sentit, que el que fa és que el Reglament diu que els cotxes només podran 
estar 30 minuts carregant, perquè així no s’acumulin cues i retards d’altres ciutadans. 
En tot cas això ho veiem bé. També veiem bé que ara en un primer moment, ja que 
estem potenciant aquest tipus de vehicle sigui gratuït, però que més endavant potser 
s’hauria de fer pagar una taxa, si més no pel que és la compra de la targeta i el servei 
que possem en funcionament. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també hi estem 
evidentment molt a favor.  
Teníem un dubte i unes propostes i si em permet aprofito de dir que en aquest punt de 
mobilitat, que a través de l’Agrupació Naturalista de la Garrotxa i de la cooperativa 
Som Mobilitat, ha començat a funcionar a Olot un sistema de compartir cotxes 
elèctrics, i per tant que aquests cotxes elèctrics que comencen a funcionar aquí a Olot 
amb un sistema compartit, tindran aquests punts de recàrrega ho trobem realment 
positiu i volem felicitar també des d’aquí la cooperativa Som Mobilitat. Ens ha comentat 
també des d’aquesta cooperativa que aquest Ajuntament farà ús d’aquests cotxes 
elèctrics, em sembla que són dos dies a la setmana, i per tant també pensem que és 
una molt bona notícia. 
El tema dels punts de recàrrega nosaltres el que voldríem proposar és que quan 
s’hagin de posar més punts de recàrrega, que esperem que la demanda de cotxe 
elèctric així ho faci necessari, proposaríem que els punts de recàrrega estiguessin un 
pèl més a prop del centre de la ciutat; pensàvem en el Cementiri o la zona de 
l’aparcament del Carme. Bàsicament perquè aquests 30 minuts puguin servir als 
usuaris per acostar-se al centre a fer les seves compres i que per tant aquests 30 
minuts també s'aprofitessin, en aquest sentit.  
I llavors com comentaven els companys, entenem que el cost del servei serà 
aproximadament d’uns 12.000 euros entre el cost fix i el variable, segons la potència o 
la quantitat de recàrregues i després també pensàvem que està molt bé que ara en un 
principi sigui un cost que assumeixi l’Ajuntament, però que mica en mica s’hauria de 
pensar en com es pot fer que això repercuteixi una mica sobre l’usuari; potser no en la 
totalitat del seu valor però sí en una petita part, perquè mica en mica esperem que això 
sigui exitós i per tant els usuaris siguin molts, i amb un cost repartit sigui una quota 
absolutament assumible per a la gent que utilitzi aquest servei.  
També volia agrair als regidors, a la Sra. Torras i al Sr. Gelis, tota la facilitació de la 
documentació per poder treballar aquest punt. 
 
Intervé la Sra. Torras. Al Sr. García dir-li que el punt de la Solfa està pendent d’un 
permís d’Indústria, aquest permís trigarà de quatre a sis dies a arribar; i al punt de la 
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Rodona s’està fent l’obra civil i la connexió es podria fer en tres o quatre setmanes; vol 
dir que estarien a punt després ja de l’exposició pública. 
En quant a la pregunta que fan de la CUP, nosaltres en cas d’avaria de l’equip, de 
responsabilitat, aquí ens posa una garantia de 3 anys; en cas de vandalisme de 
l’equip, la responsabilitat, s’hauria de fer una assegurança. Tot això ho tenim nosaltres 
aquí escrit, que és ara quan s’aprova tot aquest cost de funcionament és el que hem 
de treballar. I l’altre punt que deia, permetre facturar als usuaris els punts de recàrrega, 
això és la proposta que fa l’empresa, que vol dir que en cas que tu volguessis facturar, 
està preparat per poder-ho facturar. Però en principi seria gratuït, almenys ara per 
incentivar la gent que vagi comprant aquests cotxes elèctrics. 
Sobre la pregunta d’aquesta gratuïtat, sí dir que aquests punts, el cost estimat a l’any 
seria un cost fix d’uns 10.000 euros a l’any, si es connectessin, es poden connectar 
dos vehicles alhora; hi pot haver una connexió de dos vehicles. Ara en principi es farà 
una connexió d’un vehicle, cada un de cada punt. Llavors el màxim seria 10.000 euros, 
que costaria cada punt de recàrrega a l’any si estiguessin tots dos connectats. O sigui 
que serien 10 i 10, 20.000. Llavors quan parlem de les recàrregues que es fa, el cost 
que té de carregar és de 2,75 euros. O sigui, comptes a 11 € el kw, per la mitja hora, 
per 30 dies, a 2,75 € un dia, 30 dies per 12 mesos a l’any, el cost seria de 1.980 euros, 
per carregar durant tot l’any. Però en principi es pensa fer gratuïtament perquè 
s’incentivi a que la gent compri vehicles elèctrics.  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

11.1. - DONAR COMPTE DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS A 01 DE GENER DE 2017. 

 
Núm. de referència : X2016026330     
Núm. expedient: ES992016000261 
 
Confeccionat l’expedient de rectificació del Padró municipal d’habitants referit a l’1 de 
gener de 2017, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el període 
comprès entre l’1 de gener de 2016 i l’1 de gener de 2017, de conformitat amb el que 
estableix la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es 
disposa la publicació de la Resolució de data 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de 
l’Instituto Nacional de Estadística i del Director general per a l’Administració Local, per 
la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del 
padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
Per tot l’anterior, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del segúent 
acord: 
 
DONAR COMPTE de la rectificació del Padró municipal d’habitants, amb referència a 
l’1 de gener de 2017, formada pels resums numèrics generals d’altes, baixes i 
modificacions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener de 2016 i l’1 de 
gener de 2017, amb les següents dades: 
 
 Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2016: 34.000 habitants 

(aprovat per RD 636/2016, de 2 de desembre) 
 
ALTES +1892 
Altes per naixement............................................................................ 311 
Altes per canvi de residència.............................................................. 1574 

 Procedents d’un altre municipi de l’Estat................................ 1115 
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 Procedents de l’estranger....................................................... 459 
Altes per omissió................................................................................ 7 
BAIXES -5560 
Baixes per defunció............................................................................ 336 
Baixes per canvi de residència........................................................... 1142 

 Amb destí a un altre municipi de l’Estat.................................. 799 
 Amb destí a l’estranger........................................................... 343 

Baixes per inscripció indeguda........................................................... 1 
Baixes per duplicitat............................................................................ 4 
Baixes per caducitat de la inscripció padronal.................................... 85 
MODIFICACIONS 3992 
Canvis de domicili............................................................................... 2031 
Modificacions de dades personals...................................................... 1386 
Modificacions de dades territorials..................................................... 160 
Renovacions de la inscripció padronal............................................... 248 
Confirmacions de la residència........................................................... 167 
INCIDÈNCIES -130  
Pendent de renovar no computat xifra oficial població....................... 1 
Pendent de confirmar residència no computat xifra oficial població 129  
 

 Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2017: 34.194 
habitants (aprovat per RD 1039/2017, de 29 de desembre) 

 
El creixement positiu de població produït entre l’1 de gener de 2016 i l’1 de gener de 
2017 és de +194 habitants. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. És un donar compte de la rectificació del Padró 
municipal d’habitants a 1 de dener del 2017, una vegada comptabilitzades les altes, les 
baixes i les modificacions produïdes durant el període comprès entre l’ 1 de gener del 
2016 i 1 de gener del 2017. A 1 de gener del 2016 el padró era de 34.000 habitants i a 
1 de gener del 2017 es de 34.194 habitants. El creixement ha estat positiu en 194 
habitants. A l’informe del Ple hi tenen tot el detall. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dir que aquest creixement 
positiu, de fet és fruit de les altes que s’han produït per la gent que ha vingut d’altres 
municipis i de l’estranger, perquè si depenguessin només dels naixements i 
defuncions, aquest creixement seria negatiu. I dic això perquè és un punt recurrent el 
tema de l'envelliment de la població de la ciutat d'Olot, que té molts efectes, tant en els 
serveis municipals com també de vegades que surt més recurrentment el problema 
d’algunes empreses per contractar personal; no és exclusivament en aquest aspecte 
però sí que una població envellida hi afecta, com afecta que els joves formats, molts 
d’ells no tornen a la ciutat d’Olot sinó que queden fora. I llavors seria una mica tenir en 
compte aquesta dada de l’envelliment de la població, que fos un aspecte a tenir en 
compte a l’hora de dissenyar la ciutat d’Olot,  els serveis i el disseny una mica de la 
ciutat; que tenim aquesta població envellida bastant per sobre de les dades a 
Catalunya, per tant aquesta característica em sembla que l’hauríem de tenir en compte 
a l’hora de dissenyar les nostres polítiques.   
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP.  Afegir-nos a la reflexió 
del company. I també, diguem que la piràmide s’inverteix, i per tant el que hem de 
mirar és de tornar a una piràmide invertida al revés. I és importantíssim, el nivell de 
vida ens permet viure molts més anys, però és importantíssim que la part baixa de la 
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piràmida faci de base. I aquí penso que hem d’anar donant servei però hem de 
treballar també per això altre. 
  
Intervé l’Alcalde. M’ha fet gràcia perquè és una crida a que la gent tingui fills. Jo m’ho 
he près així.  
  
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Afegir-nos també a aquest 
comentari; nosaltres ho hem estat analitzant i a través de dades que ens venen de la 
Generalitat i ciutadania, tenia tenim dades que a partir de reagrupaments que s'han 
donat a la ciutat, encara segurament aquest padró anirà pujant més. I per tant jo penso 
que sí que hem de fer una reflexió molt seriosa, de com podem fer-ho; potser no 
podem incentivar aquesta natalitat que deia la Sra. Tresserras, però sí el que podem 
fer és que els joves que tenim a la ciutat, es queden a la ciutat, facin els seus projectes 
vitals a la ciutat i que per tant Olot sigui una ciutat atractiva perquè els joves hi 
desenvolupin els seus projectes. I això evidentment sí que faria reinvertir aquesta 
piràmide, perquè si no ens trobarem en un futur, tal com deia el Sr. Garcia, amb una 
població envellida que necessitarà tota una sèrie de serveis i ens mancarà molt 
l’impuls que dóna la gent jove, a la ciutat i a les capitals de la república catalana. 
 
Intervé l’Alcalde. No me’n puc estar de fer també un comentari, al marge, m’agradaria 
que passés això, però a mi no m’agradaria que Olot –i és una opinió personal, no tan 
sols d’Alcalde, d’en Mia Corominas– creixés gaire més. A mi m’agrada el tamany 
d’Olot, estic content amb el tamany de la ciutat. Però en canvi és veritat que per a 
molts projectes ens falten més habitants, i a mi m’agradaria que creixessin els pobles 
de la comarca –però això és purament una voluntat– que creixés més la població allà i 
que nosaltres, una ciutat de 35.000 o 40.000 habitants, crec que encara ens coneixem 
tots i és que a mi m’agradaria que mantinguéssim aquest caràcter. Però és purament 
una opinió, ja dic que  ni tant sols de l’Alcalde. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

12.1. - APROVACIÓ INICIAL DE LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA 
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

 
Núm. de referència : X2018004014     
Núm. expedient: SG112018000001 
 
Antecedents 
En compliment de la disposició transitòria quarta de l’Ordenança d’Administració 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot, actualment vigent, aprovada definitivament el 26 de 
juliol de 2012, cal elaborar la norma de posada en funcionament d’aquesta eina per a 
determinar els seus requisits i funcionament adaptats a la realitat de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Article 24 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local. 
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Específics de Notificació electrònica 
 
Articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 
Article 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la norma de posada en funcionament de la Notificació 
electrònica.  

 
Segon.- Publicar l’edicte sobre l’aprovació inicial de la norma de posada en 
funcionament de la Notificació electrònica electrònic al BOP i al DOGC. 
 
Tercer.- Sotmetre la norma de posada en funcionament a informació pública, per un 
termini de 30 dies a comptar a partir de l’endemà de l’última publicació oficial. Es 
podrà consultar a la seu electrònica (https://seu-e.cat/ca/web/olot) i a les oficines 
d’atenció ciutadana de l’Ajuntament d’Olot.  

 

Quart.- Transcorreguts els 30 dies, si no es presenten al·legacions, s’entendrà 
aprovada definitivament la norma de posada en funcionament, procedint-se a la 
publicació integra del seu text al Tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Olot i al BOP, així 
com edicte al DOGC amb la referència de la publicació íntegra al BOP, per a la seva 
entrada en vigor. 
 
Presenta la proposta el Sr. Coma. Es proposa l’aprovació inicial de la normativa de 
posar en funcionament la notificació electrònica per donar compliment a la normativa 
de l’administració i concretament a la Llei 39/2015 que regula les notificacions 
electròniques. Aquest reglament serà aplicable als procediments administratius que es 
tramiten en l’àmbit de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms. Després de 
l’aprovació inicial, aquest reglament estarà a exposició pública en un termini de trenta 
dies i si no hi ha al·legacions, una vegada es consideri vigent, es publicarà 
íntegrament als butlletins. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. No cal dir que els  
aprovarem el procediment per a la notificació electrònica, ja que tot allò que serveixi 
per afavorir la tramitació de documentació, per part dels veïns i veïnes d’Olot a 
l’Ajuntament sempre ha de ser benvingut. A més aquestes eines electròniques 
suposen molts beneficis, tant per l’administració com per a la població, i per tant no ho 
hem de deixar de tenir. 
Però per altra banda també els voldríem indicar que ens semblaria molt important que 
s’informés d’aquesta nova tramitació electrònica a la ciutadania, a través d’una 
campanya, potser a través de les xarxes socials, perquè la gent sàpiga que a partir 
d’ara l’Ajuntament tindrà aquest tipus de notificació electrònica. Però també els 
voldríem fer evident que hi ha part de la població, i ara parlàvem de la piràmide de la 
població, que a Olot tenim molta gent gran; doncs que aquesta gent no té accés a les 
tecnologies de comunicació i per tant que difícilment les utilitzarà. I per tant els 
voldríem demanar, que suposo que ja ho tenen previst, de mantenir la forma 
tradicional de portar el paper a l’Ajuntament. Em sembla que és important perquè de 
mica en mica, quan es vagi invertint la cosa, els que ara som de la ratlla dels 50, quan 
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en tinguem 70 continuarem utilitzant les noves tecnologies i per tant ho sabrem fer.  
Per tant ens semblaria interessant que mantinguéssim el paper. 
Però nosaltres volem insistir en un tema que ja els hem dit diverses vegades –
aprofitant que parlem de les noves tecnologies i suposo que deu ser el seu àmbit– que 
és el tema de la pàgina web. Ja ho hem dit diverses vegades, que tenim una pàgina 
web que té moltes mancances, no voldria utilitzar un qualificatiu més greu, però té 
moltes mancances. Jo m’he entretingut aquesta tarda a mirar la pàgina web de Girona, 
de Vic, de Berga, que és un Ajuntament molt més petit que el nostre; i realment tenen 
una pàgina web amb un disseny molt més bonic, molt més atractiu, molt més intuïtiva. 
I simplement he fet l’accés en aquests tres ajuntaments a la part de transparència, i és 
clar, vas a una part de la pàgina web, accedeixes de la documentació de 
transparència, i en canvi a la nostra pàgina web quan vas al tema de transparència, et 
al portal del Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya; és a dir, no és 
ni la nostra pròpia pàgina web. Per tant ens sembla doncs, que aquí sí que hauríem de 
posar-hi. He aprofitat el tema per donar-li deures el regidor. Ho hem dit diverses 
vegades i per tant, ens sembla que per aquí també hi ha d'haver una mica d’esforç. 
Però pel que fa a la tramitació electrònica, totalment d'acord i endavant. 
 
Respon el Sr. Coma. Només aclarir primer de tot que el tema de la normativa és en 
principi per personal de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, els particulars 
podran començar a utilitzar-ho, però el format paper encara continuarà vigent. 
I pel que fa a la pàgina web s’hi està treballant, precisament s’està treballant aquest 
tema per resoldre aquestes mancances.  
 
L’Alcalde afegeix: Ho tenim pressupostat i hi ha uns diners per fer una pàgina web 
nova, hi estem treballant. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

13.1. - APROVAR MODIFICACIONS D'OFICI EN EL REGLAMENT DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA CIUTAT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017028602     
Núm. expedient: SG032017000002 
Vist que el Ple de 23 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el Reglament dels 
pressupostos participatius, i que aquest acord es va sotmetre a informació pública 
mitjançant anunci al DOGC núm. 7516 de 14 d desembre de 2017, i al BOP de Girona 
núm. 238 de 15 de desembre de 2017. 
 
Vista la necessitat d’introduir diverses modificacions d’ofici en el redactat dels 
Reglament dels pressupostos participatius, sense que en cap cas suposi una 
modificació substancial d’aquest Reglament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions d’ofici en el redactat dels Reglament dels 
pressupostos participatius, segons annex que figura a l’expedient. 
 
