ACTA NÚM. 3
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 22 DE MARÇ DE 2018
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2018000003

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 de març 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), Mercè Traveria
Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP),
Raül Massanella Quiles (CUP), Xavier García Zabal (OeC).
Excusa la seva assistència el Sr. Jaume Mir Bagó (PSC).
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Intervé l’Alcalde per excusar el Sr. Jaume Mir i desitjar-li una ràpida recuperació,
esperem que en pocs dies torni a estar amb nosaltres.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2.- DESPATX OFICIAL
Intervé l’Alcalde. Com faig sempre, i voldria seguir, demanant l’alliberament dels
presos polítics empresonats d’una forma absolutament injusta, i que està absolutament
d’actualitat en aquests moments, el fet que avui mateix hagin denegat la llibertat a en
Joaquim Forn i a en Jordi Sánchez, sincerament és una sensació de tristesa, de
desencís; que un jutge faci més cas a una organització com VOX que a la pròpia
Fiscalia, doncs és una cosa que sincerament em preocupa, em desencisa i m’entristeix
moltíssim. Per tant, intentar fer arribar el suport a la gent que està en aquests
moments injustament tancada. I expressar la confiança, que és tot el que podem fer,
que ningú més entri a presó. I sabem que estem en la situació que estem, i amb el
rebombori que s’està movent.
I també preocupació i desencís són les paraules que m’han semblat més adients per
explicar el que en aquests moments està passant en el Parlament. Jo vull expressar la
meva confiança que siguem capaços de trobar entre tots plegats la possibilitat de tenir
un govern, un President, de tirar endavant el que varen decidir els ciutadans en les
seves votacions en unes eleccions que ni tan sols vàrem organitzar nosaltres, però
que han tingut el resultat que han tingut. Expressar aquesta preocupació i desencís pel
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que està passant en aquests moments, i expressar també l’absoluta confiança que
espero que això es pugui solucionar i que com més aviat sigui possible tinguem un
President, tinguem un govern, i recuperem les nostres institucions per continuar
treballant pel benestar de tots els nostres conciutadans i per totes les aspiracions que
ells i nosaltres hem expressat públicament. Creia que havia de començar aquest meu
despatx oficial fent aquestes apreciacions, passo ara ja a temes més del dia a dia.
Com sempre el llistat de visites i d’entrevistes en ressaltaré alguna, però les tenen a la
seva disposició, i com que les explico a la Junta de Govern, segur que hi poden tenir
accés.
Remarcar que avui se celebra el Dia Internacional de l’Aigua, crec que tots sabem de
la importància que té aquest element a la nostra societat, al nostres dia a dia, la
necessitat d’estalviar-ne, la necessitat de cuidar tot el que fa referència a l’aigua. I
expressar amb satisfacció que aquest matí, a la Junta de Govern hem aprovat el
Projecte executiu de construcció del nou dipòsit; crec que aquesta és una notícia molt
important per a la ciutat, pel fet que només tinguéssim un únic dipòsit, estàvem en risc
que si passava qualsevol cosa en aquest dipòsit, la ciutat tenia aigua per només unes
hores. Hem canviat una mica el plantejament inicial, hem decidit fer dos dipòsits en
dos punts diferenciats de la ciutat; un el tenim a Montolivet i l’altre el posarem sobre
Benavent, al costat de la Clapera. Seran dos dipòsits que s’ompliran, podem tenir els
dos dipòsits plens i que al temps de buidar un dipòsit hi ha l’altre de reserva, si
haguéssim de buidar l’altre, aquest podria tornar a estar omplert només amb la
captació que tenim ara, però està previst que més endavant acabem fent que i hagi
dues captacions també absolutament diferenciades i que per tant cada dipòsit obtingui
l’aigua de dos punts diferents i garantim que tots els nostres conciutadans, si tot
funciona sense més problemes, tinguin garantit l’accés a l’aigua que és un bé
absolutament essencial.
També ens adherim a l’Hora del Planeta, aquesta iniciativa que s’ha fet per
conscienciar la població respecte els efectes del canvi climàtic. Participarem en
aquesta iniciativa d’apagar llums als principals edificis, el dissabte 24 de març de 2/4
de 9 a 2/4 de 10 del vespre, els de l’Ajuntament i de l’església de Sant Esteve segur
que estaran apagats, veurem si en altres edificis amb situacions emblemàtiques de la
ciutat ens hi podem afegir. Ens sembla una iniciativa interessant i tot el que sigui
conscienciar els ciutadans, treballar a favor d’evitar els efectes del canvi climàtic, em
sembla que és, també molt important.
I l’altre punt que em semblava que valia la pena donar-ne compte i comentar-lo, és
felicitar el grup gran de xou del Club Patinatge Artístic Olot, que estem acostumats a
felicitar-lo perquè ha guanyat, aquesta vegada varen ser segons. Sé pel que m’han dit
que van tenir una gran actuació, i el Girona va ser una mica mica millor, perquè el
resultat amb les notes va ser pràcticament d’empat, i llavors per no sé quina puntuació
un va quedar primer i l’altre segon. Però crec que és motiu també perquè els hi fem
arribar la nostra felicitació, l’orgull que sentim com a ciutat per les seves actuacions, i
que sàpiguen que no és important ser primer o segon, o sí que té la seva importància,
però és molt important la imatge que donen representant a la ciutat, i per tant els hem
de fer arribar la nostra felicitació.
En quant a les entrevistes només destacar que al final vaig anar a Madrid amb el Sr.
Ramon Prat, a entrevistar-me amb el Sr. Manuel Niño, estem esperant que ens enviïn
un protocol escrit, perquè ja estigui tot signat; de moment no ha arribat, per tant
tornarem a insistir-hi. Però sí que vàrem fer la visita, i de paraula ens va dir que està
molt bé, que ho hem de fer, “no te preocupes Alcalde”. Això és l’informe del que ha
passat.
I també tres comentaris breus, que val la pena destacar. Vàrem assistir amb el Sr.
Josep Berga, el Sr. Josep Guix i molts olotins, a l’homenatge que des de la Generalitat
i des de la ciutat de Barcelona es va fer als arquitectes RCR al pavelló Mies van der
Rohe. Vam estar en aquest homenatge que va ser d’un elevat nivell.
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També donar compte al Ple que fa pocs dies amb la Sra. Montserrat Torras vàrem
anar a Batet per fer la presa de possessió dels nous càrrecs, del seu Alcalde, el Sr.
Tavi Algueró, que per cert jo tinc una vara però ell en té dues, una de més gran i una
de més petita i li vaig dir que això em provocava una certa enveja. La Junta ha fet una
feina fantàstica, els hi vàrem agrair i han renovat els càrrecs.
I una última referència: fa poca estona hem inaugurat el Festival Mot a la Sala Torín,
els hi recomano que hi passin fins i tot per veure el Torín, però sobretot per escoltar el
que explica allà la gent. Crec que és un honor per a la ciutat el fet de tenir un festival
com aquest, organitzat conjuntament amb Girona, per tant expressar l’orgull que sents
quan estàs allà, veus la gent que hi ha i sents els comentaris que s’estan fent.
Seguidament, el Sr. Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 22 de febrer :
- de particulars : 21
- d’entitats : 27
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
- el dia 27 de febrer, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, es varen entrevistar
amb la Sra. M. del MAR MARQUÉS, Directora Territorial de la Seguretat Social a
Girona, per tractar sobre diferents temes de la ciutat.
- el dia 6 de març, juntament amb l’enginyer municipal Ramon Prat, es va desplaçar a
Madrid, per entrevistar-se amb el Sr. MANUEL NIÑO, Secretari d’Infraestructures de
l’Estat, per intentar desencallar el tema de la Variant.
- el dia 7 de març, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. DAMIÀ
CALVET, Director de l’Incasòl.
- i el dia 13 es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb la Sra. MARGARITA
VALERO, Directora del SEPE per un tema de la FES.
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període :
- el dia 23 de febrer, va assistir a la Junta del Sigma i a la tarda, va assistir a la
inauguració de la remodelació del bar-restaurant Quim’s i a continuació a l’Assemblea
de Veïns de Sant Cristòfor i Mas Bernat que va tenir lloc al seu local social.
- el dia 24 de febrer, va ser present a la inauguració de l’ascensor dels Catòlics, acte al
qual va assistir també la Sra. M.Àngels Blasco, Directora General de Cultura
Tradicional de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 1 de març va assistir a la Junta general de Dinàmig, que va tenir lloc a can
Monsà.
- el dia 2 de març va tenir una reunió de seguiment de les obres del Firal amb tècnics
municipals, arquitectes redactors del projecte, membres del Jurat i grup impulsor de
veïns. Primerament es va fer una reunió informativa i després una visita a les obres.
- el dia 5 de març va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster carni
d’Innovacc.
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- el dia 7 de març, va assistir a la reunió del Consell Rector del CSC (Consorci de
Salut i Social)
- el dia 12 de març va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.
- el dia 13 va assistir a la sessió informativa als Barris de l’Hostal del Sol i Morrot, que
va tenir lloc al bar dels camps de futbol del Morrot.
- el dia 14 de marc al matí, va anar a donar la benvinguda als participants al “Seminari
d’innovació en la recollida selectiva i la identificació d’usuaris per a residus municipals”
que va tenir lloc a la sala Torín, i a la tarda es va desplaçar a Barcelona per assistir a
l’homenatge que l’equip d’arquitectes RCR va rebre al pavelló Mies van der Rohe de
Barcelona.
- el dia 15 de març es va desplaçar a Tàrrega per assistir a l’Assemblea de l’AMI
(Associació de Municipis per a la Independència) en la qual en va ser reeelegit,
vicepresident.
- el dia 16 de març es va desplaçar a Batet juntament amb la regidora Montserrat
Torras, per assistir a la possessió dels nous càrrecs.
- el dia 17 de març va visitar la Fira de l’Embotit.
- el dia 18 de març, va ser present a la inauguració del nou Centre de Serveis a la
Gent Gran de Sant Feliu de Pallerols.
- el dia 19 de març, va assistir a l’acte de presentació del PIAM del Nucli Antic que va
tenir lloc als Catòlics.
- el dia 20 de març va assistir a una xerrada que va pronunciar el Sr. Carles Gasòliba,
economista i exeurodiputat per a un col·lectiu d’empresaris, en un restaurant de la
ciutat. I al vespre, va assistir al plenari del Consell Escolar Municipal.
- i finalment, ahir 21 de març, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la Junta
General del Consorci Hospitalari de Catalunya. I a la tarda va ser present a la
celebració del 7è aniversari de l’edifici Balmes i a les Juntes del Sigma i del CASG que
varen tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Sé que no és el més habitual,
però m’agradaria també sotmetre a la seva consideració, si vol incloure en el despatx
oficial dos temes, que em semblen suficientment importants. Un és lamentar la mort
del físic britànic Steve Hawking, que va morir el passat dia 14, que és un dels científics
més destacats i prestigiosos dels últims anys i que molts el posen a l’alçada d’Albert
Einstein. Aquest científic passarà a la història tant per la seva aportació amb múltiples
estudis, com per la seva lluita contra el destí; als vint-i-un anys els metges li van
diagnosticar esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia per la qual no li van donar gaire
esperança de vida, i al final ha estat moltíssims anys exprimint la gran capacitat del
seu cervell. I no me’n voldria estar, perquè són nombroses les cites d’aquest
personatge, que ens donen una pista de com era i què pensava, són molt curtetes. La
primera que diu “Només som una raça avançada de micos en un planeta menor d’una
estrella mitjana, però podem entendre l’univers, això ens fa molt especials”. La segona:
“No hi ha una única imatge de la realitat” que aquesta em sembla molt adequada i que
es pot aplicar a pràcticament tots els camps de la vida i en la política em sembla que si
fóssim capaços d’aplicar-la faríem molt de bé. I la tercera, que diu. “Crec que la vida
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extraterrestre és bastant comú a l’univers, encara que la vida intel·ligent no ho és tant;
alguns diuen que encara ha d’aparèixer al planeta Terra”.
I el segon aspecte que voldria també dir, si el vol recollir, és que es fes un
reconeixement a la manifestació i a la vaga total o parcial d’aquest passat dia 8 de
març, protagonitzada molt majoritàriament per les dones, mobilització per intentar fer
realitat les seves reivindicacions d’igualtat, tant laboral com socials, i acabar amb
aquesta realitat d’agressions, humiliacions, marginació i violències quotidianes que són
poc o gens visibles. I voldria també, en aquest punt, fer un esment especial a les
dones que treballant i volent fer vaga aquest dia no van poder; bé per por a la
repressió o bé perquè tenen un salari tan minso que no arriben a final de mes. Per
tant, sotmetre a la seva consideració la inclusió d’aquests dos punts.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Jo li demanaria si
podem felicitar a la residència geriàtrica Montsacopa, per haver obtingut per cinquena
vegada al llarg dels anys, consecutivament, la Joint Comission, que és un control de
qualitat dels més severs i importants que hi pugui haver a nivell internacional, fins i tot.
A nivell de Catalunya són cinc residències que la tenen, i després, sobretot, és un
control de qualitat que s’ha d’anar revaloritzant cada tres anys i aquesta vegada és la
cinquena que han passat amb una nota molt bona; de més de 1.000 ítems n’han fallat
22, cada any és més estricte i en canvi ho van superant. Jo voldria felicitar-los, suposo
que l’Ajuntament i sobretot és una mostra de com els catalans i els olotins en aquest
precís moment, poden treballar i saben treballar amb un control i una qualitat òptims.
Respon l’Alcalde que s’afegiran aquestes informacions en el despatx oficial.
3.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2018LDEC000418 al 2018LDEC000687.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
5.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ PER PART DE L'IMELO DEL PREU
PÚBLIC DE LA INSCRIPCIÓ AL CASAL MULTIESPORTIU DE SETMANA SANTA
2018
Núm. de referència : X2018007348
Núm. expedient: CPG62018000001

Vist que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot organitza les activitats de
vacances de Setmana Santa destinades als infant i joves “Casal Multiesportiu de
Setmana Santa 2018” que es durà a terme del 26 al 29 de març de 2018, ambdós
inclosos.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments poden delegar
l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms sempre que aquest
cobreixi el cost del servei.
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Donat que el preu públic cobreix el cost del servei
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’aprovació per part de la Junta de l’IMELO, de 13 de febrer
de 2018, del preu públic de TRENTA-NOU euros per a inscriure’s al Casal
Multiesportiu de Setmana Santa 2018.
Segon.- Donar compte dels descomptes al preu públic aprovat.
Presenta la proposta l’Alcalde.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE
LA MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ
Núm. de referència : X2018006703
Núm. expedient: SG012018000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Donar compte que en data 12 de març de 2018, es va dictar el Decret d’Alcaldia
modificant la composició de la Mesa de Contractació Permanent, que textualment diu:
“Antecedents
Mitjançant acord del Ple de la Corporació celebrat en data 23 de novembre de 2017,
es va establir la composició de la Mesa de contractació permanent de l’Ajuntament
d’Olot.
Atesa la qualificació de la Mesa de Contractació com a òrgan d’assistència tècnica
especialitzada.
Atès que en data 9 de març de 2018 ha entrat en vigència la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i de conformitat amb l’establert a l’article
326 i la Disposició addicional segona de la mateixa.
DECRETO:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE la composició de la Mesa Permanent de
Contractació establerta per acord del Ple de la Corporació celebrat el 23 de
novembre de 2017.
Segon.- NOMENAR els membres de la Mesa de Permanent de Contractació:
Presidenta:
-

Sra. Montserrat Torras i Surroca, Regidora d’Organització i d’Hisenda.
Suplent: Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, Regidor de Promoció de la Ciutat,
Comerç i Turisme.

Vocals:
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-

Titular: Sra. Ma. Glòria Gou i Clavera, Secretària de General de la Corporació.
Suplent: Josep Coromina i Vilarrasa, funcionari de l’Ajuntament, Tècnic
d’Administració General.

-

Titular: Sr. Jordi Salvador i Culí, Interventor de Fons de la Corporació.
Suplent: Sra. Gemma Plana i Casacuberta, Cap de secció de Comptabilitat i
pressupostos.

-

Titular: Sr. Ramon Prat i Molas, Tècnic d’Administració Especial, Cap d’àrea
d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada.
Suplent: Albert Pons Clutaró, Tècnic d’Administració Especial, Cap de la secció
de Foment i Patrimoni.

-

Secretari:
-

Titular: Sr. Miquel Torrent i Compte, Tècnic d’Administració General de
Secretaria.
Suplent: Anna Castany i Angelats, Cap de Negociat de Contractació.

Altres assistents:
A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors
especialitzats que resultin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a
tractar, els quals tindran veu però sense vot, i també podran assistir-hi com a
convidats un representant per cadascun dels grups municipals.
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Quart.- D’aquest Decret se’n donarà compte a l’Ajuntament Ple, en la propera sessió
que se celebri.”
Presenta la proposta l’Alcalde, que explica que és per adaptar-nos, a la nova Llei de
contractes, que va entrar en vigència el dia 9 de març, o sigui fa pocs dies, i de
conformitat amb el que estableix hem procedit a canviar la composició de la Mesa de
Contractació d’aquest Ajuntament.
El Ple es dóna per assabentat.
5.3. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE LLIURAMENT DE FELICITACIONS
INDIVIDUALS I CONDECORACIONS A DIVERS PERSONAL DE L'AJUNTAMENT
D'OLOT
Núm. de referència : X2018006540
Núm. expedient: RH212018000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte del decret de 9 de març de 2018 de lliurament de felicitacions individuals
a divers personal de l’Ajuntament d’Olot, de lliurament de condecoració amb una
medalla de bronze amb distintiu blau al mèrit policial als agents César David Martin
Alonso, Àngel Vallmajó Planiol i Marc Ventura Carrera, i de lliurament de la
condecoració especial amb una medalla de bronze amb distintiu blau al mèrit policial al
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treballador Joan Domènech Cels.
L’Alcalde presenta conjuntament els punts 5.3 i 5.4. Demà celebrem la festa de la
Policia, i és habitual que fem tot un seguit de lliurament de felicitacions individuals a
divers personal de l’Ajuntament, policies. Ho fem a través d’un Decret d’Alcaldia però
ens ha semblat interessant donar-ne compte.
El Ple es dóna per assabentat.
5.4. - DONAR COMPTE DE LA FELICITACIÓ AL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA
DE L’ABP GARROTXA I LA CONCESSIÓ D’UNA MEDALLA DE BRONZE AL
MÈRIT POLICIAL AL SERGENT DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA DE L’ABP
GARROTXA
Núm. de referència : X2018007086
Núm. expedient: SG042018000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 14 de març de 2017, pel qual, d’acord amb
l’informe de la Policia Municipal:
-

Es felicita al Cos de Mossos d’Esquadra de l’ABP Garrotxa, pel dispositiu
muntat durant la nit del 10 de març de 2017 per localitzar als autors de
nombrosos robatoris que patien empreses de la ciutat d’Olot i de la resta de la
comarca. El dispositiu compost per diversos patrulles va detectar el vehicle
amb els sospitosos i després d’una complexa persecució els sospitosos van ser
detinguts i després de les diligències practicades van ingressar a presó.

-

S’atorga una medalla de bonze al mèrit policial al Sr. Narcís Vidal Vidal,
sergent del Cos de Mossos d’Esquadra, per la seva brillant trajectòria
professional com a comandament responsable de diverses unitats de l’ABP
Garrotxa, i que amb el seu eficaç treball i dedicació ha vetllat aquests darrers
20 anys per la seguretat ciutadana a la ciutat d’Olot.

El Ple es dóna per assabentat.
6.1. - DETERMINAR EL NOMBRE DE PERSONAL EVENTUAL I FUNCIONS
Núm. de referència : X2018007009
Núm. expedient: SG012018000006

Vist l’article 104 bis de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local en la redacció donada
per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, que fixa els límits del nombre de personal eventual atenent al
número d’habitants del municipi i establint que el personal eventual s’ha d’assignar
sempre als serveis generals de les entitats locals en la plantilla dels quals apareguin
consignats.
Vist l’article 22 del mateix text normatiu que atribueix al Ple la competència per
determinar el número i règim del personal eventual.
Vist l’acord de Ple de 2 de juliol de 2015, modificat per l’acord de Ple de 23 de
novembre de 2017, pels quals es determinava el nombre de personal eventual i
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funcions, i s’acordava la creació dels llocs de treball de Gerent, Cap de premsa i Cap
de Gabinet d’Alcaldia.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Crear com a lloc de treball que cal ser desenvolupat per personal eventual, de
confiança o d’assessorament especial, el que es relaciona, amb la denominació,
dedicació i funcions que hi figura.


Direcció Residència Faber. Adscrit als Serveis Generals, Àrea d’Alcaldia, integrat
en el grup A, subgrup A1 amb jornada de 37,5 h. setmanals i unes retribucions
brutes anuals de 31.264,38 €
Funcions:
a) Preparar la documentació necessària amb la col·laboració dels serveis jurídics
de l’Ajuntament per mantenir el conveni del servei de Residència d’Arts, lletres i
humanitats d’Olot, Faber.
b) Dirigir l’execució del desenvolupament del projecte.
c) Planificar els aspectes funcionals i operatius que se’n derivin.
d) Elaborar projectes i programes d’activitats específiques a realitzar.
e) Coordinar els recursos disponibles i les activitats vinculades a l’actuació de
Faber.
f) Representar a l’Ajuntament d’Olot com a màxim responsable de Faber en el
més ampli ventall d’àmbits nacionals i internacionals.
g) Gestionar les xarxes relacionals amb altres centres de les mateixes
característiques del seu àmbit, centres d’ensenyament o de divulgació cultural,
tant en els circuits nacionals com internacionals.

