ACTA NÚM. 4
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 19 D’ABRIL DE 2018
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2018000004

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 d’abril de 2018, a les quatre de la tarda, es
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (PdeCAT - DC), amb
objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon
al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC), Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC),
Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC), Maria del Mar Roca i Reixach
(PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Clara Casanovas i Sarsanedas
(ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà i Pujol (ERC), Manel Mitjà i
Batlle (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia
Tresserras Fluvià (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Raül Massanella
Quiles (CUP), Xavier García Zabal (OeC).
Excusen la seva assistència, la Sra. Anna Barnadas i López (ERC), i 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.
L’Alcalde obre la sessió. Excusa l’assistència del Sr. Jaume Mir i la Sra. Anna
Barnadas.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2.- DESPATX
Intervé l’Alcalde. En el despatx oficial comenta el següent: recentment hi ha hagut un
relleu a davant de l'Assemblea d’ACUGA i el president, el senyor Isidre Xarles, ha
deixat pas a la nova presidenta, la Sra. Maria Mercè Padrosa. Agrair-li moltíssim al
senyor Isidre Xarles la feina que ha estat fent durant tant i tant de temps, crec que són
moltes les persones que han acudit a la formació, o a les xerrades divulgatives que
s’han estat fent des de l’ACUGA i ha aportat en aquesta entitat crec que tenir un bon
prestigi dintre de la ciutat i desitjar-li a la senyora Mercè Padrosa tota la sort en el
desenvolupament d’aquesta seva nova responsabilitat.
I com a cada Ple i tant de bo no fos necessari, tornar a reclamar la llibertat dels Jordis,
de l’Oriol Junqueras, d’en Quim Forn, de la Dolors Bassa, de la Carme Forcadell, d’en
Raül Romeva, d’en Josep Rull i d’en Jordi Turull, injustament tancats a la presó. Com
que hi ha una moció que parla més específicament d’aquest tema i com que voldria
garantir que a les set poguéssim estar, per poder anar al Sismògraf, no tinc res més a
destacar, si volem alguna informació estic a la seva disposició.
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Felicitar al Sr. TOMÀS COSTA, que precisament havia estat regidor d’aquest
Ajuntament en la dècada dels 80 per la CUE (Candidatura Unitària d’Esquerres) , per
haver estat guardonat amb el premi “Marçal Casanovas”, un premi que ERC ha
estrenat (ha estat la primera edició) per reconèixer la tasca dels garrotxins en la difusió
i defensa de la llengua catalana. De tots és sabut que Tomàs Costa ja ensenyava
català quan aquesta matèria no formava part del currículum acadèmic.
I per unanimitat dels assistents, s’acorda fer-li arribar la més sincera felicitació.
Seguidament, el Sr. Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 22 de març :
-

de particulars : 20
d’entitats : 34

Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
- el dia 4 d’abril, va assistir a la recepció que el M. Hble. Sr. ROGER TORRENT va
oferir a una delegació d’alcaldes de l’AMI i de l’ACM, a la seu del Parlament de
Catalunya.
- el dia 5 d’abril, es va desplaçar a Girona per mantenir una entrevista amb el Sr.
PERE VILA, President de la Diputació.
- el dia 17 d’abril es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb el Sr. PERE SALÓ,
Director territorial d’Urbanisme.
- i finalment ahir, 18 d’abril, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se d’una
banda, amb el Sr. RICARD FONT, Secretari d’Infraestructures i de l’altra, amb el Sr.
CAMIL COFAN, Subdirector General d’Urbanisme.
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període :
- el mateix dia 22 de març, va assistir a una reunió del Pla Estratègic de la Regió
Sanitària de Girona.
- el dia 23 de març, dia de celebració de la Festa de la Policia, va assistir a l’acte
d’entrega de diplomes que va tenir lloc al Saló de Sessions.
- el dia 26 de març es va desplaçar a Barcelona per assistir a l’executiva extraordinària
convocada conjuntament per l’ACM i l’AMI.
- el dia 2 d’abril, va assistir a l’Ofici solemne que va tenir lloc a l’església parroquial de
les Fonts, amb motiu de la celebració del Roser de les Fonts i seguidament, va
presenciar la tradicional “Trencada de Mona” a la Plaça Major.
- el dia 4 d’abril es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Comitè
Executiu de l’Associació Catalana de Municipis.
- el dia 5 d’abril, va assistir a l’acte de presentació del “Present i futur del treball a la
Garrotxa” que va tenir lloc a la sala Torín.
- dia 9 d’abril, juntament amb els regidors Estanis Vayreda i Jordi Alcalde, va tenir una
trobada amb les immobiliàries de la ciutat per exposar-los una de les problemàtiques
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en què es troben diferents empreses de la comarca a l’hora de trobar allotjament tant a
nivell individual com familiar d’aquells treballadors que volen venir a viure a la
comarca.
- el dia 10 d’abril, va assistir al Consell Executiu i a l’Assemblea del Consorci de les
Vies Verdes que va tenir lloc a la seu de la Diputació de Girona i a la tarda, va presidir
el Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume.
- el dia 11 d’abril, va assistir a la reunió de la Comissió de redacció del Pla de
Biblioteques de la ciutat que va tenir lloc a la sala Gussinyé; va anar a saludar el Sr.
Isidre Charles en un restaurant de la ciutat, amb motiu de l’homenatge que li feien els
membres de les “Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa” per haver-ne estat
president, durant 22 anys i va assistir a l’acte de presentació de la Memòria del CASG
que aquest any, va tenir lloc al centre cívic del municipi de Santa Pau.
- el dia 12 d’abril, va signar la renovació dels Convenis de col·laboració amb
l’Associació de Comerciants Olot, amb els Placers de la Plaça Mercat i amb
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, amb l’objectiu de treballar amb tots ells
conjuntament, en la promoció de la ciutat.
- el dia 13 d’abril es va desplaçar al municipi de Vidreres per assistir a la reunió de
l’Executiva de l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència) i al vespre, va
assistir a l’Assemblea de l’Associació de Veïns de Sant Francesc.
- i finalment, el dia 17 d’abril va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Hospital
Sant Jaume, que va tenir lloc a l’antic Hospital.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Seria només també per fer
extensiva, si així ho considera, la felicitació a la PAH, que ha celebrat aquests dies el
quart aniversari de la seva organització, i per punts que debatrem avui i la importància
del tema de l’habitatge, em sembla que és bo reconèixer aquestes entitats.
Intervé l’Alcalde. Molt bé no hi tinc cap problema.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres llegint una mica
les reunions que se’ns ha comentat des del despatx oficial hem vist que el dia 9 d’abril
es varen reunir juntament amb els regidors Srs. Estanis Vayreda i Jordi Alcalde, una
trobada amb les immobiliàries de la ciutat per exposar-los una de les problemàtiques
en què es troben diferents empreses de la comarca a l’hora de trobar allotjament, tant
a nivell individual com familiar d’aquells treballadors que volen viure a la comarca, si és
així, ens sembla interessant aquesta trobada. En tot cas les conclusions també
esperem que ens les facin extensives, però no deixem de recordar que aquesta
trobada nosaltres fa temps que la venim demanant amb totes les immobiliàries, no
només arran que ara han detectat en l’estudi del mercat de treball a la Garrotxa que hi
ha una necessitat i que realment hi ha un problema de demanda d’habitatge i per tant,
ara han aprofitat l’oportunitat d’aquesta notícia doncs per reunir-s’hi; sinó que venim
recordant que els hi venim demanant des de fa molt de temps que es reuneixin amb
les APIS, que nosaltres varem presentar una moció el maig del 2017 perquè el preu
del lloguer de l’habitatge s’ha de regularitzar, hi ha d’haver un mínim. També ens hem
reunit amb diferents entitats i joves que tenen problemes d’accedir a l’habitatge quan
es volen emancipar, temes de racisme a l’hora de concedir habitatges i per tant, sí bé
ens n’alegrem i ens sembla que és una reunió que han fet i que ja ens informaran dels
resultats, ens sembla pertinent recordar-los que els hi venim demanant moltes
vegades i que per tant entenem que ho faran extensiu i que ho aplicaran a aquests
altres col·lectius que els hi estem demanant.
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Intervé l’Alcalde. No sóc conscient d’aquesta petició d’una reunió específica amb APIS
per parlar d’això, jo no tinc cap mena de problema, és evident que aquest dia que ens
hi varem reunir també varem comentar la situació del tema del lloguer social, el que
passa és que en els APIS crec que no és l’àmbit on parlar de moltes coses, les
reunions aquestes amb els APIS a més les anem fent regularment, pel tema dels pisos
de lloguer, per veure quina és la situació aquí a la ciutat en general. Vull dir que al final
potser aquí ha sortit més específicament, que és veritat que en aquesta reunió varem
estar parlant i varem convidar que també hi assistissin representants d’algunes
empreses per parlar d’aquesta problemàtica. Ens diuen repetidament des de diverses
empreses que voldrien portar treballadors, que tenen feina per gent i que tenen un
problema de que no hi ha pisos de lloguer a la ciutat, això té dues vessants que
constatat pel que en diuen els APIS, que realment en aquests moments hi ha pisos de
lloguer, però en general no és que hi hagi un mercat molt i molt extens i que no hi ha
en aquests moments grans iniciatives de construcció de pisos.
El tema de l’habitatge social crec que això ho tractem a través d'Habitatge, i que els
APIS, que són purament representants de determinants propietaris, els hi varem
comentar el tema aquest de que havia sorgit el tema de l’habitatge social i a veurem si
ells també ens hi podien donar un cop de mà, que és el mateix que varem fer amb
l’altre, si ens hi podien donar un cop de mà. Però ells no són propietaris, són els
propietaris els que han de posar els pisos de lloguer i en fi, la problemàtica dels pisos,
tan socials com pisos de lloguer per empreses, nosaltres fa molt de temps que hi anem
treballant i és una dinàmica més de feina de l'Ajuntament.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Jo recordo una
vegada que varem comentar que la gent es troba que si no té un contracte fix, si no
cobra mil tres-cents euros, hi ha aquesta mancança; és a dir, són gent que volen
llogar, que volen viure aquí i després es troben que els hi fiquen totes aquestes coses.
I llavors dèiem nosaltres, mirem un projecte creatiu, mirem alguna cosa que puguem
fer l'Ajuntament conjuntament amb les immobiliàries, a veure que podem fer perquè en
el fons ens interessa a tothom que els joves es quedin aquí, els que vénen de fora que
volen venir aquí a treballar i els que han nascut aquí, vull dir que era una mica això el
que havíem dit.
Intervé l’Alcalde. Això és precisament del que varem estar parlant, és a dir, els APIS
no fixen les condicions de lloguer, ni l’Ajuntament pot fixar les condicions del lloguer
privat, llavors era posar-ho sobre la taula i preguntar-los quines iniciatives hi podrien
haver-hi per intentar solventar-ho. Per exemple, una de les coses que es va parlar i
que no està en aquests moments tancada ni molt menys, però va semblar que podia
ser una possibilitat, per part dels APIS ens van explicar precisament aquesta dificultat
que a vegades hi ha persones, propietaris, que no volen posar el pis de lloguer si no
es té un contracte indefinit i que si és l’empresa la que s’acaba queixant doncs potser
que l’empresa es posés directament en contacte amb l’API per dir sí, de moment té un
contracte però és una persona que s’hi estarà tant de temps o si marxa aquest i el
substituïm, que hi haguessin aquests contactes directes entre tots dos estaments
privats per intentar millorar això. La nostra voluntat és aquesta, intentar millorar el
mercat de pisos de lloguer i per això varem fer aquesta reunió i per això hi continuem
treballant i en els pisos socials després hi haurà alguns punts que també en el Ple van
una mica en aquesta línia i continuem treballant per intentar donar-hi sortida. Ara,
l’habitatge de lloguer que hi ha a la nostra ciutat és el que és, i tant de bo, ens
agradaria, fa uns dies ens varem reunir amb gent i demà ens tornem a reunir amb gent
que són inversors per veure si impulsem que algú vulgui tornar a fer edificis d’aquí a
pocs dies. D’aquí a pocs dies començarà l’edifici al Firal, per tant seran més pisos que
apareixeran i crec que seran pisos també destinats a l’habitatge de lloguer, tenim tot el
tema del Nucli Antic, on tenim l’esperança que també a través del PIAM i de les
iniciatives que es vagin fent hi hagi una inversió de privats per fer rehabilitació, i els
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esforços de l'Ajuntament, i si podem fer alguna inversió l'Ajuntament serà per
habitatges de lloguer social i també tenim negociacions en marxa per poder tirar
endavant temes d’habitatges de lloguer social, la situació global de la ciutat i
econòmicament de la ciutat ha canviat i per tant tindrem oportunitat de seguir aquestes
dos línies, però poden estar segurs que hi estem treballant.
No se m’acudeix ara si hem d’explicar més coses en relació a tot això que he explicat
però si volen una reunió específica per donar-los coneixement. Però sàpiguen que no
és una cosa ocasional sinó que n’hem fet diverses i a vegades aquí en aquest despatx
oficial hi ha coses que queden més reflectides i coses que queden menys reflectides
però n’hem fet ja, almenys jo en recordo un parell més amb APIS, de reunir-nos sobre
control de problemàtiques concretes; en aquest cas hi havien empresaris també
perquè provenia d’una queixa amb penso que a través de Dinàmig, per això hi havia
també el Sr. Estanis Vayreda a la reunió i varem parlar d’aquesta problemàtica i varem
parlar de la problemàtica de pisos socials que també sabem com està. Estic convençut
que si hi haguessin molts pisos les solucions serien molt fàcils, qui té pisos de lloguer
en aquest moment pot decidir si els posa al mercat o si no els posa al mercat, a quin
preu ho lloga, com ho lloga; és una qüestió de mercat entre privats on nosaltres hi
tenim poc a fer-hi.
Ara, en el tema dels pisos socials espero que en poques setmanes, mesos, tinguem
novetats i avui torna a aparèixer el tema que des del Departament d’Habitatge de la
Generalitat es va promoure això del dret de tempteig i retracte, doncs incorporem un
altre pis en el nostre estoc o als nostres pisos, al nostre parc d’habitatge social.
3.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2018LDEC000688 al 2018LDEC000920.
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 AL PLE DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL
FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
D'OLOT A 31 DE DESEMBRE DE 2017
Núm. de referència : X2018010054
Núm. expedient: SG052018000005

Vist que l’article 103.bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local estableix que les Corporacions locals aprovaran anualment la massa
salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions
que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat.
Vist que l’article 103.bis.3 de la Llei 7/1985 estableix que la massa salarial es publicarà
en la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província, en un termini
de 20 dies.
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 que la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament
d’Olot, , a 31 de desembre de 2017, fou de 2.754.662,03 euros (obligacions
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reconegudes netes) i que la massa salarial del personal funcionari a 31 de desembre
de 2017 fou de 2.849.421,31 euros (obligacions reconegudes netes). No s’hi inclouen
programes específics subvencionats, personal temporal, productivitats especials,
hores extraordinàries ni les quotes a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.
Tot això segons l’informe de l’Interventor d’11 d’abril de 2018, expedient
NI022018000464, que figura a l’expedient.
Segon.- Es publicarà a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província.
Intervé l’Alcalde. El següent punt seria donar compte d’uns assabentats, el primer
d’ells és en relació al compliment de diverses normatives, la primera d’elles és en
relació als límits de la massa salarial, que les lleis del senyor Montoro han estat
aplicant durant diversos anys. Complim estrictament en relació a la massa salarial, que
d’alguna manera ens limita també la contractació de més personal que en alguns
moments ens hauria agradat poder fer.
A 31 de desembre del 2016 les obligacions reconegudes netes en relació a aquest
capítol I era de 2.754.662 euros, estem a 2.849.000 també d’obligacions netes
reconegudes, a qui no s’inclouen ni programes específics, ni personal temporal, ni
productivitats especials, ni hores extres, ni les quotes de la Seguretat Social, però ens
mantenim en aquest dintell que ens obliguen les normatives d’austeritat que continuen
vigents des de Madrid. Hem declarat algun servei com a essencial i això ha millorat
una mica i crec que des de Madrid també han millorat una mica l’índex de substitució
de les baixes que es van produint, però estem complint amb aquestes obligacions.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ PER PART DE L'IMELO DEL PREU
PÚBLIC DELS CURSETS DE NATACIÓ PER A L'ESTIU 2018
Núm. de referència : X2018010311
Núm. expedient: CPG62018000002

Vist que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot organitza els cursets de natació de
la piscina municipal durant el període d’estiu.
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.
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 10 d’abril de
2018, dels preus públics corresponents als cursets de natació de la piscina municipal
per l’estiu 2018.
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Intervé l’Alcalde. El següent assabentat és d’uns preus públics, aquests són en relació
als cursets de natació per a l’Estiu Riu. Aquest preu públic cobreix el cent per cent de
la despesa i per tant també en donaríem compte al Ple.
El Ple es dóna per assabentat.
5.3. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE LA
RESIDÈNCIA FABER COM A PERSONAL EVENTUAL
Núm. de referència: X2018008266
Núm. expedient: RHCO2018000030

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte del decret de nomenament del senyor FRANCESC SERÉS GUILLEN,
amb DNI 73196704D, com a personal eventual per ocupar el lloc de treball de
confiança i assessorament especial de Direcció de la Residència Faber, grup A,
subgrup A1, amb efectes a partir del 23 de març de 2018 inclòs.
Intervé l’Alcalde. En el Ple passat varem portar la creació de la plaça i ara, tal i com ja
els varem anunciar en el Ple passat, nomenar el senyor Francesc Serés com a
personal de confiança, amb l’obligació o amb l’encàrrec, de fer-se càrrec de la direcció
de la Residència Faber, residència que al nostre entendre compleix perfectament els
objectius amb els que la varem crear, que va creixent, que es guanya el respecte i es
guanya el suport a molts diversos llocs, no només a Olot sinó també de fora d'Olot;
que aporta a la ciutat crec que imatge de ciutat i que aquesta imatge de ciutat a través
de moltes de les persones que hi participen s’estén pel món i creiem que això és
positiu; que porta a la ciutat conferències, intercanvis amb instituts, amb escoles, de
les persones que estan aquí allotjades en aquesta residència durant un temps; que
aporta reflexions estratègiques sobre temes tan diversos com pot ser l’urbanisme o un
determinat tipus d’urbanisme, o la diversitat de creences; jo crec que aporta
moltíssimes coses.
El senyor Francesc Serés és un dels responsables de que això funcioni tan bé, de les
persones que vénen, per tant jo crec que té clarament merescuda el fet que li renovem
la plaça. Ens hauria agradat poder-ho fer amb una contractació i ja està, però això no
és possible, ens sembla que la millor solució que hem trobat davant d’aquesta
impossibilitat és fer-ho a través d’una plaça de confiança, de personal eventual de
confiança, que a més el proper equip de govern que vingui podrà valorar si la vol
renovar o no la vol renovar i per tant donaríem compte al Ple d’aquesta incorporació
del senyor Francesc Serés.
El Ple es dóna per assabentat.
5.4. - INFORME DE MOROSITAT, PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Núm. de referència : X2018010256
Núm. expedient: TR032018000002