Segon.- Publicar el text íntegre del Reglament dels pressupostos participatius al BOP 
de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor, i anunciar, posteriorment, al DOGC la 
referència del BOP en què s’hagi publicat el text. 
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Presenta la proposta el Sr. Josep M. Coma. En aquest cas es proposen a aprovació 
unes modificacions en el redactat dels pressupostos participatius, sense que en cap 
cas suposi una modificació substancial d’aquest Reglament. Com a resultat del procés 
que ja s’està duent a terme, i deixant de banda algunes correccions puntuals de 
redacció s’hi ha afegit un punt, bàsicament per dos objectius: un que cada barri o zona 
pugui tenir un projecte escollit i l’altre que es valorin més les propostes que integren a 
més d’un barri o zona 
Recordar que el dia 3 de març al barri de les Fonts i al barri de Sant Roc es farà la 
segona taula de deliberació i el 17 de maig a Bonavista es farà la tercera i última, d’on 
sortiran les propostes definitives que passaran a validació tècnica. 
També agrair, per últim, a tota la gent que està participant en aquests pressupostos 
participatius, que està sent molt positiu i animar a la gent encara no ho hagi fet, que 
s’hi posi. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Ens hem mirat el 
Reglament i està molt ben fet, hi havia correccions de descripció, de la manera que 
s’havia redactat. Després ens miràvem el grup de Coordinació tècnica i política i hem 
vist que només hi va l’equip de govern, que suposo que serà vostè, però després hem 
pesnat també estaria bé que l’oposició hi fóssim, però després hem pensat que com 
que  hi ha el seguiment de la gent del barri, per tant pensem que ja està bé aquestes 
dues maneres de fer el seguiment del projecte i dels pressupostos. El que sí que els 
demanaria és que ens anéssiu fent feedback de com va.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

14.1. - MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2018 
 
Núm. de referència : X2018003709     
Núm. expedient: CPG32018000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost municipal vigent en funció dles següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 
APLICACIONS DE FONS:  
  
Ordinari ( transferència de crèdit)  
  
18.141.133.21001 MANTENIMENT SEMÀFORS   8.477,50 
18.500.320.410000 INST.MUN. D’EDUCACIO I JOVENTUT 
D’OLOT 

  6.360,10 

18.130.311.465000 CONSELL COMARCAL (GOSSOS) 11.912,10 
18.200.430.467006 APORTACIÓ DINAMIG 16.200,00 
18.500.323.63200 MILLORES ACCESSOS ESCOLARS 15.580.21 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 58.529,91 
  
  
ORIGENS DE FONS:  
  
Ordinari ( Transferència de crèdit)  
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18.200.241.13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
OCUPACIO 

16.200,00 

18.100.491.227064 VIDEOACTES 15.945,43 
18.130.011.31006 INTERESSOS OP.TRESORERIA 10.804,27 
18.500.323.63202 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIÓ 15.580,21 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 58.529,91 
 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, 
cas que aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà 
definitivament aprovada. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 99999 58.529.91 SENSE ASSIGNACIÓ  

ESPECÍFICA 
100 001 001 001 000 000 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació una modificació de crèdit per 
un import de 58.529,91 euros. Bàsicament son modificacions de partides aprovades en 
el pressupost de l’octubre en les quals cal fer uns ajustos una vegada coneguts els 
imports finals aprovats amb posterioritat.  
Tenim la creació d’una nova partida, Millores accessos escolars, i tenim un canvi de 
partida de capítol 1 a capítol 4, que és un ajust tècnic a l’aportació a Dinamig . 
Tenen vostès tota la relació detallada per si volen comentar-ne alguna en concret. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres votarem en contra 
d’aquesta proposta de modificació del pressupost, la regidora ho sap perquè li hem 
comentat per veure si es podria trobar una solució, que no ha estat possible. I el motiu 
bàsicament és que hi ha una modificació que va adreçada a millores d’accessos 
escolars, i l’origen d'aquests fons són actuacions a edificis d’Educació. Estem parlant 
d'un import de 15.580 euros i la partida del pressupost total en aquest concepte és de 
30.000 euros; és a dir la meitat de tot aquest pressupost és dedica a aquestes millores 
d’accessos escolars. Quan es mira quines són les actuacions que això comporta, és 
ampliació de voreres i implantació de nova senyalització; nous passos de vianants; 
ordenació de zones d'aparcament; moderació a la velocitat dels vehicles; proteccions 
físiques a la zona d'entrada i sortida. És a dir, no té res a veure amb l'origen dels fons, 
que són actuacions en els edificis d’educació. Nosaltres entenem que sí que tenim una 
partida que és la d’actuació en les voreres, que és pràcticament tot el gruix d’aquesta 
despesa, que és una partida de 100.000 euros i nosaltres entenem que és d’on 
s'hauria de treure per fer aquesta activitat.  
Nosaltres en principi pensem que quan es va fer el pressupost, es va fer bé i qui va 
preveure que s'havien de destinar 30.000 euros a actuacions d'edificis edificis 
municipals, és perquè és una previsió ajustada al que s’havia anat fent. Vol dir que 
se’ls treu de cop i volta el  50 %. Tant perquè pensem que el pressupost està ben fet, 
com perquè l'origen del fons, al nostre entendre no és el que correspon, votarem en 
contra. La proposta que fèiem i que no ha estat possible per poder votar favorablement 
els altres aspectes d'aquesta modificació, i no perjudicar altres actuacions, era separar 
o poder votar per separat cada un dels punts, cosa que se’ns ha dit que no és 
possible; però no sé si era possible que l’origen del fons i allà on va adreçat el nou 
coincideix import i no es barreja amb cap altra cosa, poder-los separar i fer dues 
votacions separades d'un paquet de tot i l’altre, per poder votar en contra d'aquest en 
concret. Nosaltres si no, pensem que les escoles sortiran fortament perjudicades en 
aquest aspecte. 
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Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres el primer 
dubte, que ja ho hem comentat avui amb la regidora,  era el tema de la gossera, que 
sortien 9.000 euros que en principi eren 11.000, però després no lligava perquè hi 
havia una factura de la Xarxa de Punts Digitals d’Informació Turística, i ja ens ha 
explicat que és perquè a la partida faltava això. En principi, per tant, tota confiança en 
la regidora. 
I l’altre punt que també és una mica el que diu el Sr. García: per què no ha sortit 
aquesta partida de la partida del manteniment de voreres, en comptes dels edificis 
municipals? Ens agradaria que ens contestessin això i després decidirem què votem. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres també votarem 
en contra. Bàsicament primer ens sorprèn una mica que hi hagi una modificació de 
crèdit a finals de febrer, jo entenia que la modificació del crèdit era per ordenar una 
mica partides que s'havien esgotat i dotar-les amb d’altres que hi havia sobrants; 
portem encara no dos mesos de pressupost i no ens semblava, de fe no és habitual 
que el mes de febrer es faci una modificació de crèdit.  
Pel que fa a les partides, al principi coincideixo una mica el company Sr. García, si ho 
poguéssim votar per separat, segurament la majoria de partides que apareixen a la 
modificació, tant pel que fa a l’aplicació com l'origen del fons les veuríem bé; però sí 
que hi ha una partida que ens sembla que és inapropiada la modificació que es fa, que 
no hauria de correspondre a aquesta despesa pel que fa a millores de l’accés escolar 
del Pla de Dalt a la partida d’actuacions en edificis d’Educació. És més, la demanda 
d’aquesta actuació, venia més per part del barri i de l’Associació de Veïns i de 
l’Associació de Pares, no pas de la pròpia escola. Però bé, en tot cas crec que queda 
molt clar un informe que no és una obra a l’escola del Pla de Dalt, sinó que és una 
obra de pacificació de la via pública i que hi ha altres llocs on podríem trobar aquests 
diners per fer front a aquesta despesa. Això queda agreujat encara més perquè 
aquesta partida, com molt bé comentaven els companys de 30.000 euros, d’actuacions 
en edificis d’Educació en els últims anys ja s’ha vingut reclamant diverses vegades que 
es pogués augmentar perquè  és una partida absolutament insuficient i que no cobreix 
de bon tros les demandes que tenim de les escoles de la ciutat. No hem de perdre de 
vista que malauradament, tot i que sí que tenim unes escoles noves i que s’han fet en 
els darrers anys, tenim escoles de la ciutat molt envellides i que requereixen cada 
vegada més actuacions importants per mantenir-les amb les condicions que s’han de 
mantenir. De fet, educació també vol dir tenir uns edificis en condicions i amb garanties 
perquè els nostres professionals i els nostres joves i infants puguin estar bé i a gust. 
Crec que això perjudica seriosament en aquest sentit les actuacions que s’hauran de 
fer; de fet les actuacions a les escoles acostumen a venir a l’estiu, per tant en aquests 
moments segurament no es notarà gaire, però sí que quan als períodes de vacances 
tinguem les demandes que es fan des dels centres escolars, segurament se’n podran 
atendre molt poques. I per tant en aquest sentit, creiem que si aquesta partida es 
pogués votar a part, la resta ho veuríem bé, però si ho hem de votar conjuntament, 
evidentment hi votarem en contra.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres d'entrada, el fet 
de que apareguin aquestes modificacions de pressupost i que tal com ens ha comentat 
l’Alcalde vagin apareixent reiteradament, ens sembla bé, perquè com més públic sigui, 
més hi puguem dir la nostra, a nosaltres ens sembla perfecte.  
Nosaltres ens abstindrem, perquè sí que és cert que hem dubtat moltíssim, però al 
final entenem que aquesta partida que sembla que és la més problemàtica, és una 
partida que revertirà en el bon funcionament de l'escola encara que no sigui interna, en 
aquest cas, en la pacificació externa del centre. Per tant, sí que entenem que 
segurament aquests 30.000 euros són deficitaris per a les escoles, però bé, això quan 
es fan els pressupostos suposo que el que té la Regidoria d'Educació hi pot incidir i 
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per tant és quan s'han de modificar aquestes aportacions. Evidentment cal que 
aquestes aportacions siguin suficients i que els centres escolars en el seu interior 
estiguin com realment cal i com realment convé i per tant en aquest sentit nosaltres 
ens abstindrem.  
Sempre fem una mica aquesta reflexió, que no són els nostres pressupostos, però que 
en aquest cas entenem que potser en aquest moment puntual cal deixar que aquests 
diners flueixin d'una partida a l'altra i que se solucionin els problemes en aquest centre 
escolar.  
 
Intervé la Sra. Torras. Aquesta actuació que s'ha fet en aquest centre escolar era una 
demanda reiterada i un compromís, era un compromís de fa temps, va venir sol·licitat 
per part de l'escola. Era un problema de perillositat que tenien els nens que això 
s’havia de solucionar, perquè tenien un pas de vianants a la sortida de l'escola, sense 
cap mena de tanca ni cap protecció, amb cotxes aparcats a cada costat, els nens 
sortien corrents; hi havia un problema de perillositat, que si bé no està dintre de 
l'escola, era una demanda del centre escolar i així s'ha entès, que això era una 
demanda per fer una actuació en aquesta partida. El que passa que nosaltres hem 
creat aquesta partida nova perquè s’adequa molt més perquè és un accés a l'escola, i 
per això hem posat aquesta partida nova que els he comentat al principi. Sí que és 
veritat que aquesta partida no està molt dotada; està dotada el que a nosaltres ens 
semblava que en aquest pressupost podíem fer, però el que sí és cert, és que no es 
deixarà d'atendre cap altra actuació que convingui en cap escola, això no es farà. Hi 
ha una altra partida també de manteniment d'escoles i això es pot arreglar en un 
moment determinat, si hi ha un altre problema. Però això a  nosaltres ens semblava 
que era una prioritat, perquè era un compromís a més a més que s’havia adquirit, i 
llavors per això s'ha fet, i almenys d’aquesta manera tenim la tranquil·litat que no serà 
per falta d'una actuació demanada reiteradament i que s'ha fet a l'Ajuntament, que 
pogués passar alguna cosa en aquest punt determinat. 
I l’altra, en quant els costos i als punts digitals, sí que és veritat que el que li he dit és 
que quan consultin ja la partida a partir d'ara, aquesta partida només posava 
l’aportació al Consell Comarcal pels gossos, però no posava punts digitals a darrera, i 
va tot junt. Llavors aquí no ho hem pogut corregir ara, però sí que a la partida a partir 
d’ara ja hi serà, perquè és tal i com ha de ser la partida. 
I en quant a quan fem els pressupostos una modificació de crèdit, aquí hi ha molts 
ajustos i hi ha alguna una partida d’aquestes que nosaltres aprovem el pressupost el 
mes d’octubre, quan és precisament que el Consell d’Alcaldes es reuneix més tard, i 
llavors nosaltres podem fer una previsió del que faltarà o el que s’haurà de posar en 
aquesta partida pel manteniment de la gossera. Però és clar, fins que el Consell 
d’Alcaldes  decideix i diu que és una quantitat, nosaltres no podem saber què és 
aquella quantitat.  
Un altre ajustament és aquesta aportació a Dinàmig perquè Dinàmig és el que porta tot 
el tema dels programes del SOC. El que ha fet és que ara la persona que es cuida de 
coordinar tot això, ha d’estar contractada des del Consorci Dinàmig;  llavors això ho 
teníem al capítol 1 de l’Ajuntament i no hem fet res més que passar-ho a Dinàmig. 
Exactament ha passat amb l'Institut d'Educació i Joventut d’Olot, que també s’hi ha 
passat una quantitat perquè això ve donat que dalt a l’Ideal, tenim un conveni amb La 
Pedrera,  que l’Ajuntament paga un lloguer de 1.500 euros. Es van fer unes obres 
d’inversió per fer més estalvi, perquè hi havia un sistema que gastava molt i així hem 
pogut comprovar que es gasten menys quilovats i d’aquesta manera reduïm molt la 
despesa, que això va ser un cost d’uns 18.000 euros que es va fer des de 
l’Ajuntament; es va quedar amb un acord amb ells que cada mes deixaríem de pagar 
500 euros fins que això estigués amortitzat. I llavors simplement el que va passar va 
ser que a partir del mes de març, ara nosaltres hem de tornar a parlar una altra vegada 
els 1.500 euros, i la veritat és que aquests 500 euros de més que partir del mes de 
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març havíem de pagar, no estaven al pressupost i ells ens ho deixaven pagar l’any 
2019; no hi havia cap problema, podíem ajornar-ho, es van fer les gestions per part de 
la regidora va fer les gestions, no hi havia cap problema i diu, si ha de ser un desgavell 
en el pressupost, ho farem. Doncs no, vam dir, paguem-ho ara i ho podem fer, per 
què? Perquè un dels punts d'on surten els diners és interessos d’operacions de 
tresoreria, que nosaltres ara, quan vàrem fer aquestes pòlisses de tresoreria vàrem 
poder fer-ho amb preus molt més baixos del que nosaltres teníem pressupostat. 
Llavors ens ha semblat que són coses que cal arreglar-les des d’'aquest moment, no 
cal esperar quan fem una modificació de crèdit; això no és que tinguem més ingressos 
que llavors haguem de destinar a fer unes inversions, això són coses puntuals i ajustos 
que s'han fet.   
 
Intervé el Sr. Berga, com a regidor d’Educació. Jo sí que voldria dir una cosa, Alcalde. 
Referent a les partides d’inversions dels equipaments, és veritat que són insuficients 
com pràcticament totes les partides dels ajuntaments; és a dir, les edificis 
d'ensenyament,  d’edificis culturals, d'edificis esportius, sempre voldríem fer més coses 
i més inversions.  
Però sí que voldria explicar aquest cas concret, ho dic perquè el regidor abans, el Sr. 
Mir s’ha referit a que era una demanda més de de l'Associació de pares, jo la setmana 
passada que vaig anar el Consell Escolar de l'Escola del Pla de Dalt, en llegir l'acta del 
darrer Consell Escolar hi ha un compromís seu, de dir: en el primer trimestre de 2018 –
ho diu expressament l’acta del Consell Escolar–s’executarà aquesta obra, que es 
considera de seguretat per als infants de l'escola. Vull dir que realment va ser una 
petició d’això. En el moment que entro com a regidor va ser el primer que vaig rebre; el 
primer correu de l’escola i de l’associació de pares que vaig rebre va ser per dir que hi 
havia aquest compromís del primer trimestre, executar aquesta obra. I el que hem fet 
ha estat executar aquest compromís que teníem a dintre del primer trimestre. 
 Entenc que la partida continua sent insuficient i ho continuarà essent; hi ha una altra 
partida de 50.000 euros a la Brigada per anar fent coses, arranjaments, i al final 
sempre hem d'estirar més, perquè quan arreglarem ara el teulat de l’Escola Malagrida 
a l’estiu, sortirà duna altra banda, etc. Però en definitiva el que han fet ha estat complir 
amb un compromís adquirit amb l’escola amb un tema de seguretat, que ens semblava 
que havíem de complir, i el que hem fet és,  inicialment ho vàrem fer d’aquesta partida 
i després vàrem dir, no, escolta, hi ha actuacions que són a dintre. És a dir si aquesta 
actuació tan sols hagués de seguretat al pati de l’escola, ja hauria estat d’inversions a 
les escoles, al ser a l'altre costat, a la vorera, ens va semblar que havíem de crear 
aquesta partida nova. Però aquest compromís hi era i jo crec que tenim l’obligació de 
complir-lo.  
 