Segon.- Per Decret d’Alcaldia es nomenarà el personal eventual per cobrir aquesta
plaça.
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP i en el Tauler d’edictes de la Corporació, Seu
electrònica.
Quart.- Publicar semestralment en la seu electrònica i en el BOP el nombre de llocs de
treball reservats a personal eventual i el President n’informarà trimestralment al Ple, de
conformitat d’aquestes previsions.
Presenta la proposta el Sr. Berga. El que portem a la seva aprovació seria la creació
d’aquesta plaça de personal eventual. Saben que l’Ajuntament podria tenir fins a set
persones amb una contractació en règim eventual, en aquest moment tenim tres
persones i ens trobem amb el cas que la Residència Faber, la seva direcció, el Sr.
Francesc Serés, que ocupa la seva plaça tot i que va passar pel procés de selecció, un
concurs amb tot el rigor possible, només se’l podia contractar per aquestes limitacions
que tenim des del 2012, en règim d’obra i servei. Això saben que finalitza als tres anys,
no és possible allargar-ho més i ens sembla que la manera més transparent i normal
de continuar comptant amb els seus serveis, passa per ocupar una d’aquestes places
eventuals que acabaria al mateix temps que acaba aquest mandat de l’equip de
govern actual, és a dir que acabaria el maig de l’any que ve.
Aprofito per fer una mica una breu repassada, ja que tractem aquest tema, del que ha
significat la Residència Faber durant els seus primers dinou mesos de funcionament,
estem parlant de poc més d’un any i mig. La veritat és que s’han complert
sobradament les expectatives que ens havíem proposat, els objectius que ens havíem
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fixat, com el d’atraure talent a la ciutat, el de tenir un projecte innovador i d’aportació
perquè és un projecte amb caràcter nacional, no és només un projecte local; que fos
una eina de relacions internacionals, teníem diversos estudis que situaven un
problema a la nostra ciutat aquesta manca d’internacionalització que tenim amb la
resta del món, probablement per motius geogràfics s’explica aquesta situació; de
retorn sociocultural i de projecció de la ciutat, no només cap al país sinó també cap a
l’exterior.
He de dir que hem establert relacions de col·laboració amb moltíssimes institucions
durant aquest any i mig: relacions permanents amb la Universitat de Girona, la
Universitat Ramon Llull, la Universitat Autonòma, el PEN català; hi ha aliances de
treball amb moltíssimes escoles i instituts, per descomptat, no només els de la
comarca que aquests hi són tots, la llista és molt llarga –el Garrotxa, el Montsacopa, el
Bosc de la Coma, el Petit Plançó, el Cor de Maria, l’Escola Pia, escoles com el
Malagrida, l’Escola Oficial d’Idiomes– però també amb altres instituts de Figueres, de
Banyoles, de Vic; i diversos treballs que han realitzat els residents aprofitant que
estaven allà, que han tingut després una presència a la ciutat, com per exemple al
Festival Sismògraf. En total durant aquest any i mig han passat per Faber 103
residents en estades llargues, és a dir les estades habituals que acostumen a ser
d’unes dues setmanes, i 47 residents més en estades de curta durada, estem parlant
per tant de 150 residents que ens han visitat durant aquest any i mig. Han passat per
Faber residents dels cinc continents i de països com Canadà, Estats Units, Mèxic, El
Salvador, Perú, Argentina, Brasil, Cuba, Algèria, Zimbabwe, Iran, Iraq, Israel, Malàsia,
Corea del Sud, Austràlia, Rússia, Lituània, Hongria, Finlàndia, Suècia, Polònia,
Alemanya, Itàlia, França, Irlanda, Ucraïna, Àustria, el Regne Unit; la llista és llarga. I
hem fet diverses residències, tres han estat d’humanitats, dues residències han tingut
de fil conductor les matemàtiques, dues de dansa, una l’hem dedicat al periodisme,
una altra a les creences religioses aprofitant que estàvem treballant el dret civil de
llibertat de creences, una altra als estudis feministes –aquesta va tenir molt d’èxit i la
repetirem aquesta tardor perquè ens van quedar moltes coses al tinter–, una dedicada
a l’urbanisme de les ciutats mitjanés com la nostra, sobre quin paper hauran de tenir al
futur; hem tingut també una residència de hackers d’informàtica; una d’energies
renovables que ara mateix ha acabat; properament en començarem una dedicada a la
pedagogia i després d’aquesta i abans d’arribar a l’estiu en tindrem una altra dedicada
a la robòtica, perquè la residència s’està connectant amb grups d’interès de la ciutat
que demanen residències específiques i és el que intentem atendre. En total s’han fet
116 activitats a Olot, 60 de les quals s’han fet en escoles i instituts; s’han fet en
diversos idiomes: en català, en castellà, en anglès, en francès, en alemany, en rus. I
no destacaré, perquè ara m’allargaria excessivament, cap d’elles, però realment se
n’han fet de molt interessants. Ara per exemple, recordo fa quinze dies, que els
estudiants de matemàtiques dels nostres instituts se’ls va proposar, aprofitant una
estada de residents matemàtics que provenien de tot el món, si volien participar en
una gimcana matemàtica, aquests matemàtics els plantejaven problemes i els havien
d’anar resolent, i 14 dels nostres millors estudiants que hi van mostrar interès es van
passar tot un dissabte convivint amb aquestes matemàtics a la residència.
Tot això ha estat possible gràcies a només dues persones, la Residència funciona amb
el seu director i amb una tècnica que l’ajuda, estem parlant d’una estructura mínima, i
a més a més un tema que no és menor, en ser un projecte nacional i comptar amb el
reconeixement de la Generalitat com un projecte estratègic a nivell de país, actualment
el 46% de finançament de la Residència prové de la Generalitat. A més que estem
treballant ja en aquest moment amb la possibilitat d’incorporar esponsorització pública
o privada, volem millorar encara que el finançament sigui superior. La veritat és que
estem molt contents de la direcció i ens sembla totalment justificat que fem aquesta
contractació, que creem aquesta plaça perquè avui el que fem és crear aquesta plaça,
després serà a través d’un decret quan haurem de contractar la persona per aquests
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tretze o catorze mesos que queden fins que acabi el mandat, i serà el govern següent
el que decidirà si dóna continuïtat a aquest projecte o no.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres votarem
favorablement a aquesta proposta, perquè entenem com molt bé ha dit el Sr. Berga,
que és un projecte nacional, però també té molta repercussió a la ciutat d’Olot i un dels
aspectes que almenys a mi em sorprèn favorablement també és que això hagi pogut
estar possible, que es pugui dur a terme amb una ciutat com Olot, de la nostra
dimensió, quan això semblaria que es pugui dur a terme a ciutats més grans. I també
aprecio i entenc que part del mèrit, a part dels responsables polítics, són de les
persones que estan al capdavant d’aquest projecte. I sovint quan han passat per
aquest Ple les memòries o les activitats que fan, les hem valorat molt positivament.
Per tant, encara que s’hagi hagut de trobar aquesta solució, no gaire ortodoxa potser,
com hauria de ser, però entenc que l’important és trobar una solució a aquest petit
problema i com he dit al començament votarem favorablement la proposta.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Per a nosaltres
Faber és un projecte que és de l’equip de govern, nosaltres pensem que és un
projecte elitista, també pensem que altres prioritats hi ha a Olot, com per fer un tipus
de projecte així; prioritats d’habitatge, barri vell, piscina coberta, o l’altre dia al Consell
escolar que parlàvem de la igualtat d’oportunitats dels infants d’Olot, estiguessin
cobertes, potser ens ho podríem plantejar. Però nosaltres, ara mateix no és un
projecte que creiem prioritari com a ciutat, i a més a més per ser coherents amb el
tema de personal eventual, que sempre hem votat en contra, votarem en contra.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també com sap, no
som partidaris d’aquest projecte. En tot cas una mica en la línia de la CUP pensem
que a la ciutat hi ha molts dèficits encara per cobrir, per tant és un projecte interessant,
evidentment, el regidor ho ha defensat molt bé, el company d’OeC també ha dit que hi
estava d’acord, però nosaltres pensem que hi ha altres projectes a la ciutat més
interessants i que no arribem amb el pressupost, com després veurem quan parlem de
la liquidació del pressupost de l’any 2017, que evidentment falten diners per poder
cobrir tots els serveis de la ciutat.
Per tant nosaltres en aquest cas entenem que és un projecte de l’equip de govern, no
posarem pals a les rodes i en aquest cas ens abstindrem perquè pensem que sí que
és veritat que és un projecte que funciona i que funciona bé, i per tant volem donar un
vot de confiança, en aquest sentit, amb la nostra abstenció.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. El nostre grup quan
es tracta de càrrecs de confiança de l’equip de govern hem votat en contra, sempre,
en aquesta legislatura i l’anterior. És veritat que entenem que en aquest cas és un cas
especial, i així ens ho ha fet arribar el regidor, que ens trobem amb una problemàtica,
per dir-ho d’alguna manera de recursos humans, i això està bé recordar-ho, aprofitant
aquest cas, que el Sr. Montoro ens té collats i té collats els ajuntaments perquè no
tinguin cap tipus de mobilitat en cap tipus de projecte, sigui cultural o sigui d’educació,
o sigui de qualsevol altre tipus i llavors això provoca que puguin succeir aquestes
situacions.
Nosaltres entenem que potser també hauria estat bé plantejar-ho des de bon
començament, però entenem que potser el que ara és important és, si no hi ha cap
més opció de solucionar-ho laboralment. Nosaltres ens abstindrem en el sentit de
donar-hi suport, però com deia, en ser càrrecs de confiança de l’equip de govern, per
això el motiu de l’abstenció recordant que ERC quan es va presentar aquest projecte
aquí al Ple hi vàrem donar el nostre suport, i em sembla que és un projecte positiu per
a la ciutat; també em podria estendre amb l’opinió de Faber, però entenc que avui no
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estem concretament parlant de Faber sinó fent un tema més de recursos humans.
Intervé l’Alcalde. La primera cosa és valorar que el Sr. Serés, director de la Residència
Faber, que crec que està fent una feina fantàstica. Algun dia he anat a dinar amb ell,
amb la gent que està allà i jo crec que és una persona que es mereix sobradament la
confiança per continuar tirant endavant aquest projecte, que probablement també és
d’aquelles persones que podria triar la feina a qualsevol lloc del món, o de Catalunya o
de l’àmbit que vulgui, però que decideix quedar-se aquí a casa nostra, treballar amb
nosaltres, i està fent amb una estructura mínima un projecte més que interessant per a
la nostra ciutat. Jo coincideixo amb el Sr. García també en dir, això probablement
moltes altres ciutats amb molta més capacitat que nosaltres voldrien tenir un projecte
com aquest; nosaltres el tenim arrencat, el tenim consolidat, parlis amb qui parlis de
les escoles, de qualsevol de les universitats, tothom et reconeix que és un gran
projecte i que s’està fent una gran feina i per tant, crec que el seu director mereix tota
la nostra confiança i tot el nostre recolzament perquè continuï tirant endavant aquest
projecte, que ens aporta com a ciutat coses molt positives. Probablement intercanvis
d’estudiants, intercanvis que no seriem capaços de poder oferir als nostres estudiants
ni enviant-los lluny i en canvi aquí ho tenen molt proper. I a més que situa Olot i la
comarca de la Garrotxa al mapa, en els comentaris de persones que sobresurten en
els seus propis àmbits de treball, i que coneixen Olot i coneixen la Garrotxa i
normalment quan parles amb ells, et parlen bé del nostre paisatge i de molts altres
valors.
Per tant jo crec que és un projecte molt positiu que ens aporta moltíssimes coses a la
ciutat, que el Sr. Serés mereix tota la nostra confiança perquè sincerament ho està fent
molt bé, i hem de fer aquí una mica de comèdia, per dir-ho així, per no fer el que ell es
mereixeria que és que li féssim un contracte amb totes les de la llei. Estem “bajo el
imperio de la ARSAL” i hem de fer aquestes coses. Però nosaltres no tenim el més
mínim dubte que és una persona d’absoluta confiança. I a més felicito també el Sr.
Berga, ideòleg del projecte.
I ho portarem només fins a final de mandat, que hi hagi un altre equip de govern aquí
que valori què vol fer amb aquest projecte i què vol fer amb aquest director. Però crec
que és de justícia posar sobre la taula tots aquests raonaments i agrair tant l’abstenció,
com el vot favorable, perquè això permetrà aprovar continuar tenint el Sr. Serés amb
nosaltres.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (9
PdeCAT - DC, 1 OeC), 3 vots en contra (CUP), i 7 abstencions (5 ERC, 2 PSC).
6.2. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2018007032
Núm. expedient: SG052018000004

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, dóna compte
que:
A març de 2018, l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que estableix l’article 104 bis de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
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Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, tal com recull el següent quadre:
Personal eventual màxim
segons art. 104 bis

7

Personal eventual contractat
a març de 2018

4

Adscripció

Serveis Generals

Presenta la proposta l’Alcalde. Ho ha dit abans el Sr. Berga, va passant pel Ple cada
tres mesos: tenim dret a tenir set persones de confiança, en aquests moments són
tres, més el Sr. Serés que l’incorporarem d’aquí a pocs dies, seran quatre, per tant
encara estem lluny del nostre sostre en quant a personal de confiança.
El Ple es dóna per assabentat.
7.1. - PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA INTEGRAL D'ACCIONS DE MILLORA
(PIAM) DEL NUCLI ANTIC D'OLOT
Núm. de referència : X2018007465
Núm. expedient: IM072018000001

El Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) és el full de ruta per a la regeneració
urbana integral del Nucli Antic. És un programa d’actuacions que es desenvoluparà a
partir del 2018 i a llarg termini amb la finalitat de resoldre les problemàtiques del centre
històric d’Olot i aprofitar les seves potencialitats.
El PIAM s’ha desenvolupat en quatre fases: una primera fase de PREPARACIÓ que
va tenir lloc entre abril i maig de 2017 on es va organitzar el calendari, es van
constituir els
tres
espais
de participació
permanents
(Grup
Motor,
Grup Interdepartamental i Taula Política) i es va elaborar el "Document Marc"; una
segona fase d'IMPULS PARTICIPATIU que es va desenvolupar del juny a l'octubre de
2017 on es va realitzar l'anàlisi tècnic integral (habitatge, mobilitat, espai públic,
activitat econòmica...), es va portar a terme accions i espais de participació ciutadana
(amb més de 400 persones i més de 1.600 aportacions) i es va redactar el "Diagnòstic
participatiu"; una tercera fase anomenada ACCIONS DE MILLORA que va tenir lloc de
novembre de 2017 al març de 2018 on s'ha portat a terme la redacció del PIAM amb
39 propostes d'actuacions distribuïts en les 3 directrius estratègiques; i una última fase
de TANCAMENT I SEGUIMENT on es porten a terme la implantació de mecanismes
de seguiment i s'acorden els projectes catalitzadors que es portaran a terme durant el
2018.
El que es porta a aprovació és el document del PLA INTEGRAL D'ACCIONS DE
MILLORA DEL NUCLI ANTIC D'OLOT que conté 3 directrius prioritàries (viure al Nucli
Antic, nova centralitat al Nucli Antic i reconèixer el Nucli Antic), 12 línies estratègiques i
un total de 39 propostes d'actuacions que recullen un centenar d'accions de millora a
desenvolupar en els propers anys. El PIAM és un document de consens que ha rebut
el suport formal d'11 entitats i associacions: Associació de Comerciants d'Olot,
Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, AOAPIX, Associació de Veïns i Propietaris del
Nucli Antic, Col·legi d'Arquitectes Garrotxa - Ripollès, Els Catòlics, Escola d'Art i
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Superior de Disseny d'Olot, Esplais de la Garrotxa, La Iera (Associació de creadors de
la Garrotxa), Núria Social i Orfeó Popular Olotí.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següent acord:
Únic.- Aprovar el Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic d'Olot, un full
de ruta per a la regeneració urbana integral del Nucli Antic de la ciutat que es
desenvoluparà a partir del 2018 i a llarg termini amb la finalitat de resoldre les
problemàtiques del centre històric d’Olot i aprofitar les seves potencialitats.
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Abans d’exposar, recordaran que en una reunió
dels grups municipals vàrem comentar que seria interessant fer una aprovació inicial
del document, jo no vaig recordar dir-ho a la Secretària, per tant si els hi semblés bé,
faríem avui aprovació inicial, el podem exposar; de fet està penjat ja a la web, però
podríem fer exposició pública per si algun ciutadà o algú vol fer alguna al·legació o
proposta que ho pugui fer.
També abans de començar potser donar una mica de formalitat avui a l’acte
d’aprovació del PIAM, de fet és un document que no era necessari que el portéssim al
Ple però també ens va semblar a tots els grups municipals que era millor fer aquesta
aprovació formal. Per tant, sí que avui és un dia important per a la ciutat, especialment
per al barri del nucli antic perquè ens dotem d’una eina, d’un nou instrument que ens
ha d’ajudar a millorar el nostre centre històric. Igual com dic això, que és un dia
important, també crec que avui comença la feina de veritat; hem treballat molt durant
aquests mesos però a partir d’ara ens pertoca portar a la pràctica totes les accions i
tots els projectes que hem estat plantejant durant aquests mesos.
No repassaré el document ni totes les accions perquè el tenen vostès, de fet hi han
treballat molt, també molts de vostès hi ha treballat, el vàrem presentar dilluns; però sí
que m’agradaria destacar cinc característiques del document o del procés que hem fet,
que em sembla que són interessants:
- La primera, que ha estat un procés molt participat, hi ha participat moltíssima
gent, de fet una mica més de 1.500 aportacions, entitats, associacions,
ciutadans a nivell individual, els grups polítics; per tant realment el PIAM és de
totes aquestes persones i de totes aquestes entitats que hi han participat.
- La segona, que és un document també molt transversal. Crec que és una
qualitat no només del document, sinó del procés, hi ha accions i propostes que
són responsabilitat de les diferents àrees de l’Ajuntament; hi ha accions,
pensades també per diferents col·lectius de la ciutat i també hi ha projectes per
diferents sectors: es parla molt d’habitatge –com ja ens semblava que havia de
ser– però es parla de promoció, es parla d’educació, es parla d’espai públic, de
serveis socials, de via pública. Per tant aquesta transversalitat ens sembla que
també garanteix que els projectes que fem seran projectes més encertats, i
sobretot, que podran encertar més d’un repte a la vegada quan els implantem.
- Una tercera característica, diria que és un document àmpliament consensuat,
ja ho vaig dir dilluns i ho repeteixo: aquest no és el PIAM de l’equip de govern,
tampoc podem dir que sigui el PIAM només d’aquest Ajuntament, sinó que és
el PIAM de totes les persones que hi han volgut participar, que se l’han sentit
seu, que han fet propostes; dilluns vàrem veure les entitats que han volgut
signar aquest document, per tant, per tota la gent que hi ha participat. I això
també ens sembla que garanteix la continuïtat d’aquest projecte.
- La quarta característica és que és un document també tècnicament molt ben
fet. Jo vull aprofitar també avui per agrair a la gent de Paisaje Transversal –de
fet ens acompanya la Consol, que ha volgut ser aquí amb nosaltres– tots els
tècnics municipals amb la Sra. Judit Reixach al davant, amb el Gerent, i de
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totes les àrees perquè totes les propostes són propostes que són possibles,
tècnicament pensades i que sobretot crec que s’adeqüen bastant a la realitat
del municipi d’Olot, per tant, em sembla que també tècnicament s’ha fet una
bona feina.
- I finalment, destacar que aquest Pla ha generat un sentiment que també jo crec
que necessitava la ciutat, i sobretot el barri vell, que és un sentiment de
confiança. Ha generat uns mesos en què la gent que hi viu i la gent que hi
treballa ha tornat a sentir confiança i orgull, en molts moments, del centre de la
ciutat. Aquest PIAM em sembla que també és un missatge clar per als veïns,
propietaris, comerciants, l’Escola d’Art, a tota la gent que hi viu o que treballa al
centre de la ciutat, un missatge de confiança en el nucli antic, que demostrem
que és important, que el tenim en compte i que estem disposats no només
l’Ajuntament sinó actors privats, propietaris, actors públics, que aquest barri no
quedi enrere respecte d’altres barris de la ciutat.
Per acabar agrair-los –l’agraïment que vaig fer dilluns– a tots els grups municipals per
l’actitud que han tingut durant el procés; hem treballat en el grup polític de manera molt
propositiva i molt honesta. Jo crec que hem estat capaços de posar-nos d’acord en un
tema important, i crec que cal destacar-ho perquè no sempre és així en tots els temes,
ni tampoc en totes les ciutats. I per tant, crec que en aquest sentit s’ha de posar en
valor la feina que han fet tots els grups municipals.
I acabar amb una frase que va dir, em sembla que va ser la Consol dilluns, que va dir
que moltes ciutats tenen nuclis antics amb reptes, però que hi ha molt poques ciutats
que tinguin nuclis antics amb plans, amb propostes. I nosaltres hem de dir que a Olot,
per sort, tenim ja dos barris amb unes propostes de PIAM; dos barris que estan
pensats, que estan planificats, i crec que aquests plans, de fet, ja estan donant
resultats positius a Sant Miquel i crec que també en pocs mesos començarem a veure
millores al centre de la ciutat i que donaran els fruits esperats.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Ens afegim a la felicitació que
ha fet el regidor a l’equip de Paisaje Transversal per la bona feina que han fet.
Dir que donem el nostre suport, com ja vàrem manifestar amb la signatura del
document l’altre dia, a aquest PIAM del nucli antic, i dir que el fem nostre. Considerem
que és un bon projecte; hi ha hagut, com ja s’ha dit, una molt bona participació de tots
els actors implicats; crec que s’ha generat un altíssim consens tant a l’hora de fer una
diagnosi i detectar els problemes, com amb les propostes finals que ara tenim en el
document. Un document que nosaltres considerem que és viu; és a dir, ara hi ha una
sèrie de propostes, estem en un entorn econòmic i social determinat, però aquest
PIAM va molt enllà per donar solucions a tots els problemes que té, per tant la realitat
social i econòmica, és a dir l’entorn, pot variar bastant. Per tant en ser viu vol dir que
potser hi haurà coses que la seva prioritat o la seva dimensió, poden canviar amb el
temps.
Hi ha un petit desacord al qual hem fet esment sempre, tant amb aquest PIAM com
amb el de Sant Miquel, és amb aquesta quantitat pressupostada de 150.000 euros
anuals, que pensem que és escassa. Entenem que no són només aquests 150.000
euros, com l’equip de govern s’encarrega de recordar-nos: les actuacions a l’Escola
d’Art, l’espai de coworking que ara s’obrirà, suposo que amb el tema de la Biblioteca
depén de com acabi decantant, si és un espai o dos també jugarà un paper important.
Dic això perquè ja entenc que no són només aquests 150.000 euros, que són altres
actuacions que també incideixen. Però de totes maneres considerem que aquesta
quantitat hauria de ser més important. I sobretot perquè tenim –potser ens
equivoquem– la intuïció que calen projectes potents i ràpids en el temps, perquè si no,
com que això està molt dilatat en el temps, si no hi ha unes actuacions amb una certa
visibilitat i d’una manera molt immediata, és possible que aquesta il·lusió que s’ha
generat en aquests moments pugui decaure. I si decau en el sector privat que s’ha de
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comptar d’una manera important perquè facin unes inversions, em sembla que ens
anirà molt malament. Per tant una mica la importància de generar aquesta visibilitat
ràpida.
M’agradaria fer una petita reflexió també: hi ha una situació, s’ha fet un procés i ara
tenim unes propostes, però a vegades també caldria pensar una mica per què hem
arribat aquí. Ho dic per no tornar a repetir les mateixes situacions. És a dir, per ser
conscients de la gravetat del problema, només cal donar una xifra: el 50 % dels
habitatges estan buits. Això és gravíssim. I això ha passat després d’equips de govern
de diferent color polític, no és només una orientació política; hi ha hagut un pla de
barris amb una inversió importantíssima en aquesta zona d’Olot, i continuem tenint una
situació molt greu. El mateix que al barri de Sant Miquel, que ja s’està començant a
revertir, d’alguna manera. I una petita dada: jo suposo que no és casual, que salta a la
vista, és que són dues de les zones d’Olot on viu la gent més modesta d’Olot. I em
permeto fer la reflexió que no estic segur que si això hagués passat en altres zones
d’Olot no s’hagués actuat més ràpidament. I l’altra reflexió té a veure amb que per
arribar aquí, em sembla que si hi hagués hagut associacions de veïns més
revidindicatives potser les actuacions dels equips de govern s’haurien produït abans
en el temps, i no s’hauria trigat tant. Entenc jo que per factors de política que superen
la local, la catalana en el tema nacional, el 8 de març vàrem veure l’altre un exemple;
em sembla que està canviant, l’únic que a mi em sembla que aquesta més gran
mobilització de la gent davant dels problemes, cal que aterri amb els problemes de
ciutat locals. I que per tant quan es donen certs problemes, la gent es mogui,
reivindiqui, pressioni els diferents governs i administracions abans d’arribar a
situacions, que com he dit abans em semblen gravíssimes i que s’hi haurien hagut
d’actuar abans.
De totes maneres, sí al PIAM i sí volíem amb aquesta petita reflexió reivindicar una
mica associacions de veïns més potents, més fortes, més reivindicatives, per evitar
haver d’actuar a vegades tard i no gaire bé.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres en relació al
PIAM, com ja se’ns ha demanat el posicionament de la CUP, si hi votàvem a favor o
no, nosaltres sabeu, ja us ho hem explicat, que votarem a favor del document,
d’aquest document marc, que entenem, se’ns ha dit –tant l’equip de govern, el Sr.
Vayreda, com els tècnics de Paisaje Transversal– que és un document que vol ser un
full de ruta, un document que marqui les línies cap on hem de començar a treballar
enfocats al barri vell. En aquest sentit nosaltres vàrem demanar d’aprovar avui al Ple el
document i no les accions, perquè ens sembla que si bé el document amb les accions
temporalitzades indica que hi ha moltíssimes accions que no es poden fer en un any i
mig, que és el que els hi queda per governar a l’Ajuntament en funció del que passi
d’aquí a un any i mig, però que d’entrada els hi queda un any i mig; és veritat que és
un document que va molt més a llarg i termini, i per tant parla d’accions de vuit i fins i
tot deu, i probablement més anys. I per tant que era important que hi estiguéssim tots
d’acord, perquè era un document ambiciós, amb unes accions ambicioses i importants
que s’havien de fer al nucli antic, i que per tant el que calia era mostrar una coherència
i anar tots junts de cares a enfocar-ho de forma col·lectiva, i sobretot perquè si d’aquí a
un any i mig vostès no hi són i hi som nosaltres, per exemple, poder agafar el relleu i
poder continuar, i poder continuar de la manera com ens sembli que hem de continuar.
En aquest sentit, per això les accions no les aprovem perquès són les seves accions,
són les seves prioritats, consensuades o com vulguin dir-ho, però no són les nostres. I
per tant, aprovem el document marc però no aprovem les accions.
I l’aprovem amb un sentit de responsabilitat, perquè entenem que hi ha hagut un
esforç important, que hi ha hagut una feina de Paisaje Transversal tècnicament molt
bona; que hi ha hagut una participació de moltes associacions, entitats i persones que
s’hi han implicat, i això no és en va, això no és de rebut, vull dir que cal agrair el que
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s’ha fet i que a més a més tampoc farem que si d’aquí a un any i mig ens trobem
governant a l’Ajuntament, agafar aquest document i posar-lo al calaix i dir que això no
va amb nosaltres. No, si s’ha fet una feina, s’ha de continuar amb aquesta feina i s’ha
de tirar endavant. En aquest sentit, sí que aprovem aquest document marc.
Probablement si la CUP l’hagués hagut de fer, no l’hauria fet així, també és veritat. Si
haguéssim hagut de fer un PIAM en el seu moment, potser no hauríem fet un PIAM,
potser hauríem fet unes altres accions i d’una altra manera, però si hi és, no el votarem
pas en contra; votarem a favor.
El que sí nosaltres vàrem demanar era que avui al Ple faríem aquest acte. Com ha dit
el Sr. Vayreda, no calia portar-lo al Ple, però s’ha volgut portar al Ple per donar-li
aquesta importància i consistència de cara a tots els partits. Per tant volem deixar molt
clar que aprovem el document, el que no aprovem és l’acte que es va fer el dilluns
amb la signatura, que nosaltres no vàrem pujar a signar-la, perquè la nostra presència
en l’Ajuntament és al Ple, i als plens és on ens expressem i on donem la nostra opinió,
i per tant, a partir d’aquí, si hi ha algun acte i alguna firma és post Ple, no pre Ple. Si
l’acte es va fer per donar una sensació als veïns, que ens sembla molt legítim, només
faltaria perquè les accions del PIAM les han portat vostès i les han anat dissenyant
vostès, una acció més era presentar-ho als veïns, perfecte. Però en tot cas era una
acció que es feia amb els veïns, conjuntament amb els veïns i que entitats, veïns i
tothom qui hi havia participat venien a firmar; no els grups polítics, per això nosaltres
no ens vàrem veure ni representats, ni vàrem voler firmar el document, i encara que
l’Alcalde ens agraís, que va fer un agraïment públic als partits polítics, l’agraïment
l’haurà de fer avui, i no pas dilluns, perquè nosaltres dilluns no vàrem obrir boca. En el
sentit que no vàrem firmar, quedava claríssim doncs que no volíem aprovar una cosa
prèviament a que no passés pel Ple. Si hi ha un Ple passa pel Ple, l’aprovem i llavors
pugem a l’escenari, on faci falta; potser, probablement no farà falta. En tot cas,
aquesta era una mica la prèvia que volíem deixar clar la CUP.
En aquest sentit i pel que fa al PIAM som prou constants i insistents. Sí que ens
agradaria, però, que hi hagués una mica també una part crítica de les accions que
s’exposen al PIAM o del document en sí. A nosaltres ens sembla, fent una mica de
reset històric els dos anys i mig que portem aquí, que l’alarma del barri vell nosaltres la
vàrem aixecar ja sobretot l’any passat quan hi va haver un esfondrament del teulat
d’un habitatge. En aquell moment era a l’abril i recordo que varen ser unes sessions
bastant tenses aquí al Ple, demanant si us plau que calia posar remei, i que calia si us
plau unes accions valentes i contundents i ens hi vàrem posar molt ferrucs. He
recuperat el document que en aquell moment vàrem fer i fins i tot vàrem fer una roda
de premsa, i en aquella roda de premsa del 14 d’abril, la CUP ja proposava unes
accions. I ara no vull semblar pretensiosa, però les accions que proposàvem són les
que recull el PIAM, pel que fa a habitatge, ni més ni menys. I les vàrem presentar a
l’abril i no vàrem haver de fer gaires estudis. Què vull dir amb això? Que era claríssim
que teníem un problema al barri vell, i que el problema era habitatge. I que aquest 50
% de pisos que estan buits refermen que el problema és habitatge. I que això va
provocar una alarma social, i en algun moment se’ns va dir alarmistes i se’ns van dir
moltes coses, perquè realment calia resoldre-ho i l’Ajuntament es va posar les piles, i
va dir, ep, doncs anem a fer un Pla Integral, un PIAM que recull el problema de
l’habitatge i que en els diagnòstics que es fan l’habitatge és el problema més persistent
és cert; això les dades ho diuen i no es poden negar. Però que les accions responen a
habitatge, no, no totes. Amb bona voluntat probablement, seva, que no és l’únic tema i
que al barri vell hi conflueixen molts temes; probablement, però sí que el pal de paller
és habitatge. I aquesta és la postura de la CUP i aquest seria el PIAM de la CUP, i
això ja ho dèiem el 14 d’abril de l’any passat, sense massa estudis. Per tant ens
sembla que cal començar per aquí, per tant les nostres accions del barri vell serien
habitatge, només i exclusivament consolidar, arreglar un problema estructural, i a partir
d’aquí la vida flueix, la vida s’hi fa, els comerços s’ocupen, la gent viu al barri vell, s’hi
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fan activitats i anem a analitzar l’espai públic. Però si no arreglem l’eix, la columna
vertebral d’aquest cos, que és habitatge, ens sembla que tota la resta és una mica de
maquillatge, i perdoneu que ho digui així. En aquest sentit ens sembla que el PIAM
recull la problemàtica de l’habitatge, però no en les accions que vostès han optat; han
optat per unes accions que a més a més demostren i denoten allò que no s’ha fet,
perquè si es llegeix el PIAM, amb els deures que no hem fet hi ha molta feina que no
s’ha fet i que podria haver estat feta, i que hauria d’haver estat feta; vostès porten
quatre i tres, set anys, i que no han fet. Hi havia un Pla de barris, que això que diguin
que és l’únic Pla de barris; el Pla de barris quan hi havia el partit socialista també era
un Pla de barris i per tant també anava a resoldre aquests problemes. I una de les
accions d’aquell Pla de barris era agafar una illa, que ara hem agafat la illa de la
Lliberada Ferrarons, però era agafar una illa i veure quina possibilitat teníem de
canviar els habitatges, perquè són habitatges del segle XV i ara estem al segle XXI, i
per tant al segle XV es vivia d’una manera, al XVI quan es va refer tota la part
moderna d’Olot, i al XXI vivim d’una altra. I per tant amb 30 m2 ni respirem, ens falta
llum. Llavors s’agafava una illa, es buidava per dins –una mica la feina que va fer
l’arquitecta Itziar González amb alguna d’aquestes illes– i es feia habitable. Per tant els
arquitectes van venir a unes jornades d’habitatge i ho van dir: ens proposem, ens
oferim, per fer un Pla pilot, per veure si són possibles aquestes illes; això ja venia del
Pla de barris. I evidentment això val molts diners, però és clar que val molts diners
arreglar l’estructura d’un nucli antic, que no només el problema rau a Olot, és una
problemàtica en moltíssimes ciutats i en molts municipis. El PIAM queda curt en tema
d’habitatge, i en això sí que volem ser sincers, però si nosaltres agafem les regnes
d’aquest Ajuntament d’aquí a un any i mig, evidentment serà el focus, ens quedarem al
D1.1.1; vull dir, no desplegarem la resta d’accions perquè ens sembla que és aquí on
hem de començar, justament. En les Jornades que van fer d’habitatge, perquè sabien
que era un tema que insistiríem, ja la CUP en organitzar unes prèvies de les que va
organitzar el PIAM, i ja es va dir que la funció social de l’habitatge era importantíssima,
que l’administració pública tenia l’obligació de resoldre aquesta funció social i que hi
havia mecanismes legals per poder-ho fer. En les Jornades d’habitatge que vàrem fer,
vàrem portar l’exemple de Saragossa: porten vint anys; i l’exemple de Barcelona, que
a més a més allà també hi ha unes altres problemàtiques, buscant maneres –
masoveries–, buscant alternatives, a part de tot un tema de turisme que tenen immens.
Doncs evidentment que nosaltres, vint anys, és que només comencen, d’aquí a vint
anys ja el tindran ben arreglat tot. Comencem i per tant ens sembla que això és la
base, el fonament. Portem any 1, any 2, Saragossa van tardar vint anys i encara hi
estan treballant. I evidentment en Jon ens deia: no us centreu només en habitatge,
perquè habitatge pivota, però pivoten la resta de coses, no us hi centreu; no, però ens
hi centrem ara perquè tot just comencem, perquè tot just comencem.
I aquest és el que nosaltres veiem des de la CUP: que és un document que
l’aprovarem, però que quedi dit que no vàrem firmar perquè ens sembla que les coses
han de passar pel Ple primer, i que quedi dit que ens sembla insuficient les accions
que faran, el pressupost que han determinat per començar les accions és
insuficientíssim; o sigui no insuficient, super insuficient per començar a resoldre els
problemes. I que el que farem a partir d’ara seran una sèrie d’accions com deia el Sr.
García, que es visualitzaran, que donaran visibilitat que això també els veïns ho volen,
però que la nostra manera de treballar potser no és tan visible, però que en canvi és
més de fons. I que ens sembla que gratant i gratant el PIAM del barri vell hauria de
centrar-se, única i exclusivament per començar, en temes d’habitatge.
No em vull allargar més, em sembla que ja ho hem dit tot. Si després hi ha un altre torn
de paraula, l’agafarem.
Intervé l’Alcalde. Vull saludar a les persones que han irromput en el Saló de Sessions,
acabarem aquest punt, i si algú de vosaltres volgués prendre la paraula, us donarem la
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paraula. Crec que sempre ha estat aquesta la norma de funcionament del Ple, però
acabarem aquest punt.
Sr. Guix, té la paraula.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Intentaré ser més breu que la
representant de la CUP, que ha fet un discurs molt llarg.
En tot cas nosaltres sí que votarem a favor d’aquest document, és un document
d’intencions, lògicament no és un document administratiu que comprometi a coses
concretes, però sí que és un document de filosofia i penso que és molt interessant que
s’hagi tirat endavant.
Bé la feina dels ajuntaments és això: diagnosticar, planificar i executar, per tant
aquesta és una mica la línia que s’ha treballat en aquest PIAM per tirar endavant
aquest PIAM del barri vell i ara hi ha una sèrie de propostes que es podran tirar
endavant. Per tant nosaltres som favorables a aquest document, som favorables a les
propostes, algunes de les que es fan, d’altres en tot cas hi podem presentar
al·legacions o esmenes en aquest mes que s’ha donat per part del regidor, que ha dit
que en tot cas seria exposició pública, oberta, i en tot cas estem interessats a poder
treballar-hi. És un document important per a la ciutat i hem de treballar-hi.
Sí que vull recordar que no és nou això, sí que s’ha dit en aquest plenari ja per part
d’Olot en Comú i també per part de la CUP, que des de l’any 2004 aquest Ajuntament,
l’ajuntament que en aquells moments estava a la ciutat, va desenvolupar el que era el
Pla Integral del barri vell i va haver-hi una inversió molt important de diners, que va
venir de la Llei de barris, justament perquè aquest és un problema que no afecta
únicament a la ciutat d’Olot, sinó que afecta a la majoria de ciutats de Catalunya,
d’Espanya, d’Europa, ciutats antigues amb barris vells que tenen la problemàtica que
passa en aquests moments a Olot. I per tant sí que es va fer aquesta Llei de barris i es
van invertir més de 7 milions d’euros públics, de la Generalitat i de l’Ajuntament d’Olot,
que això va implicar també una inversió total entre públics i privats de 28 milions
d’euros, per tant es van fer accions importants, com pot ser la plaça Campdenmàs, el
passeig de la Murall, la plaça de les Monges, entre altres actuacions importants al barri
vell. Després va venir la crisi, hi va haver un canvi de govern a la Generalitat, i es va
deixar d’invertir al barri vell i ara ens trobem que aquests anys que no es va invertir es
troben a faltar, i per tant hem d’intentar recuperar el temps perdut.
En tot cas, benvingut aquest PIAM. Nosaltres com a grup hi hem treballat, estem
contents del treball que hem fet i en tot cas hi seguirem treballant.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també volíem
començar per felicitar a la gent de Paisaje Transversal, a la Consol i en Jon, que són
les cares visibles, a la part tècnica, que evidentment els hi pressuposàvem, però per la
sensació de complicitat que han estat capaços de generar. L’altre dia en l’acte que es
va fer, en la presentació, ho vàrem poder veure, la complicitat que ells havien generat
amb les entitats; i penso que fer un treball oral és molt important i per tant, moltíssimes
felicitats.
El PIAM per nosaltres era una prioritat, és una prioritat, ho portàvem al programa. Hem
estat durant dos pressupostos consecutius demanant una partida pressupostària per
fer aquesta acció, ens agrada moltísim la idea de pensar que és un full de ruta viu, i
que per tant pot evolucionar, hi ha una sèrie de directrius, i per tant els tempos,
l’execució, tot això pot patir modificacions en funció sobretot de les necessitats socials.
I per tant, és d’aquesta manera que nosaltres l’enfoquem i evidentment hi estem
totalment a favor.
També hi hem treballat i per tant ens en sentim satisfets. Sobretot perquè s’hi han
incorporat dos projectes que per a nosaltres eren molt importants: un primer projecte
que era la definició dels usos de Can Sacrest, i per a nosaltres dinamitzar aquella part
del barri vell –ens ho han sentit també moltíssimes vegades– és importantíssim. I
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l’altre és l’estudi de pisos i locals que vàrem presentar ja en aquest Ple una moció, fa
una colla de mesos enrere, perquè per a nosaltres és necessari treballar sobre dades,
i per tant abans de començar a fer accions s’han de tenir dades, perquè aquestes
accions realment reflecteixin les necessitats d’aquest espai de la ciutat. I per tant ens
felicitem sobretot per això.
I també per a nosaltres, com a acció prioritària, el que esperem és que la dotació
pressupostària any rere any no sigui fixada en aquests 150.000 euros, tal com ha dit
el company d’OeC, que ja sabem que poden haver-hi diferents partides que també hi
sumarien; sinó que realment entendrem que si es una acció prioritària per a l’equip de
govern i per a tots els partits que ja no estan a favor, doncs serà quan es vegi que la
dotació pressupostària és important. Perquè sí que és cert que en il·lusió ha generat
una sèrie d’expectatives a tota una gent que estan en aquell barri, que viuen en aquell
barri, que treballen en aquell barri, i per tant és important veure que la vocació
d’aquest Ajuntament i de tots els grups que hi hem estat treballant és portar-ho
realment a terme.
I bé, ens felicitem tots plegats, la nostra feina aquí, encara que no estem al govern, és
sumar en funció o pel bé de la ciutat, i aquí ens hi trobaran sempre. I per tant
endavant, i a posar-hi tot l’esforç que calgui per fer-ho realitat.
Intervé l’Alcalde. Només dos comentaris, abans de passar la paraula al Sr. Vayreda.
Jo vaig felicitar els partits polítics per haver-hi treballat, per això vaig felicitar tothom qui
hi havia treballat, i vaig intentar seguir a totes les entitats i totes les persones.
I la segona cosa és que em sembla molt bé que vostès vulguin governar d’aquí a un
any i mig, nosaltres també, per tant això ja ho decidiran els ciutadans qui ho ha de fer.
Intervé el Sr. Vayreda. En el tema que han comentat tant el Sr. García com la Sra.
Tresserras de la priorització, dir que aquí cada any l’equip de govern que hi hagi pot
marcar les prioritats econòmiques, de dedicar-hi els recursos que vol o que pot, però
que en tot cas, i això també és el que deia la Sra. Tresserras, les prioritats dels
150.000 euros no les ha marcat l’equip de govern, les han marcat els veïns. Això de la
participació, si ens la creiem, ens la creiem; el que no pot ser és que com que els
veïns han triat una cosa que no és la que a mi m’agrada, llavors això és prioritat de
l’equip de govern. La distribució dels 150.000 euros l’han triat els veïns, que han dit
temes d’habitatge, però també han dit altres temes com arreglar els solars, i per tant
no és una priorització de l’equip de govern. I en tot cas, entre els 150.000 hi ha un
estudi –que vostès havien demanat em sembla, en més d’una ocasió– i veig que això
tampoc els deu agradar prou.
El Sr. García ens deia, és veritat, la quantitat és poca. Ens sembla que a un any de les
eleccions aquest document marca un camí, i ens sembla –almenys a nosaltres– que
en el proper mandat en aquesta zona, després d’haver fet les inversions que s’han fet
en aquest mandat, doncs ens sembla que pot ser un bon mandat per poder fer
inversions importants en aquest espai. Com saben, ja els hi hem explicat vegades,
l’Ajuntament en un mandat pot fer dues o tres inversions importants, pels pressupostos
que tenim, ens sembla que en el proper mandat s’hi podran dedicar recursos. I
coincidim: tan de bo hi poguéssim destinar més diners, aquest mandat l’hem dedicat a
fer els camps de futbol, a fer el Firal i a fer la residència per la gent gran de l’antic
hospital. Jo crec que és bo que aprofitem aquests mesos per planificar bé, per estudiar
bé, per exemple, tot l’espai de Can Sacrest pot ser una oportunitat de cares al proper
mandat, on es poden dedicar més recursos.
Deia la Sra. Tresserras que és el nostre PIAM, tampoc és el nostre PIAM, i tant és el
PIAM de tota la gent que se l’ha volgut fer seu. Nosaltres no hem volgut en cap
moment fer el PIAM de l’equip de govern, hem volgut fer un PIAM, perquè si
haguéssim volgut fer el PIAM nostre, no hauríem ni fet PIAM; hauríem decidit, ens
hauríem estalviat deu mesos de reunions, i per tant, fem el PIAM de les entitats, de les
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associacions, i de la majoria de partits polítics que l’han volgut.
L’acte de presentació ens el demanen els veïns, i ens diuen: ens agradaria visualitzar
el suport, i ens agradaria, a més a més, que els partits polítics us comprometeu. És
evident que el Ple d’avui també es pot comprometre, però la visualització del Ple
segurament és menor que la d’un acte, i a nosaltres ens va semblar bé. Per tant no és
cap tema de protagonisme ni de medalles, sinó senzillament que els veïns i les entitats
ens diuen: que passarà en un futur? això té continuïtat?, i nosaltres vàrem proposar-ho
a la resta de grups, i a la majoria, excepte a vostès, els hi va semblar bé.
Que el problema del PIAM era l’habitatge? Això Sra. Tresserras, nosaltres ja fa uns
anys que també ho sabem, i jo hi he viscut, i per tant també ho sé. El que passa és
que a nosaltres ens sembla que per aproximar-se als problemes està bé estudiar-los,
consensuar-los, planificar-los, escoltar els experts, i això és el que hem fet durant
aquests deu mesos. Perquè, quina és la solució? Vostès diuen: no, la prioritat. Però
quina és la solució, deixem de fer inversions a tota la ciutat i dediquem tots els
recursos al centre de la ciutat, per exemple? I no fem res a la resta de barris de la
ciutat? Doncs a nosaltres ens sembla que les coses les hem de fer amb la capacitat
que podem, és evident que és una prioritat, però segurament aquest treball que hem
fet durant aquests darrers mesos ens permeten afrontar en els propers pressupostos
accions importants, que abans ens calia treballar. I això és una mica el que hem volgut
fer.
I jo també coincideixo amb el Sr. Guix, no comença ara la feina del barri vell: tots els
ajuntaments que han passat han dedicat esforços al barri vell, alguns peatonalitzant
carrers, recordo que a l’època de la Sra. Brussosa es van arreglar molts carrers, a
l’època del Sr. Sacrest es van fer també moltes ajudes. Ara, hi ha un petit matís que
vostè o el Sr. Guix no comenten, que és que hem passat una crisi econòmica que
mentre alguns ajuntaments han pogut gastar, altres, a Olot i a la Generalitat ens hem
dedicat a tornar deute. I ho comento perquè potser és un petit matís que potser no
recorden, però és que hem estat quatre anys, al primer mandat, que l’Ajuntament no
ha fet gairebé cap inversió. Demanar-nos que en aquests quatre anys que hem tornat
deute –d’aquests últims set anys– deu milions de deute d’aquest Ajuntament,
demanar-nos que a més a més haguem de fer inversions, home. Quan el Sr. Sacrest
manava, aquí els milions baixaven: Pla de barris, plans Zapateros... d’això no hem vist
res durant aquests set anys, és que no hem vist res. Per tant em sembla una mica
enganyós plantejar que durant aquests set anys podíem fer una capacitat d’inversió
com la que s’han fet en altres ajuntaments, que de moment no podem fer, i que tan de
bo tornin. Però ni l’Ajuntament ni la Generalitat hem estat en condicions de fer les
inversions que s’havien fet. Tot i això s’han fet moltes coses i també ho deien vostès:
no són els 150.000 euros, en aquest any i mig al barri vell hem fet una inversió només
en equipaments, de més d’un milió d’euros, que són molts diners per un barri. I
segurament que altres barris de la ciutat tenen necessitat però és que hem fet moltes
coses i s’estan fent moltes coses, per tant déu n’hi do. Segur que tots hi voldríem
dedicar més recursos si poguéssim, però bé, hi ha moltes necessitats. I ja dic: sobretot
el treball ens ha de servir perquè de cara al proper mandat siguem capaços de tenir
clars els projectes, d’haver-los treballat i de no equivocar-nos a l’hora d’assignar
recursos més importants que podem assignar.
Però en tot cas, agrair-los de nou la bona predisposició i el suport a aquest PIAM.
L’Alcalde obre una segona ronda d’intervencions.
Intervé el Sr. García. Com hi ha hagut una referència del Sr. Vayreda a les prioritats
d’aquest equip de govern, em sembla important recalcar-les per veure que quan la
gent vota segons unes opcions polítiques o unes altres, de fet també està triant què vol
que es faci a la seva ciutat.
Al nostre entendre, i ho dic des de la modèstia perquè hem tingut la representació que
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hem tingut, però almenys nosaltres, si hagués estat en la nostra mà la capacitat de
governar juntament amb d’altres, hi ha una diferència molt important en una inversió
que ha fet l’equip de govern que són els camps de futbol, i que puja a més de dos
milions d’euros, que per nosaltres, honestament, haguessin anat a altres prioritats; bé
sigui els barris que hem estat parlant, bé sigui la piscina coberta que no tenim. Jo ho
entenc, que vostès són absolutament lliures i tenen la majoria per fer aquesta decisió,
només per posar en clar que les nostres prioritats en algun cas són unes altres i
diferents, malgrat les dificultats que hi ha de comptar amb prous recursos.
Intervé la Sra. Tresserras. Només una mica en aquesta línia: combregar amb rodes de
molí tampoc. Sí que hi ha una visió política, una estratègia política. Perquè si no, no
hauríem fet el Firal, o gastar-nos els 4,5 milions d’euros per l’habitatge al barri vell; és
clar que hi ha una tendència política.
Què ho han triat els veïns? És clar, si dius: hi ha 150.000 euros, què fem? És que
potser parlem d’una diferent manera d’entendre la participació. Nosaltres l’entenem
d’una altra manera. Ara, que després amb aquests diners què fem? Sí. Però qui els
decideix els diners? Qui decideix el pressupost, si no l’equip de govern?
Ja sabíem el problema de l’habitatge, però és que resulta que una de les accions és
fer un estudi de com tenim els habitatges al nucli antic; una de les accions, això ja
hauria d’estar fet. Això és el que ens hauria de marcar les polítiques, si no tenim les
dades, quines polítiques fem? Intuïtives? Això ja hauria d’estar fet, això no hauria de
ser una acció. Això ho venim demanant i reclamant des que l’habitatge és un
problema, i quants anys fa que l’habitatge és un problema, i no només a Olot?
Intervé el Sr. Guix. Simplement un punt que em sembla que és important remarcar en
el PIAM, que posa de manifest que s’hauria de fer un Pla especial del barri vell, que
aquest sí que em sembla que seria un element, un document administratiu que caldria
aprovar i que caldria tirar endavant, i per tant penso que seria qüestió d’encarregar-lo.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
Intervé l’Alcalde, per aturar la sessió plenària quan són tres quarts de nou del vespre, i
donar la paraula a un representant del col·lectiu de pares i mares, que han irromput al
Saló de Sessions per expressar la seva queixa pel tancament d’una línia de P3. Es
reprèn la sessió plenària quan són dos quarts de deu del vespre.
8.1. - CONVALIDAR DECRET IMDE2018000020-ENCARREC DE GESTIÓ AL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA DE L'ASISTÈNCIA EN MATÈRIA
D'EDUCACIÓ I EL MANTENIMENT DE LA PLAÇA DE TÈCNIC COMARCAL
D'EDUCACIÓ
Núm. de referència : X2018006434
Núm. expedient: ED032018000002

Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Instiut Municipal d’Educació i Joventut
de l’Ajuntament d’Olot (en endavant IMEJO) tenen la voluntat de seguir cooperant en
projectes d’educació en el marc del conveni de col·laboració signat el dia 16 de
desembre de 2014, per endegar o ampliar serveis en matèria d’educació gestionats,
dirigits i coordinats des dels serveis comarcals.
Atès que amb aquest objectiu de millora organitzativa i eficiència de recursos,
mitjançant l’anterior conveni, van crear una plaça de Tècnic Comarcal d’Educació que
donés servei al municipi d’Olot i regulaven la prestació de serveis en matèria
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d’educació.
Atès que aquest conveni ha estat vigent durant l’any 2017 i ha esdevingut extingit pel
compliment del termini.
Atès que les parts manifesten la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració i
realitzar l’encàrrec de gestió que formalment l’emmarca.
Atès que el dia 22 de febrer de 2018 El President de l’IMEJO va signar el Decret
IMDE2018000020 per encarregar la gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de
l’assistència tècnica en matèria d’educació i el manteniment de la plaça de tècnic
comarcal d’educació.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Convalidar Decret IMDE2018000020 per encarregar la gestió al Consell
Comarcal de la Garrotxa de l’assistència tècnica en matèria d’educació i el
manteniment de la Plaça de Tècnic Comarcal d’Educació.
Segon.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Institut Municipal d’Educació i joventut de l’Ajuntament d’Olot, per aquest encàrrec
Tercer.- Facultar el President de l’IMEJO per signar tota la documentació necessària.
Presenta la proposta la Sra. Roca. És un conveni que ja fa uns quants anys que anem
aprovant any rere any aquí en aquest plenari i té a veure bàsicament amb la figura del
tècnic comarcal en matèria d’educació. Aquest figura la varem creure necessària quan
en un moment donat varem apostar per ajuntar les Àrees d'Educació i Joventut del
Consell Comarcal de la Garrotxa i de l’Ajuntament d’Olot.
Intervé la Sra. Descals en nom del grup municipal CUP. L’altre dia, ja ho varem
comentar a l’IME, que potser estaria bé que aquesta persona que està fent funcions a
l’IME però que depèn del Consell Comarcal, pogués ser part treballadora de l’IME i a
més a més tindria condicions laborals millors, perquè com ja sabeu el conveni del
Consell Comarcal no és tant bo com el conveni de l’Ajuntament d’Olot, tindria dret a
tenir antiguitat des de que ha començat a treballar, que això no passa ni als consorcis
ni al Consell Comarcal, per tant pensem que aquesta persona estaria bé que pogués
tenir una plaça a l’IME.
La proposta es dona per aprovada.
9.1. - ACTUALITZAR ELS COMPLEMENTS DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA
D'INCAPACITAT TEMPORAL
Núm. de referència: X2018006995
Núm. expedient: RH132018000050

Atès el disposat pel Reial Decret - Llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que estableix
diferents mesures de reordenació i racionalització de les administracions públiques, i
en concret referent a la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del
personal al servei de les Administracions Públiques, organismes i entitats dependents i
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òrgans constitucionals, establint els límits al règim aplicable als complements
retributius en concepte de millora de la prestació econòmica de la Seguretat Social.
Considerant que l’apartat 5 de l’article 9 del RDL 20/2012, permet que cada
administració pugui determinar, respecte del seu personal, els supòsits que amb
caràcter excepcional i degudament justificats, es pugui establir un complement fins
arribar com a màxim el 100% de les retribucions que gaudissin en cada moment. I
considera com a degudament justificats, els casos d’hospitalització i intervenció
quirúrgica
Vist el decret de data 10 d’octubre de 2012, amb número d’expedient
RH132012000065, en el qual s’estableixen els complements de la prestació
econòmica d’incapacitat temporal que es reconeixen al personal funcionari i laboral de
plantilla de l’Ajuntament d’Olot, de l’Institut Municipal d’Educació, de l’Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot, de l’Institut de Promoció de la Ciutat, del Patronat Municipal
d’Esports, de la societat mercantil Gestora Urbanística Olotina SA, i de la Fundació
d’Estudis Superiors d’Olot i de la Fundació Privada Museu dels Sants d’Olot,
convalidat pel ple de l’Ajuntament d’Olot de data 18 d’octubre de 2012.
Vist l’acord del Ple Municipal de data 21 de febrer de 2013 en el qual es modifica el
decret d’alcaldia de data 10/10/2012 afegint altres supòsits excepcionals en relació a la
IT per contingències comunes.
Atès que la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2013, ha disposat en la seva disposició addicional trenta-vuitena que l’absència
al treball per causa de malaltia o accident que no origini una situació d’incapacitat
temporal, per part del personal al que es refereix l’article 9 del Reial Decret-llei
20/2012, de 13 de juliol, comportarà l’aplicació del mateix descompte en nòmina
previst per a la situació d’incapacitat temporal en els termes i condicions que
s’estableixin respecte al seu personal cadascuna de les Administracions Públiques.
Vist el Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la
prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de
la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, en el qual
es decreta ampliar els supòsits de complement fins al cent per cent de les retribucions
en situacions d’incapacitat temporal.
Vist l’acord de la Comissió de Seguiment del Conveni de data 13 de novembre de
2017 en el qual s’acorda actualitzar el decret de complement de les baixes amb la
resolució 4/2017 de 18 de juliol.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple de l’Ajuntament d’Olot proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Actualitzar els complements de la prestació econòmica d’incapacitat temporal
modificant el decret d’alcaldia de data 10/10/2012 i l’acord del Ple de data 21/02/2013.
Es complementaran fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes durant el mes anterior, durant tot el període de durada de la incapacitat
temporal, els següents supòsits:
1. La situació d’incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades,
encara que no doni lloc a una situació de risc durant l’embaràs.

Mod ACTS_DP06

24

2. La situació d’incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere.
3. La situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals.
4. La situació d’incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció
quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l’inici de la
incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així
com la derivada de processos oncològics.
5. La situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia greu. S’inclouen en
aquest apartat les malalties greus recollides a l’annex del Reial Decret
1148/2011, de 29 de juliol.
6. La situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia contagiosa. S’inclouen
en aquest apartat les malalties contagioses recollides en els annexos del Reial
Decret 2210/1995, de 28 de desembre.
7. La situació d’incapacitat temporal derivada de fractures i accidents no laborals
que impossibilitin el desplaçament al treball, el desenvolupament del lloc de
treball o una immobilització prolongada de la persona.
8. Els tres primers dies de baixa o d’indisposició a causa de malaltia o accident.
Aquest supòsit tindrà caràcter excepcional com a màxim dues vegades a l’any.
9. La situació d’incapacitat temporal derivada d’un tractament de reproducció
assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de
risc durant la lactància.
10. La situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de
discapacitat de grau igual o superior al 33%.
11. La situació d’incapacitat temporal derivada d’exploracions diagnòstiques
invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies,
cateterismes i altres exploracions similars.
12. La situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’embaràs en el
primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
13. Qualsevol altre cas no recollit en els supòsits anteriors que la Comissió de
Seguiment del Conveni determini.
Segon.- La documentació mèdica o sobre la situació personal de violència de gènere
aportada per les persones interessades és confidencial i l’Administració o organisme o
ens competent s’ha de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter
personal. En aquest sentit, un cop s’acrediti per la persona interessada i es faci
constar per la unitat de gestió corresponent que es compleixen els requisits per tenir
dret a l’obtenció de les millores establertes normativament, s’ha de retornar a la
persona interessada la documentació aportada. Les dades mèdiques relatives a
motius concrets de la incapacitat temporal no s’han d’inscriure ni registrar en cap base
de dades. Les persones que intervenen en la tramitació del procediment de
reconeixement de millores voluntàries tenen el deure de guardar secret.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació actualitzar els complements
de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, a petició de la Comissió de
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Seguiment del Conveni del dia 13 de novembre del 2017. Considerant que la llei
permet que cada administració pugui determinar respecte al seu personal, establir un
complement fins arribar al cent per cent de les retribucions que gaudissin en cada
moment. Els supòsits els tenen a la pre-acta del Ple, en total s’actualitzen en 13
situacions i la documentació que tenen que aportar els empleats és confidencial i s’ha
de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
No hi ha cap intervenció més i la proposta es dona per aprovada.
10.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PLE MARÇ 2018
Núm. de referència : X2018007376
Núm. expedient: CPG32018000002

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Modificar el Pressupost municipal vigent en funció dels següents orígens i
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors
corresponents:
APLICACIONS DE FONS:
Inversions ( transferència de crèdit)
18.142.1532.61918 “Renovació equipaments vies públiques”
18.140.1521.78005 “Subvencions Habitatge (façanes)

20.000,00
30.000,00

TOTAL APLICACIONS DE FONS

50.000,00

ORIGENS DE FONS:
Ordinari ( Transferència de crèdit)
18.142.1511.221990 “Material tècnic brigada i serveis auxiliars”
18.140.1521.480034 “Subvencions Habitatge”

20.000,00
30.000,00

TOTAL ORIGENS DE FONS

50.000,00

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
Despeses

Partida
99999

Import Descripció
50000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100

CC2
001

CC3
001

CC4
001

CC5
000

CC6
000

Presenta la proposta la Sra. Torras. Proposem a petició dels tècnics-gestors aquesta
modificació de crèdit per un total de 50.000 euros. L’origen són dues partides
genèriques del pressupost d’ordinari de les Àrees d’Habitatge i de Brigada.
Destinem a partides d’inversió dins de les mateixes àrees donant-te’ls un destí més
específic. Les partides són les següents: l’origen de “material tècnic brigada”
traspassaríem 20.000 euros a una partida d’inversió per “renovació d’equipaments de
vies públiques” i de la partida de “subvencions a habitatge” traspassaríem 30.000
euros a la partida també d’inversió de “subvenció d’habitatges (façanes)”.
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Intervé l’Alcalde. Aquest serà un punt que anirà apareixent repetidament en el Ple,
aquestes modificacions de crèdit de partides internes que al final moltes vegades són
de tràmit.
Intervé la Sra. Descals en representació del grup municipal CUP. A la modificació de
crèdit, la Sra. Torras ens ho ha explicat, el que no entenem és que tenim una
subvenció d’habitatge de 40.000 euros, que aquesta era la partida inicial, que en
principi com ha dit avui aquest matí la Sra. Torras per anar a arreglar aixetes per
temes així i ara passen a façanes, és a dir amb el tema “cacau” d’habitatge nosaltres
pensem, com pot ser que l’Ajuntament d’Olot en pisos que té de propietat que els
cedim en lloguer social a famílies, que a vegades entreguem uns pisos que fan una
mica de vergonya, com pot ser que ara aquesta partida no l’ha fem servir per a
aquestes coses, per tant nosaltres no ho aprovarem, sap greu per les papereres però
no ho aprovarem.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també una mica en
aquesta línia que exposa la representant de la CUP també votarem en contra
d’aquesta modificació de crèdit, entenem que la primera part és tècnica, és a dir que
passa del pressupost ordinari de la partida d’accions de la Brigada com que és un
pressupost d’inversió que són bancs, papereres, etcètera, per tant són inversions i han
de passar a inversions i en aquest cas no entenem massa bé aquesta filosofia de
treure diners de subvencions d’habitatge per arreglar façanes, en tot cas per façanes
els podrien treure d’una altra partida, per tant votarem en contra.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres el que volíem
demanar, que potser no es pot, és si es poden votar per separat una i altra, i si han
d’anar junt, pensem que no és el moment, acabem d’aprovar el PIAM i per tant hem de
diagnosticar molt bé i agafar el bisturí i disseccionar fins al fons, i per tant ara en
aquest moment pensem que passar una partida d’habitatge a arreglar façanes que en
aquest cas nosaltres no hi estem gens d’acord i per tant hi votarem en contra.
Intervé l’Alcalde. Jo he de fer una reflexió, no té res a veure amb les partides, però Sr.
Guix, vostè va votar-hi a favor al pressupost i ara va al revés, i Esquerra Republicana
ens va demanar que trenquéssim amb els Socialistes i ens va garantir que amb temes
de pressupost tindríem estabilitat. Però cap problema, ho deixarem sobre la taula i ja
està, jo ja fa molts dies que li dic al senyor Interventor que no vull cap modificació
d’aquestes perquè abans no anaven al Ple i per tant s’aprovaven i no hi havia
problemes i que si les portem al Ple és un motiu de discussió per coses que són
purament internes, cadascú té la seva responsabilitat, per tant ho posarem a votació.
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 9 vots a favor (PdeCAT - DC) i 11
vots en contra (5 ERC, 2 PSC, 3 CUP, 1 OeC).
11.1. - APROVAR LA PROPOSTA DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A
SISMÒGRAF 2018
Núm. de referència : X2018006147
Núm. expedient: IG112018000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Imposar els preus públics SISMÒGRAF 2018.
Aquest nou preu s’incorporarà a l’Ordenança Fiscal existent núm. 4.1 PREUS
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PÚBLICS.
Segon.- Aprovar provisionalment la relació detallada d’aquests preus.
Espectacles 2018

COMPANYIA
GUY
NADER/MARIA
CAMPOS
LIPI
HERNÁNDEZ
CIA
VERO
CENDOYA
ROBERTO
OLIVAN
PERFORMING
ARTS
SOCIEDAD
DOCTOR
ALONSO
QUIM BIGAS
MAGÍ SERRA
MARTA
TORRENTSFET A MÀ