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

Mod ACTS_DP06

7

L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques,
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en
les que s’estigui incomplint aquest termini determinat.
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el
deutor ha de complir és:
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació
o verificació dels béns o serveis ...”
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera,
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015 en establir el càlcul del període mig de
pagament, esmenta que s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals
transcorreguts des dels 30 dies posteriors a la data d’entrada de la factura en el
registre administratiu, segons consti en el registre comptable de factures o sistema
equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons
correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.
Aquest informe és referit al primer trimestre natural de 2017, i detalla el volum total
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen
l’obligació comptable reconeguda.
En resum:
AJUNTAMENT D’OLOT
1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

1T 2018

PAGAMENTS
34.38
30.63
31.30
PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data
registre doc.)
4.367.196,58 3.079.127,17 2.595.751,58
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
15.26
15.18
22.50
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
718.312,92 695.207,87
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 825.705,65
trimestre

31.62

34.01

2.935.922,11 3.317.788,59
18.31
21.49
1.692.471,79 1.234.301,39

IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT)
1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

1T 2018

PAGAMENTS
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PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data registre
doc.)
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

34.72

33.36

29.10

35.93

31.76

75.014,70

118.024,55

119.591,53

60.729,81

127.968,62

22.21
20.624,33

16.47
36.554,77

28.05
24.616.87

17.57
55.548,79

19.50
40.174,49

IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT)
1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

1T 2018

PAGAMENTS
PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data registre
doc.)
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

33.92

25.38

30.57

29.47

30.45

113.138,53

87.543,63

100.874,14

164.730,08

105.782,12

17.51
26.926,04

20.52
21.730,42

14.61
35.401,42

16.53
47.081,14

20.25
33.625,71

IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT)
1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

1T 2018

PAGAMENTS
PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data registre
doc,)
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

34.24

31.57

30.73

31.79

30.94

251.359,67

315.440,98

185.761,63

213.674,57

257.026,51

23.74
98.517,48

17.48
71.133,72

11.71
78.593,22

17.99
122.053,15

19.29
58.651,78

DINAMIG
1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

1T 2018

PAGAMENTS
PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data registre
doc.)
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

36.48

33.90

29.13

35.16

36.20

38.571.86

99.534,30

99.021,35

112.100,28

419.655,35

14.55
33.279,53

15.72
23.436,71

18.15
14.877,13

20.38
380.915,18

31.02
82.004,35

S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment.”
Intervé l’Alcalde. I l’última cosa és també un informe sobre morositat del primer
trimestre. Continuem fent els pagaments seguint també totes aquestes normes que
ens han dictat des de Madrid, dins d’aquests o a l’entorn de 30 dies de pagament, amb
una estabilitat en aquests últims cinc trimestres i per tant donar compte que complim
estrictament amb les normes aquestes que ens posen des de Madrid.
El Ple es dóna per assabentat.
6.1. - CONVALIDAR EL PLA PER A LA MOBILITZACIÓ D’HABITATGES BUITS I
PROGRAMA D’INSPECCIONS D’HABITATGES BUITS D’OLOT 2018-2019.
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Núm. de referència : X2018010812
Núm. expedient: HA012018000007