Intervé l’Alcalde. I només per reflexionar, l’Escola d’Art deu ser un edifici 
d’ensenyament, i hi destinem 150.000 euros, aquest any, quan hi va haver el teulat del 
Malagrida  hi vàrem destinar diners conjuntament amb Ensenyament. Vull dir que no 
són només aquests 30.000 euros que destinem. Jo crec que no hi ha cap mena de 
dubte que és una petició, que podíem haver fet a qualsevol altre carrer d’Olot hi hauria 
estat de via pública; quan és una petició que ve del propi Consell Escolar, que és el 
mateix regidor d’Educació el que ens ho demana, jo crec que té tota la lògica que ho 
imputem a les partides de manteniment d’edificis escolars. I si després apareix una 
altra cosa,  haurem de fer com hem hagut de fer amb altres partides, que no tenen res 
a veure amb ensenyament sinó amb  altres inversions, haurem de fer el que sigui per 
buscar els recursos.  
I quant a les modificacions de crèdit, serà habitual que vagin passant per Ple, són 
modificacions estrictament de partides, que els 16.200 euros 200 d’aportacions a 
Dinàmig van a personal laboral temporal d’ocupació; és la mateixa partida, només que 
són modificacions de crèdit internes; no vol dir que decidim invertir o fer una altra cosa 
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diferents, sinó que la part important de tot això són modificacions internes que per 
transparència, i per normativa, anirem portant al Ple.  
Intervé el Sr. García. Tot i que s'ha anant insistint molt per part de l'equip del 
compromís, de la perillositat; és que nosaltres això ja ho compartim, ja hi estem 
d'acord. Amb el que no estem d’acord és d’on es treuen aquests recursos per fer 
aquestes obres.  Tornaré a llegir: ampliació de voreres, implantació de nova 
senyalització, nous passos de vianants, ordenació de zones d'aparcament, moderació 
de la velocitat dels vehicles... Això si tenim una partida de voreres, a nosaltres ens 
sembla que el més coherent és treure-ho d'aquí.  Que no sembla convenient fer-ho 
d’aquí? N'hi ha dues més a part de la que on han tret aquests recursos,  que són: 
conservació d’edificis d’ensenyament 60.000 euros –la de la Brigada que comentava el 
regidor–, manteniment d'edificis d’ensenyament, 644.000 euros –ja entenc que aquí hi 
ha més altres tipus de recursos– però posats a que no sigui coherent d’on es treuen 
els recursos, hi ha altres partides més grosses, o el més coherent, que per a nosaltres 
seria la de les voreres.  
Jo ja entenc que si surt algun problema greu a alguna escola, com passa en altres 
punts de la ciutat, es resoldrà d’alguna manera, però jo em penso que sempre que 
pugui ser, el més coherent possible amb la utilització i d’on venen els recursos, al 
nostre entendre, millor.  
 
Intervé el Sr. Mir. En la mateixa línia, és a dir, és evident que era un tema que s'havia 
d’afrontar i que s’havia de solucionar perquè és un compromís que havíem adquirit, no 
tant amb l’escola que també, però sobretot amb l’Associació de Pares i Mares i amb 
l’Associació de veïns, que són amb finalment vàrem arribar a l'acord després que des 
dels Serveis tècnics es fes una proposta que des de l’Associació de Pares i Mares es 
va veure correcte. Per tant això ho compartim plenament i no hi ha cap mena de 
problema en tirar-ho endavant, al contrari.  
El que posem nosaltres en qüestió és que d'una partida de 30.000 euros, la qual ja no 
dóna resposta a les necessitats dels nostres centres escolars,¡ de primària sobretot. 
També compartim amb l’Alcalde que des de l'Ajuntament invertim molts diners en 
centres educatius, Escola d’Art, etc.; però els que realment tenim obligació nosaltres 
com a Ajuntament de garantir els manteniment de les escoles de primària. I 
malauradament ho fem, però crec que no arribem en aquests moments, on hauríem 
d’arribar. I crec que el regidor em donarà la raó vegi el llistat de demandes que hi ha 
dels centres, d'aquest any, de l'any passat i de fa cinc anys enrere, que pel que sigui 
no s’han pogut afrontar. Per tant estem reduint a la meitat els diners que tenim per 
actuar aquí. L’únic que diem és que a nosaltres ens semblava que no era d’aquesta 
partida d’on havien de sortir els diners, entenc jo que en el pressupost és molt 
complicat, i ho hem viscut en aquests anys, de trobar les partides adequades i que 
puguem fer tot el que tenim en ment de tirar endavant. Jo crec que en els edificis 
d’Educació hauríem de ser especialment sensibles i pensar-hi molt perquè l’educació 
també és això, és mantenir aquests edificis amb les condicions millors possibles.  
Per tant en aquest sentit d’acord que ho tirem endavant, no estem d’acord amb què ho 
traiem de la partides d’on els hem tret.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 9 vots a favor (PdeCAT - DC), 4 vots en 
contra (3 PSC, 1 OeC) i 8 abstencions (5 ERC, 3 CUP). 
 
15.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS OeC I ERC PER DONAR SUPORT A LA 

MOBILITZACIÓ DEL 8 DE MARÇ 
 
Núm. de referència : X2018004685     
Núm. expedient: SG022018000007 
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De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una 
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per 
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà 
d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions 
públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 
 
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones 
encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat 
són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral 
d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent 
d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa 
energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels 
contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori 
Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als 
seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones 
representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en 
tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre 
doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones. 
 
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han 
colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les 
persones amb una situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A 
Catalunya les dones són el 52% de la població en edat de treballar i, en canvi, no 
arriben a ser la meitat de la població activa. 
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la 
masculina, això vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones. 
 
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria 
de les persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps 
parcial obligat; pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada està en molts 
casos desregulada i són, per tant, protagonistes principals de la precarietat. 
 
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre 
dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que, 
teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense 
cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució, en 
què arriba a ser de més del 37%. 
 
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la 
meitat tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals. 
 
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la 
manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca 
un dels valors centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser 
assassinades per la seva parella o ex-parella home, hi va haver 17.513 denúncies per 
violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe 
a les empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més ocultes en 
l’àmbit laboral. 
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura 
entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la 
desvalorització social dels sectors laborals feminitzats. 
 
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per 
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que ens faci  un país de dones i 
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homes lliures. 
 
Per tots aquests motius, els grups d’Olot en Comú i el d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament d’Olot  proposem d’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. L’Ajuntament d’Olot manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets 
de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant 
qualsevol tipus de discriminació. 
 
2. Impulsar que a les empreses del municipi s’elaborin plans d’igualtat que facin 
possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió i 
l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
 
3. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les 
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. 
 
4. Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el 
dia 8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 
hores, a les places i portes dels ajuntaments. 
 
5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació 
d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre 
dones i homes al nostre país i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere amb una dotació pressupostària real. 
 
6. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el 
treball decent per les treballadores i treballadors de la llar). 
 
7. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de   l’Ajuntament 
i de les polítiques fetes des del govern municipal.  
 
8. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, als grups polítics 
al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i als sindicats del nostre 
municipi. 
 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. De nou el 8 de març 
el Dia Internacional de les dones, és una data d’homenatge als moviments a favor dels 
drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de 
gènere que patim. I tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions 
cap a les dones encara estan molt presents, com som tots molt coneixedors. Les 
situacions de vulnerabilitat són més crues en el cas de les dones, en què que 7 de 
cada 10 víctimes de pobresa són dones; majoritàriament es fan càrrec de les tasques 
de cura i de la llar. La precarietat laboral que també comporta menors ingressos i 
pitjors condicions de treball, també afecta a les dones en major mesura. La bretxa 
salarial, perquè aquests dies arrel del 8 de març van sortint tota una sèrie de dades, 
les dades a Catalunya són que la mitjana és d’una bretxa del 24 % però que si agafem 
el cas dels treballadors amb sous més baixos, encara s’incrementa, és d’un 37 %. 
I després també hi ha un tema bastant desconegut que encara no ha sortit molt a la 
llum, que és l’assetjament sexual que es produeix a les empreses, que està bastant 
més estesa del que es pensa. Segurament molts de nosaltres, com ha passat amb el 
món del cinema als Estats Units, que ha explotat molt el tema aquest i segurament per 
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a molts de nosaltres és increïble, penseu que això segurament està passant al un món 
laboral.  
És doncs des d’aquesta situació cal establir mesures de corresponsabilitat que facin el 
repartiment del treball de cura entre homes i dones, d'acabar amb la segregació 
laboral, la divisió sexual del treball i la desvalorització social dels sectors laborals que 
estan molt feminitzats.  
Per tot això es demana la mesura de tota una sèrie d’acords.  
A continuació el Sr. García llegeix els acords que la moció proposa adoptar.  
Continua el Sr. García. Per acabar voldria recalcar un aspecte que em sembla molt 
important: tradicionalment durant aquests darrers anys, el 8 de març era una mena de 
celebració amb actes, actuacions de teatre, culturals, una mica per plantejar la 
problemàtica i les reivindicacions; però em sembla molt bé que d’una cosa purament 
declarativa, les dones hagin decidit donar aquest pas de mobilitzar-se, perquè han 
entès que si no hi ha aquesta mobilització no es poden trobar solucions, perquè no 
s’han pogut donar.  
I la última cosa que m’agradaria també que quedés molt clara, perquè hi ha gent que 
pensa que aquesta mobilització del dia 8 de març afecta només les dones, i que no és 
així. Sí que moltes d’aquestes problemàtiques són i afecten a les dones, però aquesta 
aturada i aquesta mobilització, i em penso que aquest compromís, és tant de les dones 
com dels homes, en aquest cas, d’Olot i de la nostra comarca.  
 
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Potser em 
repetiré en algunes de les coses que el Sr. García ha dit, però em sembla bé també 
fer-hi incidència. 
De nou el 8 de març commemorem el Dia Internacional de Dones, una data 
d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i la reivindicació per 
continuar fent evidents  les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà 
d'aquesta data i que impregna els 365 dies de l'any i a totes i cadascuna de les 
persones que conformen la nostra societat. Des d’Esquerra Republicana treballem el 
dia a dia per garantir que els drets de les dones siguin plenament efectius i no es 
vulnerin en cap circumstància.  
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i la discriminació cap a les dones encara 
estan presents, i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més 
crues per a les dones i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes, i 
una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria 
sense Fronteres, fa evident que set de cada deu víctimes de la pobresa energètica són 
dones. Però la discriminació no queda aquí: més d'un 70 % dels contractes a temps 
parcial són a dones. I en  aquesta mateixa línia,  l'Observatori  Dona i Empresa  
senyala que més del 70 % de les empreses no tenen cap dona als seus consells 
d'administració. Això contrasta amb l'ambient educatiu, on les dones representen el 60 
% per de llicenciats, i en canvi, els càrrecs de més rellevància en tots els sectors 
continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara 
s'ha de trencar i segueix limitant la possibilitat d'accés a les dones.  
El segon i últim informe del Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en 
un 26 %  a Catalunya, tot i que els darrers mesos aquesta bretxa ha crescut. Al País 
Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives. Un 24,24 % i un 15,88 % 
respectivament. Qüestió que a diferència d'alguns altres, sí que considerem que ens hi 
hem de posar per erradicar, mentre veiem com diversos països europeus adopten 
noves mesures per fer-hi front.  
Des d’ERC treballem per impulsar la corresponsabilitat entre homes i dones i tirarem 
endavant polítiques de conciliació de la vida laboral i personal i familiar per garantir 
que des de les dones que tinguin el dret de gaudir del temps de lleure i participació en 
igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els permisos de 
maternitat i paternitat, apostant pels permisos iguals i intransferibles. A més 
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continuarem treballant per implantar al nou país uns horaris més racionals. Cal seguir 
reivindicant el dret com a dones a decidir sobre el nostre propi cos, i el dret a una 
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin 
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos hem donat suport a la campanya me 
too, de denúncia d'assetjament sexual i hem seguit amb preocupació el tractament 
judicial i mediàtic de casos de violència, que han posat de nou el focus sobre les 
dones i no tant sobre els agressors. També hem denunciat públicament els casos 
d'agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya, i que continuarem 
treballant per prevenir, per reparar les víctimes i castigar-ne els autors.  
El compromís d'ERC per a la igualtat de gènere l’hem plasmat recentment en un Pla 
per a la igualtat intern que ens ajuda a continuar treballant per la plena participació 
política de les dones. Hem presentat una llista cremallera i enguany tenim 16 diputats i 
16 diputades. Aquesta paritat la traslladem a tots els àmbits i òrgans on tenim 
representació. Hem estat l’únic partit en fer una proposta paritària a la Mesa del 
Parlament, una mesa on l’única dona és una diputada d’Esquerra Republicana. El 
compromís del partit per l’adopció progressiva de les llistes cremallera suposarà un 
pas més per millorar la representació de les dones i de les institucions catalanes en 
tots els seus nivells. Apel·lem a la mobilització a favor del dret de les dones, avui i 
cada dia de l'any per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de 
la República Catalana, una república feminista de dones i homes lliures. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres explicarem els 
motius de l’argumentari que ara exposaré.  
Nosaltres d’alguna manera aquesta moció, sí probablement l’haguéssim entrat a 
temps, ara mateix a l’ordre del dia n’hi hauria dues: la que presenteu conjuntament i la 
que presentaríem nosaltres; més que res perquè hi ha alguns matisos, evidentment 
estem a favor de la moció, a favor del contingut de la moció òbviament, però en canvi 
són els matisos potser el que fa que no estiguem del tot d’acord. De fet, per raons que 
ara no venen al cas, no la vàrem poder entrar a temps i se’ns va convidar a poder 
afegir-nos a la moció que presenteu conjuntament. Però per varis motius, us 
explicarem el perquè no ens hi acabem de trobar reflectits del tot. 
Evidentment el sentit de la moció que és el 8 de març i la vaga sobre el 8 de març no 
ho posem en dubte. D'una banda nosaltres us vàrem comentar que nosaltres ens 
sumàvem al que presentàvem com a CUP el que es diu una moció que reforça la vaga 
general feminista. Una vaga general que ha estat convocada pels sindicats CGT, CNT 
i la USTEC. Aquesta vaga general feminista demana o reclama una vaga general de 
tot el dia i no només dues hores. Això és una reivindicació d'una banda, que ens 
sembla a nosaltres fonamental: tot el dia la vaga general. Per altra banda pensem que 
si no es fa de manera clara i contundent, tenim la sensació que ens anem repetint en 
els 8 de marços; ens sembla que ja va essent hora que com deia el company d’Olot en 
Comú, que un dels punts de la moció és trasllardar-la a les entitats de dones del 
municipi; aquest divendres dissabte justament l'Assemblea de dones lesbianes i trans 
de la Garrotxa es concentren per preparar aquesta vaga general, a les onze a la plaça 
Colón, per començar a preparar-la i a transformar-la. De fet el col·lectiu de dones és 
molt ampli i divers, com les dones som en general, però sí que és veritat que aquest 
col·lectiu està concentrat i defensarà aquesta vaga general feminista. En aquest sentit 
en l’argumentari  nosaltres pensem que no només és una qüestió de declaracions, tot 
els punts que heu comentat són certs; realment té eficiències enormes i bestials, però 
no podem negar que és la societat patriarcal la que vivim, i això tergiversar això vol dir 
fer-ho d’una manera contundent. Mireu, només, com comentava la Sra. Casanovas, 
l’escletxa salarial, òbviament és un problema salarial; el repartiment de poders, en 
aquest ajuntament som 21 regidors, quantes dones som? Vuit. A l’equip de govern són 
9, 3 dones. Aquest ple, en aquesta sala hi ha il·lustres olotins i il·lustres olotines: una 
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dona, una de divuit; una dona monja, cap problema, però vull dir que una dona il·lustre 
olotina, déu n’hi do. 
Vull dir, anem molt enrere, no hem fet els deures, no ho hem fet bé, i per tant les 
deficiències hi són: hi són amb deficiències d’escletxa salarial, de la pobresa com ha 
comentat que set dones en relació a deu són pobres; té a veure amb aquesta divisió 
sexual del treball; té a veure amb el fet de la precarietat del tractament o de les cures, 
que és una feina molt feminitzada, i que es cobra un desastre, no està regulat. Té molt 
a veure amb aquests serveis públics que molts d'aquests es dediquen a aquestes 
cures, a aquestes dones, que s’haurien de municipalitzar i des de la municipalització 
poder transformar tot aquest sistema. I evidentment ens sembla que és l’Ajuntament i 
l’ens més petit –on estem ara– que podem començar a transformar aquestes coses. 
D'aquí uns anys, en aquests quadres hi haurà moltes dones, en aquest Ajuntament hi 
haurà una paritat, i serà molt divers. Hi anem anant, però ens sembla que hi anem 
anant molt a poc a poc.  
I per tant ens cal una vaga general, una aturada de 24 hores i reivindicar d'una vegada 
per totes aquestes diferències tan abismals que existeixen, perquè per més que les 
anem repetint, la societat capitalista és patriarcal i per tant el que hem d'anar 
transformant és això. I podem dir, com ho fem des d’un Ajuntament? Doncs podem fer-
ho, des de posar-nos a municipalitzar aquells serveis bàsics, que evidentment 
afectaran a les dones; a la paritat com comentava la Sra. Casanovas en el sentit del 
repartiment de llocs de poder; en aquest sostre de vidre que mai som capaços de 
traspassar i que evidentment és molt masculinitzat; en el fet de pensar que la societat 
feminista que volem ja no és un desig, és un objectiu, i que hem d'anar a treballar per 
aquest objectiu i per aconseguir ho. Això no treu que els punts que es comenten en la 
vostra moció, que heu presentat, hi estem perfectament d'acord. Però sí que ens 
sembla que valdria la pena fer una autèntica vaga general i parar-ho tot i començar a 
transformar també aquest 8 de març i que sigui realment que els canvis arribin per als 
homes i per a les dones perquè ho necessiten; necessitem una societat al segle XXI 
que tots aquests problemes que anem repetint contínuament ja no sigui el déjà vu, 
cada any anem repetint els mateixos arguments i no pot ser, hem de començar a  
canviar les coses. En tot cas, gràcies companys. 
 