PREU
€

DESCOMPTE
Estudiants
/Aturats
/Jubilats

SOCIS
TEATRE

PROFESSIONALS

SET OF SETS

10

8

-

6

MOLECULARIO

10

8

6

6

COS

10

8

6

6

CUCULAND
SOUVENIR

10

8

-

6

7

5

4

4

7

5

4

4

7

5

4

4

10

8

-

6

ESPECTACLE

ESTUDIO
PARA
PANDERETA
LA LLISTA
LA MESURA
DEL DETALL
BRUT

Abonament Festival Sismògraf 2018:
COMPANYIA
GUY NADER/MARIA CAMPOS
LIPI HERNÁNDEZ
CIA VERO CENDOYA
ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS
SOCIEDAD DOCTOR ALONSO
QUIM BIGAS
MAGÍ SERRA
MARTA TORRENTS-FET A MÀ

ESPECTACLE
SET OF SETS
MOLECULARIO
COS
CUCULAND SOUVENIR
ESTUDIO PARA
PANDERETA
LA LLISTA
LA MESURA DEL DETALL
BRUT

ABONAMENT
TOTAL

50

Tallers participatius de Sismògraf 2018:
COMPANYIA
LAMAJARA DANZA
LAS LO LAS
LIPI HERNÁNDEZ
JESS PADROSA
BD DANSA SC
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TALLER
TALLER LABRANZA KIDS
DANSA VERTICAL
METODOLOGIA DATA
SISMO EN FAMÍLIA
MILLOR PÚBLIC

PREU
35
40
40
30
30
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Tercer.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP, en un dels diaris de major
difusió de la província i en el tauler d’anuncis, els preus públics SISMÒGRAF 2018
durant 30 dies als efectes de que es puguin formular al·legacions, tal com disposen els
articles 17-1 i 17-2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi
resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva
dels preus públics SISMÒGRAF 2018. En el supòsit que no s’haguessin presentat
reclamacions entendre’s definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de
Ple.
L’elevació a definitiu de l’acord i la relació detallada dels preus públics SISMÒGRAF
2018 es publicaran al Butlletí Oficial de la Província. Tot això de conformitat amb el
que disposen els articles 17-3 i 17-4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació els preus públics del Festival
SISMÒGRAF del 2018 tot i que la majoria dels espectacles són gratuïts, hi ha algunes
que s’han de pagar, són preus per espectacles individuals, d’altres per abonaments i
per tallers participatius, tots ells estan detallats a la pre-acta del Ple.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OEC. Breu com sempre amb aquests
aspectes, cada vegada ens anirà costant més i sembla que està molt propera l’inici
d’una possible tarifació social, però fins que no ho tinguem ja en marxa, continuaré no
votant favorablement aquests punts.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. També continuant amb la
línia, ens abstenim perquè també estem esperant poder aplicar la tarificació
progressiva.
I no havent-hi més intervencions és sotmet la proposta a votació que s’aprova amb 16
vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 2 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC).
12.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA
CORPORACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017
Núm. de referència : X2018007388
Núm. expedient: CPG52018000005

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació
de l’exercici 2017, aprovada per decret d’Alcaldia de 28/2/2018, pel que fa a:
-

Ajuntament d’Olot
IMEJO
IMCO
IMELO
GUOSA

Segon.- Donar compte, també, dels estats comptables de la Fundació Hospital Sant
Jaume d’Olot, de la Fundació privada Museu dels Sants i del Consorci DINAMIG, a
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31/12/2017 ( veure expedient).
Tercer.- Donar compte de l’informe dels Serveis Econòmics que posa de manifest la
correcta justificació de les transferències als grups municipals i l’aplicació del fons de
contingència (exercici 2017).
Presenta la proposta la Sra. Torras. Primer de tot donar les gràcies a l’Interventor per
aquest informe tan complert que ens ha fet del tancament de l’any 2017, amb ell i tot el
Departament de Serveis Econòmics i de Comptabilitat.
Començaré fent un resum dels apartats tal i com estan a l’informe de l’Interventor i
llavors podem concretar si volen algun dels punts.
El 2017 es mantenen els recursos ordinaris consolidats de la Corporació fins als
32,004 milions d’euros. La principal font d’ingressos continua essent l’IBI i la PIE. Els
drets reconeguts de l’IBI per al 2017 han estat de 9.317.000 euros, és un 0,26 més
que el 2016, aquesta quantitat representa el 31 % de tots els ingressos corrents, en
quant a la participació en impostos de l’Estat l’ingrés ha estat de 6.950.910,34 euros,
aquest representa un 23,15 % dels ingressos corrents total. Les altres figures
tributàries no ofereixen expectatives immediates de creixement, només l’ICIO
semblava haver canviat una mica la tendència a partir de l’any 2014, però aquest 2017
els drets reconeguts han baixat respecte el 2016, s’han liquidat 236.085,03. Continuem
amb la incertesa sobre la plusvàlua, tot i que pel fet d’estar al corrent de les
liquidacions, encara han mantingut un ritme de liquidació important respecte a les
altres figures impositives.
L’any 2017 hem liquidat 1.588.278,43 euros. Haurem d’estar atents al futur normatiu
d’aquest impost que ha estat declarat inconstitucional per les diferents sentències
judicials. El 27 de febrer el Govern ha entrat a la Mesa del Congrés dels Diputats la
proposta per modificar la normativa sobre aquesta figura tributària.
La participació en el Fons de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya ha anat
també a la baixa respecte als 384.000 euros que es varen liquidar l’any 2010, al 2017
s’han liquidat l’assignació corresponent a l’exercici del 2016 i que ha estat per un
import de 308.170,21 euros. És positiu comprovar que la diferència entre els recursos
ordinaris liquidats i les despeses ordinàries reconegudes del pressupost de
l’Ajuntament, sense Organismes Autònoms, ha estat d’1.939.941,46 euros la qual cosa
ha permès dotar provisions per possibles insolvències i a la vegada generar un
romanent líquid de tresoreria de 2.221.833,15 euros. L’estalvi de recursos ordinaris per
destinar a inversions ha estat una constant d’aquesta corporació tot i que va anant a la
baixa, l’any 2015 varem poder estalviar 1.475.000, al 2016 768.000 euros i al 2017
381.000 euros.
En quant a l’apartat sobre la pressió fiscal, seguint criteris de prudència i tot entenent
que pel que fa a l’IBI aquests últims anys hi ha hagut un increment alhora d’aplicar els
tipus en la mesura que s’ha reduït el valor cadastral, estem encara molt lluny del límit
màxim permès a Olot que el tenim a l’1,23 per cent, recordem que l’aprovat pel 2017
fou 0,7996 per cent.
Les consideracions sobre la taxa de gestió de residus, l’expectativa de costos el tenim
molt creixent tant pel que fa al tractament de la matèria orgànica com per la recollida
selectiva. El cost de la neteja viària a càrrec de la corporació està a l’entorn dels
800.000 euros, quasi el doble que el 2005. La davallada de l’activitat econòmica, el
retard en la construcció de la planta de triatge i l’increment important en la demanda de
bonificacions per part de les famílies, ha fet baixar les expectatives de liquidació, s’està
treballant des del SIGMA, es continua treballant, per aplicar en exercicis futurs un
canvi en la forma de gestionar les taxes empresarials.
Entraríem en l’apartat de la despesa corrent que ha crescut un 6,25 % respecte al
2016. En quant a la despesa de personal de l’Ajuntament és un 30,03 % del total de
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recursos ordinaris liquidats, hem de tenir en compte que aquest 30 %, un 3,19 es
corresponen als programes del SOC.
La dada com a grup ha estat d’un 35,46 % dels recursos ordinaris liquidats, podem dir
que estem dintre d’un bon percentatge ja que l’any 2008 la ràtio era de 38,54 %. En
quant a la despesa financera, que està composta pels interessos i les amortitzacions
de préstec, ens mantenim en un percentatge correcte respecte als recursos ordinaris
liquidats per l’Ajuntament, el 7,42 %, aquesta dada és molt bona perquè recordem que
havíem arribat a estar a un 15,67 %, de cada 100 euros, 7,42 els destinem a despesa
financera.
Pel que fa a les transferències a Benestar Social s’han transferit aquest any
1.056.928,05 euros i als Organismes Autònoms s’ha transferit 3.568.280,75 euros,
això és un 11,89 % dels recursos ordinaris liquidats.
Una vegada més volem posar de manifest que aquest Ajuntament té una gestió
financera correcte. El 2017 el recaptat net ha estat del 90,93 per cent de tots els
ingressos possibles, això és una dada excel·lent tenint en compte les peticions
d’ajornament a les quals es donen resposta des del Departament de Tresoreria.
Pel que fa a la gestió de pagaments estem en el 89,45 % de les obligacions
reconegudes netes d’ordinari i d’inversió.
L’Ajuntament compleix amb la normativa de morositat de termini mig de pagament als
proveïdors, tot seguint un estricte pla de tresoreria. La Tresorera emet trimestralment
un informe on es posa de manifest aquest compliment. Des d’aquí felicitem al
Departament per aquesta excel·lent tasca. Un any més, no ens cansem d’esperar que
els propers anys, anem dient que es produeix una millora en l’activitat econòmica, cal
per això una bona gestió dels diferents padrons dels ingressos alhora de confeccionar
les ordenances fiscals de cada any, és evident que la composició relativa als ingressos
ha canviat, les transferències corrents que provenen d’altres administracions han
disminuït i per això ha calgut situar l’IBI a un nivell més alt fins a convertir-lo en el
principal recurs econòmic de la corporació, com a conseqüència cal tenir molt clares
les prioritats en funció de les disponibilitats pressupostàries. El romanent líquid de
tresoreria de l’Ajuntament ha estat de 2.221.833,15 euros, el dels Organismes
Autònoms i GUOSA també han estat positius, tots han estat positius.
L’evolució de la despesa d’inversió i el seu finançament, les obligacions reconegudes
netes d’inversió han estat per el 2017 4.271.945,23 euros. Als darrers quatre anys s’ha
produït una recuperació de la capacitat inversora, és cert que en els anys d’expansió
de la inversió s’obtingueren recursos substancials d’altres administracions, però no és
menys cert que ha calgut incrementar l’aportació de fons propis i que bona part
d’aquests fons propis ha calgut finançar-los amb préstec.
En quant a l’endeutament, el ràtio d’endeutament consolidat a 31 de desembre és del
66,37 %, aquí està inclòs amb el passiu financer de GUOSA i de l’Antic Hospital, el
ràtio de l’Ajuntament sol és el 61,87 per cent, amb un deute bancari a 31 de desembre
de 18.571.982,41, en set anys tal i com ha comentat abans el Sr. Vayreda, s’ha
rebaixat el deute en 10 milions d’euros. La Llei del 27 d’abril del 2012 en quant a
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera obliga, per això tenim en
consideració diferents paràmetres en quant a la capacitat o necessitat de finançament,
també obliga a determinats càlculs per saber quin destí pot tenir el superàvit
pressupostari i quin import es pot aplicar, pel que fa a l’Ajuntament d’Olot el superàvit
que es pot aplicar és de 696.888,88 euros i el superàvit dels Organismes Autònoms
que es pot aplicar és de 40.864 euros, a part hi ha el superàvit del Consorci Dinàmig
que ell sí que se’l pot aplicar dintre del seu propi consorci, que és de 7.464,58 euros.
Tot el grup compleix amb els quatre indicadors de solvència, tenim estabilitat
pressupostària, estalvi net positiu, estem per sota del 75 per cent del ràtio de deute i
complim amb la normativa de morositat pel que fa a terminis de pagament.
A partir del 2013, la regla de la despesa ens fixa un sostre màxim de despesa per cada
administració, el punt de partida dels increments permesos per l’Estat any rere any fou
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la despesa real liquidada el 31 de desembre de l’any 2013. Per al 2017 l’increment
autoritzat respecte al 2016 fou de 2,2 %, aquest percentatge només es pot veure
incrementat amb tots aquells ingressos realment recaptats que esdevinguin de canvis
a nivell tributari o bé de subvencions finalistes, com poden veure el marge en
decreixement és tant i tant petit que és fàcil el seu incompliment, si tenim en compte
que només amb l’increment vegetatiu de cada any a nivell estructural ja el
sobrepassem. Actualment aquesta regla i la possible aplicació dels superàvits
municipals es troben en fase de discussió política per tal de proposar canvis en el seu
plantejament i en els seus objectius.
A dia d’aquest informe no hi ha cap disposició que permeti l’aplicació amb inversions
financerament sostenibles, esperem però instruccions en aquests propers dies.
En les transferències en els grups municipals, entraríem ara en aquest apartat, que
aquesta Intervenció fa constar que tots els grups municipals que integren aquesta
corporació correctament constituïts han justificat totes les quantitats rebudes fins al 31
de desembre del 2017.
En quant al fons de contingència, el pressupostat per a l’any 2017 fou de 100.000
euros, 100.021 per ser més concrets, i s’ha aplicat fins a un import de 50.021.
I en quant a les modificacions de crèdit internes, durant l’any 2017 s’han dut a terme
modificacions de crèdit internes segons allò que disposen les bases d’execució del
pressupost, de totes elles se’n va donar compte en el Ple i tots els expedients els
varem dir que estan a Serveis Econòmics per si els volen consultar.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Només quatre apunts, un
encara que sigui una obvietat, recordar que nosaltres no varem votar favorablement el
pressupost del 2017, ho dic perquè tenim prioritats polítiques diferents que això
s’expressa després alhora en què gastes o deixes de gastar els diners. Recordar,
perquè normalment cada any es fa esment de la disminució que s’ha anat produint al
llarg del temps de les aportacions de l’Estat, però també dir que han disminuït les
aportacions de la Generalitat al llarg d’aquest temps, un exemple seria el de les
escoles bressol però n’hi ha d’altres.
Tot i no haver-hi votació al ser un assabentat, vull expressar l’opinió sobre aquest
pressupost. Els àmbits que al nostre entendre vostès hi dediquen recursos insuficients,
un seria el tema de medi ambient, un altre, el tema de mobilitat sostenible, aquí faré un
petit recordatori també d’una moció que no va ser aprovada de mobilitat als polígons
industrials, que Olot l’única ciutat de la nostra dimensió que en el seu pla de mobilitat
no contempla la dels polígons industrials, que en l’economia social, com cooperatives i
altres, es fa alguna coseta però al nostre entendre s’hauria de fer un major esforç, el
mateix que passa amb els aturats majors de 45 anys de llarga durada, que any darrera
any, Càritas i altres entitats van parlant d’una cronificació de la pobresa i que és un
problema ja greu ara, de mitjà i a llarg termini. Nosaltres creiem molt i és una
reivindicació potser que ens fem molt pesats, que és el tema de la tarifació social, una
moció que es va aprovar, que segons la regidora està molt proper ja de tenir una
reunió tots plegats per presentar l’estudi que s’ha fet i veure la possibilitat d’aplicar-la a
Olot, jo sóc del parer que cal caminar per aquí, que si es va amb vies de tarifació
social tot el tema de pressupost, per tant els ingressos i despeses al nostre entendre,
canviaran d’una manera substancial si és que s’implementa la tarifació social i que al
nostre entendre hem d’anar per aquí sí o sí, els impostos i les decisions que pren
l'Ajuntament majoritàriament estan pensades i dissenyades en funció d’una realitat
social que ha canviat, cada vegada ara hi ha una major diferència entre la classe
benestant i la gent pobra o que ens prou feines arriba a final de mes i em sembla que
això s’ha de reflectir en els impostos, amb els preus que aplica l'Ajuntament i per tant
com he dit abans, amb tot el tema de pressupost.
Agrair als serveis tècnics com sempre i cada any l'informe que fan, perquè ens ajuden
una mica a entendre coses que d’una altra manera a vegades se t’escaparien i per tant
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que també ens ajuden a poden fer propostes i alguna d’elles, com la de tarifació social,
no sols la tinc clara des d’un punt de vista ideològic sinó de les dades i la realitat social
que tenim.
Intervé el Sr. Massanella en representació del grup municipal ERC. Ara hauria de dir,
com diuen els meus alumnes, que el senyor García m’ha fet un espòiler però bé,
parlarem amb propietat. La primera cosa és, ja ho hem fet diverses vegades, és
demanar-los que intentin que la documentació ens arribi com més aviat millor,
nosaltres no som experts, jo sóc de lletres pures i per tant imaginin-se haver
d’entendre els números, però els hi agrairíem, perquè ho hem fet diverses vegades,
que la documentació ens arribés amb més temps, per poder-la analitzar i a partir
d’aquí poder fer les nostres aportacions, algunes coses fins i tot les ha dit la senyora
Torras, és el tema de la plusvàlua, el problema que tenim amb el tema de la plusvàlua,
a veure com acaba aquest impost, cap a on anirà i el prejudici que suposarà pels
ajuntaments de cara als ingressos. L’altre és el tema de les aportacions de Benestar
Social, observem que els darrers anys aquesta aportació s’incrementa, la qual cosa
ens satisfà positivament pel fet que podem atendre les necessitats, no ens satisfà
perquè vol dir que hi ha moltes necessitats per cobrir, però en aquest sentit estem
satisfets.
El senyor García ho deia, parlar de tarifació social, nosaltres hi posem tarifació
progressiva, però també aquesta és la nostra línia, em fa l’afecte que tenim com a
mínim un compromís de paraula de que ben aviat tindrem un estudi i per tant doncs en
aquest moment, serà el moment de poder-ne parlar a veure aquest estudi, què ens
indica i cap on podem implementar les dades d’aquest estudi i simplement per acabar,
també agrair als serveis tècnics i per tant els animem a que ben aviat, si pogués ser
abans d’acabar el mandat, no pas la legislatura, que a vegades em corregeixen, aquí
manem, no fem lleis, doncs que intentem establir un pressupost base de costos dels
serveis públics, no sé si serà possible abans d’acabar el mandat, però si més no que
en poguéssim començar a parlar i poguéssim començar a tenir també alguna dada des
d'Intervenció a veure com seria aquest tema.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. En tot cas i en primer lloc, com
també ha dit la regidora, també agrair als serveis tècnics el document que han elaborat
per la liquidació d’aquest pressupost, pensem que sempre quan aprovem el
pressupost del 2018, que el varem aprovar fa uns dies i que efectivament senyor
Alcalde varem votar nosaltres favorablement a aquest pressupost, doncs el pressupost
és una expectativa d’idees, són unes quantitats que es posen aquí però que en tot cas
el que realment sí que es veu com han anat els números i com va la casa, és amb la
liquidació del pressupost, és allà on hi ha ja el resultat real de com han anat els
assentament comptables d’aquest Ajuntament.
En primer lloc dir això, que estem plenament en confiança amb l’equip que porta la
gestió econòmica d’aquest Ajuntament i també agrair a la regidora les facilitats que
ens dona per poder entendre aquests documents.
Quina valoració en fem nosaltres? Què veiem en aquesta liquidació del pressupost?
Doncs sí que estem preocupats senyor Alcalde, perquè justament estem en un
estancament d’ingressos, això la regidora ens ho ha dit, ens ho ha explicat molt bé, el
document ho posa i és veritat que l’aportació de l'Estat, que es la més important que
tenim en aquest Ajuntament en aquests moments a més a més de l’impost de l’IBI,
doncs no augmenta, les entrades de la Generalitat han baixat considerablement,
l’impost dels cotxes està estancat perquè no el podem apujar més, les plusvàlues com
dèiem també estan en una fase de caiguda, l’ICIO és l’impost d’obres que en principi
semblava que hi havia una previsió de poder augmentar llicències d’obres, etcètera,
havíem pressupostat 600.000 euros i n’hem recaptat 300.000, per tant per la meitat,
l’IAE ja sabem que moltes empreses d’aquestes ciutats se’n van als polígons
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industrials de la comarca i a part, la normativa de l’IAE també ha fet que recaptéssim
molts anys diners, per tant tot són una sèrie de realitats, que els ingressos de
l’Ajuntament estan molt estancats o mermats.
Per altra banda, fem inversions públiques en quan per exemple el Firal o els
equipaments que hem fet en el Morrot com a equipaments esportius que són
necessaris per a la ciutat, però tampoc tenim aportacions externes, és a dir, abans hi
havia el Pla d’Obres i Serveis, hi havia diferents ajudes de la Generalitat que podien
arribar, o de l'Estat o de la Diputació i aquest any en aquest període aquestes ajudes
externes no arriben, per tant l’esforç de la corporació ha de ser més important encara
per poder tirar endavant aquestes inversions. Pel contrari què veiem? Doncs que sí
que la regidora també ens ho ha dit en el seu informe, que augmenta la despesa, hem
augmentat quasi un 6,25 % la despesa corrent i això és preocupant, perquè si els
ingressos no augmentem i augmentem la despesa alguna una cosa no va bé i, perquè
augmenta la despesa corrent? Doncs perquè augmenta la despesa en personal,
perquè augmenten els costos generals, perquè fem moltes activitats, abans n’hem
estat aprovant una aquí, que és molt interessant, en el seu pla de govern ho han tirat
endavant, com és tot el tema aquest de la Residència Faber o altres activitats que fem
a la ciutat que són interessants, però que hem de tocar de peus a terra i que potser
hem de valorar a veure que és el que realment podem tirar endavant, perquè vistos
són vistos els números que ens presenta la Intervenció.
Per tant, estem en una fase d'estancament i hauríem de ser més prudents, hem de
tocar més de peus a terra amb el diner públic, amb el diner que tenim a l'Ajuntament i
potser limitar algunes activitats que estem fent i potser anar a posar més diners en
inversió pública, que també jo penso que és important, és allò de donar peix o
ensenyar a pescar, jo penso que les administracions, nosaltres, el que hem de fer és
donar la canya, que després la ciutadania pugui desenvolupar les seves activitats, que
tingui infraestructures, que tingui escoles, que tingui diferents llocs per desenvolupar
les activitats i que això vagi en millora de la ciutat i també de l’activitat econòmica. Si hi
ha millora de l’activitat econòmica, també hi haurà més ingressos a l’Ajuntament per
tant doncs, en aquesta línia, el que volíem dir és això, que hem de ser prudents i que
potser hem de limitar algunes de les activitats que estem portant a terme i potser
pensar més amb la ciutat, amb les inversions que s’han de fer a la ciutat. Ara parlàvem
del Barri Vell, que hi posem 150.000 euros, que és una minúcia i que podríem portar-hi
mig milió d’euros o un milió d'euros, que tant de bo poguéssim fer-ho, doncs per tant
potser limitar aquesta despesa corrent per intentar posar més diners en aquestes
infraestructures que són necessàries per a la ciutat.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres quan ens
varem abstenir en l’aprovació d’aquest pressupost ja varem exposar les nostres
consideracions i com que ara és un donar compte no ho repetirem. Ens sumem a
l’opinió que els serveis tècnics de la casa treballen molt bé, i aquest informe és d’agrair
molt, perquè ajuda molt a entendre on som i com funcionen les entranyes d’un
pressupost.
Intervé la Sra. Torras. Més que tot en quan el tema que ha sortit de les aportacions,
que cada any diem que ens estant abaixant les aportacions en participacions i
impostos de l’Estat, també que la Generalitat tampoc envia els diners que ha d’enviar;
passa que l’Estat estableix uns criteris en el moment d’enviar la participació en
impostos de l’Estat, aquests criteris els fan quan s’aproven els seus pressupostos,
tenen a veure amb la població, amb l’esforç fiscal que està fent aquesta població i fins i
tot també amb el número d’aules escolars, aquest cada vegada és amb menys
incidència però sí que també el sumen en el moment de saber quins diners han
d’enviar. Per això moltes vegades quan nosaltres hem pujat l’IBI, perquè és l’impost
que nosaltres podem pujar, pel que podem nosaltres distribuir més per totes les
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partides, quan toquem, apugem l’IBI, o amb les plusvàlues baixem el valor cadastral,
hem de tocar sempre el tant per cent, perquè si des de l’Estat es veies que des d’aquí
nosaltres estem baixant la pressió fiscal dirien que nosaltres ja anem sobrats de diners
i encara menys diners ens enviarien. Vull dir que a vegades quan baixem els valors
cadastrals diem perquè els ràtios aquests no els toquem també, doncs perquè hem de
mantenir el que recaptem perquè sinó ells també ho fan servir per això. Tan de bo això
es pugui solucionar i que ens puguin enviar cada vegada més perquè els recursos són
insuficients, i tant, perquè n’hem de destinar molts, encara hem estat mirant avui tot el
que nosaltres varem donar de bonificacions l’any passat, amb el tema de totes les
ordenances fiscals i l’import és de 612.873,50, recordem que quan varem parlar-ne
l’altre any, l’import que havíem donat era de 468.000 el 2016 i tot això són ajudes,
d’escombraries, plusvàlues, que varem treure aquella ordenança que deia que si
passava per les vídues, que no haguessin de pagar tant, tot això és perquè hem
passat una època de crisi, no hi ha diners i llavors ens estan demanant cada vegada
més ajudes. Nosaltres creiem que hem de respondre i que hem de ser-hi i per això a
vegades puc prendre decisions, com va esser apujar l’IBI pel pressupost del 2018, per
poder atendre també tot això que s’està fent.
Estem amb el tema de la tarifació social que ha sortit diverses vegades, hi ha una
reunió prevista pel dia 5 d’abril, farem la presentació fins a l’estudi que nosaltres hem
fet perquè tothom faci totes les seves aportacions.
I que els ingressos estan estancats? Sí que els anem estancant i és clar, creix la
despesa, no l’atrapem o sigui hauríem de pujar o molt o bé reduir molta i molta
despesa o bé ser molt més restrictiu en segons quins apartats, i hi ha alguns que no
els podem tocar, perquè en aquest moment encara no està la situació econòmica com
per poder prendre algun altre tipus de decisió.
Intervé l’Alcalde. Per tancar el debat sí que vull dir alguna cosa, no és el moment de
decidir si posem més diners a una partida sinó que es veure com s’ha executat el
pressupost, i analitzar si el pressupost que varem presentar i que ara tenim tancat, si
ho varem fer amb criteris de racionalitat, amb criteris de no estirar més el braç que la
màniga i que per tant era un pressupost possible, que crec que això s’ha demostrat
amb aquest tancament, crec que a més s’ha demostrat que l’hem gestionat amb
austeritat, seguint estrictament els passos que s’havien de seguir i que a més tanquem
amb un romanent positiu, que moltes vegades ve de partides amb les quals hem
aconseguit per la seva gestió o per obres en les que hem aconseguit a la seva licitació
unes baixes que al final aquests diners ens acabem trobant així a finals d’any, que
després evidentment tornen a reinvertir a dintre el pressupost ordinari o del pressupost
general de la corporació.
Jo també m’afegeixo a la felicitació als serveis tècnics per haver-nos ajudat a seguir
aquesta línia de fer un pressupost adequat a les nostres possibilitats, d’haver-nos
ajudat a seguir estrictament de no estirar més el braç que la màniga, de no posar-nos
en coses que no poguéssim fer, agraeixo també a tots els regidors de l’equip de
Govern que han gestionat aquest pressupost, de que ens haguem cenyit a les partides
que teníem i que al final puguem tancar amb un pressupost positiu i m’afegeixo a això
que el finançament municipal és un gran dèficit en aquests moments de la nostra
política, el finançament municipal acaba essent la principal font d’ingressos quan no
era així fa poc temps, els impostos directes en els ciutadans a través de les
contribucions, el finançament municipal de Madrid cada vegada ens el van retallant
més i ens obliguen a més a complir unes determinades normes que fan que ni tan sols
amb els nostres diners puguem fer el que vulguem, el finançament de la Generalitat de
Catalunya està sotmès a un ofec des de Madrid que impedeix que moltes de les
ajudes de les que havíem parlat i amb les que comptaven, no puguin arribar perquè la
situació financera de la Generalitat ha passat moments molt difícils i ara a més tenim el
155, que d’alguna manera ens acaba de tutelar més perquè no siguin capaços que des
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de la Generalitat ens puguin donar un cop de mà en els ajuntaments. Crec que el
finançament municipal ha de canviar i espero que canviï d’aquí poc temps, tant de bo
sense la ingerència de ningú, sinó que el decidim directament en el nostre país i això
és el que volia afegir, crec que està molt bé la manera com hem executat el
pressupost, de la manera que s’ha tancat el pressupost i per això doncs agraeixo
l’esforç que tothom ha fet.
El Ple es dóna per assabentat.
13.1. - DONAR COMPTE DE LA TRAMESA LA MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS (MINHFP) DELS ESCENARIS
PRESSUPOSTARIS (2018-2021)
Núm. de referència : X2018007395
Núm. expedient: CPG52018000006