L’article 42.1 de la LDH assenyala que les administracions locals en coordinació amb
la Generalitat de Catalunya, han de vetllar per a evitar situacions de desocupació
permanent d’habitatges i ha d’aprovar els programes d’inspecció corresponents.
L’article 10 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora del es bases del règim local
assenyala que l’administració local i les altres administracions públiques ajustaran les
seves relacions recíproques als deures d’informació mútua i col·laboració, de manera
que les funcions de coordinació no afectaran en cap cas l’autonomia dels ens locals.
L’article 9 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya assenyala que les competències dels ens
locals s’exerceixen en règim d’autonomia, sense perjudici de la coordinació amb altres
administracions públiques, procurant, de manera general que l’exercici de les
competències correspongui, de manera preferent, a les autoritats més pròximes als
ciutadans.
Per tot això, la funció d’inspecció constitueix una eina fonamental per a salvaguardar
l’interès general i la funció social de l’habitatge i l’elaboració de programes anuals
d’inspecció es manifesta com un instrument idoni amb vista a fer efectius els principis
d’eficàcia i d’eficiència en l’actuació de l’administració pública.
Atesa que, com a actuació prèvia i d’acord amb les necessitats de mobilització
d’habitatges que hi hagi a la ciutat, és necessari l’elaboració d’un programa d’inspecció
d’habitatges buits del municipi i que aquest programa determini les àrees en les quals
es realitzaran les inspeccions, tenint en compte l’ordre de prioritats contemplades.
Vista la necessitat d’aprovar procediment sobre verificació d’habitatges buits, amb la
finalitat de detectar l’existència d’habitatge buit i aconseguir la seva mobilització al
mercat per part de la propietat o titular d’un dret real d’atribució del dret d’ús sobre
l’immoble, en el marc de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
Vist l’informe emès, en data 19 de març de 2018, per part de la Responsable del
Departament d’Habitatge, en el qual es proposa aprovar un Pla per a la Mobilització
d’Habitatges Buits i iniciar aquest any 2018 un Programa d’inspeccions d’habitatges
buits, anual i prorrogable, seguint el llistat sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya –incorporat a l’expedient-, que afecta tots els barris de la ciutat i en especial
els barris en els què hi ha programes de suport, i en el qual es considera que aquest
llistat s’anirà ampliant conforme s’emprenguin altres actuacions municipals (expedients
en matèria de llicències d’obres i activitats i disciplina, sanitat, consum, problemes de
convivència i de comunitats de propietaris amb residents majoritàriament grans i/o en
situacions d’especial vulnerabilitat, etc).
Considerant que en l’esmentat informe es constata que el nombre d’habitatges
considerats com a buits relacionats en aquest llistat ascendeix a 103 (11 amb cèdula
d’habitabilitat), distribuïts pel municipi de la forma que s’hi detalla i que es dona per
reproduït.
D’acord amb el disposat a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,
que estableix (segons recullen els seus articles 1 i 4) el proveïment d’habitatges
destinats a polítiques socials com un servei d’interès general, en la línia del
pronunciament del Parlament Europeu en matèria d’habitatge social. I que, segons
determina el seu article 5, l’exercici del dret de la propietat ha de complir la seva funció
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social, establint, en conseqüència, l’existència d’incompliment d’aquesta funció social
de la propietat d’un habitatge o un edifici d’habitatges, quan, entre d’altres
circumstàncies, l’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera
permanent i injustificada.
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació del Pla per la Mobilització d’habitatges buits
i programa d’Inspeccions d’Habitatges és el Ple Municipal, havent estat aprovat per
Junta de Govern Local en sessió de data 22 de març de 2018.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el “Pla per a la Mobilització d’Habitatges Buits i Programa
d’inspeccions d’habitatges buits 2018-2019”.
Segon.- Informar de la present resolució als serveis municipals que tinguin relació en
aquest àmbit, així com al servei de la Policia Local, als efectes oportuns.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Quart.- Publicar un edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal d’obrir un període
d’informació pública de trenta dies per a la presentació de reclamacions i
suggeriments. Transcorregut aquest període, sense que s’hagin presentat
suggeriments, esdevindrà aprovat definitivament.
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde en nom de l’Equip de Govern. El Pla per a la
Mobilització d’Habitatges buits es desenvoluparà en tres fases, la primera, que és la
que avui ens ocupa, és l’aprovació per part del Ple Municipal del Pla i el Programa
d’Inspeccions per evitar situacions de desocupació permanent i que com recordaran, ja
es va aprovar prèviament per Junta de Govern el 22 de març.
El segon punt és la incoació d’expedients administratius per la qualificació d’habitatges
buits segons la Llei de Dret a l’Habitatge, per determinar les condicions d’habitatges
desocupats i la legislació sobre el procediment administratiu.
El tercer punt seria la comunicació de les mesures de foment municipals per a la
mobilització dels habitatges qualificats de buits i el quart seria per últim, la incoació
dels expedients sancionadors.
Com a actuació prèvia a la instrucció de l’expedient de declaració de situació anòmala
de desocupació per la posterior incoació d’aquest expedient sancionador, d’acord amb
les necessitats de mobilització d’habitatges que hi ha a la ciutat, és necessari
l’elaboració d’un Programa d’inspecció d’habitatges buits del municipi. Els criteris
principals que es tenen en compte per l’elaboració d’aquest programa és la priorització
d’intervenció en relació a aquells habitatges que siguin de titularitat de persones
físiques i/o jurídiques que acumulin major nombre d’habitatges desocupats, la
priorització d’intervencions en relació a aquests habitatges i d’aquesta manera es
prioritza l’actuació inspectora de l’Ajuntament en relació a aquelles situacions que per
una banda generen major lesió a l’interès públic i per altra banda es prioritza la major
efectivitat dels recursos públics destinats, ja que es prioritza igualment la intervenció
en relació a aquells habitatges que tenen més condicions objectives per ser utilitzats i
també aquells que es requereixen amb major urgència per la seva mobilització. Per
tant començaríem amb el llistat que varem sol·licitar i ens ha fet arribar l’Agència
d’Habitatge de Catalunya, que ha detectat amb aquest llistat a la població d'Olot, 103
pisos buits dels quals 11 tenen cèdula d’habitabilitat, per tant començaríem amb
aquests onze.
Per altra banda i amb independència d’aquest punt, també els vull indicar que en data
9 de novembre de 2017 es va aprovar per la Junta de Govern local deixar sense efecte
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els acords d’inici de procediment d’expropiació temporal d’habitatge buit per causes
d’interès social, aprovats per la sessió ordinària de Junta de Govern de data 26
d’octubre, degut a que justament en data al dia anterior a aquesta Junta de Govern, o
sigui el 25 d’octubre, es va publicar al BOE, al número 258, un recurs
d’inconstitucionalitat per tant, que va produir l’efecte de la vigència d’aquests articles.
Donat que mitjançant la interlocutòria de 20 de març del 2018 el Ple del Tribunal
Constitucional ha decidit aixecar la suspensió justament dels articles 15 i 17 de la llei
4/2016 de 23 de desembre, articles que regulen el procediment d’expropiació temporal
d’habitatges buits per causes d’interès social, i tal i com ens varem comprometre en el
seu moment, l’Ajuntament ha decidit reprendre els acords d’inici de procediment
d’expropiació temporal d’habitatges buits, la intenció és que com en el seu moment
varem tenir, doncs començar l’expropiació, començar el procediment, amb totes les
dificultats que no ens serà fàcil, però la intenció és continuar treballant amb un pas
ferm cap a aquesta situació.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Estem d’acord i ens sembla bé
l’aprovació d’aquest Pla per a la Mobilització de l’Habitatge, sobretot perquè com vostè
ha dit, és un requisit necessari per poder iniciar si cal multar els grans tenidors
d’habitatges. En tot cas només alguna observació, una és de les seves dades i si no
ho entenc malament, al final sembla que només podran ser de moment onze els pisos
sobre els que es podrà actuar en aquest sentit, perquè dels 103, 11 són els únics que
tenen cèdula d’habitabilitat.
Vostè també ha dit que els que tinguin expedients en matèria de llicències d’obres,
activitats, sanitat, consums, etc., tampoc podran entrar en aquest procediment, per tant
és una mica per tenir clar que estem parlant de moment almenys de pocs pisos i que
contra el que podria ser una idea bastant generalitzada, en la que jo em trobava, de
que una actuació en aquest sentit afectaria molts més pisos, de moment almenys
acaba no essent així i no dic que sigui per culpa seva.
Després hi ha alguna observació de detall, una és amb la seva proposta inicial, i li vaig
preguntar a vostè, hi havia un tema de si calia, a mi em semblava que sí, que aquest
Pla sortís a informació pública, sobretot per intentar evitar almenys que per algun
defecte de forma, després d’haver fet la feina, no se’ns ho carreguessin per dir-ho
d’alguna manera.
Vostè encara aquest matí em recordava que li semblava que no i jo continuo insistint
en que sembla que sí. I l’altre és també un aspecte del Pla, perquè quan tu decideixes
dir que faràs tota una sèrie de coses també parles dels recursos que hi poses per tirarles endavant, i en quan als recursos de persones per fer i tirar endavant aquest Pla es
parla molt en genèric de tècnics i de la Policia Municipal però de ningú en concret. A
mi m’hagués agradat que aquest Pla concretés molt més amb quins recursos comptem
i com l’Ajuntament vol tirar endavant aquest Pla.
I l’última observació era quan aquest mateix Pla va venir a la Junta de Govern, els hi
vaig esmentar que a nosaltres ens hagués agradat que abans d’anar com va anar a la
Junta de Govern i ara presentat aquí al Ple de l’Ajuntament, com a grup de l’oposició,
ens hagués agradat poder tenir temps per debatre aquest document, poder la
possibilitat de fer alguna proposta, com el que a corre-cuita una mica fem ara en
aquests moments.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. En primer lloc m’afegeixo
a la petició del company Sr. Gracía d’Olot en Comú, perquè és veritat que hagués
estat bé haver pogut parlar d’aquest Pla, ja sé que té a veure amb l’aixecament de la
suspensió i per tant s’han tornat a posar les piles d’una actuació que tenien parada i
que sí que en algun moment s’havia insinuat que aquella actuació parada, de
l’expropiació i del que permetia la llei i de multar vostès no ho volien fer, a menys que
no tinguessin un pla que garantís aquestes actuacions i que no fos en va i que no
passés com altres ajuntaments a Girona, que llavors han iniciat expedients i no han
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pogut prosperar perquè no hi havia darrere un pla. Però en tot cas és veritat, jo ho
considero perdoneu la expressió, al més pur estil PdeCAT la manera que feu les
coses, perquè és la impressió que ens dona, que venim temps i temps reclamant i
seguint les lleis i seguint ara quan les aproven, seguint quan les suspenen, seguint tot
el que és procedimental però a l’hora de la veritat, apareix una Junta de Govern Local
d’un dijous i s’aprova un altre dijous.
Però bé, en tot cas d’alguna manera evidentment aquest Pla recull la certesa i la
seguretat de poder iniciar ja tots aquests expedients amb aquests onze pisos, que de
moment d’aquests 103 esperem que siguin més, de moment 11 tenen cèdula
d’habitabilitat, però com diem nosaltres, n’hi ha 103 i que per tant s’hauria d’anar a tots
els pisos.
També és veritat, ens han dit que l’Ajuntament d’Olot i el de Barcelona són els dos
únics ajuntaments que sembla ser que tenen aquest Pla per poder-ho fer efectiu, però
també és veritat que hi ha molts altres ajuntaments, a Santa Coloma de Farners,
Sabadell, Barcelona inclosa, que han iniciat expedients sancionadors i que han
funcionat i que han fructificat sense pla. En tot cas, l’any 2014 van aprovar una moció
per multar pisos buits demanada per la PAH que encara no s’ha fet efectiu en el 2018,
han passat quatre anys, en els antecedents, en el fet, hi ha articles i decrets del 2000,
fins i tot del 2013, el 2017 s’ha aprovat una moció d’Olot en Comú per començar a
remenar els pisos de la Sareb, del banc dolent.
També és veritat que es va aprovar la moció per aconseguir pisos de lloguer social
demanada per la CUP al desembre, al Ple de desembre de l’any passat i tot això són
antecedents que van sumant a una necessitat urgent que la CUP sempre ha anat
recordant amb les campanyes, amb els precs, amb les mocions, amb l’aprovació de
pressupostos, amb l’aprovació d’Ordenances Fiscals, en proposar idees, en gravar els
impostos. Hem proposat tot un seguit de mesures que sempre se’ns han negat.
Tanmateix el Pla les recull en el seu argumentari d’exposició de fets i en les seves
propostes d’actuacions i per tant ens n’alegrem, tant ens fa que ens tombin les nostres
preguntes i mocions i que no ens facin cas mentre al final, tard o d’hora, tot això tingui
la seguretat i certesa de que ho podran tirar endavant, tot això vegi la llum.
En tot cas ens agradaria, com diu el company, que això es concretés una mica més
amb recursos, personal, calendari sobretot. Hi ha unes fases però no estan
calendaritzades. També ens hagués agradat que això hagués passat per la Taula
d’Habitatge que per això la varem crear, una Taula que només s’ha reunit un cop des
de que estem en aquest Ajuntament.
També es veritat que el tema de l’habitatge s’ha desencallat des de que hem canviat
de regidor, per tant també d’alguna manera ens en felicitem tots plegats, pot ser una
raó, no dic que no, no ho asseguro però ho faig amb condicional, podria ser una raó de
desencallar tot aquest problema. I que com diu aquest Pla i bé diu en la seva
introducció, l’habitatge és una necessitat real, és un problema real, és un mecanisme,
és una eina que tenim a la nostra disposició els ajuntaments que hi ha molts
documents, n’hi ha un de l’any passat, de l'Autònoma que explica quines eines tenen
els ajuntaments per mobilitzar el parc d’habitatges buits, és una de les dades més
fefaents que va sortir en el PIAM, el 50 per cent dels pisos del Nucli Antic estan buits.
És una de les problemàtiques més importants, la línia negra del PIAM que sortia, la
gent que viu al Barri Vell li preocupa, en el cas del Barri Vell evidentment, però el
problema de l’habitatge és a tot Olot, el problema dels pisos buits és una de les
reiteracions que des d’anys sense estar a l’Ajuntament la CUP ha vingut fent en les
diferents campanyes de pisos “zombi”, de pisos buits, de pisos en propietat de grans
tenidors com la Sareb i altres bancs dolents i propietaris, persones físiques que tenen
més, com marca la llei, tenen més d’un immoble amb molts metres quadrats i per tant
acaben essent grans tenidors i que per tant totes aquestes mesures han de ser
mesures que l’administració pública local tingui a la mà, si volen a més garantir com
vostès ara volen fer amb aquest pla, però que d’alguna manera ha de començar a
mobilitzar aquest parc d’habitatges que ens n’alegrem, com dic, però recordem que fa
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molts anys que ho venim dient i que anem tard, però mai és tard, i que en tot cas tard
però efectivament seguirem.
Ens agradaria ser-hi, ens agradaria veure el procediment, ens agradaria que
convoquessin la Taula d’Habitatge per parlar d’aquest fet, que la PAH estigués
informada, que totes les entitats vinculades a la Taula d’Habitatge n’estiguéssim al
corrent i veure com realment això es pot anar aplicant, aquest Pla a partir de
l’aprovació d’avui, no només aquests 11 pisos buits, sinó a tots els altres que puguin
estar acreditats buits des de fa més de dos anys.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Seré breu perquè en tot cas
estem totalment d’acord amb aquest Pla, potser afegir-nos una mica a les paraules
que deia el regidor d’Olot en Comú de potser haver participat més en la seva
elaboració, en la seva discussió, però en tot cas aquest Ajuntament té polítiques
d’habitatge des de fa molt de temps, hi ha molt bons tècnics que porten aquestes
polítiques d’habitatge, concretament l’Oficina Local d’Habitatge i per tant nosaltres
estem d’acord amb la feina que es fa i la recolzem.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Olot té les seves
especificitats i amb tema habitatge també, Olot té les seves problemàtiques, una
entenem que és la d’habitatges buits i l’altra, l’oferta d’habitatges de lloguer. Nosaltres
qualsevol cosa que posi “mobilització d’habitatges” és una música que ens agrada i
nosaltres òbviament hi estem a favor. Sí que entenem que aprovem aquest Pla per
poder fer tot aquest procediment, presentació de reclamació i per poder mirar d’actuar
sobre aquests 11 pisos i ens agradaria que ens ho expliqués, perquè hi ha recollits
només 103 pisos buits a Olot, que entenem que són més, i perquè l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya posa que hi ha 103 pisos buits i perquè si que –sobretot això
també ho varem dir amb el PIAM del Barri Vell– a l’hora de fer accions públiques sobre
un tema està bé tenir primer la informació, i sí que ens sembla que aquesta informació
de quants habitatges buits tenim a Olot seria interessant. I a partir d’aquí, si poguessin
ser més, millor i sobretot recordar perquè a la moció ho explica molt bé –tot el
preàmbul de la moció penso que està molt ben fonamentada– comença amb l’article
42.1 de la Llei de l’Habitatge de Catalunya que permet fer accions polítiques molt
variades i nosaltres ens alegrem que aquest Ajuntament utilitzi la llei també per
defensar un dret social de tothom que és el dret de poder tenir un habitatge digne i que
es pot actuar sobre situacions de desocupació permanents d’habitatge i a partir de
programes d’inspecció corresponents. A nosaltres ens sembla que és una eina que
des de les administracions locals hem d’utilitzar més i per tant si comencem per aquí
benvingut sigui i potser nosaltres haguéssim estat més ambiciosos, però hi estem a
favor.
Intervé el Sr. Jordi Alcalde. Ho faré una mica en genèric i llavors si em deixo algun
punt, m’agradaria que m’ho recordessin. Referent al tema aquest dels números,
sempre parlem de 103, 11 pisos, això exactament són els que hi ha anotats a
l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Temps enrere o quan va començar aquesta
problemàtica o potser abans, es va demanar a les diferents entitats financeres, o sigui
grans tenidors, que fessin un llistat d’aquells pisos que tinguessin buits, llavor de
manera voluntària els varen anotar. D’aquests n’hi havia uns quants més, eren aquests
103, d’aquests 103 ja es va fer en el seu moment aquest filtratge i d’aquests 103 pisos
que posats a fer podríem anar a fer-ho a tots 103, el que passa és que no té cap sentit
que anem a expropiar un pis que no té cèdula d’habitabilitat, el que guanyaríem per un
cantó ho perdríem per l’altre, per tant creiem una mica la nostra intenció és com us
comentava abans, anar amb un pas ferm i segur a fi i a compte que siguin 11, són
molts o són pocs, en aquests moments no en tenim cap amb aquesta situació.
Òbviament, sí en tinguéssim tan sols aquests 11, jo crec que ja seria un pas molt
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important. Que podrien ser més? Segurament, però jo crec que 11, és un número alt o
baix, és el número que tenim, és el número que podem treballar.
Llavors referent al tema de la informació pública que em comentava el regidor Sr.
Xavier García, jo he fet la consulta i el que diu la norma és que ha d’estar aprovat per
Ple. Primer varem aprovar-ho per Junta de Govern i llavors justament hi ha hagut un
altre ajuntament que li va passar el mateix, que no el tenia aprovat per Ple i quan va
començar els expedients se li varen denegar per aquest motiu, llavors hem preferit no
començar cap expedient fins que no tinguéssim tot al cent per cent, que és a partir
d’avui. Llavors com comentava que hi havia d’altres ajuntaments, des de la CUP, que
ho han dut a terme, m’agradaria que m’informés, sí que és veritat que han sortit moltes
notícies que molts ajuntaments hi estan treballant però a dia d’avui, em puc equivocar
però només hi ha un ajuntament i no és Sabadell, que ha tingut un èxit amb aquests
expedients. Tothom o molts ajuntaments en parlen, posats a dir l’Ajuntament de
Barcelona amb aquesta derogació d’aquesta llei, tot l’Ajuntament de Barcelona amb
tota la força que té en tots els sentits perquè també és una població molt important,
començarà o almenys així ho ha comunicat de manera pública, en cinc pisos, jo crec
que la diferència entre Olot i Barcelona és prou important en tots els sentits, per lo bo i
per lo dolent, per tant si nosaltres comencem amb aquests 11 pisos jo crec que també
som no només valents, sinó també molt ambiciosos.
Referent a que vostès hi poguessin participar, la veritat, ho varem enfocar des de
l’Oficina d’Habitatge com un tema tècnic i jo crec que aquí la part política no és que
tinguem més o menys, jo crec que és un tema tècnic a fi i a compte de que no tinguem
cap problema, al contrari, llavors jo crec que a nivell tècnic a l'Oficina d'Habitatge tenim
una persona, la Sra. Míriam Paredes, que té molta experiència, a més ha estat
redactora d’alguna de les lleis d’habitatge per tant qui millor que ella perquè redacti
aquest Pla, inclús hi ha altres ajuntaments quan hi ha una problemàtica d’aquestes, no
només ajuntaments sinó inclús la Diputació de Girona, que li demanen consell. Jo crec
que la millor persona, que puguem tenir a Olot òbviament i als voltants és aquesta
persona, per tant en cap moment se’ns va plantejar que poguéssim fer-ho extensiu
perquè la intenció era no enllestir-ho quan abans millor, sinó fer-ho i fer-ho de la millor
manera possible i la millor manera possible varem creure que era fer-ho des de la part
tècnica, insisteixo amb aquesta persona.
El tema a nivell de recursos, els recursos que ens demanaven, els recursos
malauradament els que tenim són els que tenim i la gestió que farem la farem des de
la nostra l’Oficina d’Habitatge, òbviament amb els recursos que tenim o sigui que aquí
sí que farem un sobreesforç per poder portar a terme aquestes actuacions i al punt de
calendarització, ostres jo no tinc cap bola, jo no tinc cap bola màgica que sigui possible
posar-ho al calendari, tan de bo ho poguéssim posar, que més voldríem de que hi
hagués un timing, això passa per recollir una sèrie de dades, enviar-les als actuals
propietaris, aquí que ells ens contestin en temps i forma, que els hi puguem tornar a
requerir, que la informació que ens enviï sigui la que els hi hem requerit, que l’última
vegada hi havia una mica de tot i una vegada tinguem tot això llavors començarem els
expedients. Quant durarà aquest temps? Intentarem, i així ho farem i com sempre hem
fet des de l’Oficina d’Habitatge i crec que des de l’Ajuntament, intentar escurçar al
màxim tots els terminis, el que passa és que malauradament no depèn de nosaltres i
marcar-nos justament amb un pla com aquest un timing o un termini, l’únic que ens pot
provocar és un incompliment i que en un futur tinguem una problemàtica perquè hem
incomplert nosaltres mateixos el nostre pla. Per tant per evitar aquesta situació hem
preferit no fer-ho. Crec que ho he contestat més o menys, si hi ha algun punt
addicional?
Intervé el Sr. García. En tot cas he començat la meva intervenció dient que em
semblava bé, independentment de la comparació que puguem fer amb qui sigui, el que
sí comentava era que l’expectativa que es creava amb el tema d’actuació amb els
bancs sempre donava la impressió que podia afectar a molts més pisos dels que al
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final són. Si són 11, evidentment com vostè diu, benvinguts siguin els 11. Si la situació
econòmica, que en principi és d’una certa reactivació, segurament pisos que ara en
aquests moments no estan finalitzats o no tenen la cèdula, segurament es produirà un
efecte d’increment, per tant que haguem actuat ja d’aquesta manera servirà per evitar
que es donin situacions com aquestes. I amb el tema de publicitar aquest pla
d’actuació, insisteixo i li demanaria a la Secretària que ho pogués aclarir, perquè em
sembla que és necessari aquesta publicitació.
Intervé la Sra. Tresserras. Això que ens comentava el regidor, el fet que no hi hagi un
calendari, es pot entendre en el sentit que potser voldrien no complir amb els seus
terminis, però si bé és veritat que aquest Pla està marcat pel curs 18-19, o per l’any
18-19, entenem per tant que és un pla tècnic, encara que la descripció sigui merament
tècnica, evidentment darrera hi ha una decisió política. En tot cas vostès ho interpreten
en el sentit del seu mandat, per tant ho determinen fins al 2019 i també és veritat que
això en funció d’uns recursos personals que tenen a la seva pròpia Oficina d’Habitatge,
però també entenc que amb visió a 11 immobles, per tant les dades són com molt
concretes. Entenc que sí que d’alguna manera hi ha un cert calendari per almenys fer
efectiu el que seria aquests 11 immobles que tenen identificats.
També en aquest Pla Local es comenta a un dels punts que també es tindrà en
compte tot el sistema que existeix actualment, totes les opcions i totes les polítiques
que existeixen per tal de fomentar i incorporar habitatge, mobilitzar habitatge buit al
parc de lloguer, com posa a la pàgina quinze, “establiment de garanties pels
propietaris, foment de la rehabilitació dels habitatges en mal estat, cessió a
l’administració pública d’habitatges buits, altres mesures de caràcter fiscal, com les
ordenances fiscals”, que quan toqui el tema en podem tornar a parlar i veure si llavors
podem incloure alguna cosa i col·laborar amb l’Oficina Local d’Habitatge.
En tot cas entenem que aquestes accions per exemple amb el tema de la rehabilitació
d’habitatges en mal estat, també d’alguna manera han de ser conscients que si en el
seu pla incorpora això, ho han de poden fer i com diu el document, “el deure legal de
conservar i rehabilitar edificis en mal estat i col·laborar en situacions d’impossibilitat
econòmica oferint subvencions perquè es puguin rehabilitar edificis, habitatges
desocupats i també una acció de suport a contractes de masoveria urbana” això
requereix a part de ser paraules de blanc sobre negre, pensar de quina manera ho
faran, quants diners hi destinaran, qui ho farà i en quin termini ho faran, perquè si no
tot això es converteix en un document molt interessant, fet per una persona molt
experta però que necessita una concreció en l’aplicació.
Per tant és un document molt ambiciós, perquè el problema és gros, per tant a grans
problemes grans solucions, però requereix que si realment tot això es porta a terme, a
part d’aquests 11 habitatges que tenen cèdula d’habitabilitat, també contemplin
aquestes accions ha d’haver-hi com dèiem un calendari, un personal, uns recursos,
unes accions i un pressupost i per tant són temes que no deixen a l’aire i que per tant,
no estaria gens malament tornar a convocar la Taula d’Habitatge, amb tots els agents
implicats, per més tècnic que sigui, per poder-ne parlar. També poder aprofundir en el
tema un cop vostès ja han tret el document perquè s’havia d’aprovar pel Ple, però
evidentment poder-ho sospesar tots junts i veure realment la capacitat real que tenim
per fer front a aquest gran problema.
Intervé l’Alcalde. Jo sí que volia afegir-hi alguna cosa perquè tinc la sensació aquella
de mal sí fem, mal si no fem, així sempre estem allà mateix, és a dir, si fins ara hem
anat i explicant repetidament i ha anat sortint al Ple; si fins ara ningú i quan dic ningú
entenc que hi poden haver algunes excepcions, però ningú se n’ha sortit en tot aquest
temps, i no sé que ningú, cap ajuntament i nosaltres podríem presentar un llistat amb
ajuntaments governats per la CUP que no ho aconsegueixen tampoc, per la CUP i per
tots, perquè no és que sigui una acusació específica per la CUP però com que la CUP
ens ho diu. Legalment no es pot fer, en aquest país hi ha una cosa que se’n diu
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propietat privada i fins i tot fa una mica de gràcia que diguin “l’ajuntament que rehabiliti
els pisos de la propietat privada”, ens demana això? Perquè ho ha dit, els pisos són de
propietat privada.
Nosaltres podem fer ajudes, ja n’hi posem de recursos, diuen vostès, “N’hi ha de posar
molts més”, què vol dir? Que paguem pisos a propietaris privats? Que els hi
rehabilitem pisos als propietaris privats? És això el que ens estan demanant? Els pisos
de l’Ajuntament ja els anem rehabilitant i els posem a lloguer social. Sí algú ens els
deixa, ajudem a rehabilitar-los i els posem a lloguer social, però després la gran
problemàtica, probablement també en el Barri Vell i el Nucli Antic, és que són de
propietaris privats. Se’n oblidin ja d’això dels bancs i la Sareb i tot això, els bancs i la
Sareb els han anat venent, ara són de fons de gestions d’aquests internacionals i cada
vegada és més complicat poder-hi arribar, ja hi estem treballant. M’agradaria que això
que diuen “no perquè tal ajuntament ja ho ha fet”. Ens digui el nom de l’Ajuntament.
No deixi passar tants de plens per després venir-nos aquí a reclamar que nosaltres no
fem res. Porti un nom, ens digui quants pisos a Berga o a Celrà amb aquest sistema
els han pres dels bancs, o els han comprat, els han expropiat, el que li vulguin dir; ho
porti amb dades, però no vinguin amb insinuacions i amb mitges insinuacions.
Nosaltres ens esforcem per treballar, el que no volem fer és malbaratar recursos
mentre no hi hagi una línia clara d’actuació, que és el que els hi hem explicat sempre,
nosaltres estem atents, hem anat provant, crec que amb el tema de l’expropiació
Barcelona i Olot són els dos únics que van tirant endavant, el que no fem és fer
foguerades per poder fer grans titulars de diaris i que després no serveixin per res,
això no ho fem, no malbaratem recursos.
La segona cosa és en relació al Departament d’Habitatge d’aquest Ajuntament, és que
xoca quan vens aquí al Ple i expliqués que estàs fent una cosa en positiu, els seus
comentaris. Vagi on vagi la gent parla estupendament bé de la gestió que s’està fent
des del punt de vista d’habitatge. A la Míriam Paredes la tenen com a assessora en el
Parlament, a l’Associació Catalana de Municipis, quan la Diputació vol fer un pla de
suport a temes d’habitatge es mira què estem fent a Olot. Jo li torno a dir, quan vostè
vulgui dir “miri facin això” ens porti exemples de llocs on s’hagi fet, però no allargui ara.
Nosaltres ens en preocupem, nosaltres intentem fer-hi tot el que podem, i aquí estem i
tant de bo fóssim capaços de fer més, però hi ha molts pisos d’això que diuen de la
borsa d’habitatges buits que no estan acabats, si no estan acabats, encara que els hi
falti poca cosa, no són pisos a disposició per posar en el mercat, per això surten
aquestes xifres. Jo crec que hem de tocar de peus a terra i hem de començar a dir la
veritat en el tema de l’habitatge, de veritat que hi hem treballat i intentem moltes coses.
En aquest estat no està en aquest moment permès aquesta expropiació d’habitatges, i
sí que està permès expropiar si pagues unes quantitats de diners, bé, en el punt
següent nosaltres anem al dret de tempteig i retracta d’un altre pis per incorporar-lo al
nostre parc d’habitatges socials, de veritat que ho prepararem i els hi explicarem
durant el nostre mandat com ha augmentat el parc d’habitatges socials.
Intervé la Sra. Gou, Secretària de l’Ajuntament. Només una puntualització, que em
deia el Sr. García que potser al ser un pla d’àmbit general que pot afectar a propietaris,
si li sembla afegiríem el punt d’exposició pública del butlletí o consultaria demà amb la
tècnica d’habitatge sí es procedent donar un punt d’informació pública.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
7.1. - ACCEPTAR SER BENEFICIARI DEL DRET DE TANTEIG I, ADQUIRIR
L’HABITATGE UBICAT A L’AV. SANTA COLOMA, NÚM.20, 1-2, D’OLOT, PER
DESTINAR-LO A COBRIR NECESSITAT HABITACIONALS.
Núm. de referència : X2018010688
Núm. expedient: HA012018000006
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Vist que En data de 20 d’octubre de 2017, va ser notificada per part de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya la opció d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i
retracte d’un habitatge titularitat de SANTANDER CONSUMER ESTABLECIMIENTO
DE CRÉDITO, SA, següent:
GHPT-01324-17 ubicat a l’Av. Santa Coloma, núm.20, 1r-2ª, d’Olot
(Ref. Cadastral 7194410DG5679S0028DO) per un preu de 24.430,00€
En virtut del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents
per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
(DOGC 6839, 26.03.2015), per part de l’Ajuntament d’Olot es va creure convenient i
necessari per tal de desenvolupar les polítiques públiques d’habitatge la intenció
d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte de l’habitatge valorat en
24.430,00€, donada la ubicació, dimensions i preu del mateix.
Vist que en data de 30 de novembre de 2017 s’emet resolució per part de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya mitjançant la qual es resol exercir el dret de tanteig, en
benefici de l’Ajuntament d’Olot, sobre l’habitatge ubicat a Ctra. Santa Coloma, 20, 1-2
del municipi d’Olot, lliure de càrregues i altres gravàmens, pel preu de 24.430,00€,
atès que es tracta d’un habitatge adquirit per l’entitat SANTANDER CONSUMER
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, SA, mitjançant un dels supòsits
que contempla el Decret llei 1/2015 i situat a un municipi inclòs en un àrea de
demanda residencial forta i acreditada.
Vist Estat de l’Habitatge, una vegada realitzada inspecció de l’habitatge en data de
20 de novembre de 2017, mitjançant la qual es constata que l’habitatge ubicat a l’Av.
Santa Coloma, núm.20, 1r-2ª, d’Olot (Ref. Cadastral 7194410DG5679S0028DO) té les
següents característiques:
Té una superfície útil de 82,45 m2, essent l’estat de l’habitatge adequat per a l’ús i
destinació de lloguer social doncs disposa de cèdula d’habitabilitat, havent-se detectat
únicament la necessitat dels següents arranjaments:
 Adequació del bany i cuina
 Instal·lació elèctrica
 Repàs general
Essent la valoració econòmica de la operació de 32.430,00 €, desglossats de la
següent manera:
 Habitatges quantificat en 24.430,00 €
 Cost de posada a punt de l’habitatge valorat en 8.000,00 €.
Vist que l’objectiu de l’adquisició de l’habitatge ubicat a l’Av. Santa Coloma, núm.20,
1r-2ª, d’Olot (Ref. Cadastral 7194410DG5679S0028DO) seria per al desenvolupament
de polítiques socials de la ciutat: lloguer o cessió social per atendre la urgència i
necessitat habitacional d’una unitat convivencial que es trobés en risc d’exclusió
residencial, adjudicació que es portaria a terme des de la Comissió d’Adjudicació
formada per part dels Serveis d’Habitatge i Consorci d’Acció Social, amb un preu de
renda o cànon a establir segons els ingressos de la unitat convivència adjudicatària del
mateix.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar ser beneficiari del dret de tanteig i, adquirir l’habitatge ubicat a l’Av.
Santa Coloma, núm.20, 1-2, d’Olot, titularitat de SANTANDER CONSUMER
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, SA, per destinar-lo a cobrir
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necessitat habitacionals.
Segon.- Que el cost de l’operació es carregui a la Partida:
Operació Referència
200220