Intervé l’Alcalde. Si em permet un comentari, la Lliberada és santa però no era monja.  
  
Respon la Sra. Tresserras. Em pensava que era una monja, perdoneu.   
 
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Per tots els punts 
que ja ha exposat els regidors que ja han parlat, segur que hem de seguir treballant 
pel dret de les dones, i si hem de fer soroll perquè siguem escoltades, farem soroll.  
No a qualsevol tipus de discriminació i no a la violència de gènere. Sí a favor de les 
mobilitzacions que es facin en aquest sentit i que nosaltres hi donarem suport. 
Votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Vayreda, en representació de l’equip de govern. Serà també la 
demostració que els homes també defensem aquesta moció. 
Ja ho diu la moció: hi ha molta feina a fer a Catalunya,  també a la Garrotxa. De fet a 
mi m’agradaria parlar d’algunes dades o d’algunes accions que estem fent aquí a Olot i 
a la comarca en relació a tots aquests temes. En el tema de l’escletxa salarial i la 
situació laboral, de fet la setmana vinent presentarem l’estudi del mercat laboral; de fet 
ja els hi hem presentat a vostès com a regidors, i aquí es constata que els homes 
cobren més que les dones; de fet ens surt un 25 % més de salari mitjà anual. També 
marca que a l’estudi a les dones els hi costa més trobar feina que als homes, de 
vegades per falta de qualificació, per manca d’experiència però també una raó és per 
les càrregues familiars que tenen, i per tant també és un tema a tractar. I també en 
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l’atur, a la Garrotxa tenim més dones aturades que homes, és veritat que en els 
darrers anys han baixat les dues franges, però també és veritat que la diferència –el 
gap entre un i altre– ha augmentat. Un tema que no es comenta i que jo crec que és 
important, és tot el tema de la negociació col·lectiva, jo crec que és un tema important 
que molts convenis laborals permeten que hi hagi en una mateixa categoria laboral 
sous diferents; aquest és un tema que seria interessant reforçar tot aquest paper en 
les negociacions col·lectives de molts convenis laborals. Una altra proposta seria que 
es poguessin estendre els plans d’igualtat a les PIMES; ara saben que només és 
obligat a partir de les empreses de 250 treballadors i per tant, crec que s’està treballant 
en una nova legislació en aquest sentit, això també seria important. I sobretot això: 
incidir que els agents socials treballessin tot el tema dels convenis col·lectius, els 
convenis sectorials, perquè aquestes discriminacions desapareguessin. Una altra 
proposta interessant seria com han fet altres països, afavorir amb canvis legals la 
transparència salarial a les empreses, i aquí hi ha països que hi ha l'obligació de les 
empreses grans a donar informació anònima dels sous que tenen els homes i les 
dones en la mateixa categoria laboral. Aquest també seria un altre aspecte interessant 
que ens ajudaria a treballar aquesta qüestió.  
Si parlem d’un altre tema que parla de la moció, de la violència masclista, realment és 
una vergonya incomprensible que en la societat que estem encara existeixin tants 
casos com els que hi ha. I aquí, aprofitar per fer un reconeixement als tècnics del 
Consorci d’Acció Social de La Garrotxa, que de manera molt discreta i de manera molt 
silenciosa treballen en molts casos d’aquests, per desgràcia, que també per desgràcia 
no només de vegades afecten a les dones sinó també als fills i que són situacions 
també molt complicades.  
Per tant manifestar el nostre compromís amb tots els punts dels quals parla la moció i 
en aquest sentit ja amb accions concretes que estem impulsant o que s’han impulsat 
des d’aquest Ajuntament. Recordar que tenim un Pla d’igualtat fet, que ja s’han fet 
accions el 2017 i que de fet el 2018 ja hi ha una vintena d’accions previstes i concretes 
per tirar endavant. També hem fet –ja ho he comentat abans– aquest estudi del mercat 
laboral que ens ajudarà molt també a incidir en aspectes molt lligats als que parla avui 
la moció; que també hem incorporat bonificacions a les empreses que paguen IAE a la 
ciutat i que acrediten millores en la conciliació laboral. A Dinàmig hem fet formació: 
alguns tècnics s’han format en coneixements específics per a la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. Estem potenciant molt l'emprenedoria femenina, tot el que és la 
Setmana de l’emprenedoria i de fet aquesta setmana, la regidora donava dades que 
de les empreses del 2017, sis de cada deu han estat liderades per dones; per tant en 
aquest sentit una bona notícia.  
I també per posar un altre exemple, que no és de l’àrea d’Empresa, des de Faber el 
2017 es va fer una estada de feminisme, de fet una de les estades més importants que 
hi ha hagut, i aquest 2018 es repetirà aquesta estada perquè va tenir molt d'èxit amb 
molts tallers i moltes conferències.  
Per tant com a Ajuntament i com a equip de govern intentem posar el nostre granet de 
sorra. Però és evident que calen canvis més globals i per tant jo crec que també aquí 
hem de fer autocrítica tots els partits polítics, i que hem de pressionar els partits 
polítics que estan al Parlament i al Congrés perquè es promoguin realment els canvis 
legislatius que s’haurien de fer, que de fet i per desgràcia moltes vegades són l’única 
manera d’avançar.  
I finalment només reconèixer, si em permeten a l’Associació Alba i a l’Associació La 
Dalla, que són dues entitats que treballen des de fa molts anys en aquest camp, i que 
elles es recorden de les dones tots els dies de l’any; nosaltres ara ho fem amb aquesta 
moció, però que elles ho fan cada dia, i per tant jo crec que els hem d’agrair tota la 
feina que han fet i que espero que facin durant molts anys en aquest àmbit.  
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Intervé el Sr. García. Agrair el suport que així s’han expressat, pel suport a aquesta 
moció.  
Començaré pel final, pel Sr. Vayreda. Reconèixer que sí, que la negociació col·lectiva 
és un aspecte molt important, en dos sentits: un, que no és el que s'ha referit ell, que 
la negociació col·lectiva serveix, entre altres coses, per millorar el mínim que fixa la 
llei. El que passa és que aquestes millores, que de vegades aconseguim els 
treballadors i treballadores se sol donar normalment en les empreses grans, on els 
sindicats estan molt més ben organitzats, tenen més força, les empreses també en 
principi estan més ben predisposades a acceptar  reivindicacions i més les que tenen a 
veure amb el tema de la igualtat. Tot i això continua havent-hi problemes. No és tant el 
que ell ha comentat que en els convenis en la mateixa categoria es permetin salaris 
diferenciats entre home i dona, perquè això seria il·legal, i fàcilment recorrible, el que 
sí sol passar és que en mateixes categories hi ha els complements salarials,  uns són 
obligatoris, que venen donats pels convenis, però d’altres són voluntaris per part de 
l'empresa i aquí és on se sol produir la discriminació; és a dir, l'empresa dóna uns 
complements diferents en molts casos, si ets home o ets dona.  
D’acord també amb que regular legalment segons quins aspectes ajuda, i aquests dies 
sortia l'obligació d’algunes empreses –no recordo a quin país– d'informar a tots els 
treballadors de quin és el salari de les persones en la mateixa categoria. I en tot cas és 
molt recent, d’ahir o d’abans d'ahir, al Parlament espanyol, Unidos Podemos, amb el 
suport de tots els grups parlamentaris excepte el PP, ha aprovat una iniciativa en 
aquest mateix sentit; ja veurem el recorregut que això té, ha d’anar al Senat i seguir la 
tramitació que tots coneixem, però en principi també  aquesta iniciativa ja està llançada 
aquí al nostre país, i m'agradaria que arribés a bon port. 
Als companys de la CUP, a mi em sembla que l'única diferència amb aquesta moció, 
per la intervenció del que he entès i quan vàrem tenir ocasió de parlar-ne per fer-ne 
una de conjunta, la diferència més important és el tema de les vuit hores de vaga, o 
vaga de les 24 hores, o les dues hores. A mi em sembla que l’important en aquest cas 
és que la resposta sigui important: és a dir, si es produeix una aturada i és el 100 % de 
treballadors i treballadores que ho fan, estaria contentíssim i estic segur que tindria 
uns efectes importants. Si és vuit hores i el resultat no és tan important; per això em 
sembla que en aquest sentit els sindicats que tenen experiència en la negociació 
col·lectiva d'intentar organitzar i mobilitzar els treballadors. Segurament aquesta 
decisió s'ha pres, no per cúpules, sinó en assemblees de delegats d’empreses, s’ha 
acabat prenent aquesta decisió, a mi em sembla que en principi és una decisió 
correcta: fer dues hores és més fàcil i més accessible per a un major nombre de 
persones. I estic segur que si surt bé, la possibilitat de continuar-la incrementant el 
nombre d'hores d’aturada si calgués, és més fàcil en aquesta situació. De totes 
maneres entenc que excepte aquesta diferència, en el que és essencial estem 
pràcticament tots d'acord, em sembla entendre. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Votarem en contra en el sentit que no és que no estiguem 
d'acord amb el que és essencial sinó perquè per a nosaltres aquesta vaga, els 
sindicats com dic, CGT, CNT i la USTEC que són sindicats, d’acord, no tan majoritaris, 
tot i que USTEC és molt gran, però són sindicats que juntament amb els altres ens 
sembla que ha de ser una vaga general, ha de ser una aturada perquè això és el canvi 
que necessitem. Aquestes condicions que hem exposat, tenim la sensació que les 
anirem repetint any rere any; no vol dir que si aquest any féssim vaga general l’any 
que ve no estaríem allà mateix, o s’haurien canviat poques coses. És veritat són 
canvis lents i molt lents, però que necessiten –ens sembla i des de la manera que 
se'ns ha convocat a nosaltres– un cop de puny fort sobre la taula i aturar-ho tot: aturar 
les màquines i aturar-ho tot perquè ens sembla tan important com qualsevol altre 
moment en que també hem estat capaços tots d’aturar-nos, aturar el país i de prendre 
decisions importants. I ens sembla que ara és el moment de fer ho, i cada any 



 

Mod ACTS_DP06 38 

continuarem i l'any que ve ens trobarem el 8 de març i en tornarem a parlar; 
seguríssim perquè això és així és molt lent i venim d’un sistema –com dic– patriarcal 
totalment. I per més que anem fent cosetes o el desvestim i el tornem a canviar una 
mica o és molt difícil notar que avancem.  
Votem en contra justament per això, és aquest punt que ens diferencia. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 PSC, 1 OeC) i 3 vots en contra (CUP). 
 

16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER NOMENAR UN LLOC 
EMBLEMÀTIC DE LA CIUTAT COM A DE L'1 D'OCTUBRE DE 2017 

 
Núm. de referència : X2018004618     
Núm. expedient: SG022018000006 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El dia 1 d’Octubre el nostre país va viure una jornada on vam canviar la nostra història 
i vam aconseguir fer entre el Govern i els ciutadans allò que ningú ens volia deixar fer: 
Votar per decidir el nostre futur. 
 
 En els últims dies hem sentit com el delegat del Govern Espanyol a Catalunya, ens 
convidava a oblidar i passar pàgina. 
 
No volem oblidar, i no ho volem fer perquè preservar la memòria, tant la històrica com 
la recent és el que ha preservat la nostra consciència de país al llarg dels últims 300 
anys. 
 
Aquesta proposta pretén ser un reconeixement a tots els ciutadans de Catalunya que 
van veure aquell dia trepitjats els seus drets i llibertats i  a tots aquells que 
pacíficament van resistir i es van enfrontar a l’agressió i la violència del Estat 
Espanyol.  
 
No oblidem, fem un homenatge a la dignitat i continuem perseverant en el nostre 
objectiu de llibertat real del poble de Catalunya. 
 
Per això manifestem la voluntat que un espai de la ciutat recordi per sempre als 
Olotins el dia 1 d’Octubre de 2017. 
 
ACORDS 
 
Primer. Convocar la comissió de nomenclàtor a una reunió per plantejar quin seria 
l’espai de la ciutat més adient. 
 
Segon  El lloc escollit ha de ser un espai que mantingui una significança geogràfica o 
històrica amb el fet. 
 
Tercer l’Espai serà escollit amb la participació dels partits del ple i les entitats i 
organitzacions de la ciutat implicades en l’1 d’Octubre de 2017 
 
Presenta la moció la Sra. Barnadas. Nosaltres presentem aquesta moció al Ple d’avui, 
tot i que fa ja molt que hi treballem ens agradaria fer una breu història de com anat la 
generació d’aquesta moció, perquè pensem que és important per entendre el contingut 
final.  
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Una vegada passats ja, em sembla que eren tres mesos i escaig d’aquest 1 d’octubre 
de 2017, a partir dunes declaracions que va fer el Delegat del Govern espanyol a 
Catalunya demanant que oblidéssim i passéssim pàgina justament d’aquesta jornada,  
nosaltres vàrem pensar que de cap manera volíem que això passés i per tant era el 
moment de presentar una moció on demanéssim que es nomenés un lloc a la ciutat 
com a 1 d’octubre  de 2017. En aquell moment nosaltres vàrem treballar conjuntament 
amb tot el grup municipal i el que vàrem pensar és que l’avinguda Reis Catòlics era un 
lloc que podia estar molt bé, pel sentit que tenia dels Reis Catòlics, perquè el Borbó 
Felip VI encara és rei catòlic, i per tant això tenia una significança molt important per a 
nosaltres, i així va ser com vàrem redactar aquesta primera moció que vàrem portar la 
Junta de Govern. Davant la negativa dels diferents grups a acceptar la moció tal com 
estava redactada, ens vàrem obrir evidentment; abans de presentar la moció a la 
Junta de Govern vàrem parlar amb diferents grups polítics, amb diferents entitats 
d’Olot i vàrem fer un intercanvi d’opinions, i per tant en aquest moment vàrem decidir 
canviar la moció. No hi ha cap problema, el que nosaltres de fet volem és que Olot 
recordi aquest 1 d'octubre de 2017 com el que va ser, com una jornada d'extrema 
dignitat, una jornada on Olot vàrem tenir la sort en aquest sentit, de no rebre 
directament els pals de les càrregues policials, però sí que amb neguit vèiem com 
diferents ciutats molt properes a la nostra van rebre aquestes càrregues policials. Per 
tant amb aquesta idea el que nosaltres portem a aprovació d’aquest Ple és que hi hagi 
un lloc emblemàtic de la ciutat, i en això ens reiterem, volem que sigui un lloc 
emblemàtic que tingui una significança o bé geogràfica pels fets d’aquell dia o bé 
històrica i que sigui un lloc on la gent pugui recordar en el dia a dia. I que no se’ns 
oblidi mai de la memòria les sensacions que vàrem tenir aquell dia 1 d’octubre que van 
ser molt contraposades; tots hi érem, tots les vàrem viure, vàrem passar del neguit a 
l’eufòria d’un moment a l’altre i per tant aquella sensació d’empoderament que teníem 
aquell vespre de l’u d’octubre quan tancàvem els col·legis, havíem pogut votar, havíem 
recomptat aquells vots i per tant teníem una sensació que tot ho podíem i tot era 
possible. És aquest esperit que hem de mantenir, que malgrat el camí segurament fa 
pujada i és llarg, aquell esperit ens ha de fer arribar al final.  
A continuació la Sra. Barnadas llegeix els acords que la moció proposa adoptar.  
  