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de la tramesa al Ministerio de Hacienda y de la Función
Pública (MINHAFP) dels escenaris pressupostaris ( 2018-2021), tal com disposa la
normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels ens local.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Aquest és un tràmit obligat pel Ministerio, és molt
difícil saber com evolucionaran els nostres ingressos i les nostres despeses sense
passar-nos d’aquests percentatges establerts, aquests percentatges són pel 2019 d’un
2,7 % i del 2020 i del 2021 del 2,8 %. També és difícil saber com evolucionarà el
nostre accés al crèdit, si continuarem estan en aquestes ràtios per sota del 75 % i per
això hem dit que considerem aquest tràmit merament informatiu.
El Ple es dóna per assabentat.
14.1. - MOCIÓ PER A REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L'IVA A ENTITATS
CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS
Núm. de referència : X2018007331
Núm. expedient: SG022018000008

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ministeri d’Hisenda; mitjançant l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i
atenent a la interpretació de la Llei de l’IVA que el Tribunal Econòmic Administratiu
Central (TEAC) efectua de la sentència europea del 2014 coneguda com Le Rayon
d’Or que considera que la subvenció rebuda ha de ser repercutida amb el seu
corresponent IVA vist que comporta abaixar el preu del servei, en el seu afany
d’obtenir nous ingressos tributaris, ha notificat a les televisions públiques, els centres
de recerca, el transport públic i institucions culturals i programadors, la liquidació
corresponent d’aquest concepte d’IVA considerant que les subvencions rebudes des
de l’any 2013 fins el 2017 estan vinculades al preu del producte posant en risc el futur
de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país.
Aquesta circumstància comporta, a més d’un problema fiscal, importants
repercussions econòmiques ja que incideix en el propi finançament de les respectives
activitats o serveis. Volem deixar constància que al llarg d’aquests anys les institucions
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culturals i mitjans de comunicació han estat liquidant els corresponents impostos
sense cap advertiment per par de l’administració central; per tant no hi ha hagut cap
frau ni elusió, senzillament un canvi de criteri sense avís ni diàleg previ per part de
l’AEAT.
Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això des
d’Esquerra Republicana i els comuns vam aprofitar la recent tramitació al Congrés de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per introduir
esmenes que resolien el conflicte interpretatiu suscitat en relació al tractament de l’IVA
en les subvencions públiques, en concret, amb les aportacions públiques realitzades
per finançar serveis públics com el transport, així com les que es destinen, foment de
la cultura i mitjans de comunicació públics, evitant precisament aquesta interpretació
forçada que realitza el Ministeri d’Hisenda. L’esmena va ser aprovada i té efecte des
del novembre de 2017.
Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix en aplicar la retroactivitat als exercicis que van
de l’any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació públics a
fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant en perill la seva
sostenibilitat econòmica. Recordem que estem parlant de quantitats que superen amb
escreix els 30 milions d’euros.
La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC), el MACBA, el CCCB, Teatre Lliure, el Mercat de les Flors o
programacions com Temporada Alta i Festival de Sitges i mitjans de comunicació
CCMA i la XAL, que ja han anunciat que recorreran la decisió, així com també a la
Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i no es descarta que es pugui
estendre a altres entitats que reben ajuts públics.
Davant d’aquesta interpretació retroactiva i per tal de deixar definitivament anul·lada la
interpretació del TEAC i la corresponent reclamació de liquidació per part de l’AEAT a
les institucions culturals, programadors i serveis públics de comunicació, el Grup
parlamentari Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va presentar
una Proposició no de Llei sobre el tractament de l’Impost sobre el Valor afegit (IVA) en
les subvencions de caràcter públic de l’art 78 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). La Proposició no Llei va ser aprovada amb l’única
abstenció del PP i acorda posar fi als conflictes interpretatius existents aplicant-se als
períodes impositius no prescrits anteriors a la entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic
Per tots aquests motius, el grup d’Olot en Comú a l’Ajuntament d’Olot proposa
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Expressar el reconeixement a les institucions catalanes, programadors i
mitjans de comunicació públics del seu compromís de servei públic i d’efectuar el
màxim d’esforços en la millora de la qualitat de les seves programacions i serveis
educatius
Segon. Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals
catalanes i als mitjans de comunicació públics, establint una mesa de diàleg amb les
diferents institucions afectades i reconduint aquesta interpretació forçada que obliga a
abonar els imports de l’IVA, tot complint amb la legislació vigent.
Tercer. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a
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lluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions enlloc d’intentar aconseguir
recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural.
Quart. Manifestar el ple suport a totes les iniciatives parlamentàries impulsades per
anul·lar definitivament la retroactivitat així com mostrar el suport al sector cultural i
audiovisual de Catalunya.
Cinquè. Comunicar aquests acords al Govern de l’estat espanyol, al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública del govern de l’Estat espanyol, a l’AEAT, als grups
parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya, a les entitats
municipalistes i al CoNCA.
Presenta la Moció el Sr. García. El Ministeri d’Hisenda fent una interpretació d’una
sentència europea de l’any 2014 ha considerat que la subvenció rebuda per les
entitats ha de ser repercutida amb el seu corresponent IVA i amb el seu afany d’obtenir
nous ingressos tributaris ha notificat a les televisions públiques, centres de recerca,
transport públic, institucions culturals, programadors, etcètera, a tot aquest tipus
d’entitats, que liquidin el corresponent concepte d’IVA des de l’any 2013 al 2017, amb
l'evident perill de posar en risc el futur d’aquestes entitats, tan culturals com
d’investigació, dels mitjans de comunicació públics.
Al llarg d’aquests anys les institucions culturals i mitjans de comunicació han estat
liquidant els seus corresponents impostos d’una manera normal sense que hi hagi
hagut cap advertiment per part de l’administració central, per tant no hi ha hagut ni cap
afany de fer frau ni d’eludir les obligacions tributàries, senzillament el que hi ha hagut
és un canvi de criteri sense que hi hagi hagut ni cap avís previ, ni cap diàleg per poder
intentar arribar a algun acord.
Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa per això tant des del
grup d’Esquerra Republicana com dels Comuns-Podem, a nivell de l’Estat, varem
aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei 9/2017 que n’han parlat també avui
al Ple, de Contractes del Sector Públic, per intentar introduir unes esmenes i que
resolien el conflicte interpretatiu suscitat en relació amb el tractament de l’IVA en les
subvencions públiques. L'esmena que varem presentar es va aprovar, el que passa és
que té efectes a partir del novembre del 2017.
Pel que fa al Ministeri d'Hisenda insisteix en aplicar la retroactivitat als exercicis que
van del 2012 al 2017 i obligant per tant a les entitats a fer efectiu el pagament i com
hem dit abans, posant en perill la seva viabilitat i sostenibilitat econòmica. La mesura
efecte, perquè ens en fem càrrec, de moment almenys a equipaments com el Museu
Nacional d’Art de Catalunya, el MACBA, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors o
programacions com Temporada Alta i el Festival de Sitges i no es descarta que es
pugui estendre a altres entitats que reben aquest tipus d’ajuts públics. És per aquestes
raons que el Grup Municipal d’Olot en Comú proposa l’adopció dels següents acords.
Tot seguit el Sr. García passa a llegir els acords de la moció, puntualitzant al punt 3.
Aquí em permetreu que faci un petit parèntesi, perquè han sortit les dades fa pocs dies
de la recaptació del frau que es produeix amb els impostos a l’Estat d’Espanya i hi ha
hagut una lleugera disminució, com així s’ha vingut produint en els últims anys i és la
mateixa Associació d’Inspectors d'Hisenda que han explicat que el 80 per cent dels
seus recursos, dels seus inspectors, els han dedicat a perseguir, perquè aquesta és la
paraula, autònoms, petites empreses, particulars i només el 20 per cent a aquestes
grans multinacionals i grans empreses. Una mica aquí també hi ha una clara voluntat
política d’aquest Govern.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. La moció que ens
presenten els companys d’Olot en Comú és una prova més del que estem veient
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aquests dies i estem constatant, l’objectiu de l’Estat Espanyol és acabar amb el nostre
autogovern i per extensió segurament amb el mateix Estat de les Autonomies, per tant
tal com diu la moció, la interpretació que fa el Ministeri d’Hisenda és totalment
arbitrària, perquè l’IVA no es reclama a tots els equipaments i entitats culturals, sinó
només aquells que hagin tingut una inspecció fiscal durant l’any 2017.
Tampoc no es reclama a aquells que són de titularitat cent per cent estatal, que en
resten exempts, per tant aquí veiem una clara discriminació, a més no hi ha hagut
constància que cap equipament cultural de fora de Catalunya hagi rebut el requeriment
tributari tot i que en principi la mesura té un abast estatal, per tant ja veiem també
quins són els seus objectius. Per tant estem davant una derivada de l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola, que amb una Generalitat intervinguda,
suposa que equipaments, empreses i fundacions culturals afectades no podran
comptar amb la Generalitat perquè els defensi. Això implica una desprotecció absoluta
contra l’acció abusiva i desproporcionada del Govern Espanyol, però les
conseqüències d’aquest atac van molt més enllà, això ho va dir Vicent Sanchis,
director de TV3, en unes declaracions en què deia si em permeten textualment: “sense
aquests diners nosaltres no podrem competir amb les grans televisions espanyoles, ni
públiques ni privades. Televisió Española respecte a nosaltres té uns interessos que
són absolutament desbocats, ells poden fer gairebé tot el que volen i nosaltres estem
cada vegada més encotillats, personalment crec que és una maniobra per liquidar
TV3”. I això és molt greu, perquè l’Estat Espanyol està aprofitant l’aplicació del 155 per
acabar amb una estructura d’estat que ha garantit la nostra cohesió social, com són
els mitjans públics de ràdio i televisió i no havent-t’hi prou, a més a més també volen
acabar amb el sistema productiu privat de Catalunya, que ha generat excel·lents
productes com per exemple “Pa Negre”, mentre que beneficia als grans oligopolis com
són A3Media i Mediaset, per tant no tenim cap dubte, nosaltres votarem a favor de la
seva moció, però també els volem dir d’una manera molt alta i clara que aquest no és
el camí, que el camí és tenir una República i que el camí és tirar endavant en una
República que pugui decidir des del punt de vista legislatiu que aquest IVA no s’ha de
cobrar a les entitats culturals.
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Aquesta reclamació
d’Hisenda a aquestes entitats els obligaria a fer efectiu el pagament de grans
quantitats de diners posant en perill la seva sostenibilitat financera, d’entitats i mitjans
públics, que genera una gran preocupació en un sector que fins ara estava exempt
d’aquests pagaments. El nostre suport, hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. El senyor Xavier
García ho ha explicat molt bé i també el Sr. Massanella ha dit moltes coses que hi
estem més que d’acord, la cacera de bruixes que ha encetat l’Estat vers tot el que té a
veure amb ser català arriba a molts llocs i arriba des de la televisió fins al Museu
Nacional de Catalunya. Canviar les normes a mig partit és fer trampes i això només és
per intentar que desapareguin aquestes entitats que formen una de les identitats
d’aquest país, òbviament hi estem d’acord i també que coneixent a molta de la gent
que porta aquests equipaments i entitats, que ningú baixarà la guàrdia i que tothom
continuarà fent la feina que han fet durant aquests anys, perquè moltes coses
d’aquestes traslladades a la cultura, ja sé que TV3 és molt important, però la majoria
de les altres són d’àmbit cultural i perquè forma part de les nostres signes d’identitat
històricament i que això el país segur que no s’ho deixarà perdre.
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta moció. S’ha dit pràcticament tot, però una decisió que es vol fer passar per
administrativa, que és clarament ideològica, i en contra de Televisió de Catalunya,
Catalunya Ràdio, tot allò que ha servit durant tants i tants anys per defensar la llengua
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catalana, nosaltres hi veiem un atac claríssim i l’afectació paral·lela que pot tenir a la
cultura ja estem acostumats que a aquest Govern els hi preocupa molt i molt poc.
Es dona la moció aprovada per unanimitat.
15.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PER A LA GARANTIA DE
SUFICIÈNCIA DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS PER A L'ANY 2018
Núm. de referència : X2018007333
Núm. expedient: SG022018000009

Les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de nou
milions de pensionistes i de les seves famílies, havent-se constituït durant la crisi com
un dels elements que han contribuït a sostenir a moltes famílies en la difícil situació
econòmica de Catalunya i d’Espanya. No obstant això, i malgrat la baixa inflació
registrada en els últims exercicis, des de l'any 2009 les pensions públiques han vist
limitada la seva revalorització, primer amb mesures anuals el 2011 i 2012 que els van
fer perdre poder adquisitiu, després amb una reforma integral en 2013, del sistema de
revalorització, que va trencar unilateralment el Pacte de Toledo. L’esmentada reforma
del 2013 que introdueix el factor de sostenibilitat (vinculant la prestació a l’esperança
de vida, a partir de l’any 2019) i especialment la inclusió de l’índex de revalorització
desvinculat de l’increment de l’IPC, signifiquen una rebaixa programada del poder
adquisitiu de les pensions, que s’ha concretat, per als anys 2016 i 2017, en una pèrdua
del 2,3% per al milió i mig de pensionistes catalans i catalanes. Enguany mentre les
pensions tindran una revalorització del 0,25%, les previsions d'inflació, tant públiques
com privades, preveuen un creixement dels preus del 2018 de l’1'5%.
D'altra banda, l'actual situació del sistema de Seguretat Social exigeix una actuació
urgent i compromesa amb la seva funció social. La gravetat i durada de la crisi, la
intensitat de la desocupació, especialment l’atur de llarga durada, i el deteriorament de
les condicions laborals d'un gran nombre de persones que ha registrat el nostre mercat
laboral en els darrers anys, juntament amb l'evolució demogràfica, han contribuït a
situar el sistema de Seguretat Social en dèficit, molt abans del previst. Com ha
reconegut l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF), aquesta situació
està relacionada amb la devaluació salarial provocada per la reforma laboral, xifrant en
15.000 milions d'euros (1,5% del PIB) l'impacte que ha tingut en la previsió de les
cotitzacions del Sistema de Seguretat Social.
Per això, resulta urgent anticipar mesures de reforç de l'estructura d'ingressos del
sistema, de manera que amb això es garanteixi el seu adequat finançament, i la seva
revitalització, sostenibilitat i estabilitat, alhora possibilitant la recuperació del poder
adquisitiu dels i les pensionistes. La suficiència de les pensions i la solidaritat
intergeneracional i territorial i l’equitat han de retornar al sistema de protecció social.
En aquest sentit la proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social Fàtima Báñez
d’ampliació del període de càlcul de les pensions al conjunt de la trajectòria de
cotització dels treballadors i treballadores no s’adequa ni en la forma ni en el fons al
debat, les propostes i el consens que requereix el Sistema de Pensions. Ara bé, en el
cas que aquesta proposta s’abordi de manera rigorosa en el marc de la Comissió, cal
condicionar el període de càlcul del conjunt de cotitzacions laborals, a què el
treballador o treballadora pugui escollir els seus millors anys de cotització.
Alhora estimem que l’espai per presentar propostes de reforma del Sistema de
Pensions és el Pacte de Toledo, i que la prioritat ha de ser garantir la suficiència i
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sostenibilitat de les pensions.
No es tracta doncs, de recuperar els millors moments de cotització, sinó de fer
polítiques que millorin les cotitzacions amb l’objectiu de garantir els ingressos que
necessita el sistema.
Per tant la prioritat es fonamenta en dues qüestions: la millora de la qualitat de
l’ocupació, i l’assoliment d’amplis consensos socials, en el marc del Pacte de Toledo,
per a garantir la sostenibilitat, però també la suficiència del Sistema de Pensions.
Així mateix en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo caldrà prioritàriament
garantir la sostenibilitat del Sistema de Seguretat Social mitjançant una millora
d’ingressos, dotant de major progressivitat i adequació la cotització, amb un augment
de les seves bases màximes; l’equiparació de les bases de cotització dels autònoms al
Règim General; l’augment temporal d’alguns percentatges de la cotització, reforçant el
principi de separació de fonts de finançament, per a no gravar el sistema de pensions
amb la despesa de l’Administració de la Seguretat Social, i paral·lelament executar un
pla de xoc que permeti augmentar el nombre de llocs de treball i la seva qualitat i
remuneració.
En virtut d’aquestes consideracions, el grup d’Olot en Comú, proposa al ple l’adopció
dels següents
ACORDS
1.