Tipus
Despeses

Partida
18140 1521 60909

Import
32430

Descripció
COMPRA I ADEQUACIO
FINCA AV.STA.COLOMA 20
1-2

CC1
140

CC2
999

CC3
999

CC4
099

CC5 CC6
999 999

Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde. Espero que aquest punt sigui més amb acord
de tothom. Bàsicament en data 20 d’octubre del 2017 va ser notificat per l’Agència
d‘Habitatge de Catalunya l’opció d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i
retracte d‘un habitatge de titularitat d’una entitat bancària. Es va fer una visita o una
inspecció en aquest habitatge, exactament té 82,45 metres quadrats de manera que té
cèdula d’habitabilitat, en relació amb el que dèiem abans i s’ha detectat únicament que
necessita certs arranjaments com pot ser adequació dels banys i la cuina, instal·lació
elèctrica i un repàs general. Llavors la compra d’aquest habitatge ascendeix a 24.430.
L’Ajuntament d’Olot va creure convenient i necessari, per tal de desenvolupar les
polítiques d’habitatge, la intenció d’exercir el dret de tanteig preferent i retracte
d’aquest habitatge donat la ubicació, dimensions i òbviament el preu que és molt
interessant.
L’objectiu d’adquisició d’aquest habitatge és pel desenvolupament de polítiques socials
de la ciutat, lloguer o cessió social per atendre la urgència o necessitat habitacional
d’una unitat convivencial que es trobés en risc d’exclusió residencial, adjudicació que
es portaria a terme des de la Comissió, com sempre fem, des de la Comissió
d’Adjudicació formada per part dels Serveis d’Habitatge del Consorci d’Acció Social,
amb un preu de renda o cànon establert segons els ingressos de la seva unitat de
convivència, adjudicatària del mateix, per tant demanem l’aprovació i el que faríem
seria incloure’l dins el parc d’habitatges de l’Ajuntament d’Olot per lloguer social.
Intervé el Sr. García. Només dir que no sols aprovarem aquesta proposta sinó felicitar
a l’equip de govern per iniciatives com aquesta.
Intervé la Sra. Tresserras. El mateix que ha dit el senyor García.
Intervé el Sr. Guix. Com deia el regidor d’Olot en Comú, estem totalment d’acord, ja
varem estar d’acord també amb l’opció que varen fer de tempteig i retracte amb els
pisos de Sant Miquel, que l’experiència ha estat molt reeixida i positiva per aquest
Ajuntament, per aquesta ciutat i ara en tot cas amb aquesta nova experiència, també
és important. A la memòria que ens passa l’Oficina Local d’Habitatge i com he dit
abans, ja portem molts anys fent gestió d’habitatge en aquesta ciutat i per tant s’ha fet
una bona gestió, em sembla que són 165 ja els pisos que tenim gestionant des
d’aquesta oficina, en el parc social de pisos que tenim a la ciutat d’Olot, per tant és un
bon parc, estem fent unes bones gestions i aquest pis serà un més d’aquests 165, que
seran 166.
Intervé l’Alcalde. Jo crec que són 180 però no m’hi vull posar molt fort perquè no ho
tinc.
Intervé el Sr. Quintana. Nosaltres òbviament hi estem a favor, entenc que són
oportunitats de mercat que permeten fer també accions que s’han de fer dins de la
política d’habitatge, que és tenir pisos per casos específics, que com ha especificat
també trobem molt bé que hi hagi una partida ja pensada per rehabilitar-lo i que estigui
en condicions. Nosaltres hi votarem a favor.
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Intervé el Sr. Jordi Alcalde. Si ho diu la memòria són 165 pisos.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8.1. - MODIFICAR ELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ANTIC HOSPITAL SANT
JAUME D'OLOT
Núm. de referència : X2018010696
Núm. expedient: SG082018000001

Atès que els estatuts vigents de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot, en el
seu article 13 estableixen que: El patronat nomenarà un secretari o secretària, que ha
d’ostentar necessàriament la condició de patró. Correspon al secretari o secretària
portar el llibre d’actes de la Fundació, redactar les actes de les reunions del patronat,
estendre certificats d’aquestes i dels acords que s’adoptin amb el vist-i-plau del
president, i de qualsevol dels llibres, documents o antecedents de la Fundació.
Atès que la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques, en l’article 312.3 referent a la Composició dels òrgans
col·legiats, no estableix l’obligació que els secretaris dels òrgans col·legiats hagin de
tenir la condició de patró.
Atès que la Junta del Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot en la
sessió del dia 6 de febrer del 2018, va acordar iniciar els tràmits per la modificació de
l’article 13 dels estatuts de la Fundació, en el sentit següent: El patronat nomenarà un
secretari o secretària, que pot tenir o no la condició de patró. Correspon al secretari o
secretària portar el llibre d’actes de la Fundació, redactar les actes de les reunions del
patronat, estendre certificats d’aquestes i dels acords que s’adoptin amb el vist-i-plau
del president, i de qualsevol dels llibres, documents o antecedents de la Fundació.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar l’article 13 dels estatuts de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume
d’Olot, en el sentit següent:
El patronat nomenarà un secretari o secretària, que pot tenir o no la condició de
patró.
Correspon al secretari o secretària portar el llibre d’actes de la Fundació,
redactar les actes de les reunions del patronat, estendre certificats d’aquestes i
dels acords que s’adoptin amb el vist-i-plau del president, i de qualsevol dels
llibres, documents o antecedents de la Fundació.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquesta modificació mitjançant edicte al BOP
de Girona, al DOGC i al Portal de la transparència de l’Ajuntament d’Olot, per un
termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i i suggeriments.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva i es publicarà íntegrament el text de la modificació al BOP de Girona, a
efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència
del BOP en què s’hagi publicat el text del Reglament.
Presenta la proposta l’Alcalde. Els estatuts diuen que la Fundació havia de tenir un
secretari, que obligatòriament havia de tenir la condició de patró; ara el que afegim,
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igual com ja figura en els estatuts de l'Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, és
que pot tenir o no la condició de patró. Ho justifiquem, de fet ja havia estat així durant
molt i molt de temps, perquè jo crec que era abans de l'any 2004 que sempre venia el
secretari municipal, i fins i tot durant molts anys hi va haver que els comptes de
l'hospital havien de passar pel Ple de l'Ajuntament; després d'això es va modificar.
Durant un llarg període de temps va ser el gerent mateix de l'hospital qui feia les actes
i qui es preocupava de plecs de clàusules i tota una sèrie de temes jurídics.
Ens sembla que per seguretat i per bon funcionament, convé que el secretari que
aixeca les actes, que ajudi a redactar els plecs, que dóna seguretat jurídica, sigui un
professional. En el cas l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa un dels patrons –em
refereixo al Sr. Faus– ens fa perfectament aquesta funció: redacta les actes; ens fa
tota l'assessoria jurídica. A la Fundació Antic Hospital Sant Jaume no tenim aquesta
figura; amb aquesta modificació dels estatuts no serà obligatori que sempre hagi de
ser una persona externa. Per tant portaríem a aprovació aquesta modificació dels
estatuts, que de fet ja vàrem aprovar en el Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant
Jaume, i per tant demanaríem el seu vist-i-plau.
És absolutament necessari mirant al nostre entorn: tant a Figueres com a
Campdevànol, tots dos tenen la figura d’un assessor extern. Quan jo vaig estar al
Consell d’administració de l’hospital de Vic, també venia un advocat en representació
del Servei Català de la Salut, que era qui aixecava les actes i d’alguna manera acaba
ajudant que es compleixi la legalitat en tots els acords que es prenen i en la manera de
funcionament dels hospitals, que avui en dia tenen molts processos de licitació. Fins i
tot ara per exemple tenim un gran debat amb el tema de la protecció de dades;
necessitem assessories jurídiques potents, i per tant ens sembla que en aquests
moments sí que és necessari el fet de tenir un secretari, un advocat professional que
ens tuteli.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Una pregunta: què
implica això econòmicament? Ho dic perquè com que només hi ha l’apartat dels
estatuts.
Respon l’Alcalde. No està tancat el contracte amb cap assessor. Sí que sabem per
exemple, que a altres llocs, són uns 600 euros per cada Patronat que se celebra, a la
persona que tenen contractada, a Figueres i a Campdevànol.
Continua la Sra. Descals. Bé doncs, nosaltres com que aquesta informació encara no
la tenim, i un dia ens hem d’anar a trobar amb el gerent, que ja ens ho explicarà, de
moment no ho aprovarem.
Intervé l’Alcalde. No és decisió del gerent, això.
Respon la Sra. Descals. Però ell també ens informarà i ens explicarà a nivell de
pressupost què vol dir o implica.
Intervé l’Alcalde. Sí que la tenim, a nivell de pressupost l’acabo de dir. Després, en el
moment de decidir en el Patronat, valorarem quines són les ofertes i quines són les
possibilitats.
Però el que està passant en l’entorn, dir que a Figueres i a Campdevànol els paguen
600 euros quan hi ha un Patronat de les seves institucions.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres hi estaríem d’acord
també, si és que realment això serveix per millorar la gestió del Patronat i per millorar
els nostres serveis que estem oferint, des d’aquest punt de vista. El que sí li
demanaríem en tot cas, ja li vaig dir en el Patronat de l’Hospital, és que aquesta
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contractació pogués recaure en una persona, en un assessor local o comarcal, perquè
potser podria ser d’un cost més barat i potser el servei seria millor.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Ja hi estem
d’acord.
Intervé l’Alcalde. Sr. Guix, això vàrem discutir-ho en el Patronat: és un problema
d’especialització, única i exclusivament, però valorarem diverses opcions i en el
Patronat discutirem quina és l’opció més viable. I quan sapiguem què ens demanen
uns i altres, acabarem sabent el cost.
Intervé la Sra. Casanovas. Només pel que ha dit la Sra. Descals, aquest canvi
d’estatut no implica que sempre hagi de ser una persona externa, pot ser que en el
Patronat hi hagi algun dia una persona que tingui les qualificacions adequades i llavors
no sigui necessari contractar ningú. Només volia puntualitzar això.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9
PdeCAT - DC, 4 ERC, 2 PSC, 1 OeC) i 3 vots en contra (CUP).
9.1. - AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT D'UN TREBALLADOR ADSCRIT A
L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES, OBRA PÚBLICA I BRIGADA
Núm. de referència : X2018009795
Núm. expedient: RH172018000009

Vista la sol·licitud presentada pel senyor Xavier Viñolas Boix, en data 5 d’abril de 2018
i amb número de registre d’entrada E2018005329, en la qual demana la compatibilitat
per la resta de la jornada laboral (25%) per a treballar com autònom a les tardes (fora
horari de l’Ajuntament) amb matèria de prevenció d’incendis com projectista i
assessor.
Atès que el senyor Xavier Viñolas Boix, personal laboral temporal de l’Ajuntament
d’Olot, categoria enginyer tècnic, grup A2, adscrit l’àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Brigada, té assignada una tipologia de jornada parcial del 75% i que la dedicació en
hores setmanals per treballar per compte propi en una activitat privada de projectista i
assessor en matèria de prevenció d’incendis es realitzarà fora de la jornada assignada
a l’Ajuntament d’Olot.
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats
privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de
l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada
en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa el senyor Xavier Viñolas Boix en
aquest Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació
exclusiva o similar.
Vist que la tipologia de l’activitat declarada de projectista i assessor en matèria de
prevenció d’incendis no impedeix o menyscaba l’estricte compliment dels seus deures
ni compromet la seva imparcialitat o independència.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Autoritzar al senyor XAVIER VIÑOLAS BOIX (DNI 46672768H) la
compatibilitat de l’activitat privada per compte propi com a projectista i assessor
en matèria de prevenció d’incendis, amb una dedicació de 10 hores setmanals,
distribuïda fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, amb l’activitat
que desenvolupa com a laboral de la plantilla de l’Ajuntament d’Olot, categoria
enginyer tècnic adscrit a l’àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada, amb una
tipologia de jornada parcial del 75%.
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
-

si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.
si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la
persona conegui per raó de càrrec.
si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada
laboral.
si al complement específic de la plaça que ocupa el senyor Xavier
Viñolas Boix se li assignés una retribució en concepte de dedicació
exclusiva i/o incompatibilitat.

Tercer.- El senyor Xavier Viñolas Boix està obligat a posar en coneixement d’aquest
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
Presenta la proposta l’Alcalde. Fa referència al senyor Xavier Viñolas, que s'ha
incorporat al nostre Ajuntament, una aportació molt interessant com a enginyer, i ens
demana poder fer una activitat privada per compte propi, com a projectista i assessor
en matèria de prevenció d’incendis, matèria en la qual aquest senyor és expert. A
nosaltres ens sembla que podem perfectament concedir-li aquesta compatibilitat,
entenent que té una jornada parcial només d’un 75 per cent.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
10.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES EN EL
MUNICIPI D’OLOT.
Núm. de referència : X2018010631
Núm. expedient: SG032018000001

L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 28 de juny de 2012, va aprovar
l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses al municipi d’Olot (BOP, núm.
182/20-09-2012) amb la voluntat d’establir uns criteris ordenadors per a l’atorgament
de llicències per a la instal·lació de terrasses i/o vetlladors a les places, carrers i espais
públics i privats de la ciutat d’Olot.
La remodelació Firal d’Olot aconsella establir uns criteris propis per autoritzar la
instal·lació de terrasses que, sense apartar-se dels criteris generals establerts a
l’ordenança, recullin les particularitats específiques d’aquest espai tan emblemàtic de
la ciutat.
Considerant les competències atorgades als municipis per regular els usos del domini
públic, tant a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, com
al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, com al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
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qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal per a la
instal·lació de terrasses, que a continuació es detallen:
I.- Afegir un nou Capítol 7 amb el següent redactat:
“Capítol 7: CRITERIS ESPECÍFICS PER A LES TERRASSES INSTAL·LADES AL FIRAL
D’OLOT
Article 27.- Àmbit d’aplicació.
Les terrasses o instal·lacions accessòries dels establiments de restauració o assimilats,
ubicades a l’àmbit del Firal d’Olot, que comprèn l’espai des de la illa del Teatre fins al Firalet i al
Torín (Annex 4), es regeixen per les previsions d’aquest capítol, pel que fa les condicions
d’ubicació, les superfícies a ocupar i les característiques tècniques i físiques dels elements a
instal·lar.
També els hi són d’aplicació, en allò que s’escaigui, la resta de l’ordenança municipal per a la
instal·lació de terrasses.

Article 28.- Definicions bàsiques.
a. Terrassa: ocupació d’un espai obert i lliure d’edificació, en domini públic, amb elements de
mobiliari mòbil com taules, cadires, para-sols i altres elements auxiliars, fàcilment
desmuntables, per a ús públic i annexos a un establiment d’hostaleria, restauració o similar
situat en planta baixa i únicament coberts per para-sols.
b. Mobiliari: s’entén per mobiliari les taules, cadires i para-sols. La cadira és un element
individual amb respatller, i a vegades, reposa-braços.
c. Mobiliari auxiliar: s’entén per mobiliari auxiliar els mobles auxiliars, cablejat elèctric soterrat
amb focus o estufes.
d. Establiments d’hostaleria, restauració o similars: Els compresos en la normativa
d’espectacles públics, les activitats recreatives i d’acord amb aquesta ordenança.
e. Publicitat: forma de comunicació duta a terme per una activitat econòmica, que té per
objectiu informar, persuadir o aconseguir un comportament determinat de les persones que
reben la informació.
f. Identificació: tota expressió gràfica encaminada a difondre entre el públic la informació de
l’existència d’una activitat en el mateix indret on es du a terme.