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Agrair a la Sra. Barnadas que 
hagin tingut aquesta actitud flexible per fer possible un acord. Dir que nosaltres, que sí 
que vàrem donar suport a l’1 d'octubre de 2017, tot i considerar-lo com un acte 
reivindicatiu i del qual també en fem una interpretació o una lectura diferent: a mi em 
sembla que per sort, Catalunya és molt  plural, però això no deixa que estàvem 
d’acord en aquest sentit amb l’u d’octubre. I els fets que allà van passar, em sembla 
que mereixen, com ha explicat la regidora, un record i un carrer. Per tant, en el sentit 
d’aquesta proposta de moció modificada que ara fa, li donarem suport.  
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Jo començaré pel 
darrera i els hi volíem proposar des de la CUP la possibilitat de deixar la moció sobre 
la taula i que en canvi les persones que presentessin la moció fossin representants de 
les entitats independentistes i l’ADL. Ens sembla que seria molt més lògic, perquè de 
fet l’u d’octubre va ser protagonitzat per ells, van ser les persones, la gent, el poble, els 
que van estar en els col·legis electorals. Per tant ens sorprèn una mica aquest interès 
seu de presentar-lo en el seu nom i no haver-lo obert precisament a qui va ser el 
protagonista de l'u d’octubre que són les entitats. Per tant nosaltres els fem aquest 
oferiment de posar la moció sobre la taula, d’esperar al Ple del mes que ve i que siguin 
representants d'Òmnium Cultural, de l’ANC i de l’ADL que vinguessin ells a presentar 
la moció. 
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Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres ja quan va fer la 
proposta ERC, ens vàrem manifestar en contra que es canviés el nom de l’avinguda 
Reis Catòlics justament perquè canviar noms de carrers que ja existeixen, això 
perjudica greument a la ciutadania, a les famílies, les empreses, els comerços etc., 
perquè s’han de canviar moltes qüestions burocràtiques i per tant vàrem dir que 
votaríem en contra. 
En aquest cas sí que considerem positiva l'actitud que ha tingut ERC en aquest sentit 
per intentar buscar un consens. Nosaltres no èrem partidaris de l’u d’octubre, ja vostès 
ho saben, ho hem manifestat en aquest Ple i en diferents fòrums, però sí que estem 
d'acord que va ser una mobilització important de la ciutat d'Olot i per tant no estem en 
contra que es pugui  dedicar un carrer o un espai públic a l’u d’octubre. Per tant estem 
d'acord amb la proposta que vostès fan que la Comissió del nomenclàtor pensi, 
proposi, i després en funció del que proposi ja decidirem. Però en tot cas estem 
d'acord en que es faci aquesta proposta. Per tant votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. A nosaltres ens agradaria començar 
aquesta intervenció potser aturant-nos un moment a reflexionar per quin motiu penseu 
que l’u d’octubre de 2017 mereix un reconeixement, un espai públic que porti el seu 
nom. I aquesta és una qüestió important perquè l’u d’octubre més enllà del contingut 
polític que va tenir, de mobilització, de referèndum, de votació, li poden dir com 
vulguin, jo penso que el que aquí estem proposant és reconèixer la dignitat que van 
demostrar les persones que el van fer possible. Jo encara m’emociono quan recordo 
aquest u d’octubre, un dels dies més llargs de la meva vida: amb com va començar, ja 
amb aquella no designació de les persones que havien de formar part de les meses, 
perquè recitacions no van arribar, i com gent voluntàriament es prestaven i s’oferien a 
ocupar els seus llocs a les meses; com després la caiguda del sistema informàtic que 
va durar hores, la paciència que van demostrar la gent amb la incertesa de si allò se 
solucionaria o no passaria. I mentre això passava, ens començaven a arribar les 
primeres imatges de càrregues policials arreu de Catalunya, a petits pobles, a 
municipis, la violència que demostrava la Policia i la Guàrdia Civil. Jo crec que això va 
ser un punt d'inflexió que totes les persones que ho seguien, és igual que fossin a 
casa o no, perquè els que no ho veien per la televisió ens arribaven les imatges a 
través del mòbil. Totes les persones que estaven en aquell moment defensant els 
col·legis electorals, no a Olot, o a Figueres, arreu de Catalunya, a tot arreu, tenien 
dues opcions: atemorits tornar-se’n cap a casa o demostrar i aquella valentia que van 
treure per fer possible aquella votació. Va ser un dia, en aquest sentit, emocionant. I 
els dies i les hores es van fer molt llargues perquè tots sabíem que en aquests 
col·legis hi havia gent molt feble, molt dèbil, molt fràgil; potser el contrast més 
impressionant és aquesta fragilitat que mostraven algunes de les persones que 
protegien els seus col·legis, però una fragilitat que era física perquè després tenien 
una fortalesa moral per continuar allà malgrat la por, que crec que és una cosa que 
mai no oblidarem. I contrastant amb unes persones que tenien la fortalesa física d’anar 
ben armades, ben protegides, amb botes, amb proteccions, amb  casc, però en canvi 
la fragilitat moral que van demostrar aquell dia amb algunes de les càrregues i la 
violència que van demostrar. He de recordar que aquí a Olot  es van obrir una vintena 
de col·legis de col·legis perquè la gent pogués anar a votar, els mateixos col·legis on 
habitualment la gent anava a votar i per tant posaven fàcil les coses a la gent però tot 
el dia pendents de si en algun moment o altre arribaria algun escamot d’aquests també 
a atacar algun dels nostres col·legis, on teníem els nostres veïns, familiars, amics, 
amb tota la seva fragilitat. I a pesar daixò tots ells van tancar a les vuit del vespre, per 
si hi havia algú que encara havia esperat al darrer moment a anar a votar al seu 
col·legi electoral. Tots van tancar puntualment a les vuit del vespre, tots els col·legis i 
això va ser una cosa d’una dignitat que mai no oblidaré, que mai no oblidarem cap de 
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nosaltres i que penso que és el que fa mereixedor que l’u d’octubre de 2017 tingui un 
espai a la nostra ciutat.  
Dit això penso que el camí que proposa aquesta moció és l’adequat: és a dir, la 
Comissió del Nomenclàtor que també és una comissió molt digna i que hi ha un grup 
de persones que treballen regularment per donar nom als nostres carrers i espais 
públics, té una funció molt concreta que és la de recollir les propostes que arriben de 
ciutadans, del propi Ajuntament –en aquest cas a través duna moció– analitzar-la, 
veure que concorda amb les característiques generals que ens hem autoimposat per 
donar nom als llocs, que les compleix, perquè és amb les persones que han 
transcorregut deu anys des de la seva defunció a les que han de donar nom; però per 
un fet no s’hi refereix i per tant no hi ha d’haver cap mena de problema en aquest 
sentit; que recullen tots aquells espais que des d’Urbanisme ens proposen que haurien 
de rebre un nom; és a dir té una feina molt concreta la Comissió del Nomenclàtor, que 
la faran molt bé, que a més a més ja estan convocats per fer-la la setmana que ve i 
que en tenen moltes ganes. I al final el que acabarà fent és proposar una sèrie 
d'espais, de llocs perquè sigui després –i així ho diu el reglament de la Comissió del 
Nomenclàtor– la Junta de Portaveus, i en aquest cas ampliada com diu la moció, amb 
els representants d’aquestes entitats que van fer possible aquest u d’octubre, sobretot 
Òmnium i l’ANC. I una Junta de Portaveus que podríem fer ampliada a qui pensem i a 
qui considerem la resta de portaveus si hi hem d’afegir més persones, en això ens 
posarem d’acord i que decidim plegats quin és aquest espai i que ens agafem el temps 
necessari per endevinar el lloc, per encertar-lo, perquè tots hi estiguem d’acord i tots el 
veiem bé, i que puguem decidir el que calgui.  
Penso que la moció és encertada, és encertat dedicar un espai a la nostra ciutat a l’u 
d’octubre de 2017, i és encertat el procediment que ens proposa la moció, almenys 
des del nostre punt de vista i per tant hi votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Primer comentaré un moment el que ha dit el regidor del 
PSC. Entenem que pot haver-hi gent que els molesta el fet que canviïn el nom del seu 
carrer, particularment nosaltres si escollissin el nostre carrer, a mi no em faria res que 
l’avinguda Santa Coloma es passés a dir avinguda de l’u d’octubre, això ja entenc que 
és una qüestió de sentiment i molt personal. I per tant, per això nosaltres vàrem obrir 
que en aquest Ple es pogués discutir aquesta ubicació. 
Respecte als companys de la CUP, nosaltres el que vàrem fer va ser parlar amb 
Òmnium Cultural, parlar amb l’ANC i també jo personalment vaig parlar amb un 
representant de l’ADL, que vàrem i li va semblar bé que es fes aquesta Comissió del 
nomenclàtor i que es fes aquesta reunió amb totes les entitats, i per tant bé a mi em va 
semblar que realment hi estaven d'acord. També els voldria dir que tinc una sensació 
una mica estranya quan diuen que l'u d’octubre el va fer la gent, és que nosaltres 
també som gent; nosaltres aquell dia, tots vosaltres, tots nosaltres vàrem ser allà. 
Érem gent, nosaltres som regidors ara en aquest moment perquè estem aquí al Ple, 
però quan es parla que l’u d’octubre el va fer la gent, és que la gent som tots, és que la 
gent són els polítics que ara estan com a presos polítics a la presó. És a dir aquest 
concepte de la gent és tan ampli que tots nosaltres som gent. Per tant això ens 
permet, el fet de ser gent i en aquest moment estar organitzats com a grup municipal, 
ens permet presentar mocions i el que nosaltres hem fet, és a dir nosaltres com a 
ERC, el grup municipal a Olot, tenim la necessitat de demanar en aquest Ple que es 
faci aquest nomenament a la ciutat d'un espai emblemàtic com a u octubre. Han 
passat tres mesos i mig, pensem que tothom sap que pot venir a aquest Ple a 
presentar qualsevol moció, i per tant com que nosaltres som gent, vosaltres sou gent, 
Olot està ple de gent que aquell dia va treballar per a això; entenem que no hi ha cap 
problema i per tant no ho deixarem damunt de la taula. Ho presentem amb orgull, ho 
presentem amb ganes perquè tots aquell dia –i ho comparteixo amb el Sr. Berga– 
vàrem  compartir aquell espai i per tant va ser un dia carregat d’emoció; en aquell 
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moment jo no em sentia regidora, em sentia gent que estava treballant perquè tothom 
pogués exercir el seu dret a vot.   
 
Intervé el Sr. Massanella. Sra. Barnadas no tinc cap mena de dubte que aquell dia tots 
èrem gent, i tots, des de les nostres possibilitats i capacitats, tots vàrem estar per l’u 
d’octubre. Però  nosaltres no estem parlant d'aquell dia que tots èrem gent, sinó que 
estem parlant que qui presenta avui la moció al Ple d’Olot és ERC. I a nosaltres ens 
semblava molt més adequat que per homenatjar la gent que aquell dia precisament va 
estar al peu del canó, aquelles persones que com deia el regidor Sr. Berga van 
defensar les urnes amb la seva dignitat, fos aquesta gent, que a darrera tenia unes 
entitats apolítiques, unes entitats que defensaven els vots de la gent, fossin elles que 
l’haguessin presentat. Nosaltres només demanàvem això, un període de reflexió, que 
fossin elles, he entès perfectament que vostè va parlar amb ANC i amb Òmnium, va 
trobar una persona d’ADL, no sé si era una persona representativa; però de la mateixa 
manera que vostè va parlar amb ells i els va oferir la possibilitat que participessin en la 
Comissió del nomenclàtor, també els podia haver ofert la possibilitat que fossin elles 
les que presentessin la moció. Aleshores en aquest sentit sí que nosaltres pensem que 
hauria estat aquesta gent la que en aquell moment va defensar les urnes, la que 
hauria presentat la moció.  
Per tant nosaltres, el nostre punt de discrepància és l’element partidista, és que sigui 
un partit polític el que presenti aquesta moció; vull recordar que a Girona es va aprovar 
aquesta moció i la van presentar les entitats independentistes, ANC i Òmnium i l’ADL. 
Per tant no estem demanant quelcom estrany, estem demanant quelcom que ja s'ha 
fet en altres municipis i que va tenir el vistiplau de la majoria dels partits representats a 
l'Ajuntament de Girona i va tirar endavant. És simplement un tema de matís, ja ho sé, 
han estat parlant entre vostès, però ens sembla important, perquè aquest matís  és el 
que li dóna valor al fet de que aquell dia érem la gent que estava defensant els 
col·legis electorals, no érem els partits polítics. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 
PdeCAT - DC, 5 ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP). 
 

17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN SUPORT A LES PERSONES 
ENCAUSADES PER OPOSAR-SE A LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ (MAT) AL 

SEU PAS PER LES COMARQUES GIRONINES 
 
Núm. de referència : X2018004512     
Núm. expedient: SG022018000003 
 
Atès que les línies d’Alta i Molt Alta Tensió són infrastructures amb negatives 
conseqüències socioambientals que fragmenten el territori i tenen impactes negatius 
sobre la fauna, la salut de les persones, el paisatge i l’economia local. 
 
Atès que les línies MAT, són la mostra d’un model energètic caduc i insostenible, basat 
en la generació elèctrica centralitzada i allunyada del lloc de consum que contribueix a 
l’escalfament global del planeta.   
 
Atès que la línia de Molt Alta Tensió de Sentmenat – Bescanó no ha estat dissenyada 
per  satisfer les necessitats imprescindibles i l’interès general de la ciutadania  i que 
s’emmarca dins del projecte d’interconexió elèctrica entre Sentmenat – Bescanó – 
Baixàs – Vic – Baixàs que obeeix a plantejaments del lobby energètic.  
 
Atès que des del territori hi ha hagut una gran oposició a la construcció de la MAT i a 
d’altres infraestructures com el gasoducte MIDCAT que fragmenten  i malmeten el 
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territori i el paisatge (l’Ajuntament i la Diputació de Girona al gener de 2018) 
 
Atès que són nombrosos els ajuntaments que han aprovat mocions de rebuig a 
aquestes grans infraestructures i que aposten fermament per un nou model energètic 
basat en energies renovables, descentralitzat, i que respecti el territori i el paisatge.   
 
Atès que l’empresa REE, impulsora del projecte, no ha tingut prou sensibilitat 
ambiental a l’hora de dissenyar mesures pal·liatives de l’impacte paisatgístic i que 
tampoc ha respectat sempre les distàncies de seguretat establertes per la llei. 
 
Atès que al Gener de 2014 un grup d’ activistes ecologistes va manifestar-se al 
municipi de Viladasens  en contra de la construcció de la MAT mentre tenien lloc les 
obres de la infraestructura i que com a conseqüència d’això s’han vist immerses en un 
procés judicial que podria comportar penes privatives de llibertat en diversos casos.  
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot acorda 
 
Primer: Manifestar el suport a les persones encausades per defensar el territori i el 
paisatge el gener de 2014 i que seran jutjades aquest mes de febrer i març. 
 
Segon: Demanar a la Generalitat que retiri les acusacions contra els militants 
ecologistes gironins.  
 
Tercer:  Impulsar definitivament al municipi la Nova Cultura de l’Energia que mitjançant 
un canvi de mentalitat i de comportaments ens permeti assolir un model energètic 
sostenible caracteritzat per l’estalvi i l’eficiència, per les energies renovables, i per la 
generació distribuïda com alternativa a les grans infrastructures de generació i 
transport. Aquesta proposta s’hauria de concretar amb un pla de treball consensuat 
entre entitats i grups municipals.  
 