Exigir al govern de l’Estat la derogació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre,
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'índex de revalorització del Sistema de
Pensions de la Seguretat Social.

2.

Revaloritzar les pensions d'acord amb la previsió d'inflació prevista per al 2018, no
inferior al 1,5%.

3.

Garantir la sostenibilitat del sistema de pensions amb la introducció progressiva de
finançament per via impositiva en el cas que sigui necessari, sobre la base d'un
sistema tributari just i progressiu que tingui en compte la capacitat econòmica de
les empreses i situï la pressió fiscal a nivells similars als de altres països del
nostre entorn.

4.

Reiterar la petició de derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (la reforma laboral) que ha
rebaixat els salaris empobrint les classes treballadores, ha abaratit
l’acomiadament indefinit i ha facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint
ocupació en el sector públic i privat.

5.

Traslladar els presents acords al Ministeri de Empleo y Seguridad Social, als
grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als sindicats de
CCOO i UGT i a les entitats municipalistes.

Presenta la moció el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Les pensions
públiques com tothom sap és un dels tres pilars del que anomenem Estat del
Benestar, l’altre seria l’educació i l’altre la sanitat. Les pensions públiques de fet
constitueixen la principal font d’ingressos de més de 9 milions de pensionistes i de les
seves famílies i durant aquesta època de crisi, de la qual encara no hem acabat de
sortir, ha estat un dels elements que ha contribuït a sostenir moltes de les seves
famílies que estaven travessant una difícil situació econòmica tant aquí a Catalunya
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com a la resta de l'Estat. De fet des de l’any 2009, podríem dir, fins a l’actualitat, amb
diferents decisions, els governs han procedit a una pèrdua amb la revalorització de les
pensions i enguany, com tothom també sap molt bé, la revalorització que s’ha proposat
és del 0,25 % mentre que les previsions d’inflació oficials de les quals estem parlant
són del l’1 i mig per cent.
També fer una observació de la injustícia d’aquest tipus d’increments, perquè estem
d’aquest 0,25 sobre totes les pensions, per tant és sobre la pensió de 2.600 euros però
també de la de 700, vull dir que ni tan sols han estat capaços de fer algun tipus
d’ajustament en que hi hagi un increment desigual, en que aquest retallar hagués
afectat més a les pensions més altes i no tant a les baixes.
D’altra banda l'actual situació del sistema de la Seguretat Social exigeix una actuació
urgent, la gravetat i durada de la crisi, la intensitat de la desocupació, especialment
l’atur de llarga durada i el deteriorament de les condicions laborals d’un gran nombre
de persones, que ha registrat el nostre mercat laboral en els darrers anys, juntament
també amb la coneguda evolució demogràfica, han contribuït a situar el sistema de
Seguretat Social amb dèficit molt abans del que estava previst. Com ha reconegut una
autoritat independent que situa la pèrdua en quinze mil milions d’euros a l’1 i mig del
PIB l'impacte que ha tingut en la previsió de cotitzacions al sistema de Seguretat
Social. Per tant, la prioritat es fonamenta en dues qüestions, la millora de la qualitat de
l’ocupació i l’assoliment d’amplis consensos socials que s’han trencat en el marc del
Pacte de Toledo per poder garantir la sostenibilitat, però també la suficiència del
sistema de pensions. Aquesta situació, com també és molt conegut, ha portat a les
mobilitzacions del col·lectiu de pensionistes, a la recollida de signatures per revertir la
situació actual, també uns companys i companyes a Olot han portat a terme aquesta
recollida de signatures i és una mica aquesta situació tan fumuda que ens fa que el
nostre grup faci la proposta d’aprovar els següents acords.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal ERC. Vagi per davant
que els hi votarem a favor aquesta moció, només faltaria, però tenim la sensació que
quan els companys d’Olot en Comú presenten mocions a vegades es deixen cosetes
al tinter, però estic segur que hi estem d’acord. Per exemple, ens sembla que el que
estaria bé és denunciar i dir-ho públicament que el veritable objectiu de la reforma de
les pensions és privatitzar precisament el sistema de les pensions, és a dir, l’objectiu
és que els estalviadors es facin plans de pensions privats perquè d’aquesta manera
els grans oligopolis financers puguin utilitzar aquests diners per portar-los a mercats
financers globals i per tant, per fer la seva especulació emportant-se una bona
“tajada”, que diuen en castellà, per tant cal fer front a aquestes situacions, cal explicarho, hem de desmentir que el sistema de pensions estigui relacionat amb un canvi
demogràfic del país i amb l’envelliment de la població, això és fals, la causa real, vostè
ho ha dit també, és la precarietat laboral, és l’atur, que provoca que les cotitzacions
siguin cada vegada més baixes, per tant cal revertir el model econòmic basant en el
sector serveis, que genera llocs de treball molt precaris i en canvi cal fer que
l’economia tendeixi cap a una redistribució de la riquesa, això segurament faria
augmentar les cotitzacions i els ingressos.
La conseqüència de la reforma de les pensions, també vostè ho ha dit, és sens dubte
l’augment de la pobresa i les desigualtats, a part de l'elevat risc que comporta dipositar
els estalvis d’una vida en un fons privat, ja sabem què ha passat i n’hem estat
testimonis i aquí ningú ho ha pagat.
El sistema financer es caracteritza per les crisis, les operacions fraudulentes, com ja hi
estem acostumats aquests darrers anys. De debò volem confiar els nostres estalvis de
jubilació a les mateixes institucions de les agències d’evolució de risc, de la crisi de les
hipoteques escombraries, de l’especulació del deute públic, de la bombolla
immobiliària dels desnonaments? Això és el que volem fer? Per això, per aturar aquest
sistema depredador que ara acut rebent a un dels últims vestigis del sistema públic
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com és el sistema de pensions, però ens sembla que també està a punt per acudir a la
privatització de l’educació, si no és que ja s’hi troba. Ens cal poder disposar de les
eines que garanteixin un veritable sistema públic de pensions i és en aquesta
possibilitat, que el que hem de fer és tenir el control financer i per tant tenir el control
legislatiu, per això, i aquí és on li torno a fer un crit, més de dos milions de persones
van acudir el dia 1 d’octubre i el dia 21 de desembre a votar per una República, per
una República de ple dret i és aquí que de nou trobem a faltar més empenta en la seva
moció, una vegada més la seva moció no té en compte que existeix una eina molt
poderosa per evitar l’empobriment de gran part de la nostra població, aquells que
durant anys van aportar el 29 per cent del Fons de Reserva de la Seguretat Social i
que algú que és diu “eme.punto.Rajoy” ha eixugat.
Una Catalunya-Estat de capacitat més que suficient per aportar anualment al seu propi
fons de pensions de la seguretat social 1.500 milions d’euros, que al cap de cinc anys
serien 7.500 i el cap de nou, 18.500 milions d’euros.
Amb la recaptació del cent per cent de tots els impostos, la República Catalana podria
augmentar les pensions un 10 per cent i reduir les cotitzacions un 10 per cent, però el
que és més important, faria que el sistema públic de pensions fos sostenible, per això
senyor Garcia, obrin els ulls, entenguin d’una vegada que l'Estat espanyol és
irreformable i que gestos com els seus de presentar mocions als ajuntaments i
proposicions no de llei al Congrés Espanyol només són gestos de cara a la galeria,
aquí el que cal es esdevenir un Estat perquè és l'única possibilitat de ser
econòmicament viables.
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Tal com diu la
moció, les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de 9
milions de pensionistes, i de les seves famílies, i que des del 2009 han vist limitada la
seva revalorització. Enguany mentre les pensions tindran una revalorització ridícula,
del 0,25 %, les previsions d'inflació –tant públiques com privades– preveuen un
creixement dels preus de l’1,5 %. Es necessiten mesures urgents de reforç de
l'estructura d'ingressos del sistema per garantir el seu finançament, per la recuperació
del poder adquisitiu dels i les pensionistes. Les pensions són un pilar fonamental de
l'Estat del benestar; a més de garantir la protecció social i econòmica dels i les
pensionistes, contribueixen a la redistribució de la riquesa, a l'activitat econòmica i a la
generació d'ocupació, ja que a la pràctica totalitat de les pensions són dedicades al
consum.
El col·lectiu Pensions dignes recorda les pensions no són un regal; ens les hem
guanyat. I hi afegiríem: treballant i cotitzant tota una vida. Votarem a favor de la moció.
Intervé el Sr. Mijtà, en representació del grup municipal ERC. L'estat del benestar es
va aconseguir amb lluita i ara evidentment no podem permetre que ens el prenguin.
Necessitem un sistema públic de pensions digne. De fet el que ens estan fent ara és
redissenyar aquest sistema de pensions, per afavorir evidentment els plans privats.
Aquest model de polítiques liberals només afavoreix els mercats i retalla tranquil·litat
social. Només a curt termini aquesta estratègia provocarà pobresa jubilats i col·lapse
del sistema. Amb l'actual decisió del Govern espanyol de revalorar les pensions per
sota de l'increment del cost de la vida i la desvinculació de l'evolució de l’IPC produeix
una pèrdua mitjana de 670 euros anuals; això segons un estudi recent de la UGT. Això
evidentment ens afecta ja, però evidentment qui seran més perjudicats seran els futurs
jubilats i jubilades si mantenim aquest sistema i ens mantenim dintre d’aquest estat;
evidentment no anem bé.
Evidentment un nou estat seria millor, ja que fins i tot avui la consellera Bassa –si no
recordo malament– ha dit que amb un estat propi català en una república catalana,
amb Seguretat Social pròpia, el 2018 tindria superàvit. Evidentment necessitem anar
cap aquí.
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Per tant ple recolzament a la moció.
Intervé el Sr. Vayreda, en nom de l’equip de govern. Per no repetir i només per dir
alguna cosa nova, potser també seria bo que la moció recordés que si hi ha
increments d’IPC que a Catalunya es tingués en compte l’IPC català. Jo crec que
també faria que els pensionistes catalans no es veiessin doblement perjudicats,
perquè sempre acostuma a ser més alt que l'espanyol.
I l'altra en la línia del que deia el Sr. Massanella, si analitzem els darrers anys, la
Seguretat Social catalana és menys deficitària; em sembla que només en cinc anys
només ha estat deficitària, quan la Seguretat Social espanyola ha estat en deu anys
deficitària. I per tant una raó més perquè fem un estat independent i puguem decidir
nosaltres i sobretot que amb la força productiva que tenim al país segurament tindríem
millors pensions que les que tenim.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat.
16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER EXIGIR LA GENERALITAT
L'ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL
Núm. de referència : X2018007335
Núm. expedient: SG022018000010

Atès que la ciutat d’Olot i el seu consistori ha estat, i segueix essent, un exemple clar
de compromís amb l’educació en general i amb la de 0 a 3 anys en particular, amb una
oferta pública de qualitat prou important i que dona resposta a la creixent demanda de
places d’escola bressol municipal per part dels nostres conciutadans.
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya,
les retallades pressupostàries en l’àmbit de l’educació han posat en perill moltes
iniciatives importants per l’educació del nostre país i molt concretament en l’àmbit
educatiu de 0 a 3 anys, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la
Generalitat al sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents per
preservar el dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat.
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys
és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha
d’articular mitjançant convenis amb els ens locals.
Atès que el conveni entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 20122013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la
institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant
el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. (Actualment, les famílies i els
ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es finança a través
de les diputacions).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya
per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia
de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul
econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo
progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert
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per part del Govern de la Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a
la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol,
donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual
(Cornellà de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i Sant Joan
Despí) i una de col·lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de Catalunya,
exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes inversions que el
Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys
2012 i 2015.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
d’Olot els acords següents:
1.

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment a la
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als
36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent
d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.

2.

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la
sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió
del servei de les escoles bressols del municipi d’Olot, que tot i no plantejar-li amb
anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern
de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos
cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta sentència.

3.

Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya i a les escoles bressol del municipi.

Presenta la moció el Sr. Guix. En aquest Ple ja n’hem parlat d'educació, hem parlat
d’educació pública i en tot cas era aprofundir una mica en aquest debat.
Recordem que a Olot tenim quatre escoles bressol municipals públiques, a més a més
una pública de la Generalitat, que donen resposta als interessos dels ciutadans d’Olot.
Això ho podem comparar amb altres ciutats com Girona, que em sembla que només
en tenen una, de pública, municipal, i és una ciutat que té molts més habitants que
Olot. Per tant a Olot s’ha fet un esforç important i aquí. el que ens ha colpit és aquesta
davallada de les subvencions que venien de la Generalitat per poder pagar les places
d'escola bressol. Aquí l'Ajuntament ha hagut de fer un esforç important durant el
període 2012 – 2018, i en tot cas gràcies a l’aportació de les diputacions que van
alleugerir aquesta aportació municipal que s’havia de fer i en tot cas també van
alleugerir l’aportació que havien de fer les famílies.
A continuació el Sr. Guix llegeix els acords que la moció proposa adoptar.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquesta moció que es
presenta avui, d’una altra manera, en forma d’un prec, la vàrem presentar no fa gaire
temps aquí al Ple, el Sr. Berga es va comprometre a donar tràmit a aquesta
reclamació. En va fer un retorn de quin havia estat el resultat de la gestió davant del
Departament d’Ensenyament; en aquest sentit m’estimo més que sigui ell qui ho
expliqui. I jo em vaig donar per satisfet amb la seva explicació, amb una petita salvetat,
i era que com que no tenim conseller, per tant tampoc hi pot haver un compromís per
escrit, que era la reclamació que aquest retorn, si s’acaba fent a tots els ajuntaments
de Catalunya, perquè hi ha un recurs sobre aquestes primeres sentències, es fes a
tots els ajuntaments. Aquest compromís per escrit, en no ser-hi, el que farem nosaltres
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és que en primera sessió parlamentària on es puguin tractar temes normals i habituals
al Parlament de Catalunya, el nostre grup ho presenti perquè hi hagi un acord del
Parlament de Catalunya en aquest sentit. Però encara que sigui amb aquest format de
moció, com que ho comparteixo, votarem favorablement.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres a part
farem una petita reflexió, a part que està molt bé que hi hagi escoles bressol, també
pensàvem que estaria molt bé que la baixa maternal i paterna fos fins als tres anys;
podríem cuidar i estar amb els nostres fills, i els fills serien més sans, serien més
feliços i segurament que el món aniria millor, això és una reflexió.
Quan miràvem la moció ens preguntàvem com és que no la presentaven quan tenien
la regidoria d’educació.
Evidentment votarem a favor de la moció. Després una cosa que demanem també, és
que un cop ens tornin els diners ens agradaria que hi hagués el compromís que
aquests diners anessin a educació.
Pensem que s’ha de valorar, la tasca que fan les educadores a les escoles bressol, és
una tasca que és molt i molt important perquè és l'edat més important per al
desenvolupament d'un infant, la de 0 a 3 anys i per tant pensem que haurien d'estar
més ben remunerades en general, i segurament que la seva professió hauria d'estar
més ben valorada també a nivell de formació.
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. La moció és llarga, com
ha dit el Sr. Guix, i estem evidentment a favor que es paguin els deutes i que les
escoles bressol puguin funcionar el millor possible. Però justament perquè és llarga i
diu moltes coses, hem trobat a faltar una mirada una mica més de context en la
Generalitat: no paga perquè no vulgui pagar i estigui molt contenta de sortir als diaris
dient que deu diners a les escoles bressol. Sinó que hi ha un context que vostè coneix
molt bé, i que potser ja han propiciat alguns del seu partit a donar-lo, que és que la
Generalitat està asfixiada financerament des de fa molts anys; de fet des del juliol
estem supervisats i no podem gastar en un boli sense que l’estat ho controli. I per tant
fer una moció en què sembli que la Generalitat no paga per no vol, em sembla que
ajuda poc a entendre la situació real en què es troba l'escola bressol i l'educació en
general al nostre país, i per tant nosaltres ens abstindrem.
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. Nosaltres votarem a favor perquè
estaríem encantats de la vida que aquests diners vinguessin a l’Ajuntament. Si arriben
no ens farà falta destinar-los a Educació perquè ja els hi hem dedicat; és a dir quan
van deixar d'arribar de la Generalitat els hi hem posat com a Ajuntament, la qual cosa
ha suposat un gran esforç.
Però estic completament d’acord també amb les paraules del Sr. Lluís Juncà, que hem
d’estirar una mica més el fil i recordar que la Generalitat deixa de pagar del 2008 al
2011, primer govern Zapatero després amb govern del PP, Catalunya va passar de
rebre 83,5 milions d’euros anuals per sostenir aquesta franja d’ensenyament el 2008,
el 2009 va baixar a 78 milions; el 2010 va baixar a 17 milions i el 2011 va baixar a
zero. I el que tenim nosaltres com a PdeCAT una altra moció amb uns termes
semblants, reclamant a l’Estat espanyol que ens retorni aquests 500 milions d’euros
que injustament hem deixat de percebre. El que passa és que no ens molestem a
presentar-la perquè sabem que no serviria per a res i senzillament esperar que les
millores millorin, i que es millorin vol dir marxar.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas agrair als grups del Consistori que han dit que votarien a
favor de la moció. Sí que és veritat que hi ha hagut mancances de recursos al govern
de la Generalitat, en temps, però sí que és veritat que el Govern de la Generalitat té
autonomia pròpia per fer un pressupost propi i per destinar els recursos propis on li
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vingui millor, i per tant destinar recursos a educació per a nosaltres és prioritari i molt
important.
Intervé l’Alcalde. Jo el que li agrairé és que aquesta reflexió la faci als seus companys
de Madrid i als senyors del 155, que ens continuen ofegant, i que en comptes de fer
demagògia aquí, ens preocupem del que passa, que el Govern de la Generalitat té una
gravíssima insuficiència financera, i sí home sí, els pocs diners els fa anar cap aquí i
cap allà. El sistema educatiu funciona, el sistema sanitari funciona, però a base de
grans sacrificis que hem patit i en canvi a Madrid se’n riuen de nosaltres. Per tant Sr.
Guix, vostè sí que té amics a Madrid, els hi digui que ens tornin aquests diners que
ens han pres, perquè ens els han pres. I jo crec que seria més efectiu que no pas
presentar una moció al Ple de l’Ajuntament d’Olot, on potser encara enredarem alguna
pobra persona pensant que realment és la Generalitat la que no vol posar els diners.
I també fer esment a això que acaba d’explicar el Sr. Berga: l’Ajuntament d’Olot s’ha
de fet càrrec, a pesar que ara sí que la Diputació ha començat a donar diners, s'ha fet
càrrec de la diferència que no han enviat, perquè vàrem decidir que a Catalunya no
ens mereixíem això.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 2 PSC,
3 CUP, 1 OeC) i 5 abstencions (ERC).
17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER HOMENATJAR ELS OLOTINS
DEPORTATS ALS CAMPS NAZIS
Núm. de referència : X2018007337
Núm. expedient: SG022018000011