Article 29.- Condicions generals d’ubicació de les terrasses.
1.- En la zona del Firal s’estableixen les següents condicions:
a.- Els criteris que determinen la ubicació de les terrasses són l’ús general de la via pública,
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l’accessibilitat i l’interès públic. En tot cas s’ha de permetre el pas de vianants, tant en el sentit
longitudinal com transversal del Firal.
b.- S’estableix un mòdul de terrassa, ubicat entre els escocells, en el sentit transversal del firal.
Les dimensions d’aquest mòdul són de: 4,8m en el sentit longitudinal al Firal i 7,85m en el sentit
transversal, amb una superfícies de 37,68 m2 per unitat. La terrassa en cap cas pot ocupar
l’espai dels escocells (Annex 5.1).
Cada mòdul està equipat amb dos baines al paviment per acoblar-hi dos paraigües i un tercer
orifici que dona accés a un passatubs que connecta la terrassa amb l’establiment.
c.- Per assegurar el pas dels vianants en el sentit transversal del firal i a fi que les terrasses no
suposin un obstacle per la resta d’establiments del passeig, únicament es pot ocupar amb
terrassa o vetlladors els mòduls que es mostren a l’Annex 5.2.
2.- En la zona del Torín s’estableixen les següents condicions:
a.- Els criteris que determinen la ubicació de les terrasses són l’ús general de la via pública,
l’accessibilitat i l’interès públic.

b.- S’estableix una zona de terrassa, ubicada a la zona àmplia de la vorera, i que no
interfereix a la fàcil circulació de vianants. Les dimensions són les mateixes que l’àmbit
dels dos para-sols: 2,5mx2,5m amb una superfícies de 12,5 m2. La terrassa en cap
cas pot ocupar l’espai que no ocupa la projecció del para-sol (Annex 5.3).
El mòdul està equipat amb dos baines al paviment per acoblar-hi dos paraigües i un
tercer orifici que dona accés a un passatubs que connecta la terrassa amb
l’establiment.
Article 30.- Ocupació excepcional: mercats i fires.
1.- Els dies de mercat els establiments, per tal de permetre el transcurs normal del mercat
setmanal, no es poden ocupar els mòduls unitaris descrits en l’article anterior durant unes
hores prèvies al mercat, per permetre’n el muntatge, durant el transcurs del mercat, ja que
l’espai està ocupat pels marxants i durant unes hores posteriors al mercat, per permetre’n el
desmuntatge i neteja (Annex 5.4).
Durant aquest període es permet ocupar un espai designat a la vorera per col·locar-hi un
màxim de 5 taules individuals (màx. 80cmx80cm), permeten el pas de vianants i sense ocupar
la zona de circulació (Annex 5.5).
2.- Els dies de fires, els establiments per tal de permetre el transcurs de l’esdeveniment
provisional, no poden ocupar els mòduls unitaris descrits en l’article anterior, ja que l’espai està
ocupat pels firaires.
Durant aquest període es permet ocupar un espai designat al vial, ja que es prohibirà la
circulació de vehicles (Annex 5.6).

Article 31.- Repartiment dels mòduls.
Per garantir un repartiment equitatiu dels mòduls, s’estableix que cada establiment d’hostaleria
o restauració disposi d’un màxim de 3 mòduls consecutius, amb una superfície total de 113,04
m2.

Article 32.- Elements a instal·lar i característiques
En cada mòdul unitari s’hi poden col·locar els elements que a continuació es relacionen i que, a
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títol indicatiu, es descriuen a l’Annex 6 d’aquesta ordenança:
a. Taules i cadires: L’estructura haurà de ser d’alumini o acer inoxidable. L’acabat serà el
material natural o acabat pintat fosc.
Els seients i respatllers poden ser de medul·la natural o sintètica. Els colors d’acabat no seran
estridents; seran de color fosc, preferiblement grisos, negres o marrons i tindran una
lluminositat inferior al 10%.
No es podran col·locar coixins o folres a les cadires.
Les taules i cadires disposaran de tacs de goma per minimitzar el soroll.
b. Para-sols: Element que es col·loca per protegir-se dels raig del sol o de la pluja i que és
fàcilment plegable i desmuntable.
Hauran de ser de roba de lona o similar. Es prohibeix la utilització de lona plastificada o plàstic.
No tindran faldó perimetral. Els colors del teixit no seran estridents; seran de color fosc,
preferiblement grisos, negres o marrons i tindran una lluminositat inferior al 10%.
S’encastaran al terra mitjançant orificis i baines enrasades al paviment, que hauran de quedar
totalment tapats en finalitzar l’horari de funcionament i un cop retirats els para-sols.
La seva dimensió en planta serà de 4,5m x 3,5m. L’alçada mínima de la instal·lació dels parasols serà de 2,10m i un màxim de 2,50m.
c. Estufes: Les estufes només podran ser models homologats pel Departament d’Indústria de
la Generalitat de Catalunya i el seu color haurà d’harmonitzar amb el disseny dels elements
que configuren la terrassa. Es permet ubicar dues estufes per cada mòdul unitari.
Les estufes seran de baix consum.
En el cas de col·locar estufes elèctriques, el cablejat serà soterrat.
d. Jardineres: No es permet la col·locació de testos ni jardineres.
e. Tancaments verticals: No es permet col·locar cap tipus de parament vertical (tanques,
lones, vidres, mampares, paravents...).
f. Instal·lació elèctrica: No es permet la instal·lació provisional de cap conducte elèctric a
nivell de sòl o aeri. Les instal·lacions elèctriques per subministrar llum als para-sols o alimentar
les estufes ha de ser soterrada i autoritzada pels tècnics municipals. La instal·lació haurà de
complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries
ITC-BT.
Caldrà presentar projecte de la instal·lació signat per un tècnic titulat competent en cas de
primera sol·licitud o certificat d’instal·lació elèctric de baixa tensió signat per una empresa
instal·ladora autoritzada, en cas de renovació.
Finalitzat l’horari de funcionament de l’establiment, s’haurà de deixar sense subministrament
elèctric la instal·lació.
g. Instal·lació de so: No es permet la instal·lació de cap element sonor com altaveus.
h. Pissarres: Es permet una pissarra per establiment. Hauran de ser dobles amb forma de V
invertida.
Les mides màximes exterior amb potes incloses són de 1,5m d’alçada x 0,70 m d’amplada. No
poden disposar d’il·luminació pròpia ni contenir elements publicitaris, essent únicament
autoritzats el nom de l’establiment i els productes o plats que ofereixen.
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i. Lluminàries: La seva ubicació ocuparà l’àmbit del para-sol, sense sobrepassar la seva
projecció en planta. Serà de llum càlida per sota dels 3000 ºK.

Article 33.- Publicitat.
No es permet la publicitat en terrasses i sobre cap del seus elements (taules, cadires, para-sols
i altres). L’únic missatge d’identificació permès serà la raó social o el nom comercial autoritzat.

Article 34.- Retirada d’elements.
Tots els elements instal·lats s’han de retirar diàriament a l’hora de tancament de l’establiment.
Només es permet apilar o lligar les taules i cadires amb cadenes a la via pública, prèvia
autorització expressa de l’Ajuntament.
Per tal de no interferir amb el mercat setmanal, s’han de retirar tots els elements instal·lats a la
via pública en les hores prèvies al muntatge del mercat i durant la realització d’aquest. També
caldrà retirar els elements de les terrasses en els dies de fires i sempre que l’Ajuntament d’Olot
ho indiqui”.

II.- Afegir els annexos gràfics (plànols i fitxers fotogràfics) que a continuació es
relacionen:
Annex 4.- Àmbit zona Firal d’Olot
Annex 5.- Mòduls, àmbits i ubicació de les terrasses
1.- Condicions generals: ubicació de les terrasses zona Firal
2.- Condicions generals: pas vianants
3.- Condicions generals: ubicació de les terrasses zona Torín
4.- Ocupació excepcional: mercat, ubicació dels espais de terrasses
5.- Ocupació excepcional: mercat, àrea ocupable per cada terrassa
6.- Ocupació excepcional: fires, àrea ocupable per cada terrassa
Annex 6.- Catàleg mobiliari Firal d’Olot.

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de
modificació de l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de
trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquestes modificacions de
l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses al BOP de Girona, a efectes de
la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en
què s’hagi publicat el text de l’ordenança.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. La modificació de l’ordenança fa efecte únicament i
exclusivament en l’àmbit del Firal, en les terrasses dels bars del Firal. Amb les obres
s’han modificat els espais on es podien ubicar les terrasses i s’ha fet un estudi d’on es
podien ubicar per donar sortida a totes les necessitats. Ha fet l’estudi el mateix equip
d’arquitectes que ha fet el projecte del Firal, i el que preveu és donar un espai a tots i
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cadascun dels bars que en aquests moments estan treballant al Firal, i també fa la
reserva de més espais, de dos espais més, que en un futur es poden utilitzar si s’obren
nous establiments.
També la modificació reflecteix el tipus de mobiliari i el color, i amb quines condicions
es pot posar, que ha de ser un mobiliari que s’ha de poder treure els dies de mercat, i
també estableix les diferents condicions de tot el material que pot estar a l’exterior;
siguin estufes, no permet paravents, etc. Tot això s’ha pactat amb tots els establiments
que a dia d’avui estan oberts al Firal, tots han mostrat la seva conformitat. I el que
portem avui a aprovació és aquesta modificació de l’ordenança. És una aprovació
inicial, hi ha un mes d’exposició pública i que per tant es poden entrar al·legacions i
fins que no estigui aprovada definitivament l’ordenança, el que sí permetrem és que
l’actual mobiliari que tenen els bars, el puguin continuar utilitzant, i en el moment en
que hi hagi l’aprovació definitiva, llavors ja exigirem el compliment d’aquesta
ordenança.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres, com és una
aprovació inicial, com acaba de dir el regidor, en aquesta votació ens abstindrem,
perquè tot i que hem pogut llegir la proposta, i com diu està consensuat amb els
establiments, la veritat és que el meu coneixement en aquest camp, tècnicament
parlant, és nul, no he pogut consultar amb persones perquè em poguessin donar algun
tipus d’assessorament. Per tant, per ser honrat amb mi mateix i amb la manera de
votar, el que faré és abstenir-me i si considero que hi hagués alguna cosa que calgués
fer alguna observació o alguna reclamació aprofitaria aquest temps d’aprovació inicial
de què disposem.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també ens abstindrem
en el sentit que pensem que aquesta modificació de l’ordenança és poc ambiciosa;
està bé que parli del Firal, que treballem en el Firal, però també ja algunes vegades
havíem comentat que seria interessant que aquestes modificacions de l’ordenança
fossin extensibles a tota la ciutat; és a dir, volem ser una ciutat, una ciutat que està
dins d’un parc natural, una ciutat sostenible, ecològica, etc. I veure terrasses que tenen
les jardineres amb flors de plàstic no toca; o veure terrasses que tenen jardineres amb
flors mal cuidades i que no tenen ningú que se’n cuidi, tampoc toca. Són elements
d’aquests que potser es podrien haver aprofitat per entrar en aquesta ordenança,
aquesta modificació. I penso igual a la ciutat, les cadires de plàstic, aquelles cadires
que de vegades posen en algunes terrasses, que no tenen cap tipus d’estil ni són de
qualitat, per tant tampoc toquen. Per tant jo penso que hauria estat més interessant
haver estat més ambiciosos i poder entrar més en el fons de la qüestió, en tot l’àmbit
de la ciutat.
Per tant ens abstindrem, presentarem alguna al·legació en aquest període d’exposició
pública i en tot cas després a la votació final, ja en parlarem.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres votem a
favor; és un tema tècnic. Només dir que esperem que quan el Firal estigui acabat, tot
siguin terrasses plenes de gent, que antigament a Olot el Firal havia fet aquesta funció
de punt de trobada més lúdic i que puguem donar moltes obertures de terrasses, i que
hi puguem anar tots.
Intervé l’Alcalde. M’adhereixo absolutament a aquest seu desig.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC,
3 CUP) i 3 abstencions (2 PSC, 1 OeC).
11.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER PART DE L'IMEJO
CORRESPONENTS A ACTIVITATS DE LES ESCOLES MUNICIPALS, DE LA GENT
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GRAN I DEL PROGRAMA ESTIU RIU QUE ES PORTARAN A TERME L'ESTIU 2018
Núm. de referència : X2018010317
Núm. expedient: CPG62018000003

Vist que l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot organitza les activitats de les
escoles municipals (EBMO, EME,EMMO), del programa d’activitats de la Gent Gran i
del programa Estiu Riu que es portaran a terme l’estiu de 2018.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments poden delegar
l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms sempre que aquest
cobreixi el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei de les escoles bressol
municipals, ni de l’activitat.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats gestionades per les
escoles municipals (EBMO, EME,EMMO), del programa d’activitats de la Gent Gran i
del programa Estiu Riu que es portaran a terme l’estiu 2018.
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut municipal d’Educació i Joventut
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació els preus públics per part de
l’IMEJO corresponents a les següents activitats: activitats gestionades per les escoles
municipals ; escoles bressols, Escola d’Expressió i Escola de Música; activitats de la
gent gran; i activitats del programa d’Estiu Riu que es portaran a terme l’estiu del 2018.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, l’Ajuntament assumeix, a través
de l’Institut municipal d’Educació i Joventut d’Olot, el dèficit que produeixen les
activitats proposades.
Intervé el Sr. García, en representació del grup municipal OeC. Nosaltres insistirem,
com hem fet a cada Ple, en el tema dels preus, fins que no tinguem la tarifació social.
I en tot cas sí que aprofito, primer perquè els preus dels quals avui parlem, afecte
entre d’altres a les escoles bressol, que la regidora ha tingut fa pocs dies, ens ha
presentat l'estudi sobre aquest aspecte de les escoles bressol. I espero haver de
deixar aviat de fer això que estic fent ara, d’abstenir-me; per aquesta raó i que aviat
espero que sigui així, puguem tenir tarifació social i que sigui l'inici d'un camí en aquest
sentit.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. L’altre dia va ser
interessant, quan ens van explicar la tarifació progressiva, a més em sembla que va er
un tema que més o menys tots ens hi vàrem posar molt d’acord. Avui al matí pensava,
quan els nens i nenes ens han dit el tema del casal d'estiu, que de vegades encara hi
hagi beques, la beca no pot pagar la totalitat de la despesa i hi ha famílies que opten
per no anar-hi, o famílies que tenen molts de fills i no poden assumir-ho quan tenen
altres despeses. Doncs quan ha sortit aquest tema, m’ha passat pel cap que la
tarifació progressiva; a part de l’Escola de Música o l'Escola d'Expressió, també es
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podria plantejar als casals d’estiu, primer provar-ho a l'escola bressol i a veure si
després es pot anar ampliant a més llocs.
Ens abstindrem.
S’aprova amb 15 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 2 PSC) i 4 abstencions (3 CUP,
1 OeC).
12.1. - CONSTITUCIÓ D’UNA UNA SERVITUD DE PAS PER A PERSONES I
VEHICLES PER A LA CONSTRUCCIÓ I POSTERIOR MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DEL NOU DIPÒSIT D’AIGUA AL SECTOR DE BENAVENT.Proposant aprovar
Núm. de referència : X2018010836
Núm. expedient: URG42018000001

En la Junta de Govern Local del dia 22 de març de 2018, es va aprovar inicialment el
projecte executiu de construcció d’un nou dipòsit, canonada d’impulsió i distribució
d’un nou punt de captació, a situar en el sector de Benavent. Aprovada amb
anterioritat, la Modificació Puntual del POUM d’Olot Sector 4 Sud Batet-La Vila zona
d’estructures dels serveis urbanístics 5.1 per al nou dipòsit municipal d’aigua (MPOUM
43), en preveu la classificació parcial de la finca afectada com a Infraestructures de
Serveis Urbanístics, Instal·lacions d’aigua Potable Clau 5.1
A resultes de la necessària construcció del camí d’accés, s’ha arribat a un consens
amb la propietat de la finca afectada, de forma que es constitueix una servitud de pas
que permetrà el trànsit de persones i vehicles per a la construcció i posterior
manteniment i conservació del citat dipòsit. S’ha optat per la figura de la servitud de
pas, entenent que la durada no sigui superior als quatre anys a comptar de l’execució
del projecte, donat que la classificació urbanística de la finca, és la de sòl urbanitzable
delimitat, i es troba inclosa a l’àmbit del Pla parcial de la Vila, pendent de redacció i
tramitació. A hores d’ara, s’han presentat dos documents d’avantprojecte de pla parcial
que s’estan debatent per part de les propietats que en són part majoritària en el sector.
El document que es presenta a aprovació del Ple, descriu l’acord esmentat, resumintne el seu contingut obligacional així:
Es constitueix una servitud de pas a favor de la Corporació, en la finca registral inscrita
al tom 1184, llibre 433, foli 60, número 1230 del Registre de la Propietat d’Olot, amb
referència cadastral la 8598502DG5689N0001ZU i la 8596901DG5689N0001JY. La
superfície afectada és la de 272’52 m2, aproximadament, per tal de facilitar el pas de
persones i vehicles per a la construcció i posterior manteniment del nou dipòsit
d’aigües municipal. Anirà a càrrec de l’Ajuntament d'Olot el manteniment d’aquest
camí.
Aquest dret de pas tindrà la durada mentre la Corporació el necessiti i quedarà sense
efectes en el moment en què es deixi de pagar la indemnització a que es fa esment en
el següent apartat. En tot cas i d’acord a l’establert a l’article 49 h) de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic aquesta durada no por ser superior als
quatre anys, sens perjudici que els signants puguin convenir la pròrroga, en quin cas,
haurà de ser aprovada per l’òrgan competent de l’Ajuntament d'Olot.
Mentre sigui vigent el dret de pas, la Corporació satisfarà en concepte d’indemnització
un import anual equivalent a 3.600.-€ (TRES MIL SIS-CENTS EUROS). Aquest import
s’incrementarà anualment segons la variació que experimenti l’Índex de Preus al
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Consum publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a comptar al venciment de cada
anualitat des de la signatura del present conveni.
L’Ajuntament es farà càrrec de la instal·lació d’una pilona al començament del camí,
en el seu enllaç amb el barri de Benavent. Els propietaris disposaran d’una clau
d’aquesta pilona.
Quant al contingut del conveni, la constitueixen els 47 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Quan a la competència, la constitueixen els articles 46 i següents del DECRET
LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya. I en el cas que ens ocupa, també l’acord de delegació de
competències aprovat en el seu dia.
Quan a la constitució de la servitud, afegir que l’article 206.4, d) del DECRET
LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els ens locals poden adquirir també béns i drets per
qualsevol altra forma admesa en dret. I en el supòsit present, es constitueix un dret de
pas a favor de l’Ajuntament d'Olot que serà substituït (el dret) per l’acompliment de les
previsions urbanístiques, en l’interval aproximat de quatre anys, tal com s’ha fet
esment anteriorment.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment, en els seus termes, el document adjunt, de constitució
d’una servitud de pas en la finca registral número 1230, per tal de poder construir el
nou dipòsit per a l’abastament d’aigua a la població d’Olot, d’acord a les
especificacions del projecte executiu de construcció d’un nou dipòsit, canonada
d’impulsió i distribució d’un nou punt de captació, a situar en el sector de Benavent. La
Corporació satisfarà a la usdefructuària sra. MARCELA COROMINA COSTE (DNI
40212803V) en concepte d’indemnització un import anual equivalent a 3.600.-€ (TRES
MIL SIS-CENTS EUROS) amb càrrec a la següent partida:
Operació