Presenta la moció el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. 
Suposo que tenen la moció, tal com ha llegit l’Alcalde en el seu títol és per un suport a 
les persones encausades en els actes en contra de la línia de molt alta tensió. Els 
antecedents suposo que ja els han llegit, per tant no em repetiré. Simplement els vull 
recordar que precisament  avui s’ha presentat la campanya T66 Judici de molt alta 
tensió de suport a les sis persones encausades per participar en una acció en contra 
de la MAT, el gener del 2014 a Fellines. Una d’aquestes persones encausades, en 
Jordi Navarro, ha defensat la necessitat “de superar el vell sistema energètic 
centralitzat dependent dels recursos fòssils i que trinxa el territori i avançar cap a un 
sistema net i sostenible, basat en les energies renovables”. En aquest mateix acte, la 
diputada Natàlia Sánchez ha reivindicat la lluita històrica del moviment ecologista a les 
comarques gironines i ha demanat a la societat gironina que un cop més surti al carrer 
“per mostrar el compromís i la solidaritat en la defensa del territori“. Per tant, tenint en 
compte els antecedents que posem la moció i aquesta última hora que s’ha produït 
aquest matí,  proposem els següents acords.  
A continuació el Sr. Massanella llegeix els acords que la moció proposa adoptar.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement la 
moció. Vull recordar que això ve de l’època del tripartit, però en tot cas m’agradaria 
assenyalar que els partits que donaven suport, tant ERC com Iniciativa eren contraris a 
la MAT, qui hi era favorable era el PSC, Convergència i el PP. I en tot cas, tot i que 
com a Olot en comú en teoria no tenim res a veure amb tot això, sí que a nivell 
personal  jo sóc militant d'Iniciativa, em sento compromès i lligat per aquesta decisió 
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de no donar suport a la MAT, i per tant suport a les persones que van estar defensant 
que això no fos possible, que ara estan encausats. Per tant votarem favorablement. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Com ha dit, el PSC en el 
moment en què això es va plantejar hi estàvem d’acord, de fet és evident que les 
grans infraestructures sempre tenen gent que els dóna suport i detractors, i 
segurament aporten beneficis i aporten també conseqüències negatives en el territori. 
En aquest sentit és evident que això és així. És també evident que la gent ha de 
poder-se manifestar a favor i en contra d’aquetes  infraestructures, de les obres que es 
facin al territori. No se’ns escapa a ningú que el territori el defensem tots: els que 
estaven manifestant-se per la MAT, però també altres persones que d’altres maneres 
també el defensaven. I aquí suposo que en el que entrem en discussió és si  les 
actuacions que es van portar a terme en aquell moment eren les adequades o no, i si 
estaven dins dels límits raonablement marcats per la llei o no. Com que en aquest 
sentit nosaltres ens sentim incapaços de jutjar això, ens abstindrem en aquesta moció, 
ho deixarem en mans de qui té potestat i té criteri per decidir si aquestes actuacions 
eren correctes o no. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres agraïm a 
la CUP que presenti una moció sobre aquest tema, que ens sembla que és un tema 
important, primer per la lluita que va suposar la MAT, i que abans que hem parlat de 
lluites col·lectives i lluites compartides, jo penso que està bé que a part dels partits, la 
societat s'organitzi per defensar el que ells creuen. Però en el cas concret aquest, que 
és de suport als acusats hi estem totalment d'acord, ens semblen totalment 
desproporcionades les penes que es demanen, i demanem també en aquest cas a la 
Generalitat, que com a acusació particular es retiri directament d’aquest judici o si creu 
que hi ha algun procediment més administratiu –que entenem que és el que hauria de 
ser– doncs que ho fes així. A més aquests dies hem tingut exemples d’una 
desobediència artística, política, o de moltes coses, em sembla que aquest no és un 
bon camí per a ningú. Nosaltres aquestes penes no les entenem i com també han 
comentat de resistència pacífica per defensar una cosa que afectava molt el territori.  
Nosaltres des d’ERC sí que també volem aprofitar per dir que la República i el Govern 
que volem que estigui aviat, hauria de treballar inequívocament per la transició 
energètica. Aquestes infraestructures que prometien l’abastiment i l’abaratiment de 
l’energia no han complert cap de les seves dues expectatives i tot i que fa anys que 
funcionen, encara els preus que paguem de l'electricitat és de les més cares d'Europa, 
i si comptéssim el nivell de vida, ja seria la cosa totalment fora de mida. Per això 
nosaltres donarem el nostre vot favorable. 
 
Intervé el Sr. Jordi Alcalde en nom de l’equip de govern. Primer de tot els volia 
comentar que el títol de la moció es refereix explícitament al suport a les persones que 
a finals d’aquest mes de febrer o març estan citades a judici en relació a les  accions 
contra la MAT. No obstant això també la moció presentada fa una gran referència molt 
concreta de dues grans infraestructures energètiques, òbviament que una és la MAT i 
l’altra és el MIDCAT.  
No obstant això compartim que cal una reflexió en profunditat sobre el model energètic 
que tenim en aquests moments, no sostenible i que ens porta a un col·lapse econòmic 
degut a la dependència dels combustibles fòssils i que ens porta irremissiblement a 
l'escalfament global. Cal engegar un pla estratègic basat en l’enfocament des dels 
serveis que presta l'energia i que posi fi a l'actual malbaratament energètic, els ajuts 
fonamental del qual sigui l'estalvi, l'eficiència energètica i la generació distribuïda amb 
energies netes i renovables, de tal manera que es pugui assolir un sistema energètic 
sostenible basat en una nova cultura de l'energia.  
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A la moció vostès apunten un Pla o la proposta d'un pla de treball d’entitats i grups 
municipals, òbviament tenim les portes obertes de cares a que aquest Pla el concretin i 
restem, òbviament, a l’espera d’aquestes propostes. 
Pel que fa al títol de la moció, pel que fa al suport les persones encausades de les 
actuacions portades a terme durant el passat gener del 2014 i que s'han vist immerses 
en un procés judicial que els podria suposar penes molt importants privatives de 
llibertat, primer de tot volem fer esment que tothom té i ha de tenir la possibilitat 
d'expressió i manifestació, malgrat creiem que les actuacions que es van dur a terme 
no són les més adients i creiem que s'hauria d'haver actuat d'una altra manera. Però 
no podem sinó donar el nostre suport a aquestes persones i totes aquelles que d'una 
manera o altra vulguin expressar la seva opinió, i no per això han d'estar encausades 
en un procés judicial. Malauradament, en aquests moments, la suposada  llibertat 
d’expressió la veiem constantment maltractada. I sempre en funció d'un mateix criteri, 
que malauradament també passa per aquest mateix sedàs. Podem recordar fets 
d'aquests darrers temps que creiem que reforcen la necessitat de defensar la llibertat 
d'expressió: la retirada d'una obra dedicada als presos polítics a la fira Arco; la 
sentència condemnatòria al raper Valtonyc; i no podem deixar de recordar les 
persones que en aquests moments hi ha a la presó i d'altres a l’exili per complir el 
mandat del poble i les causes que sembla que poden venir.  
Per tots aquests motius donarem suport a la moció.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb  18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
3 CUP, 1 OeC) i 3 abstencions (PSC). 
 

18.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL PSC I OeC PER A L'IMPULS A LA 
CONSTRUCCIÓ DE NOUS CARRILS BICIS A OLOT I A LA MILLORA DE LES VIES 

VERDES 
 
Núm. de referència : X2018004516     
Núm. expedient: SG022018000004 
 
El Pla de Viabilitat de la ciutat d’Olot aprovat per aquesta Corporació posa especial 
atenció a la utilització de la bicicleta i del transport públic  (TPO). 
 
El Pla de Govern 2015-2019 proposa la construcció de nous carrils de bicicleta a la 
ciutat d’Olot. 
 
L’Ajuntament d’Olot disposa d’un projecte de construcció de nous carrils de bicicleta a 
la nostra ciutat. 
En Consell dels infants en les seves propostes presentades en el Ple de la Corporació 
de l’any 2017 demanaven més carrils bicicleta per la ciutat. 
 
La majoria de partits politics presents en aquest consistori teníem en el nostre 
programa electoral la construcció de nous carrils de bicicleta, especialment aquells que 
arribessin als centres educatius, esportius, culturals i de lleure utilitzats per la majoria 
de ciutadans, especialment els mes joves. 
 
Es en aquest context que presentem la següent proposta: 
 
- Que els 400.000 Euros que la Diputació de Girona destina a l’Ajuntament d’Olot  a 

través del Fons de Cooperació Municipal i que segons el pressupost aprovat per 
l’any 2018 es destinaran:  117.605,16 a paviments de les vies públiques; 100.000 a 
la renovació de voreres; 32.394,84 a la pavimentació dels camins veïnals de Batet i 
150.000 a la renovació del paviment de la Plaça del Mig, el pressupost destinat a 
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pavimentar les vies públiques es distribueixin de la següent forma:  
 
- Un 35 % dels 117.605,16 a la construcció de nous carrils bicis i a la millora dels 

existents, prioritzant aquells que porten als centres educatius, esportius, culturals i 
de lleure. 

 
- Un 30 % dels 117.605,16 a la millora de les vies verdes, especialment el camí real 

que va de can Nic a Bonavista a la Moixina, molt transitat per vianants i bicicletes. 
 
- Un 35 % dels 117.605,16 a la pavimentació dels carrers de la ciutat més malmesos. 
 
Presenta la moció el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Aquest és un tema 
molt més local que afecta directament a la ciutat d’Olot. En tot cas nosaltres el que 
proposem aquí, també amb el suport d’Olot en comú són una sèrie de propostes que 
pensem que poden anar per millorar la ciutat.  
A continuació el Sr. Guix llegeix el text de la moció.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Comentar que un estudi liderat 
per l’Institut de Salut Global de Barcelona ha destacat que l’ampliació de les xarxes de 
carril bici té uns efectes molt importants, tant en l’aspecte de la salut de les persones, 
com en l’aspecte econòmic de les ciutats. Constata que si l’oferiment de quilòmetres 
de carril bici és el suficient, adequat i atractiu, prop del 25 % de les persones poden 
triar aquest mitjà com el que utilitzen per desplaçar-se en la seva mobilitat diàriament. 
També entenc que si l’estudi aquest és de Barcelona, té una orografia, una població i 
unes condicions determinades, que potser exactament no seria igual a la nostra ciutat, 
però estic segur que ni som tan diferents i que molt aproximadament aquests mateixos 
efectes es produirien a la nostra ciutat. Abans hem comentat l’envelliment de la 
població, això ara que hi ha les bicicletes elèctriques, tant per l’edat com per l’orografia 
podria ser un suport. I de fet, poques, però he vist ja gent gran amb bicicletes 
elèctriques, de la qual me n’he alegrat. L’estudi el que constata un cop més, és que 
treure a les persones dels cotxes produeix aquests efectes sobre la salut, i no només 
els carrils bici, ha de ser una combinació de mesures que facin possible i atractiu això: 
que el cotxe resulti poc atractiu; i polítiques centrades en convertir el transport tant 
públic com bicicleta, en mitjans que siguin suficientment atractius per fer-ho possible i 
millorar. No sols aquest estudi, molts altres constaten la millora que en la salut de les 
persones suposa. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres la moció 
pensem que està bé. Hi ha un punt aquí del tram de Bonavista a la Moixina, que 
pensem que si ara hi ha els pressupostos participatius potser estaria bé esperar a què 
diu la gent, en aquest sentit.  
I tenim un problema, senyors socialistes, a l’assemblea li fa molta ràbia votar a favor 
d’aquesta moció per qui la presenta, és un partit que ha donat suport al 155 i costa 
d’entendre que es pugui donar suport amb tot el que està caient, per tant ens 
abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres en general 
creiem que tota la discussió sobre la mobilitat a la ciutat és una qüestió fonamental 
que no s’ha abordat com tocaria en aquesta legislatura i tot pinta que acabarem la 
legislatura amb una mobilitat a Olot molt igual que la que teníem quan vàrem 
començar; malgrat tinguem un Pla de viabilitat i un Pla de govern que especifiqui que 
el govern ens compromet amb això. Nosaltres estem a favor de la moció, ens sembla 
que va en la bona direcció, però que és un granet de sorra dins una muntanya de feina 
que s’ha de fer i que evidentment amb això no anirem enlloc, a Olot de moment tenim 
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un bici carril que va d’enlloc a enlloc, per això ningú el fa servir. I si no ens ho creiem 
una mica, no canviarà gaire res. Per tant constatar que el canvi de mobilitat depèn 
sobretot de canvis culturals que es propicien des de l’impuls polític; si no ens ho 
creiem, no canviarem mai realment.  
 
Intervé el Sr. Gelis, en nom de l’equip de govern. En la mesura en què hem de 
prioritzar les disponibilitats pressupostàries per a tots els projectes que podem tenir 
previstos com a equip de govern, hem donat la prioritat a millorar l’estat dels carrers de 
la ciutat, per motius com la millora de la mobilitat per aquests carrers, la seva seguretat 
i també per una important demanda ciutadana i perquè tenim un compromís amb el 
nostre Pla de Govern, vàrem  prendre aquesta decisió, de tal manera que ho varen 
reflectir en el pressupost d’aquest any 2018, que vàrem aprovar en aquest cas, 
conjuntament amb vostès. 
Per altra banda no fer els manteniments que corresponen de forma periòdica, ha 
demostrat que l’esforç que s’ha de fer després és molt important, com confirma que 
des que som al govern, hem hagut de destinar una inversió del voltant d’1,5 milions 
d’euros a aquests manteniments i  encara queda molt per fer.  
Això no vol dir que no estiguem d’acord en millorar i ampliar la xarxa de bici carrils de 
la ciutat i de fet –tal com ha dit abans el Sr. Guix– vàrem encarregar i aprovar un Pla 
d’ampliació i millora que preveu una inversió d’uns 500.000 €,  que es pot fer en tres 
fases per facilitar aquesta execució. El que creiem que no podem fer són petits pegats 
en aquest sentit i que el que s’ha de fer, tan bon punt hi hagi disponibilitat 
pressupostària o subvencions per a aquest projecte, és executar cadascuna 
d’aquestes fases. 
Per últim una qüestió administrativa i tècnica, però que crec que és molt important. El 
que proposen requereix d’una modificació de pressupost que podríem dur a terme en 
el ple del mes de març que està previst per al dia 22. Les bases de subvenció de la 
Diputació de Girona estableixen com a data límit per a la presentació de projectes el 
dia 15 de març. Per tant el que farem és presentar els projectes previstos per tal de no 
posar en risc aquesta subvenció. 
Pels motius que els he explicat, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas jo penso que el representant d’ERC ho ha dit molt clar: 
tots teníem clar que s’han de fer carrils bici, tothom té clar que és molt important 
treballar en pro d’aquest sentit per la ciutat, i que això és una cosa molt petita, però 
veig que d’aquesta cosa tan petita tampoc avançarem en aquest mandat, almenys, en 
l’any i mig que ens queda. Per tant sap greu. 
Gràcies també el representant d’Olot en Comú, que ha fet una reflexió important, 
tècnica sobre la necessitat de fer carrils bicicletes. També matisar que també alguna 
vegada l’Alcalde havia comentat que quan venen ambaixadors de fora, la primera cosa 
que li demanen és que Olot tingui més carrils bicicleta. I alguna reflexió: a la ciutat de 
Copenhague,  en aquests moments hi ha més bicicletes que cotxes a la ciutat, per tant 
la tendència és aquesta i no podem dir que hem d’asfaltar més carrers.  
Als senyors de la CUP, dir-los-hi que no entenc res. Em sembla que han confós 
llonganisses amb escamarlans, no s’entén de res el que m’estan dient del 155, aquí 
estem treballant per la ciutat, estem fent propostes en pro de la ciutat i no entenc per 
què aquest vot en contra. Però bé, això és la democràcia. En tot cas nosaltres ho 
posem sobre la taula, és la petició que hem fet al Ple, i la democràcia dirà que s’ha de 
fer. 
 
Intervé el Sr. García.  Comentar als companys de la CUP, em costa d’entendre 
políticament també el raonament, que s’abstindran només perquè un dels que 
presenten la moció és el PSC, han de tenir en compte que també ho presentem 
nosaltres, Olot en Comú. I han de tenir en compte per mi una altra cosa important 
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també, a part dels problemes administratius o tècnics que ha comentat el Sr. Gelis, si 
vostès la voten favorablement perquè pensen que és una mesura adequada, guanyem 
la moció, si s’abstenen, la guanya l’equip de govern. Voldria que pensessin sobre això 
per si es volen replantejar el tema. 
 
Respon l’Alcalde. Sr. García, la guanyin o la perdin, passarà el mateix: des de 
l’oposició no es governa. 
 
Intervé la Sra. Descals. És a dir, la història nostra és que som assemblearis i 
l’assemblea li fa ràbia el PSC, perquè jo cada vegada que obro la ràdio, perdoni, ser 
dels socialistes a mi em costaria perquè sents unes barbaritats, que és horrible, i ens 
costa per tant. 
Però ara farem una cosa: farem un vot a favor i dues abstencions i així guanyarà la 
moció. Perquè realment pensem que està bé i pensem que el tema del carril bici és un 
tema que fa pena de veure, i a més a més sobretot perquè estem al mig d’una zona 
volcànica, la frase que ha dit el senyor Juncà que no arriba enlloc, és veritat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (5 ERC, 3 PSC, 1 CUP 
Sr. Massanella, 1 OeC), 9 vots en contra (PdeCAT - DC) i 2 abstencions (CUP Sra. 
Tresserras, Sra. Descals). 
 

19.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL PLA PER MILLORAR LA 
SEGURETAT DE LA VIA VERDA CARRETERA DE LES FEIXES 

 
Núm. de referència : X2018004517     
Núm. expedient: SG022018000005 
 
La Via Verda carretera de les Feixes que comunica el barri del Morrot d’Olot amb el 
poble de la Canya, es una via cada vegada més transitada que presenta un alt nivell 
d’inseguretat pels vianants, bicicletes i també pels vehicles motoritzats. 
 
La carretera de les Feixes es una camí rural convertit en una via de serveis als 
equipaments municipals i comarcals: Deixalleria, Planta de Compostatge, Depuradora i 
una via- drecera que comunica el barri del Morrot amb el poble de la Canya i amb la 
Vall de Bianya.  
 
La carretera te una amplada insuficient perquè hi puguin circular dos vehicles de costat 
a més de vianants i bicicletes i sovint presenta greus problemes de seguretat. 
 
A més aquesta carretera es la Via Verda- carril Bici  que comunica la Vall de Bianya 
amb la ciutat d’Olot. 
 
Donades aquestes premisses, presentem les següents propostes al Ple de la 
Corporació: 
 

- Que la  Carretera de les Feixes tingui un sol sentit de circulació i aquest sigui 
d’Olot a la Canya o el que decideixin els serveis tècnics de la Policia Municipal. 

- Que s’encarregui a càrrec de la partida de nous projectes, el projecte 
d’urbanització del camí de la Cuera, per donar accés motoritzat als 
equipaments municipals i comarcals abans esmentats. 