El passat 27 de gener es va celebrar el Dia Internacional de Commemoració en
Memòria de les Víctimes de l’Holocaust a tot Catalunya. Diverses ciutats del país
(Girona, Sabadell, Manresa, Igualada, Castellar del Vallès, etc.) ho van fer col·locant
llambordes stolpersteine en llocs significatius de la ciutat o davant de les llars on van
néixer o van viure persones vinculades a les seves ciutats que van morir en camps de
concentració. Aquestes ciutats se sumen a una iniciativa que ja havien endegat altres
anys diverses poblacions catalanes.
Les llambordes stolpersteine són petits monuments creats per l’artista alemany Gunter
Demnig en memòria de les víctimes del nazisme. Els stolpersteine són llambordes
quadrades de 10 cm x 10 cm, fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó, on es
graven les dades de cada persona i que es col·loquen al paviment de davant dels
edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar lliurement abans de ser
empresonades i deportades. Cada llamborda és única i es realitza de manera especial
a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació
industrialitzada dels nazis. El memorial en forma de plaques disperses esteses per tot
el continent que ha esdevingut la suma dels stolpersteine ens permet adonar-nos de la
magnitud de la tragèdia. Des de l’inici del projecte, el 1993, s’han col·locat més de
50.000 llambordes a diversos països d’Europa: Alemanya, Àustria, Hongria, Països
Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega, etc. La primera instal·lació
a Catalunya es va fer el 2015 a Navàs.
Pensem que la lluita per mantenir la memòria de les víctimes del nazisme ha de
continuar en el temps i que aquest memorial és una bona manera de recordar els
olotins que en van ser víctimes.
Segons l’estudi de referència a la nostra comarca, Els garrotxins als camps nazis, de
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Josep Pujiula, vuit persones vinculades a Olot van passar pels camps nazis, quatre
dels quals hi van morir.
ACORDS
Primer.- Demanar un informe a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa sobre les víctimes
olotines del nazisme, deportades a camps d’extermini.
Segon.- Adoptar les mesures pressupostàries adequades per poder fer possible la
instal·lació del memorial a Olot en els llocs més convenients segons l’informe de
l’ACGx.
Tercer.- Contactar amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i amb
el projecte Stolpersteine per fer possible la instal·lació (https://www.stolpersteineberlin.de)
Quart.- Acordar la data de l’execució de la instal·lació coincidint amb la commemoració
del 27 de gener del 2019 o en dates anteriors.
Presenta la moció la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. La moció que
presentem avui és per poder-nos unir el proper 27 de gener a la celebració del Dia
Internacional de commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust a
Catalunya. De fet és una iniciativa que va néixer l'any 1993 a partir d'un artista
Alemany, Gunter Demnig, que el que va fer va ser proposar unes llambordes, fetes de
formigó i cobertes amb una fulla de llautó, i en aquestes llambordes hi figuraven els
noms de les persones deportades als camps d'extermini nazi. Per tant des d'aquell any
1993 a diferents països d'Europa s'han arribat a col·locar més de cinquanta mil
llambordes.
Tenim vocació des d'Esquerra Republicana de no perdre la memòria, tant si és una
memòria recent, com l’u d’octubre, com si és una memòria més llunyana, com pot ser
el que va passar a Europa ja fa quasi un segle, ens hi anem acostant. I per tant el que
demanem és que en aquest ajuntament es pugui fer aquest homenatge als últims
deportats als camps d’extermini nazis i per això ens basaríem en un estudi de
referència a la comarca, del Sr. Josep Pujiula, que es diu Els garrotxins els camps
nazis i també demanar a l’Arxiu Comarcal que faci el suport d’on vivien o on
treballaven aquestes persones. Les llambordes es poden situar, tant en els llocs on
vivien o treballaven aquestes persones, també hi ha altres ciutats que les han ubicat
totes conjuntes en un espai de la ciutat.
A continuació la Sra. Barnadas llegeix els acords que la moció proposa adoptar.
Intervé l’Alcalde. Em sento més bé perquè no sóc l’únic que canvia els noms; el meu
amic era en Jordi Pujiula i no en Josep Pujiula.
Intervé el Sr. García, en representació del grup municipal OeC. Un dels més terribles
episodis compartits en la memòria de tots els europeus i la resta de la humanitat, és el
que es coneix com a Holocaust. A l’intent de la destrucció de la població jueva per part
del règim nazi, que va suposar l’assassinat de sis milions de jueus, hi trobem set
milions més de civils, entre els quals un gran nombre de republicans catalans i
espanyols. Existeixen documentats aproximadament una mica més de 9.300
espanyols republicans que van ser reclosos en els diferents camps de concentració
nazis; d’aquests se sap que prop de 5.200 van morir i aproximadament 3.800 van
sobreviure. D’altres, 334 figuren com a desapareguts.
L’objectiu de l’artista Gunter Demnig amb aquestes llambordes és fer aturar i
interpel·lar els vianants, per tal de fer memòria sobre aquella persona en concret a qui
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es dedica aquella placa; com es deia? Quan va nèixer? Quan va morir? On vivia? On i
quan fou deportada?
El memorial en forma de plaques disperses, esteses per tot el continent, ha esdevingut
la suma de stolpersteine ens permet adonar-nos de la magnitud d’aquesta tragèdia, i
ens agradaria que poguéssim tenir també les pròpies a la nostra ciutat. Votarem
favorablement.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Seré breu, perquè ja s’ha
dit el més important. Votarem molt favorablement, en record i reivindicació, a la
memòria d’aquestes atrocitats que els humans contra els humans han comès i
continuen cometent. Pensem que la història és una gran lliçó, i la més gran lliçó de la
història és la mateixa història. I l’objectiu de la història és aprendre’n i conèixer-la; hi ha
una frase que sovint ha estat també molt criticada, però que es pot interpretar de
moltes maneres, diu que qui no coneix la seva pròpia història està condemnat a
repetir-la. És veritat que el coneixement de la pròpia història ens permet entendre, no
només el present, sinó intentar imaginar un futur diferent. Aquest exercici a través
d’aquest gest simbòlic és importantissim.
La ciutat d’Olot ja té una sèrie de monuments, quan vàrem entrar a l’Ajuntament
vosaltres vàreu també motivar el monument a Lluís Companys, aquí al costat del
Cementiri; tenim monuments com el Memorial Democràtic, per exemple al Triai.
També ens agradaria que aquests monuments efímers, aquestes escultures urbanes
que anem col·locant a la ciutat entressin dins el Catàleg d'escultures urbanes, i això
obligaria a una certa conservació d’aquests elements que estan a la intempèrie, a un
catàleg, i també que tinguessin una funció més enllà del simbolisme, educativa. Per
tant aquestes llambordes són molt interessants en aquest sentit educatiu, també com
deia el Sr. García, de posar-te a la pell de la persona que va patir això i per tant el fet
que tens empatia amb aquell fet, acabes entenent i comprenent aquest passat que tant
ens ha marcat.
Aquí a Olot hi ha una entitat que és Unitat contra el racisme i el feixisme que a través
d’uns raps amb en Pau Llonch, el rap que sempre ha estat un llenguatge molt
reivindicatiu, fa tallers amb nanos de secundària, que s’estan fent ja fa tres anys aquí
a la ciutat d'Olot, a diferents escoles i instituts i estan treballant i vam tenir l’oportunitat
d’anar-ne a veure uns quants. I en Pau no deixa de sempre sorprendre's que abans
d’entrar al rap hem de conèixer de què parlem. I el rap és un llenguatge molt
contestatari, que parla de la pròpia història, dels nostres propis orígens. I queda parat
quan parlem, evidentment com a llenguatge del rap, quan parlem del feixisme i del
racisme, de la xenofòbia, i de vegades en Pau i nosaltres inclosos quedem parats, que
estan a l'adolescència, és ESO, però de vegades un cert desconeixement d'una
història que no és tan passada, que no és tan llunyana i que a més a més,
malauradament, en moments de crisi aguda com estem patint ara es repeteixin. Els
auges que hi ha hagut a nivell europeu de grups polítics feixistes, directament
d’extrema dreta que estan fins i tot governant a diferents països és esparverant.
Llavors una mica aquesta tasca educativa que ens ha de permetre seguir a través dels
tallers d’en Pau, o sigui a través d'aquestes escultures urbanes que anem col·locant al
llarg de la ciutat, ens ha de ser l’element referencial de dir que és una eina que l’hem
d'aprofitar educativament per entendre què ens està passant en el present, per
intentar que aquest futur sigui molt millor, i sobretot per recordar aquest passat i per
les víctimes que el van patir. I per tant gràcies i la votarem a favor.
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Estem totalment
d’acord en què aquest memorial és una bona manera de recordar els olotins que van
ser víctimes del nazisme. Aquestes llambordes, que traduïdes de l’alemany volen dir
més o menys pedra de topada o pedra que fa ensopegar –jo diria que fa mirar, no pas
ensopegar– és un homenatge a les víctimes del nazisme, i al mateix temps és una
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eina per a l’educació per la pau, la llibertat i el respecte a les persones. Votarem a
favor.
Intervé el Sr. Berga, en representació de l’equip de govern. Nosaltres també votarem a
favor d’aquesta moció, ens sembla una magnífica proposta, una molt bona iniciativa.
Ens haurem de trobar per preparar-ho bé, per trobar la millor manera tots plegats, ja
que hem votat tots a favor, de decidir quin dia ho fem; si ho fem a davant de cada
casa; si ho fem tot agrupat com s’ha fet en altres ciutats. Jo crec que tindrem temps de
preparar-ho i hi votarem a favor.
Intervé la Sra. Barnadas. Només per agrair-vos les paraules, per agrair tot el que hi
heu aportat, que penso que és important, i per agrair a l’equip de govern que faciliti
aquest homenatge als olotins.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
18.1.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. García.
TRACTAMENT CONTRA L’ERUGA DEL BOIX.- A mitjans d’agost de l’any passat, tant
a Olot com a la comarca es va produir una plaga de l’eruga del boix, que va produir
una defoliació massiva en masses de boixos si no es tractava d’una manera correcta.
Sobretot es va produir perquè dels parcs i jardins d’Olot ja se’n cuidava la cooperativa
La Fageda de fer el tractament i aquí no hi va haver problemes; però sí en les zones
boscoses propietat de l'Ajuntament d'Olot. Aquí podríem parlar dels aiguamolls de la
Moixina, la roureda monumental del parc Nou, la pista d'atletisme i altres espais. Per
tant la pregunta és saber si s'ha fet una previsió per intentar evitar que no torni a
passar el mateix que ens vàrem trobar aquest any passat.
Respon el Sr. Gelis. Respecte al tractament dels boixos amb el problema que hi ha
haver l’any passat, hi ha un equip de treball, hi ha persones d’Olot i de fora; hi ha el Sr.
Marc Arimany, estan acabant de preparar tota l’estratègia per veure aquest any com
ho faran. En els propers dies tindrem ja l’informe definitiu, el farem públic, i també el
coneixeran vostès; però sí que s’hi està treballant i esperem poder aturar una mica
aquesta plaga.
Intervé la Sra. Descals.
INFORMES PAES i PMUS.- Seria com un prec o una proposta, que em sembla que ja
va sortir aquí en un Ple, que la Sra. Barnadas va comentar que estaria bé que tant el
PAES com els PMUS, que suposo que a nivell intern es deu fer, però em sembla que a
nosaltres no ens l’han passat mai; es fes un informe anual de les accions que s'han fet
i de les que falten fer.
Ho dic perquè això ens aniria molt bé, no només a nosaltres, sinó penso que és el més
normal, perquè quan acabes de fer una feina, fas una memòria, dius el que has fet bé i
el que no has fet bé, per saber què faràs l’any que ve. Per tant a veure si ens podríeu
passar un informe anual de les accions que es fan i que falta fer, perquè nosaltres
tenim el totxo del PAES a casa, i de vegades el miro i penso, jo no sé si això ho han fet
o no, perquè a vegades no tenim tot el coneixement nosaltres.
I pensant també en els PIAM, per exemple, tant el del barri vell com el de Sant Miquel,
que estaria bé tenir aquesta informació, de saber què s'ha fet, què falta per fer, i què
ens hem gastat a nivell econòmic.
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Respon el Sr. Gelis. Pel que fa referència al que demanava la Sra. Descals respecte al
PAES i al Pla de mobilitat, no tenim un informe anual de cada un d’aquests plans. Fem
les reunions habitualment amb vostès, amb els grups, amb el grup de seguiment que
vàrem quedar, que aniríem fent un parell o tres de vegades a l’any. Allà parlem de les
inversions que fem i que s’ha fet i del que pensem fer; es pot fer un resum, no hi ha
cap problema en aquest sentit. En tot cas en la propera Comissió que fem del Pla de
mobilitat, els hi he farem arribar.
Intervé el Sr. Massanella. Jo faré quatre preguntes.
PROTOCOL GESTIÓ XARXES SOCIALS.- Voldríem saber, ja en un altre Ple ens hi
vàrem referir, si existeix algun protocol de gestió de les xarxes socials de l’Ajuntament i
organismes autònoms. No critiquem, simplement saber si existeix que aquest protocol
o si es deixa a criteri del tècnic o de la persona i no hi ha un protocol de com s’usen.
Respon l’Alcalde. El Protocol de xarxes socials no existeix i intentem fer la
retransmissió de totes les notícies a través de les xarxes, però no hi ha un protocol
específic.
Intervé el Sr. Massanella.
DISTINTIU VEHICLE VEÏNS DEL CARRER GREDERA.- Ens la fa arribar l’ex regidor
Sr. Lluís Rubió, i és per la zona del carrer Gredera, és pel Sr. Vayreda, a veure tot el
tema que es va es va arribar a un acord que hi hauria un distintiu per als veïns, per
saber que són els que poden aparcar el carrer i els que no. Com està el tema, si ja es
dóna, perquè em sembla que l’estan reclamant encara, no l’increpen, però li demanen.
Respon el Sr. Vayreda. Ja tenim els adhesius, de fet no sé si avui o la setmana que
ve. El que farem primer és enviar una carta a tots els veïns, explicant-los totes les
actuacions que ens van dir, perquè no només era un tema de distintius, hi havia moltes
actuacions.
Intervé el Sr. Massanella.
PRESSIÓ AIGUA.- També més o menys a la mateixa zona, tot el tema del
subministrament públic d’aigua, que es veu que en aquella zona no hi ha prou pressió,
es veu que és una demanda de fa temps. Voldríem saber què hi ha previst i si va
endavant, si hi ha un termini, com està el tema d’aconseguir que tinguin més pressió
d’aigua.
Respon el Sr. Gelis. Sobre la pressió de l'aigua al carrer Gredera, aquesta és una
pregunta que ha estat feta reiterativament aquí al Ple, jo he anat contestant sempre
que s’han fet les comprovacions de pressió d’arribada fins a l’entrada o sortida del
comptador; seria el mateix, en principi, i són superiors al que marca la normativa. Sí
que sembla que hi ha un problema de pressió en alguns habitatges perquè tenen
instal·lacions antigues.
No em voldria equivocar però SOREA s’ha ofert a tots els veïns per ajudar-los a
buscar solucions per a la seva pressió interna, mitjançant bombes de pressió o altres
tipus de solució. L'última informació que tinc, perquè ja fa molt temps que vàrem parlar
amb ells, és que es posarien en contacte amb els veïns i els hi oferirien el seu suport.
Si no és així m’ho facin saber i insistirem però estava tractat d’aquesta manera
aquesta qüestió.
Intervé el Sr. Vayreda. complementant el que deia el Sr. Gelis, a aquesta carta també
els hi adjuntem l’informe de SOREA, i on SOREA s’ofereix a fer els canvis, perquè ja
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s’ha fet l’estudi. Si no s’ha fet aquesta setmana, a finals de la setmana que ve es
posarà a la bústia a tots els veïns i se’ls hi demanarà que si volen adhesius, podran
venir aquí a l’OAC i se’ls hi donaran els distintius.
Intervé el Sr. Massanella.
PERMISSIVITAT APARCAMENT ESCOLES.- Ens han fet arribar des d’algunes
escoles d’Olot que sembla que hi ha un criteri diferent a l’hora de multar o d’avisar els
cotxes que estacionen en les zones blaves d’algunes escoles d’Olot: es veu que hi ha
algunes escoles que se’ls permet, simplement estacionar per recollir mainada; i en
canvi n’hi ha alguna altra que no se’ls hi permet i se’ls multa. Concretament ens han
dit, que per exemple a l’Escola Pia i al Cor de Maria se’ls permet fins i tot parar al mig
de la carretera i en canvi a la Montessori se’ls multa. Nosaltres pensem que a tots se’ls
hauria de multar, en tot cas multem a tothom, perquè jo també ho he patit quan era
pare d’una escola, per tant multem-los a tots.
Respon el Sr. Gelis. Sí que hi ha una permissivitat amb totes les escoles, que a l’hora
d’entrada i sortida de les escoles, les que vostè ha anomenat i totes les que tenen una
zona blava al costat, normalment són 10 o 15 minuts abans, 10 o 15 minuts després,
hi ha una permissivitat de no multar a la zona blava. Jo no sé si hi ha hagut algun cas
en què això hi hagi hagut alguna multa, però normalment donem aquest marge perquè
la gent pugui recollir a la mainada.
Intervé el Sr. Guix.
MESES DE CONTRACTACIÓ.- Simplement hi ha hagut aquest canvi de normativa de
la Mesa de contractació de l’Ajuntament, per normativa general, en tot cas li faig un
prec, a veure si ens poden continuar avisant als portaveus dels grups per assistir a
aquestes meses, sense vot evidentment, però per poder assistir-hi.
Respon la Sra. Torras. En el decret que avui portem a donar compte, a l’apartat on
posa “altres assistents”, ja hi posa el que demanava, que diu: segons la naturalesa
dels assumptes a tractar, els quals tindran veu però sense vot els funcionaris o
assessors especialitzats, i també podran assistir-hi com a convidats un representant
per cadascun dels grups municipals.
Intervé el Sr. Guix.
ESTAT VARIANT DE LES PRESES.- Aquesta pregunta pot ser és més llarga, i en tot
cas la podem deixar per un altre dia. Ha de la visita al Ministeri de Foment de Madrid
que va anar, sembla, positivament bé i era saber com està també tot el desdoblament
de la variant de Les Preses, perquè és un tema que en principi el Conseller quan va
venir aquí a Olot per presentar el calendari, com vaig dir l’altre dia, va dir que a finals
de febrer hi hauria l’estudi d’impacte o de traçat per on havia de passar aquesta variant
i sembla que això encara no està definit, no està estudiat i per tant les coses s’estan
allargant moltíssim i era a veure com està aquesta situació.
A més ens interessa també perquè hi ha un pacte entre el Consell Comarcal i
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, que quan estigui definit el traçat de la variant es podrà
pensar on ha d’anar ubicada la depuradora del Fluvià, que em sembla molt interessant
per a la ciutat d’Olot que es pugui desenvolupar aquesta depuradora.
Respon l’Alcalde. En la variant de Les Preses hi van treballant. Vaig gosar una
vegada dir que avançava, no perquè tingui cap explicació, però entenia que si ho
havíem encomanat a una empresa fa quatre o cinc mesos hi estarien treballant. Però
això va generar una certa intranquil·litat a la Vall d’en Bas, i per tant, l’únic que li diré
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és això: de moment no tinc cap notícia, l’únic que espero que hi estiguin treballant i
vagin fent.
Intervé el Sr. Guix.
ARBRES ESTADI MUNICIPAL.- S’han plantat ja arbres a la ciutat, molt bé, i encara
els arbres del camp de futbol que vaig demanar l’altre dia, que s’havien tallat, no s’han
plantat ni hi ha cap explicació tècnica; no sé si avui me’n poden fer alguna, de veure
que passa amb aquests arbres de l’Estadi Municipal, que feien una bona ombra allà,
per la zona del gol sud, i per tant penso que s’haurien de tornar a plantar.
Respon el Sr. Gelis. Els arbres del camp de futbol, en vàrem parlar al Ple del mes
passat, si no recordo malament. Jo he demanat que ens fessin un informe respecte a
això, i que ens diguessin si replantar-los o si és que hi havia alguna selecció molt
específica per part de la Unió Esportiva d’Olot o del bar, que sé que hi havia hagut
algun comentari. No l’he rebut encara, tan bon punt el rebi li faré conèixer quina és
l’opinió dels serveis tècnics.
Intervé el Sr. Guix.
APARCAMENT ESTACIÓ TREN TORELLÓ.- Sembla ser que fa pocs dies s’ha
aprovat ja la cessió per part de Renfe de l’espai on hauria d’anar l’aparcament de
l’estació de Torelló, que recordem que és l’estació que tenim més a prop de la
Garrotxa, i per tant accelerar els tràmits perquè aquesta aparcament es pugui
desenvolupar i també tal com es va comprometre l’Alcalde en aquest plenari, que hi
hagi indicacions d’on està ubicada l’estació i aquest nou aparcament que per als
garrotxins sembla que ens anirà molt bé.
Respon l’Alcalde. Faré les gestions que calguin. No sabia aquesta notícia que em
dóna vostè que ara ja han aprovat l'aparcament, però a la gent de Torelló els farem
aquesta petició.
Intervé la Sra. Barnadas.
AGRAÏMENT MOCIÓ STOLPERSTEINE.- Només una petita llicència, Alcalde, que
suposo que me la permetrà, que amb la nostra moció de les llambordes seria
imperdonable que m’oblidés de citar el Sr. Pere Gómez, que ha estat qui l’ha redactat,
qui l’ha fet, qui l’ha treballat, per tant aprofitant que avui està aquí al Ple, sempre hi és,
però agrair-li a ell sobretot.
L’Alcalde s’afegeix a l’agraïment.
Intervé el Sr. Quintana.
ESTUDI LLOCS DE TREBALL.- Si no ho hem comptat malament, ja han passat els
onze mesos del termini que tenia l’empresa que havia de fer l’estudi de valoració dels
llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot, i era per veure si els havien fet arribar aquest
informe i si al proper Ple podíem donar compte del mateix.
Respon l’Alcalde. Encara no tenim cap resultat, hi van treballant des de Gerència,
Recursos Humans, Comitè d’empresa. No pateixi, perquè quan tinguem la valoració
dels llocs de treball us ho farem públic, ho explicarem i ho compartirem amb tots
vostès.
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Intervé l’Alcalde. Només volia també, en la línia com hem començat, normalment
intento no portar el mòbil al Ple, avui he estat una mica més mirant el mòbil perquè
crec que passaven coses molt importants. I expressar la meva més profunda decepció
i tristesa per no tenir President, no tenim Govern. Quan des d’un grup sobiranista s’ha
sentit a parlar que s’ha acabat el procés, quan arriben notícies que diverses diputades
han hagut de presentar la seva renúncia, no puc menys que expressar la meva
decepció, tristesa, i fins i tot fàstic, indignació; sortirien moltes paraules. Acabarem el
Ple amb una sensació trista.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les onze de la nit, i per 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
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