- Que aquest projecte s’encarregui seguint les recomanacions del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

- Que s’estudiï la possibilitat de dotar una partida pressupostaria en el 
pressupost del 2019, per executar el projecte d’urbanització dels accessos a la 
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Deixalleria, a la Planta de Compostatge i a la Depuradora.. 
- Que una vegada s’hagin executat els accessos per vehicles motoritzats, la via 

verda-camí de les Feixes es transformi en una via exclusiva per bicicletes i 
vianants. 

 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC que tot seguit llegeix el text de la 
moció. 
 
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Dir-los només que votarem 
favorablement la seva moció, he tingut ocasió de patir el circular per aquesta via i les 
dificultats que això suposa i tots els perills que vostè ha esmentat. 
 
Intervé la Sra. Descals en nom del grup municipal CUP. Nosaltres mirant la moció, la 
part que diu que la carretera de les Feixes tingui un sol sentit, que diuen que això ho 
decideixin els Serveis tècnics de la Policia, suposo que Urbanisme també hauria de 
decidir, a part de la Policia. 
Que s’encarregui a càrrec de la partida de nous projectes o projecte d’urbanització del 
camí de la Cuera, aquí ens agradaria tenir el pressupost i que poguéssim veure’l. 
Aquests són els dubtes que ens han sortit quan hem llegit la moció. 
Pel que fa al Parc Natural ens sembla perfecte i l’altre també, que ens agradaria veure 
el projecte sencer, quin cost vol dir, tot i que aquí ja vostès diuen “s’estudia la 
possibilitat” per tant, entenc que abans hi haurà tot un treball previ. A les votacions 
farem el mateix que abans, seguim dient això del 155 i seguirem fent el mateix. 
 
Intervé el Sr. Mitjà en representació del grup municipal ERC. Éstà clar que la carretera 
de les Feixes, en les condicions que està actualment i amb aquest doble sentit de 
circulació, és una via que no pot suportar sense un risc molt elevat per tothom que hi 
circuli el trànsit que hi passa, ja que hi passa des de tot el trànsit pesat que va a les 
deixalleries, i tots els element aquests –la deixalleria, la planta de compostatge, etc.– i 
fins i tot aquest via ràpida que s’ha convertit per entrar a Olot. És per tant doncs del tot 
necessària aquesta regulació d’aquest via tant perillosa, ara bé, sense cap mena de 
dubte hi ha un element que també pot solucionar aquest problema i és el fet que no 
s’ha construït el vial d’accés a aquestes instal·lacions de la deixalleria, evidentment 
amb aquest vial –dibuixat però no executat– creiem que seria un element bàsic i 
imprescindible que solucionaria en gran part aquest problema, per tant evidentment 
donarem suport a aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Gelis en representació del grup municipal PdeCAT. Aquesta moció fa 
referència a una problemàtica d’accessos a la planta de triatge, a la depuradora i a la 
planta de compostatge. Vostè fa diferents propostes al respecte. Intentaré explicar la 
situació a dia d’avui de cada una de les propostes i com es veu des de l’equip de 
govern amb l’assessorament dels serveis tècnics, de mobilitat i de la Policia. 
Entenem que s’ha de contemplar com un conjunt tota aquesta actuació i tot el 
tractament d’aquesta zona i per tant, així hauríem de fer-ho.  
En primer lloc, parla de donar un sol sentit de circulació a la carretera de les Feixes per 
millorar la seguretat. Tots estem d’acord en que hem de prioritzar la seguretat per 
evitar tants accidents com sigui possible. Aquí cal tenir en compte que les aplicacions 
d’aquesta modificació poden representar l’afectació a diferents masos, com el Mas de 
les Feixes o uns masos que hi ha a l’altre costat del riu que pertanyen a l’Ajuntament 
de Bianya, una afectació als accessos als camps de conreu, una possible afectació al 
trànsit dins del poble de La Canya i els nous recorreguts dels camions que van a la 
deixalleria o a la planta de compostatge i a la depuradora. 
Amb les dades que disposem avui d’aquesta via, no és una via catalogada com a 
conflictiva per accidents, no vol dir que no sigui d’una circulació no fàcil, s’ha d’anar 
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amb molt de compte, però afortunadament tota la informació que tenim dels últims 
anys, no és una via especialment conflictiva per accidents segons la Policia Municipal. 
Demanen també que s’encarregui un projecte d’urbanització del camí de la Cuera per 
l’accés als equipaments. Com vostè coneix Sr. Guix, hi ha a l’Ajuntament un estudi 
encarregat per aquest equip de govern que fa referència a aquests accessos i no 
només es contempla aquest accés, sinó també el que està reflectit en el POUM i que 
delimita el Polígon de La Canya amb la Roureda de Cuní.  
El Parc Natural no s’ha definit clarament per cap dels dos fins avui i els serveis tècnics 
municipals veuen millor el que contempla el Pla General. La proposta requereix de la 
modificació del POUM i gairebé segur del Pla Parcial del Polígon de La Canya. També 
cal tenir en compte que la proposta afecta una parcel·la municipal d’equipaments que 
estava pensada per ubicar-hi la Brigada Municipal i que la parteix en dos i finalment hi 
podria haver-hi una afectació d’increment de trànsit per davant de l’Escola Llar.  
Proposa també dotar una partida pressupostària per l’any 2019 que hauria de ser 
d’uns 350.000 euros, això és el que reflecteixen els pressupostos dels estudis 
d’aquests dos vials, segons els pressupostos que tenim. Creiem que totes aquestes 
actuacions són prou complexes, tenen moltes afectacions i que requereix d’un ampli 
consens entre afectats, tècnics i grups polítics per dur a terme qualsevol canvi, i que 
s’han de tractar com un conjunt i no per separat. No creiem que això sigui possible 
només amb una moció avui aquí al Ple. Per altra banda, no ens sembla correcte 
afectar una partida important del pressupost de l’any 2019 tenint en compte que 
entrarà un nou equip de govern i que al nostre entendre ha de tenir llibertat per marcar 
les seves prioritats, per tant votarem que no a aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas agrair als grups que han dit que la votarien 
favorablement. Voldria rebatre alguns comentaris que ha fet el regidor de Via Pública. 
En tot cas és una via complicada i no és segura i a més a més ja l’Ajuntament d’Olot 
va estar condemnat, fa uns anys, més de catorze anys, per un accident que va haver-
hi en aquella carretera i perquè el jutge va considerar que no havia de ser de doble 
circulació; això ho diu la sentència judicial, en aquest sentit l’Ajuntament va haver de 
pagar les costes del judici, va haver de pagar l’indemnització, per tant hi ha 
antecedents. Nosaltres diem que a qui s’encarrega el projecte, al següent capítol, que 
en tot cas sí que és veritat que diu vostè que el Pla General recomanava que fos per 
baix, per la zona de Cuní, el que veiem que el Parc Natural ha fet algun informe –jo 
almenys l’he vist– que diu que fer-ho per Cuní el que fa és tallar el recorregut biològic 
o la connexió biològica entre la Roureda de Cuní i la parcel·la que hi ha de verd públic 
en aquesta zona del polígon industrial, per tant, l’opinió del Parc era que passés per la 
zona de la Cuera.  
En el sentit de l’Escola Llar, no és veritat perquè vostè sap que l’Escola Llar és de 
direcció prohibida, en tot cas si es manté aquesta direcció prohibida no hi passarà més 
trànsit, passaria per la rotonda de Cuní i pujarien pel Vial, bé pel carrer del polígon, per 
tant en aquest sentit no hi ha problema. En tot cas aquí posem que s’estudiï la 
possibilitat que en el proper pressupost, que es pogués posar una partida 
pressupostària per tirar endavant aquest projecte, que penso que és important, perquè 
a més a més aquest polígon de Cuní comença a agafar ja volada i comença ja a 
haver-hi més indústries, per tant alguna solució o altra s’ha d’aportar. És a dir, jo penso 
que hem d’avançar en aquest sentit i penso que és una proposta coherent i raonable. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Dos comentaris, vostè ha fet referència a la sentència aquesta de 
l’Ajuntament i de fa catorze anys, vostès han estat al govern durant dotze anys 
després d’aquest accident i no han fet ben res a la carretera de Cuní, no han fet ben 
res. Ara ens demanen que actuem ràpidament en un sol sentit i això és una mica difícil 
d’entendre. I per altra banda, pel que respecte al Parc Natural que deia vostè i el 
corredor biològic, és cert que això ho diu el Parc Natural, qualsevol de les dues 
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opcions té avantatges i té inconvenients, és cert, però el Parc Natural també diu que 
l’opció aquesta que separa el polígon de la Roureda de Cuní, si no és amb asfalt, sinó 
que és amb un terra natural, que no sigui un terra dur, no hi tindria inconvenients, però 
tot i això diu que s’ho volen estudiar millor en el moment en que l’Ajuntament 
seriosament vagi per fer una d’aquestes vies.  
Jo insisteixo molt en que una de les parcel·les propietat de l’Ajuntament, que té al 
polígon i que teòricament està destinada per serveis a la Brigada Municipal. quedarà 
partida i probablement si féssim aquesta opció que vostè proposa aquí, probablement 
aquesta parcel·la tindrà molt poca utilitat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Aquesta parcel·la, perdoni que li digui, fa quatre dies que la varem 
cedir a una empresa d’Olot perquè hi fes un rentador de camions, per tant tampoc li 
tenien gaire “carinyo”, però en tot cas hi ha un estudi que sí que indica que el vial 
aquest podia passar molt pel costat de la parcel·la i per tant gairebé no l’afectaria, hi 
ha diferents propostes. 
 
Intervé l’Alcalde. Algú vol tornar a intervenir? Jo Sr. Guix li he de demanar que no faci 
el paper de l’exfumador, perquè crec que això no beneficia en res. L’exfumador és el 
màxim enemic del tabac, vostè ha estat al govern, té informació privilegiada tant del 
punt anterior de la moció com d’aquesta i utilitzar la seva informació privilegiada per no 
aportar pràcticament res, perquè evidentment les modificacions de crèdit són una 
responsabilitat de l’equip de govern i que per tant això que ens proposa no ho farem i 
ja li dic ara. Però després també trobo molta barra que després de 12 anys al govern, 
en alguns casos govern compartit amb Esquerra o amb Iniciativa, no haver fet res a la 
carretera de les Feixes i ara de cop i volta, el segon mes en que no estan al govern, 
exigir-nos que canviem una cosa que sap que portem mesos treballant-hi i mirant-ho,  
on els informes de la Policia, dels accidents que hi ha hagut –és veritat que hi va haver 
un accident molt greu–, no n’hi ha en aquests moments, perquè suposo gràcies a la 
serenitat i que molts conductors que passen per allà respecten les senyals de velocitat 
limitada, on està molt advertit; que potser sí podem haver de millorar aquesta 
senyalització, però que els ciutadans en general creuen la senyalització i per tant no hi 
ha accidents. Jo no crec que ara sigui el moment per portar aquesta moció aquí al Ple 
quan li torno a repetir, la responsabilitat del PSC juntament amb altres partits és durant 
12 anys mantenir aquesta carretera amb aquestes condicions, si tant perillosa era 
doncs déu n’hi do la irresponsabilitat que és perquè ara nosaltres haguem de fer algú 
així de cop i volta i corrents, quan sap perfectament que això és un tema que s’estudia, 
que hi ha diverses opinions, que el SIGMA opina una cosa, que el Parc Natural n’opina 
una altra i sí, ja podem aprovar aquesta moció en el Ple, servirà de poc.  
Dit això ho posarem a votació i si la CUP es continua abstenint, perdó dividint-se, 
doncs l’aprovarem. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb  10 vots a favor (5 ERC, 
3 PSC, 1 CUP Sr. Massanella, 1 OeC), 9 vots en contra (PdeCAT - DC) i 2 
abstencions (CUP Sra. Tresserras, Sra. Descals). 
 

20.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. Garcia. 
 
PROGRAMAR ACTUACIÓ CANTANT VALTONYC.- Dos precs, un és relacionat amb 
la primera intervenció que he tingut i seria que aquest cantant que ara ha estat 
condemnat a presó, a tres anys i mig, veure si hi ha la possibilitat de programar la seva 
actuació com han fet altres ciutats de Catalunya i per tant que pugui venir a actuar 
aquí a la ciutat d’Olot, bé sigui a les Festes o en algun altre moment. 
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Respon el Sr. Berga. Valtonyc, esperem que mantingui els preus de fa 15 dies, ho 
mirarem, estaria bé perquè en aquests moment és conegut i em sembla fantàstic, ja ho 
mirarem, no en tinc ni idea de què pot costar. 
 
Intervé el Sr. Garcia. 
 
EXPOSICIÓ D’IFEMA.- L’altre prec és referent a l’exposició d’IFEMA que ha comprat 
un lleidatà i que ha ofert als llocs que vulguin fer l’exposició, és que com a ciutat li 
oferim aquesta possibilitat i veure si en algun moment la podem veure aquí a Olot. 
 
Respon el Sr. Berga. Tampoc no tinc idea del que pot costar, em penso que he vist 
avui ràpid a les notícies quant n’havia pagat un privat de Lleida, uns 80.000 euros crec 
i que les està oferint a veure qui els hi compra, si ens les ofereix i les vol portar com a 
exposició, doncs fantàstic, també benvingudes siguin, que només faltaria. 
 
Intervé la Sra. Descals. Sr. García, totalment d’acord amb això que ha dit a la primera 
proposta dels concerts, esperem que l’equip de govern ho agafi, des del Torín per 
exemple, que es programen molts concerts, es podria fer aquest acte de reivindicació.  
Començo tot seguit a fer preguntes. 
 
PREU PER UTILITZACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL.- Voldríem saber quin preu van 
pagar els del CIT per utilitzar el Teatre Principal per aquests playbacks que fan.  
 
Respon el Sr. Berga. Del CIT no em consta res, suposo que és una contractació 
normal i corrent, com totes les que es fan al Teatre, és a dir, el funcionament del 
Teatre igual que el Torín hi ha un preu públic per entitat, un preu públic per si és una 
empresa privada, hi ha uns preus públics aprovats, quan és entitat és molt econòmic, 
tant el Torín com el Teatre, normalment el que ho acaba encarint són els serveis que 
no prestem directament com a Ajuntament, en el cas del Teatre acostuma a ser 
Rocatomba –tot el personal que agafa les entrades, que acompanya als pisos, 
etcètera– com normalment en el cas del Torín és La Caraba la que acaba facturant.  
Suposo que  el CIT per fer ús del Teatre deuen haver pagat el preu públic d’entitat per 
llogar el Teatre i després deuen haver pagat la factura del Rocatomba, però no m’ho 
han comentat i aquests tipus de lloguers n’hi ha tants i tants, i si s’hagués fet alguna 
cosa especial ho sabria per tant he de suposar o pressuposar que s’ha fet amb 
absoluta normalitat. 
 
COST CAMPANYA INFORMATIVA OLOTx2.- També voldríem demanar quin és el 
cost de la campanya informativa de l’Olotx2. 
 
Respon el Sr. Vayreda. De l’Olotx2 ara no li sé dir la xifra en global, sé que hi ha 
alguns anuncis que avui em sembla hem aprovat a la Junta, no sé si hi ha uns 10.000 
euros en alguns mitjans, però no sé si són tots aquests 10.000 euros, però en tot cas 
aprofito, hi ha gent que m’ho demana, és una campanya que n’estem molt contents, 
l’any passat de cada euro que varem destinar a l’Ajuntament en van retornar 14, per 
tant, tant de bo totes les campanyes que féssim a l’Ajuntament i des de la meva àrea 
tinguessin l’impacte econòmic que té i com que sap que tinc l’estranya mania que 
m’agrada que la gent es guanyi la vida i que la gent treballi i que les empreses es 
guanyin la vida, doncs estic encantat amb aquesta campanya, que a més a més farà 
bon temps i tenim una ocupació gairebé del cent per cent.  
 
FUNDACIÓ KREAS.- Va sortir una notícia a TV Olot que la fundació KREAS arreglaria 
un pis de la FES, de Can Monsà i voldríem saber si fan aquesta inversió, deu ser a 
canvi d’alguna contrapartida.  
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Respon l’Alcalde. KREAS és una fundació que els fundadors, per dir-ho així, són la 
Universitat de Vic, la Fundació Balmes, que gestiona la Universitat de Vic, la Federació 
d’Indústries Càrniques de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot. Hem engegat un programa 
de diverses activitats, porta tres anys, funciona estupendament bé i ens falta espai, 
llavors la part que aporta a aquesta fundació l’Ajuntament d’Olot és facilitar-los els 
espais perquè puguin fer la formació adequada, falta espai, sobretot espai de 
pràctiques, perquè les grans empreses sí que tenen zones d’especejament i que per 
tant poden fer les pràctiques. A les empreses petites i mitjanes no ho poden fer, això 
és una inversió de pràcticament un milió d’euros que finançarà específicament la 
Fundació KREAS i que finançarà, si és que s’ha d’anar a crèdit o si es que és una 
aportació, la Universitat de Vic i la FECIC i què hi aportarà l’Ajuntament? L’espai. 
Continuarem aportant l’espai. 
Això crec que seria molt, molt, molt important. Estant estudiant a veure si cap o no cap 
en aquell edifici, si hi ha altres alternatives i estem en aquesta tessitura, em penso que 
és demà que venen gent de la Universitat de Vic i per tant és una altra cosa que va bé 
i tant de bo s’acabi concretant. 
 
OCI NOCTURN. L’oci es va dir en una notícia que es volia potenciar, i volíem saber 
com es treballarà aquest tema.  
 
Respon el Sr. Vayreda. Va ser a la tertúlia de Ràdio Olot, que hi vaig i parlant de l’oci 
amb el senyor Trincheria i amb el senyor Pere Gómez ens varem posar a parlar 
d’aquest tema i no va ser un tema ni cap posicionament de l’equip de govern sinó que 
vaig manifestar una opinió que sí que hem parlat a vegades, que realment el tema de 
l’oci de la gent jove a la ciutat hi ha poca oferta. Que havíem intentat a l’anterior 
mandat el projecte d’unes carpes i que no ens en varem sortir i que hi varem treballar 
molt, el regidor senyor Josep Ferrés hi va estar treballant i que com a ciutat és veritat 
que hi ha joves que es queixen que han de marxar a Vic, els pares es preocupen i que 
segurament la iniciativa privada hauria de fer un pas en algun moment; però diem que 
com a equip de govern no hi ha cap projecte pensat ni hi ha res més enllà d’això. 
Evidentment sí que es fan les Festes del Tura o les festes de poble a l’estiu, però 
segurament faltaria alguna altra oferta fins i tot entre setmana, perquè hi ha pocs bars 
per si la gent vol sortir, i aquest va ser el comentari, res més. 
 
CONFLICTE AL PARC DE BONAVISTA. Sabem que va haver-hi un conflicte al parc 
de Bonavista amb joves que jugaven a futbol i els veïns i l’actuació va ser treure les 
porteries i ara no hi ha porteries, suposo que ni pels grans ni pels petits. A veure si no 
podríem buscar altres solucions més de mediar no pas de treure. Això és com una 
proposta i que ens expliqueu una mica com està el tema. 
 
Respon el Sr. Berga. I pel que fa al Parc de Bonavista, sí que va haver-hi un incident, 
no sé segur sí fa dues o tres setmanes, va haver-hi un problema d’una baralla entre 
uns veïns i uns nanos que jugaven en el camp de futbol i em va arribar a mi l’avís que 
alguns d’aquests veïns tenien ganes d’esperar a aquesta mainada quan arribessin, 
que ja veuran i no sé què, és a dir, que hi podia haver una situació de conflicte. En 
aquests casos podem actuar de dues maneres, o enviar-hi la Policia o enviar-hi els 
mediadors de l'Àrea d'Acció a la Comunitat, varem optar per la segona, vaig posar-me 
en contacte amb la Cap de l'Àrea d'Atenció a la Comunitat, li vaig demanar que enviés 
una educadora allà el diumenge a la tarda a veure què passava, no va passar res 
perquè es va posar a ploure, ho va anar seguint, va contactar amb el veïns hi va anar 
a parlar, va anar a parlar amb aquests joves, i després em va telefonar que a més a 
més va ser una mica just de temps perquè era un divendres a la una del 
aproximadament i faltava molt poc per acabar la setmana laboral i em va dir, jo penso 
que el millor que podem fer en aquest moment fins que no fem aquesta mediació que 
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requerirà uns quants dies és apartar les porteries, i li vaig insistir si n’estava segur i va 
insistir, penso que és la millor solució, i varem enviar-hi la Brigada, a les dues del 
migdia, que els hi faltava una hora per acabar i varem retirar les porteries. En el 
moment que el mediador ens digui que és el moment de tornar a posar les porteries 
les tornarem a posar, l’actuació que hem fet és aquesta.  
 
Intervé el Sr. Massanella.  
 
BÉNS DE LA FUNDACIÓ ESCOLA-EMPRESA. Fa uns dies vaig tenir el gust d’assistir 
al Ple del Consell Comarcal, perquè es veu que també em volen “enxufar” i aleshores 
allà es va liquidar, per dir-ho d’alguna manera, la Fundació Escola-Empresa perquè es 
crearà un ens semblant o una institució semblant al Dinàmig i aleshores aquesta 
Fundació Escola-Empresa tenia uns objectes, uns béns en possessió, ens va 
sorprendre veure que la Fundació Escola-Empresa era posseïdora d’un tractor, d’un 
remolquet em sembla que era, fins i tot a mi dels marcs d’alumini de la biblioteca de 
l’IES Garrotxa, ens va resultar curiós i aleshores la consellera va preguntar, el 
President del Consell Comarcal va passar la paraula al Sr. Josep Guix; li he de dir Sr. 
Guix que a mi no em va convèncer la seva explicació, però ara jo faig la pregunta a 
l'equip de govern, no al senyor Guix, per tant li demanaré a l’Alcalde que no li passés 
la paraula al Sr. Guix perquè tornarà a dir el mateix. Aleshores jo voldria saber si des 
de l'Ajuntament es tenia coneixement que en el seu moment es van adquirir aquests 
béns i com ho valoren vostès que la Fundació Escola-Empresa, que tenia uns altres 
objectius, en el seu moment comprés doncs els marcs d’alumini d’una biblioteca, un 
tractoret i aquestes coses, bàsicament és intentar desvetllar la sorpresa.  
 
Respon el Sr. Vayreda. Quan a la Fundació Escola-Empresa, no li sé dir, perquè a mi 
em sembla que com a regidor he fet una reunió de la Fundació Escola-Empresa 
alguna vegada i per tant és una organització que tampoc hem seguit. Aquesta feina un 
cop s’ha dissolt ha passat a la FES i per tant sí que he anat coneixent una mica més 
les funcions de formació i realment ha fet molta feina, molt centrada amb l’IES 
Garrotxa i sí que sé que hi ha algun romanent econòmic que estem parlant amb el 
Consell Comarcal, perquè ens ajudi a finançar la tècnica que ara des de la FES farà 
tota aquesta formació, no només a l’IES Garrotxa sinó que també ajudarà a altres 
instituts de la ciutat, però no en tinc ni idea del tractor ni de tot això que m’explica, 
suposo que deuen ser lligat a activitat de l’IES Garrotxa que feien formació, però no 
sabria què dir-li. 
 
Intervé el Sr. Mir. 
 
RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS. Un prec que va lligat una mica amb la moció que 
varem presentar al darrer Ple sobre la residència d’estudiants i que varem manifestar 
que aniríem fent el seguiment. Avui els volia fer un prec, ens consta que hi han anat 
treballant, que han estudiat alguna proposta, suposo que més d’una i fins i tot 
nosaltres els volíem demanar que en tinguessin en compte una que els hi volíem 
proposar, que és de pensar en les habitacions de l’antic Hospital de poder-hi fer una 
residència o una petita residència en allà una mica en la línia de compartir un espai 
gent jove i gent gran, com es fa en països d’Europa que tenen experiències d’aquest 
tipus i que són experiències que estan funcionant molt bé, per tant els hi pregaríem 
que dintre les diferents opcions que han triat o que han estudiat a l’entorn de la 
residència d’estudiants, també estudiessin aquesta a veure si es viable o no i a veure 
quines possibilitats té.  
 
Respon l’Alcalde. Respecte a la residència d’estudiants, no tinc en aquests moments 
res que pugui dir en veu alta, només que hi anem treballant, que hi ha converses a 
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més d’una opció i jo he mirat sorprès cap a Esquerra Republicana perquè pensava que 
la proposta de que poséssim la residència d’estudiants a l'Hospital era una proposta 
que ens havia fet Esquerra Republicana i és una proposta que hem presentat a alguna 
persona que està interessada en fer això, vull dir en fer una residència d’estudiants a 
Olot, no tenim en aquests moments més, les coses necessiten temps, la gent ha de fer 
els seus propis projectes, hi ha diverses opcions sobre la taula i anem treballant i si no 
ens en sortim nosaltres, el proper equip de govern hi haurà de treballar, perquè crec 
que una residència d’estudiants és bàsic que puguem oferir-la als nostres estudiants. 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas un prec previ, no he entès massa la seva intervenció en 
la moció i per tant la meva obligació com a regidor democràticament escollit en aquest 
Ajuntament, abans estàvem a l’Equip de Govern ara no hi estem, no per la nostra 
voluntat i per tant jo faig d’oposició perquè és el que em toca, i per tant em sembla que 
hem presentat una moció educadament, sense cap tipus d’incorreccions i per tant 
penso que no és encertada la seva exposició. 
 

Intervé l’Alcalde. Sr. Guix, de veritat, jo entendria perfectament que vostè ens 
demanés que construïm més bicicarrils, entenent que fins fa pocs dies era 
responsabilitat seva, però el que no entenc és proposar d’aquesta partida s’ha de fer 
això. Això és responsabilitat del govern que decideix quin és el pressupost i el cost de 
la valoració és responsabilitat del govern, ja decidirem si ha de ser de l’asfaltat de 
carrers, i per tant no entenc això, com no entenc que ens vulgui demanar el tema de la 
carretera de les Feixes ara en aquí quan és un problema, si és que és un problema, 
que jo també estic d’acord en que és un problema, és un problema que fa anys que 
està així, no és una cosa que haguem canviat fa tres mesos sinó que han estat vostès 
els responsables durant dotze anys de que la carretera estigui en aquestes condicions 
després que passés un accident que vostè ha portat en aquí i que no entenc que té a 
veure que vostè porti aquest accident, durant dotze anys han fet això i vol que ara 
nosaltres amb dotze dies ho solucionem. No em sembla just sincerament i vostè té 
informació privilegiada i sap perfectament que hi hem estat treballant, que hi ha 
diverses opcions, que el SIGMA té una idea, que el Parc Natural en té una altra, en fi, 
que hi ha diverses afectacions i que probablement arribarà un moment en que s’haurà 
de fer aquesta inversió, i que s’haurà de canviar; però que en aquests moments varem 
decidir perquè era programa electoral i tal, posar-nos en una obra molt important com 
era el Firal que se’ns està emportant una part molt important de les inversions, que 
varem decidir que Sant Miquel durant diversos anys aniríem posant 150.000 euros, 
que varem decidir que al Nucli Antic hi posaríem no sé quants diners i que varem 
decidir que a l'Escola d’Art durant tres any hi posaríem els diners i bé, podem canviar 
les prioritats però al final, la carretera de les Feixes si es mira l’accidentalitat passant-hi 
no sé quants cotxes hi passen perquè no ho sé, no és una greu accidentalitat, una 
vegada va passar un accident greu, és veritat, hi passes per allà i pateixes és veritat, 
però la gent deu respectar, deu anar a poc a poc, sobretot si son camions deuen vigilar 
molt i no hi ha en aquests moments accidents. Que diguin que hem d’abandonar tota 
la resta d’inversions i ens hem de dedicar a això, quan no tenim ni tant sols els 
projecte aprovat, doncs miri, ho sento, ho penso i per això ho he dit i no tinc cap 
intenció de molestar-lo però sí de defensar les coses com són,  les coses són així, no 
ens pot dir de quina partida hem de canviar, no és aquesta la funció de l’oposició, la 
partida és responsabilitat, doncs demanin més bicicarrils i tenen raó, tan de bo fóssim 
capaços de fer més bicicarrils, el problema és que quan estàs al govern –i ho sap 
tothom– llavors tens altres pressions, tens altres necessitats i tens la obligació de 
decidir i saps que una part de la gent estarà contenta i una part de la gent no, els 
ciutadans acabaran decidint sí els ha agradat la nostra acció de govern o no però és 
única i exclusivament això la meva intervenció d’abans. 
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Intervé el Sr. Guix. En tot cas un parell de precs senyor alcalde.  
 
LAVABO DE MINUSVÀLIDS AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. La primera és el 
camp de futbol municipal d’Olot, a l’estadi municipal, no tenim lavabo de minusvàlids, 
per tant aquest és un tema que ja també porta molt de temps a la ciutat, a l’estadi 
municipal i per tant jo penso que si que ha arribat el moment, que aquest estadi hi ha 
molta gent que van cada quinze dies a veure el futbol, també hi ha un restaurant-bar 
que està obert cada dia i en aquest espai que és municipal no hi ha lavabo de 
minusvàlids i per tant demanaria que intentés buscar solucions l'Equip de Govern per 
poder-li posar.  
 
Respon la Sra. Roca. És evident que és una actuació que tenim pendent de fer a 
l'Estadi Municipal, com durant els últims anys hem hagut de fer molta inversió en els 
camps de futbol ja que estaven bastant deteriorats i realment el lavabo de 
discapacitats està pensat quan hi hagi la millora de la resta de la instal·lació de l’Estadi 
que s’ha de fer.  
 
TALA D’ARBRES AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. Després al mateix estadi 
municipal s’han talat uns arbres, vuit arbres concretament, que estaven entre el camp 
de futbol al sud i el bar-restaurant i n’hi havia un que efectivament no estava bé, 
s’havia de tallar però s’han tallat vuit arbres més i en tot cas el Pla Verd que tenim 
aprovat en aquest Ajuntament diu que quan hi ha una tala d’uns arbres, que s’han de 
reposar per les espècies que digui el Pla Verd o que els tècnics corresponents puguin 
opinar i amb els seus informes corresponents, però allà curiosament, no ser perquè, 
no s’han reposat aquests arbres i s’ha tapat amb formigó ja de seguida on hi havia 
l’escocell, on hi havia els arbres i per tant com si no hagués passat res i jo demano 
que es reposin aquests arbres que és el que diu el Pla Verd que teniu aprovat en 
aquest Ajuntament i penso que és un document important. 
 
Respon el Sr. Gelis. El que conec d’aquí de l’Estadi Municipal és que hi havia un o dos 
arbres que pel vent varen caure perquè estaven en males condicions o varen quedar 
molt tombats, es va revisar algun altre i els varen tallar. Ara mateix jo desconec la 
quantitat, ni quina previsió hi ha de recol·locar-los o no, pel què vostè diu si hi han 
posat formigó no hi deu haver massa previsió,  buscarem informació i en tot cas li 
farem arribar. 
 
ESTAT DEL CALENDARI DE LA VARIANT. Després també una altra cosa, que ja li 
aniré recordant en diferents mesos, el Conseller Rull quan va venir aquí a Olot, varem 
estar reunits amb tots els alcaldes que afectava el tema de la variant i també diferents 
regidors, ell va dir que el decurs del febrer del 2018 tindria ja una mica tot l’estudi de 
pas per on havia de passar la variant de Les Preses i La Vall d’en Bas i per tant era 
demanar-li si hi ha alguna novetat en aquest sentit i veure com està aquest calendari. 
 
Respon l’Alcalde. Del Conseller Rull, li puc contestar que durant un temps ha hagut 
d’estar a la presó i que per tant potser no ha avançat suficientment, i més seriosament, 
estan treballant, jo sé que hi estan treballant, no sé si durant aquest mes de febrer o 
quin mes serà hi haurà una presentació del que és el tram Codella - Rotonda de les 
Serres de la Vall d’en Bas, per tant el tram Vall d’en Bas – Olot que és el que en 
aquests moments s’havia d’acabar de dibuixar, hi estan treballant conjuntament amb 
tècnics de la Vall d’en Bas i tècnics de Les Preses. De moment a Olot més enllà de 
definir quins són els grans eixos no hi hem entrat, estem esperant que ens cridin per 
ensenyar-nos això, però amb les meves converses amb gent del departament em 
diuen que està bastant avançat i que no tardarem gaire a que surti un estudi d’impacte 
ambiental i que per tant tinguem aquest traçat, no avança igual els companys de 
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Madrid per dir-ho d’alguna manera, encara anem trucant al Delegat de Carreteres i des 
del Estado Espanyol no ens volen rebre. Jo els hi vaig demanant, avui he tingut una 
noticia que avui mateix ens donaran hora, perquè sincerament la secretària del senyor 
Niño és una persona molt amable i molt eficient i escolti, segur que ho tenen sobre la 
taula i els hi direm. No ens volen donar hora, no ens volen contestar, vostè era present 
a la reunió fa més d’un any quan es varen comprometre a que dirien alguna cosa en 
quan a la proposta que els hi varem presentar de la part de la variant que correspon 
fer a l’Estat. 
Bé, la variant avança, no en el que fa referència als de Madrid, sí al que fa referència a 
la Generalitat i espero que un dia o altre, avui de veritat que ens ha arribat la notícia 
que avui mateix ens dirien quin dia podríem anar a Madrid, a demanar explicacions de 
perquè no volen donar-nos com a mínim la resposta a la proposta que varem fer i 
perquè no volen avançar en aquest estudi, és que pràcticament ni tant sols els hi 
demanem diners, és veritat, han de fer un estudi, no els demanem ni diners, només 
ser sensibles a la necessitat dels ciutadans d’Olot respecte a la variant, doncs miri, els 
que tenen el govern a Madrid no consideren que els interessos dels ciutadans d’Olot 
siguin importants. 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts i cinc minuts d’onze de la nit, i per a constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