Referència

200240

Tipus

Partida

Import

Descripció

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

CC6

Despeses

18130 920 202000

3600.00

LLOGUERS

140

999

999

065

999

999

Segon.- Exposar al públic l’expedient, pel termini d’un mes, als efectes del
contemplat en l’article 8 de la Llei d’urbanisme. Transcorregut aquest termini sense
produir-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament el citat document sense
necessitat d’ulterior acord.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a dur a terme els presents acords.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Bé, aquest ja seria l’últim pas que ens toca fer per
poder començar la construcció del nou dipòsit de l’aigua; de fet falta un informe del
Parc Natural que rebrem en els propers dies, pel que ens han avançat no hi haurà cap
problema i per tant aquí del que es tracta és de millorar el camí d’accés al dipòsit; el
camí actual és un camí molt difícil, especialment per poder-hi passar els camions
pesants, i per tant necessitem utilitzar un espai d’un propietari, a qui fem aquesta
servitud de pas, que tindrà una durada, o bé fins que l’Ajuntament deixés l’import que
estableix aquesta servitud, que és de 3.600 euros anuals; o bé quan es desenvolupi el
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pla de la Vila, que llavors hi ha unes cessions de terrenys que seran per l’Ajuntament,
això quedarà inclòs i per tant aquí s’acabaria ja el pagament.
No hi ha cap dubte de la importància d’aquest camí i del dipòsit, i per tant ens ha
semblat que era necessari fer aquesta servitud de pas. Això tindrà una exposició
pública també d’un mes, en què tothom hi podrà fer les seves al·legacions o
suggeriments, i a partir d’aquí hi hauria l’aprovació definitiva.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
13.1. - APROVAR LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2019
Núm. de referència : X2018009901
Núm. expedient: RH182018000005

Vista la petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya relativa a l’assignació de les Festes Locals per a l’any 2019, consultats
els agents socials que figuren en el present expedient, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el President de la Comissió Informativa del Ple,
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
APROVAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2019 pels dies:


DILLUNS 9 DE SETEMBRE DE 2019.



DIMARTS 10 DE SETEMBRE DE 2019.

Presenta la proposta el Sr. Berga. La veritat és que l’any 2019 admet pocs dubtes
sobre quines han de ser les festes locals. Tothom sap que tenim dos dies de lliure
elecció i que els acostumem a posar pels voltants de les festes del Tura; l’any que ve
l’11 de setembre cau en dimecres, per tant el que es proposa és que les festes locals
siguin el dilluns 9 de setembre i el dimarts 10 de setembre, per tant quedarà un pont.
Això ho hem comunicat, com sempre fem, a totes les entitats que d’alguna manera
estan afectades; de totes aquestes, 23 han respost afirmativament que els hi sembla
bé, i que no ho trobessin bé no n’hi ha hagut cap.
Per aprovar el 2019 faran festa el dilluns i el dimarts les festes del Tura des.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
14.1. - DONAR NOM A DIVERSOS ESPAIS PÚBLICS
Núm. de referència : X2018011223
Núm. expedient: ES982018000002

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Junta de
Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar nom al carrer situat al barri de Sant Miquel, perpendicular a l’avinguda
Girona i al carrer de Sant Miquel i paral·lel al carrer Josep Soler, indicat en el plànol 1,
com a CARRER DE JOAN AGUSTÍ SURROCA.
Segon.- Donar nom al carrer situat al barri de Sant Miquel, perpendicular a l’avinguda
Rei Jaume II i prolongació del carrer Remences, indicat en el plànol 2, com a
CARRER REMENCES.
Tercer.- Donar nom a l’espai públic situat entre el passeig d’en Blay, el carrer dels
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Dolors, i els carrer de Sant Ferriol i de Sant Rafael, abans anomenat Plaça del Teatre,
indicat en el plànol 3, com a PLAÇA DE L’U D’OCTUBRE DE 2017.
Intervé l’Alcalde. El punt número 14 és un punt que sincerament a mi m’omple de
satisfacció i d’orgull; les paraules no sé si han estat les més adequades però que
m’emociona. Crec que és un punt que hem de saber donar-li tots la importància que té,
sincerament felicito a tothom per la iniciativa que tinguem a Olot una plaça que recordi
els fets del dia 1 d’octubre, que crec que era un compromís, era una voluntat; que crec
que es mereixen la quantitat i quantitat de ciutadans que van donar un exemple de
civisme defensant la seva voluntat d’expressar purament la seva opinió sobre una
determinada qüestió que és la sobirania del nostre país.
M’he avançat una mica, Sr. Berga endavant, té vostè la paraula.
Intervé el Sr. Berga. Cap problema, gràcies Alcalde. El tema del nomenclàtor, atenent
a la moció que vàrem aprovar fa dos mesos, es va convocar a la Comissió del
Nomenclàtor per buscar un espai que fos adequat per commemorar l’u d'octubre, i
vàrem aprofitar per atendre dos casos més, que també portem avui a aprovació i que
si els sembla bé, començaré per aquests dos casos:
- Un d’ells és un carrer dedicat el senyor Joan Agustí, un senyor que tothom el
coneixia per en “Gridó”. Aquest carrer estarà situat justament abans d’on hi
havia hagut l’antic cinema Gridó. És un carrer que encara no està del tot
construït, sí que està en el planejament, només hi ha uns pocs metres
construïts, que uneix l'avinguda de Girona amb el carrer de Sant Miquel.
Els mèrits atribuïbles al Sr. Joan Agustí per merèixer un carrer de la nostra
ciutat és que aquest senyor va ser el primer que va portar llum elèctrica a la
ciutat d’Olot. Retrocedint en el temps, un senyor molt emprenedor, un senyor
que aprofitant un salt d’aigua que va comprar a Castellfollit, en contra de la
voluntat del seu pare, perquè tenia la passió aquesta de fer llum, va començar,
li sobraven quilovats de llum –no sé si es movien amb quilovats, en tot cas li
sobraven vats de llum, deixeu-m’ho dir així–i a la fàbrica de la Torras que
estava a quatre quilòmetres, a Sant Joan les Fonts, necessitava aquesta llum i
va traslladar aquesta llum. Va necessitar de l’ajuda d’un enginyer hongarès que
va fer venir expressament,que era l'únic que en sabia. I curiosament va ser el
primer trasllat de llum elèctrica que es va donar a tot l'Estat espanyol, que és
atribuïble a aquest senyor; un gran emprenedor. I després, us estic parlant de
l'any 1890 i després el 1893 va convèncer a l’alcalde en aquell moment, en
Nonet Escubós i els regidors que hi havia a l'Ajuntament de canviar els llums
de petroli de l'enllumenat públic per llum elèctrica. Fins i tot es va arribar a fer
un concurs i va perdre per 356 pessetes, això que ell tenia la capacitat de fer
aquesta llum, i en canvi qui va guanyar el concurs, un tal Sitjà, va guanyar el
concurs perquè va fer una oferta més barata però no tenia la capacitat de ferho i això va fer que la llum arribés molt més tard a OIot.
Ell sí que va aprofitar per vendre aquesta llum a les cases particulars, i aquesta
és una de les anècdotes que es donen a la nostra ciutat i que no van passar a
Figueres, ni a Girona, ni a Banyoles, ni a d’altres llocs, que va arribar abans el
llum a les cases que no a l'enllumenat públic.
Més enllà de tot això, ens un senyor que merescudament té dret, té tot el
mereixement per tenir un carrer. Aquesta petició la tenia la Comissió del
Nomenclàtor des de fa més de vint anys per part de la família, ens ha semblat
que era el moment de donar-li nom.
Aquest és el primer.
- El segon és un tram petit de carrer que té continuïtat amb el carrer Remences,
que uneix l'avinguda Jaume II amb el Mas Bufadors. Ara hem obert un camí
allà que connecta el barri de Sant Miquel amb el barri del Morrot; hem de donar
nom a aquest petit tram, i la comissió el que va proposar és que tenia poc sentit
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que li donéssim un nom nou, sinó que és continuïtat del carrer Remences, i per
tant en aquest tram nou el que fem és continuar-li donant el nom del carrer
Remences.
I per últim el tercer punt que portem a aprovació, és el relatiu al un espai
dedicat a la memòria de l’u d’octubre. Tal com deia la moció, és un
procediment que no ha seguit només les recomanacions de la Comissió del
Nomenclàtor, sinó que ha representat que ens reuníssim tots els grups
municipals, tots els grups que tenim representació al Consistori, juntament amb
les entitats sobiranistes que van participar directament en l'organització de l’1
d'octubre; és a dir, amb Òmnium Cultural i l’ANC. Inicialment es van proposar
diversos espais, algun d'ells força allunyat i això ens ho ha endarrerit un mes
més, no ens acabava d’agradar; era molt difícil trobar un lloc cèntric de la ciutat
que no estigués ben batejat, que no tingui un nom que també et sabria greu
després canviar. I finalment la decisió que hem pres és de canviar el nom
d'una plaça, que és la plaça del Teatre, la plaça que va néixer a la part
posterior del Teatre Principal i que uneix el carrer dels Dolors amb del passeig
del Bisbe Guillamet; tot aquest espai, que és un espai gran, molt cèntric, que té
el nom de plaça del Teatre però és veritat que fa pocs anys que el té i encara la
gent potser tampoc esta ben acostumada a dir-ne així, i és un lloc on serà
possible trobar-nos, i on hi haurà molta activitat en el futur i pensem que és un
lloc molt i molt adequat per batejar-lo amb aquest nom de plaça de l’u
d’octubre.

Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dos comentaris. Un, en la
comissió per mirar de trobar el lloc per l’u d’octubre, recordo que vaig suggerir la
possibilitat que la placa que s’acabi posant si es podia posar un codi QR, que
incorpora tota una sèrie informació amb imatge i de tota mena, que pot fer que potser
no tant nosaltres que tenim molt fresca tota la informació, però a curt termini, o gent
que pugui venir de fora, que pugui duna manera fàcil i accessible tenir tota la
informació i no només el nom del carrer i alguna petita referència que pugui tenir. I he
pensat que si això és possible aquest emprenedor que comentava el Sr. Berga,
segurament també estaria bé de poder fer-lo, i potser, si no és excessivament car,
incorporar-lo ja d’una manera generalitzada als carrers d’Olot.
L’u d’octubre es prou conegut perquè ha sortit moltes vegades en aquest Ple, que
nosaltres ho considerem com un gran acte de mobilització política, que molts vàrem
participar-hi. Una de les diferències amb altra gent sobre els fets de l’u d’octubre, és
una mica la lectura o interpretació que es dedueix de tot el que va passar aquell dia.
Per nosaltres sí que és una gran mobilització, un gran acte democràtic d'una part molt
important del poble català que no es mereixia el que va passar, i pensem que sí que
val la pena recordar aquells fets, i per tant votarem favorablement.
Intervé el Sr. Raül Massanella, en representació del grup municipal CUP. Afegir-nos a
les paraules del company Sr. García, totalment d’acord, sobretot en la part de la plaça
de l’u d’octubre; qualsevol cosa que poguéssim dir seria sobrer i per tant no ens
estendrem més. Sí que al veure les propostes del nomenclàtor –ja ha sortit alguna
altra vegada, em sembla, en el Ple– l’absència que de vegades quan posem noms als
carrers de la presència de dones. I recordo el dia de la reunió, que el regidor Sr. Berga
va parlar del tema que fa temps que dura, que és el de la Cándida Pérez, que és un
nom que fa temps que es reclama que es busqui un espai a la ciutat i per tant
nosaltres també dèiem, si més no es podria fer arribar a la Comissió del nomenclàtor,
que quan hi hagi propostes de noms també pensem que puguem batejar algun carrer
o alguna plaça o espai amb el nom d'alguna dona, per com a mínim començar a
canviar una mica la paritat que a la nostra societat és a favor del gènere masculí.
Per la resta res més, simplement això. El Sr. García comentava el tema d’etiquetar bé i
tot plegat, em sembla que va sortir a la reunió que vàrem fer, el tema del codi QR, que
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podia ser una eina fàcil perquè a partir del codi es pot llegir la informació de qui era en
Gridó i perquè de la plaça de l’u d’octubre. A partir d'aquí, totalment d'acord.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres estem a favor dels dos
primers carrers o places que es volen batejar: el carrer de Joan Agustí Surroca i també
el carrer dels Rementces. I en tot cas en la plaça de l’u d’octubre entenem que s'ha fet
un esforç per trobar un consens, això és bo, i a més i més en principi es va descartar
aquella possibilitat que fos un carrer important de la ciutat, que pogués afectar molta
gent, que això és positiu. Respectem tota la gent que va participar l’u d'octubre,
respectem el civisme que va haver-hi, però nosaltres no eren partidaris d'aquest fet,
d’aquest acte de l’u d’octubre, com hem exposat en aquest Ple moltes vegades i per
tant ara ens abstindrem en la votació.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres dir
simplement que en un principi, tots saben que no era el nostre desig, que nosaltres
desitjàvem que fos l’avinguda Reis Catòlics que passés a dir-se u d’octubre. Però
també el que buscàvem era un consens entre tots i que tothom hi estigués d'acord, i ja
ens va bé la plaça del Teatre que es vingui a dir la plaça de l’u d'octubre; sobretot
també tenint en compte que allà mateix hi ha un col·legi electoral, on s’hi va poder
practicar el mateix dia de l’u d’octubre les votacions, i amb un ordre establert.
Intervé l’Alcalde. Només una reflexió personal en el tema de les dones: jo crec que
això és un problema que demostra la societat en la que hem estat vivint tants anys, i
que probablement d’aquí pocs anys serà possible que apareguin més candidates,
tenint en compte que els noms que donem als carrers, sempre que són dedicats a
persones esperem deu anys després de morir; aquest és el motiu, no la manca de
voluntat. De totes maneres, si tenen propostes, que també el Sr. Berga ho ha dit
diverses vegades, ens les facin arribar, i les farem arribar a la gent de la Comissió del
nomenclàtor.
Intervé el Sr. Berga. Perquè quedi ben clar, el nom de la Cándida Pérez no està
descartat per donar nom a un carrer o una plaça. Senzillament forma part de la llista
llarga de noms que estan a l’espera. De carrers se n’obren pocs, però allà està.
Intervé l’Alcalde. Posarem a votació un punt per mi molt important, que és en aquesta
plaça tan cèntrica, en aquell lloc tan lligat al cor de la nostra ciutat, posar-li el nom de
l’u d’octubre.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC,
3 CUP , 1 OeC) i 2 abstencions (PSC).
15.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PdeCAT - DC, ERC, CUP I OeC PER
L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA
DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT
ESPANYOL
Núm. de referència : X2018010308
Núm. expedient: SG022018000014

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat.
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més
bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar
la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims

Mod ACTS_DP06

35

representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades
Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de
Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou
episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un
escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya,
Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i
civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà
prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del
mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme,
una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara
Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Olot
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
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expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats d’Olot a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i
els drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH)
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
NOVÈ.- Que es traslladi a tots els afectats.
Intervé l’Alcalde. D’una forma ràpida i concisa, crec que sobra explicar molts motius;
crec que en aquests moments ja està més que demostrat que el conflicte entre
Espanya i Catalunya és un conflicte polític, que ha acabat esdevenint un conflicte de
deriva antidemocràtica, de pèrdua del que és la defensa d’actituds i d’accions
clarament lligades a la democràcia. Crec que en aquests moments ja és una part
important del món que s’adona que el govern espanyol, com que no ha sabut què fer
ens ha portat a una situació en què determinats drets fonamentals de les persones, es
veuen vulnerats; que fins i tot des de l’ONU s’accepta a tràmit –que ja vol dir el primer
pas, és a dir que veuen motius com per acabar-ho d’analitzar– que s’han vulnerat drets
polítics de persones que sense judici estan injustament tancades a la presó. Arribem
quasi quasi a allò, que si no fes plorar faria riure, que el jutge instructor li demana a un
ministre del Gobierno, i al Presidente del Gobierno que contradigui les seves paraules,
dites fins i tot en seu parlamentària, per reforçar el que només ell ha volgut analitzar,
que són les paraules de la guàrdia civil o dels cossos de seguretat de l'Estat; no sé
què és l'única cosa que ell ha fet servir per tancar la presó injustament, i sense judici, a
determinades persones.
Com a Alcalde de la ciutat, com a Vicepresident de l’AMI estem treballant amb els
alcaldes com a autoritats –ves a saber, potser ens diran que no som autoritats– per
contradir aquesta prova tant de càrrec, que el que diu la policia hagi de ser la veritat;
fins i tot encara que li contradigui el Presidente del Gobierno de España en el
Congreso de los Diputados. El jutge es veu que dóna més valor a això. Per tant els
alcaldes donarem fe, perquè aquesta és una part de la nostra feina, que les ciutats de
Catalunya de violència molt poca, molt poca, molt poca, per no dir gens, que és el que
han vist els jutges alemanys, així a primera vista, no hi ha estat gaire a veure que aquí
de violència n’hi hagut poca, i si n’hi ha hagut, en general ha estat en llocs on han
aparegut determinades forces. Però en general a la ciutat d’Olot, de violència n’hi va
haver molt poca, per no dir gens, que jo crec que això és el que acabarem certificant,
no només l’Alcalde, sinó acompanyat de moltíssims regidors, partits, entitats i això
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estem treballant des de l’AMI per poder-ho fer públic i per poder-ho presentar també a
aquest senyor jutge que ho tingui en compte, que de violència res, però res de res, pel
que fa a una gran majoria per no dir a tots els pobles de Catalunya.
Crec que també les actuacions que hi estan havent marquen claríssimament una
manca de separació dels poders, i tornem a allò que si no fes plorar faria riure, que
determinats ministres endevinin com jugant a les apostes, quants es quedaran a la
presó i quants sortiran; o quines condemnes hi haurà o què és el que passarà. Hi ha
poca separació de poders. No hi ha cap mena de dubte que la fiscalia, que es
clarament està lligada als nomenaments que fa el govern, defensa determinades
postures purament polítiques i purament de determinats partits polítics i per tant hi ha
una manca absoluta del que és aquesta separació de poders.
I sincerament, jo que sempre m'he considerat molt favorable a Europa perquè
pensava, a part de moltes altres coses que ens poden aportar, pensava que Europa
ens havia d’aportar una garantia que els valors democràtics mai més tornarien a estar
en dubte en aquest estat espanyol, on de moment ens tenen inclosos, o qualsevol dels
països dels àmbits de la Unió Europea. He estat durant moltes setmanes bastant
desil·lusionat de com Europa es convertia en una Europa de les mercaderies dels
interessos, dels valors econòmics, i en canvi abandonava els valors democràtics, que
crec que és absolutament imprescindible que ens ajudi a garantir-los i a mantenir-los
com part del nostre dia a dia.
Per això presentem aquesta moció, la presentem conjuntament amb ERC i amb OeC;
als qui ara passaré la paraula. Crec que no necessitem llegir el que són els acords
que segur que els tenen tots vostès i que poden estar-ne perfectament informats, els
que no estan a la presentació.
Només afegir-nos a la crida del president del Parlament de Catalunya, Sr. Roger
Torrent, crec que això també valia la pena que ho diguéssim al Ple, per afegir-nos a
les seves peticions amb l’objectiu de defensar les institucions catalanes, la
convivència, la cohesió social i els drets i les llibertats de la ciutadania i de Catalunya. I
comunicar-ho al Parlament de Catalunya, a l'Oficina de l’Alt Comissionat de la ONU, a
l’ACM i a l’AMI, que són els qui impulsen que aquesta moció es vagi presentant a
diversos llocs; dimarts es va aprovar a la Diputació de Girona.
També voldríem afegir que comunicarem la presa d’aquesta decisió, a totes les
persones afectades, persones que estan a la presó, persones que estan a l'exili,
també ho farem arribar a tots ells, el que serà un acord d’aquest Ajuntament, que
espero que pugui ser per unanimitat. Dit això passo la paraula als grups que presenten
la moció amb nosaltres, ERC i després OeC.
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Molt breument,
pensava que una cosa útil era senzillament llegir la part que sembla que millor encarna
el nucli d'allò que ens posa d’acord amb la moció, que no està en els acords sinó just
abans d’acabar, que diu que “no ens rendirem ni dimitirem d’exercir el nostre mandat
democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la
realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la
llibertat i el ple exercici de la democràcia. Contra la dictadura del 155, trobareu un
poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i les dones
lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.”
Em sembla que més enllà dels acords, que estan evidentment tots molt bé i són molt
importants, aquesta part és la que ens omple més d’orgull, la que fa possible que els
companys d’OeC siguin signants també d'aquesta moció, i que també aspiro o espero
que algun dia faci o interpel·li els companys del PSC fer una mica de correcció de la
seva postura, perquè em sembla que ells s’haurien de sentir còmodes defensant coses
com aquesta.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Afegir molt poca cosa, perquè
heu dit ja tot el que es podia dir amb aquesta moció. En tot cas, només comentar una
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cosa, després quan parlem en la moció que presentem sobre el tema de l’ONG
Proactiva Open Arms, tornem a parlar una mica d’Europa, i tot i que comparteixo un
cert pessimisme, però em semlba que no ens queda un altre camí que aquest
d’Europa, i és Europa sí o sí, malgrat tots els problemes. En tot cas només fer aquesta
petita observació.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Primer de tot,
vostès saben que nosaltres vàrem demanar d’incloure’ns a la presentació de la moció,
no hi vam poder ser a temps per un malentès intern a nivell nostre; voldria saber de
part de la Secretària si ara podríem aparèixer a la moció com que la CUP també la
presentàvem.
La Secretària respon que sí.
Continua el Sr. Massanella, que ho agraeix i reitera que va ser un malentès a nivell
intern d’organització.
La moció que avui presentem conjuntament diferents grups de l’Ajuntament d’Olot és
una vegada més una prova de la necessitat urgent que el món local de no romandre al
marge de la situació que sestà vivint al nostre país. Actualment, més de 1.000
persones es troben entre encausades, comptant-hi també els presos i preses
polítiques i els exiliats i exiliades polítiques. L’Estat espanyol s'està comportant com un
estat autoritari, que actua des de l’esperit de la revenja i l'odi cap a persones que
representen una societat mobilitzada en favor dels drets nacionals. Un cop més, la
demofòbia de l’Estat empresona i envia a l’exili a qui des de les institucions treballa per
garantir el lliure exercici del dret a l’autodeterminació i el respecte al mandat popular.
L’Estat espanyol no dubta a utilitzar totes les eines al seu abast per acabar amb el crit
unànime de democràcia, que més de dos milions de persones vam emetre l’u l'octubre
i el 21 de desembre passats. Des de la CUP no ens hem cansat de repetir que l'Estat
espanyol ha iniciat el camí de la imposició per vies judicials i extrajudicials d'allò que
és incapaç de guanyar a les urnes, ni des de formes democràtiques i pacífiques.
Actualment Catalunya es troba en mans de tan sols quatre diputats del nostre
Parlament, que dia sí, dia també, es vanaglorien de tenir controlades la nostra
hisenda, la nostra sanitat, la nostra escola, els nostres mitjans de comunicació. Tan
sols amb l’amenaça constant d’endurir encara més l’aplicació del 155; tan sols amb
l’amenaça constant de més persones encausades i de més presons preventives,
l’Estat, representat a Catalunya pel bloc del 155, vol fer callar tot un poble que s’ha
expressat i continua expressant-se alt i clar.
L'èxit de la manifestació de diumenge passat; les accions específiques dels comitès de
defensa de la República; la resposta social constant a través de qualsevol plataforma,
intenten superar l'estat d'excepció, la doctrina del xoc i la persecució inquisitorial a què
l'Estat sotmet a tots els catalans. Per això cridem des de la CUP a la mobilització i a
recolzar aquelles accions de denúncia de la repressió judicial espanyola i a no
normalitzar aquesta situació d'excepció contra la democràcia i els drets de totes les
persones. Avui som nosaltres, però demà podeu ser vosaltres. Davant d'aquesta
situació des de la CUP diem que no ens arronsarem, que el carrer serà el nostre
escenari perquè omplirem els carrers per buidar les presons. Mantinguem-nos ferms,
davant la suspensió de la democràcia, perquè el seu objectiu és desmoralitzar les
bases independentistes, després d'haver intentat escapçar-ne els lideratges. Si creuen
que se’n sortiran, estan molt equivocats. No ho aconseguiran. Des de l'esquerra
independentista anticapitalista plantarem cara a la presó, a través de la desobediència
civil i no violenta, resistent i insubmisa com hem fet amb les agressions feixistes,
xenòfobes i sexuals. Cap esforç serà en va, excepte els esforços de la Fiscalia de
l'Estat i dels partits del bloc del 155; els esforços dels quals seran estèrils gràcies a la
nostra perseverança infatigable. La força de la nostra raó, demostra cada dia que els
abusos de l'Estat, les agressions físiques de la seva policia, la prevaricació del jutge
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Llarena, són més pròpies d'un Estat autoritari, que està traient-se la careta per mostrar
allò que tan sovint hem denunciat: l'Estat sorgit el 78 és hereu del feixisme. Nosaltres,
les forces independentistes amb la societat organitzada, som l'ariet de la demolició
d'un sistema basat en la por i l’amenaça. Els seus botxins confonen el nacionalisme
d'Estat amb els principis democràtics.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres en aquesta moció ens
abstindrem. Estem d'acord en la filosofia, en el sentit que no volem que hi hagi
representants nostres a la presó ni a l’exili, i per tant sí que el PSC ha intentat molt de
temps buscar punts de diàleg i buscar punts de poder solventar aquests problemes,
però en tot cas són els que són.
Però sí que nosaltres respectem molt profundament el que són els pilars de la
democràcia: el poder legislatiu, el poder executiu i la independència del poder judicial,
perquè hi ha d’haver independència del poder judicial perquè hi hagi una bona
democràcia, i per tant en aquesta moció ens abstindrem.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9
PdeCAT - DC, 4 ERC, 3 CUP , 1 OeC) i 2 abstencions (PSC).
16.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PdeCAT - DC I ERC EN DEFENSA DE
LA UNIVERSALITAT DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN EL SISTEMA PÚBLIC DE
SALUT CATALÀ
Núm. de referència : X2018010310
Núm. expedient: SG022018000015

El Govern de l’Estat espanyol ha acordat presentar recurs d’inconstitucionalitat contra
la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de
l’Estat que contínuament utilitza els tribunals de justícia per a qüestionar i no respectar
la voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya.
De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla per restituir la universalitat de
l’atenció sanitària, com ja va fer amb la Llei 21/2010,, és complir fil per randa el que
disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen
dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat
pública, en els termes que estableixin les lleis”.
El recurs és un atac directe al que ha estat i ha de continuar sent un dels mes
fonamentals principis inspiradors del sistema públic de salut català : el principi
d’universalització de l’atenció sanitària.. El dret a la protecció de la salut de totes les
persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a
d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrites per l’Estat
espanyol.
Amb l’aprovació de la Llei 9/2017, la majoria del Parlament català va considerar que
era un deure moral ineludible superar les limitacions establertes pel Reial Decret llei
16/2012 que va suposar un atac competencial i l’exclusió de determinats col·lectius de
la cobertura sanitària amb càrrec a fons públics limitant-los l’accés al sistema sanitari
que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el Sistema Nacional de Salut
es correspongui a una societat diversa, inclusiva, solidària i que vetlla per garantir
l’equitat d’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més

Mod ACTS_DP06

40

vulnerables.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Olot
ACORDA
Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern
de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament
de Catalunya, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a
fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de
Catalunya.
Tercer.- Defensar els principis dels sistema sanitari públic català i especialment la
universalització i la gratuïtat que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal
com es recull a la llei recorreguda, al nostre Estatut d’Autonomia i a múltiples
declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per l’Estat espanyol.
Quart.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una
societat oberta, diversa i inclusiva.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes del nostre país
(ACM i FMC).
Intervé l’Alcalde. És un sistema del qual ens hem de sentir tots molt orgullosos, perquè
és un excel·lent sistema d'atenció a les persones en l'àmbit de la salut. El Parlament
de Catalunya, jo crec que demostrant que és un parlament modern, atent a les
necessitats que pugui tenir la població, va decidir estendre l’assistència sanitària en
condicions d’igualtat i gratuïtat a tota la població que hi ha a Catalunya. Després, una
vegada més, el Govern d'Espanya –perquè no té res a veure amb l'Estat– el Govern
d'Espanya ho va portar al Tribunal Constitucional i varen suspendre aquesta decisió
del nostre Parlament. I jo crec que és absolutament imprescindible, hi ha tota una
campanya en aquests moments en marxa, la línia que marquen moltes entitats
relacionades amb el sistema públic de salut, en general, amb la sanitat a casa nostra,
de demanar que això sigui així. No ja per motius més que obvis de drets humans; no ja
per motius més que obvis de respecte a les persones; sinó fins i tot perquè és la
mateixa OMS, l’Organització Mundial de la Salut que ho explica: en els seus objectius
de cara al 2020 parla de millorar –a nivell mundial, per tant també l’Estat espanyol hi
està inclòs– l’equitat del sistema sanitari i la universalització del sistema sanitari. És
que per qüestions de salut no convé que una part de la població pugui quedar
desatesa, és que fins i tot encara que no fos per raons humanitàries, que més que per
descomptat és així, fins i tot per gestió de qualsevol sistema sanitari, el que convé és
que totes les persones tinguin el sistema sanitari que es mereixen. I no valen aquestes
excuses del turisme sanitari i d'aquestes coses, que evidentment hi ha altres camins i
altres maneres de poder-hi treballar i de prendre les mesures adequades.
El Parlament de Catalunya va prendre una decisió més que encertada, demostrant la
seva qualitat humana. El govern espanyol ho va tirar enrere a través del Tribunal
Constitucional. Demanem que pugui tornar a defensar aquests principis del sistema
sanitari públic català, la universalització i gratuïtat que garanteixi l’accés de tots els
col·lectius a l’assistència sanitària.
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Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Sens dubte que
estem totalment d’acord amb tots els punts que expressa la moció i per això l’hem
volgutn presentar conjuntament.
Ara sí, dir que a més a més pensem que des dels ajuntaments, ara és el moment de
ser valents i ferms i mantenir-nos al servei del poble i fer efectius els compromisos
adquirits per les nostres legítimes institucions, com és el Parlament de Catalunya i a
portar a terme les lleis que al Parlament s’han aprovat, per més que l’Estat les hagi
revocat. Aquests dies ens trobem sovint amb gent que ens demanen: com voleu
implementar la República? Els valors republicans des de l’Ajuntament? Pensem que
és d’aquesta manera, amb aquestes accions i petites accions com aquesta, que de
mica en mica anirem fent el camí cap a la plenitud republicana, i mica en mica s’aniran
introduint els valors valors republicans. No ens hem de deixar trepitjar i hem de seguir
el nostre camí vers la llei, que ens la vàrem proporcionar nosaltres mateixos a través
del nostre Parlament, que és el Parlament de Catalunya.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només dir que compartim
totalment la moció, tal i com està presentada, que la podíem haver signat. Res més, la
votarem favorablement.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Totalment d’acord
amb les paraules que ha dit el Sr. Alcalde i els companys. Evidentment aquí jo penso
que hem de desobeir, aquí està clar, que el que no pot ser és que fem polítiques
socials pensant en la gent, pensant en les persones que viuen a Catalunya, pensant
en els drets que tenen, i que després hi hagi un Tribunal Constitucional que ens ho
tombi. Això és dir, que facin el que vulguin, els professionals de la salut han de seguir
fent la seva feina, què és això.
Aquesta llei, a part que ens han tombat, estava bé perquè a més a més –que això era
un tema que n’havíem parlat aquí en aquest Ple– a les persones que encara que no
estiguin empadronades; és a dir tu fas el padró i al cap de tres mesos t’arriba la targeta
sanitària, aquí aquesta llei també diu que encara que no tinguis un padró, que pots
buscar algú que acrediti que estan vivint aquí i amb això tens accés a la sanitat; accés
al primer nivell de sanitat, que seria urgències, un cop tens la targeta sanitària i
després ja estàs com tots els que estem aquí, totalment coberts.
Això és important perquè a vegades passa que hi ha persones, que no els és tan fàcil
empadronar-se, perquè com ja sabeu, la pobresa genera que la gent faci negoci amb
coses que no són per fer negoci, per tant hi ha gent que per accedir al padró ha de
pagar 50 euros cada mes. Vull dir que de vegades per això ens trobem gent que no
està empadronada aquí i potser porta un any i no està empadronada aquí. Per tant és
súper important que tant l’Hospital d’Olot i tots els hospitals de Catalunya tinguin clar
això i per tant atendre aquestes persones, perquè tal com ja ha dit l’Alcalde, estem
parlant també de salut pública: tu pots tenir una persona que té una malaltia infecciosa
i si no la tractes; és que no estem parlant només de drets, sinó també parlem de
qüestions de salut pública.
En aquesta llei, que ens han tombat, deia això i a més deia que els hospitals, els
centres sanitaris han d’exhibir la informació sobre el dret d’accés universal a l’atenció
sanitària, d’una manera visible, clara, comprensible, fins i tot independentment de la
llengua dels possibles beneficiaris, en relació al dret d’accés a les prestacions
sanitàries contingudes en aquesta llei. Per tant els hospitals estan obligats, amb
aquesta llei, de poder-ho explicar bé en totes les llengües, perquè tothom tingui clar
que pot anar i accedir a l’hospital, a àrees bàsiques, etc.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres lògicament votarem a
favor.
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En tot cas un aclariment, Alcalde, aquí estem denunciant que el govern del PP de
Madrid ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat contra uns articles de la llei, per
tant això encara no s’ha vist, no?
Respon l’Alcalde que està suspès.
Continua el Sr. Guix. En tot cas, lògicament, totalment d'acord amb la moció i la
presentació d’aquesta moció, totalment en desacord amb l’acció del govern del PP de
Madrid de presentar aquest recurs.
I també em fa il·lusió recordar en aquest Ple que justament un company nostre,
d’aquesta agrupació de la Garrotxa, del Partit dels Socialistes, va ser el ministre que
va impulsar aquesta llei universal, inclusiva, transversal, pública de la sanitat
espanyola, la sanitat que estem vivint des de fa molts anys aquí a casa nostra, i per
tant una sanitat que ha donat molt bons resultats i que hem d’estar contents d’aquesta
gran tasca que va fer aquest company, ministre de Sanitat, durant uns bons anys.
Intervé l’Alcalde. Orgullosos del senyor Ernest Lluch i Martín.
No tan orgullosos del que passa a Madrid i que s’utilitzi el Tribunal Constitucional, no
només per la sanitat sinó per tantes altres coses, per d’alguna manera matxacar el
nostre Parlament.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
17.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS OeC, ERC I CUP EN SUPORT A
PROACTIVA OPEN ARMS
Núm. de referència : X2018010125
Núm. expedient: SG022018000012

En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones de
ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi a
Europa, amb el suport econòmic i polític del món local català en general i del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament en particular, en el marc de la campanya
#mónlocalrefugi.
Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de
l’assetjament per part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de
rescatar refugiats. Prova d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al
Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres a causa de la persecució de les
autoritats líbies i italianes des del 2017.
El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el vaixell de
l’ONG badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes sota les
inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal,
delictes que comporten fins a set anys de presó.
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan
absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i fiable com
Activa Open Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la vida
humana és prioritat absoluta.
Per tot això, des de l’Ajuntament d’Olot, es proposa l'adopció dels següents acords:


Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la
magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció
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internacional.


Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als governs de Líbia i
d’Itàlia.



Traslladar aquest acord a Proactiva Open Arms.

Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Des que vàrem
presentar la moció han passat fets, en aquest cas positius, perquè la immobilització del
vaixell ja ha deixat de ser efectiva; la imputació que s’havia fet d’associació criminal i
no sé quines altres coses, a part de la tripulació, el jutge també les ha tirat enrere.
Veient això, no sé perquè de seguida em surt amb una associació amb actuacions la
fiscalia al nostre país, que segurament després en tornarem a parlar.
En tot cas, malgrat que ha passat tot això, sí que és cert que la fiscalia continua la
investigació, amb la idea d’aconseguir imputar, perquè un dels seus objectius és
inculcar la por a les ONG per fer que es retirin de l’actuació que estan tenint. I de fet, el
fundador d’aquesta ONG, l’Òscar Camps, en un escrit que ha fet al Twitter, insistia que
continuen necessitant el suport de la gent i que hi ha aquesta mala voluntat dels
governs, a través de la figura de la fiscalia.
Per tant us proposaria, que un dels punts de l’acord era el tema del vaixell, cosa que ja
no existeix, de mantenir només dos punts, que us llegeixo els que serien si us sembles
bé.
El Sr. García llegeix els dos punts que ja figuren en el text de la moció.
Afegiria també, no estava a la moció original, traslladar-ho a la mateixa ONG, em
sembla que malgrat que han estat alliberats, estaria bé que els hi fem arribar el nostre
acord i el nostre suport.
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. És evident que sense la
feina de Proactiva Open Arms i d’altres onegès, l’Europa, la que estem tots vivint,
queda massa retratada, dominada per aquests estats caducs, aquests estats
preocupats pel seu propi interès; obvien tot aquest drama humà que passa. És evident
que si no fos per aquestes organitzacions, aquest drama seria terriblement pitjor del
que és ara; obviant també que no fa tants anys aquests propis estats van sofrir, ells
mateixos, un drama humà similar, degut a migracions, degut a conflictes bèl·lics.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Tinc un dubte: aquí
en rebutjar les acusacions de la retirada dels càrrecs, han retirat els càrrecs a tots els
treballadors?
Respon el Sr. García. El jutge que portava el cas, si no tinc mal entès, els càrrecs que
imputava també ha considerat que no tocaven.
Intervé la Sra. Descals. D’acord, gràcies. Altre cop també, no sé si la Secretària,
l’Alcalde, i tots plegats que esteu aquí, ens permetreu també sumar-nos a la moció,
perquè també ha estat el mateix problema tècnic, que de vegades les tecnologies no
ens ajuden gaire, d’afegir-nos a la moció.
Només recordar que la plataforma Stop Mare Mortum diu que des del 2000 han mort
38.000 persones al Mediterrani. No sé quina és la població d’Olot, em sembla que la
Sra. Tresserras deia 35.000?
Respon l’Alcalde que és de 34.000
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Segueix la Sra. Descals. Per tant imagineu-vos, que tota aquesta gent està al
Mediterrani, morta. Estem davant una Europa hipòcrita, que és capaç de contractar
altres estats perquè controli les fronteres, que fa polítiques que converteixen el dret a
migrar en un delicte, i que criminalitza la solidaritat. Després només falta veure el
documental de Tarajal, que hi havia policies que tiraven bales a l'aigua, mentre hi
havia gent que intentava arribar a les nostres terres i no sabien nedar i que es van
morir ofegats. En quin món vivim, no? En un programa vaig escoltar en José Mujica
que deia: “els pobres de l'Àfrica són els nostres pobres. El problema de la migració a
l'Àfrica és la pobresa. I no es soluciona aquesta pobresa posant murs. És el problema
de tota la humanitat i nosaltres som tota la humanitat”, i és increïble que estem perdent
la part més humana que tenim, que en principi havia de ser, intentar que la gent pugui
viure amb dignitat. És ben trist que passi tot això.
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Ja s’ha dit tot, ens
alegrem de la notícia d’aquesta setmana de l’alliberament del vaixell de l’Open Arms,
després de les moltes accions i missions que han fet al Mediterrani. Votarem a favor
perquè hi estem completament d’acord.
Intervé el Sr. Berga, portaveu del grup municipal PdeCAT – DC. Nosaltres també hi
votarem a favor i també veiem moltes similituds entre el que està passant al
Mediterrani i el que està passant a Catalunya.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
18.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC EN COMMEMORACIÓ DEL 87è
ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA 2a REPÚBLICA
Núm. de referència : X2018010129
Núm. expedient: SG022018000013

Aquest 14 d’abril s’han complert 87 anys de la proclamació de la 2a República, el
primer règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable Estat de
Dret i va proclamar una de les constitucions més democràtiques i avançades d’Europa
que, en el seu article primer definia l’Estat espanyol com “una república democràtica
de treballadors de tot classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”.
La 2a República va aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella
Espanya cacic de la Restauració, un programa de canvi social basat en la reforma
agrària i el protagonisme del moviment obrer, la separació de l’Estat i de l’Església, el
control democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i una
resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat.
Entre els principals avenços, la República va obrir la porta a la participació política de
les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci. També
la 2a República va promoure l’avenç en la transformació de la nostra societat, en la
defensa de les llibertats individuals i col·lectives i en la consecució de la justícia social.
La República és una forma d’Estat de la què els ciutadans i les ciutadanes es van
dotar de manera democràtica, i que va ser truncada pel cop d’Estat del 18 de juliol de
1936 que, contra el poble i el govern legítim de la 2a República, va encapçalar, entre
d’altres, el general Francisco Franco i va donar pas a més de 40 anys de franquisme,
de repressió i d’una Dictadura criminal.
Atès que el 14 d’abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i
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reclamar el nostre dret a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a escollirne el cap d’Estat.
Atès que alhora el 14 d’abril també ha de seguir essent una data per no oblidar la
ingent tasca de les persones que van tenir responsabilitats en els ajuntaments
republicans dels nostres pobles i ciutats i per recordar que van ser precisament unes
eleccions municipals les que van obrir el procés constituent i de canvi de règim a
l’estat espanyol.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d’OLOT EN COMÚ acorda:
PRIMER.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 87è aniversari, i el gran llegat
que suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les
persones que van creure i van defensar l’Estat republicà.
SEGON.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la
igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat.
TERCER.- Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en
conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat.
QUART.- Homenatjar els valors democràtics de la República, ubicant en la façana de
l’Ajuntament i dels equipaments emblemàtics de la ciutat la bandera de la 2a
República.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a les associacions memorialistes i republicanistes
de Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquest 14 d'abril
s’han complert 87 anys de la proclamació d’aquesta segona República. Va estar el
primer règim democràtic de la nostra història, que podríem dir que va instaurar un
veritable estat de dret i va proclamar una de les constitucions més democràtiques i
avançades a Europa en aquell moment. En el seu article primer definia l'estat espanyol
com una república democràtica de treballadors de tota classe que s'organitza en règim
de llibertat i de justícia. Entre els principals avenços de la República, va obrir la porta a
la participació política de les dones, que van conquerir el dret del vot, al matrimoni civil
i el dret també al divorci, i també la Segona República va promoure l’avenç en la
transformació de la nostra societat en defensa de les llibertats individuals i col·lectives i
a la consecució del que anomenem com a justícia social.
El franquisme amb un cop d'Estat va escapçar aquesta democràcia avançada i vàrem
tenir el que tots sabem, i alguns han patit més que d’altres, més que els més joves,
quaranta anys de dictadura i de repressió.
Com no volíem oblidar la ingent tasca que això va suposar per a molts homes i dones
d’aquella República, d’aquella democràcia proposàvem amb aquesta moció, una sèrie
de punts.
A continuació el Sr. García llegeix els acords que la moció proposa adoptar.
Pel que fa al punt quart vull agrair la disponibilitat del Sr. Berga que va venir el
dissabte dia 14 i es va prendre la molèstia de penjar la bandera republicana.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. La moció que avui
ens presenten els companys d’OeC, només faltaria que hauríem de votar-la, sobretot
el fet de reivindicar la vigència dels valors republicans, no podia ser d’altra manera ara
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que estem intentant construir, i segur que ens en sortirem una república catalana. Però
sap greu veure com en el text de la seva moció no hi ha cap esment, que el mateix dia
que va proclamar la República Espanyola, també es va proclamar la República
Catalana des del balcó de la Generalitat, quan Francesc Macià va sortir i va proclamar,
busco les paraules textuals: “la República Catalana dins d'una Federació de
Repúbliques Ibèriques”. Per tant ens sembla que hagués estat bo haver fet aquest
recordatori: celebrem el 87è aniversari de la República espanyola, però també
celebrem el 87è aniversari de la proclamació de l'estat català dintre de les repúbliques
ibèriques.
La veritat és que amb la República es va obrir un període de llibertat democràtica, de
conquestes ciutadanes en clau progressista i modernitzadora, i d’avenços en alt grau
de sobirania política del poble català, sense precedents fins aleshores. Però ara,
vuitanta set anys després, veiem com l'intent de proclamar la República Catalana del
passat 27 d'octubre s'ha convertit en un atac des de l'Estat espanyol i el seu aparell
judicial, no només cap a les llibertats nacionals de Catalunya –que és evident– sinó
també cap a drets individuals i col·lectius que han costat molts anys i sofriments
d’aconseguir. Ara, quan celebrem els 87 anys que es va proclamar la República
espanyola i catalana, assistim a l’espectacle de veure com un miler de ciutadans estan
encausats simplement pel fet de defensar les urnes i el dret a l'autodeterminació. Ara,
quan acabem de celebrar l'aniversari de la República espanyola i catalana, veiem com
les anomenades forces progressistes espanyoles no només no ens donen suport, sinó
que s’abraonen contra nosaltres o simplement qualifiquen d’il·legal i il·legítima la
declaració d’independència del passat mes d’octubre; paraules del Sr. Pablo Iglesias.
Arriben al punt de dir que el resultat del 21 de desembre dóna dret a les forces
republicanes a governar, però no pas a declarar la independència. Des d’aquell 14
d’abril del 31 han passat moltes coses a Espanya, entre elles, vostè ho recordava, una
guerra civil, els resultats de la qual varen suposar gairebé 40 anys de dictadura feixista
i un règim hereu que encara perdura en molts àmbits, com podem veure aquests dies
per l’actitud de la classe política i les instàncies judicials.
No hi ha cap dubte que hem de celebrar la proclamació de la República, Sr. García,
només faltaria. Però també hem de posar l’accent que la celebració no pot ser sencera
quan avui, 87 anys després, alguns dels drets aconseguits llavors es veuen amenaçats
per un estat autoritari que nega l’existència de la nació catalana i el seu dret a
l’autodeterminació. Malgrat tot, els valors republicans no han desaparegut, sinó que
són més vius que mai, i és en aquest sentit que votarem la moció a favor.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. En tot cas també votarem a favor
d’aquesta moció que presenta OeC en favor de la República. El nostre partit
històricament sempre ha estat repúblicà, va defensar la República contra el cop d’estat
del franquisme, com vostè ha dit, amb totes les forces; va defensar també les llibertats
democràtiques després de la dictadura de Franco aquí a l’Estat espanyol i per tant
nosaltres som un partit republicà i estem a favor d’aquesta moció.
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. El 14 d’abril de 1931 va
néixer la República, en un estat hereu de la restauració, empobrit clarament a la cua
d’Europa, amb una economia bàsicament agrícola i amb gran desigualtat social,
dominat per les oligarquies, amb una església dominant i un exèrcit omnipresent. Una
nova Constitució fou el primer pas d’un període reformista on es desbordaren els grans
problemes: es va fer una reforma de la llei agrària, una llei de la reforma de l’exèrcit;
una llei de l’educació; una llei de reforma religiosa, i en temes nacionals, l’aprovació de
l’Estatut de Catalunya –l’Estatut de Núria– un estatut que va ser assolit després que el
president Macià proclamés des del balcó de la Generalitat l’estat català, però que va
haver de retirar després de negociar amb el govern de Madrid, amb el govern de la
República, a canvi de recuperar l'autogovern de Catalunya. Un estatut que fou
convenientment retallat per les Corts espanyoles, això també és un déjà vu. L’estatut
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basc també va venir més tard i també va passar més o menys el mateix procés. Una
qüestió nacional que no va ser resolta, com van demostrar els fets d'octubre del 34,
quan el President Companys va proclamar l’Estat Català de la República federal
espanyola, i que va acabar amb l’estatut suprimit, el President i el Govern a la presó.
Llums i ombres d'una república espanyola que aconseguí, amb unes lleis
progressistes, algunes de les quals encara no han estat superades per les actuals, va
aconseguir mobilitzar un estat que amb la posterior guerra i la dictadura que va venir
després, va fer retrocedir altra vegada a l’època de la restauració. Malgrat tot, el que
ara no necessitem seria una nova república espanyola, sinó que de moment penso
que queda força lluny, de totes maneres. El que sí realment necessitem és la república
catalana, la nostra.
Donarem suport a la moció.
Intervé el Sr. Berga, portaveu del grup municipal PdeCAT – DC. La veritat és que veig
que tothom aprova aquesta moció amb un sentiment agredolç, que també és el que
ens passarà a nosaltres, que també ja li anticipo que votarem a favor d’aquesta moció
perquè, és evident que els valors de la Segona República, enmig de la restauració i
d’una dictadura franquista val la pena destacar-los i recordar-los en positiu, malgrat no
se’n van sortir amb un dels valors que és important, que és el reconeixement de la
plurinacionalitat. Deixem-ho aquí, no se’n van sortir en absolut. I aquesta és aquelles
obres de dubte que en un moment determinat et fan dubtar entre votar a favor
d’aquesta moció o abstenir-nos. En tot cas, estem en un moment republicà i per tant hi
votarem a favor.
Intervé el Sr. García. A mi em sembla que hi ha certs fets que s’han de poder mirar en
el seu context històric, i el que fem és una certa anàlisi des de l’avui, projectant-nos
cap al passat. Li he dir al company de la CUP, que d’una manera genèrica quan
teníem aquesta voluntat de fer aquesta commemoració, era oberta tant a l’espanyola
com a la catalana, no filàvem tan prim en aquest sentit. En tot cas en properes
mocions i pensant en vostè miraré de filar més prim. Ho dic perquè vostè ha estat el
primer en exposar-ho.
Agrair en tot cas el vot favorable.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
19.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP OLOT PEL DRET DE
PARTICIPACIÓ, INTERVENCIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA ALS PLENS
MUNICIPALS
Núm. de referència : X2018010459
Núm. expedient: SG022018000016

Exposició de motius
Atès que garantir la transparència, l’accés a la informació i la participació ciutadana per
part de l’Ajuntament d’Olot és, a més d’un dret legal, una forma imprescindible
d’apropar les veïnes i veïns de la nostra ciutat a la gestió municipal dels afers públics i
millorar l’acceptació i la identificació de la ciutadania envers les polítiques i la gestió de
l’Ajuntament;
Atès que el 23 de febrer de 2012, el ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar una
modificació del Reglament Orgànic Municipal que incorporava diferents mesures per
aprofundir en la participació, la intervenció i la informació ciutadana als plens
municipals i a l’ajuntament, tal i com queda recollit en el títol tercer “El dret de
participació ciutadana”, articles 102 al 138, que recullen aspectes com el dret a la
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informació i participació ciutadana, la informació als ciutadans i ciutadanes, la
participació dels ciutadans i ciutadanes en els òrgans municipals (que recull els drets
de petició i proposta o la intervenció oral al Ple municipal, els precs i preguntes, el dret
d’iniciativa ciutadana o les consultes populars, la participació de les entitats ciutadanes
i l’audiència pública, la taula de barris, les taules sectorials i els consells ciutadans;
Atesa la recent aprovació del Reglament dels pressupostos participatius de la ciutat
d’Olot com a un instrument més per continuar aprofundint en la qualitat democràtica i
la implicació ciutadana en la gestió pública municipal, a partir de nous mecanismes i
dinàmiques de participació popular;
Per tot això, el grup municipal de la CUP Olot proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot
l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Difondre, a través d’una campanya, els mecanismes de transparència, accés a
la informació i participació ciutadana de què disposa l’Ajuntament d’Olot.
2. Incloure, en l’ordre del dia dels plens municipals, les intervencions orals de la
ciutadania i els precs i preguntes per al públic assistent, tal i com estableixen
els articles 110 bis i 110 bis 2 del Reglament Orgànic Municipal.
3. Promoure, entre la ciutadania i les entitats, l’ús d’aquests instruments de
transparència, accés a la informació i participació de què disposa l’Ajuntament
d’Olot.
Presenta la moció el Sr. Masanella. Em permet una prèvia, que a més a més va molt
precisament avui, després que aquest matí haguem celebrat el Consell dels infants
però que també té a veure amb el ple del mes passat, quan les famílies afectades per
la supressió de la línia de P3 del Malagrida van venir al Ple. En aquest sentit sense
voler-ho tenim dos exemples del que nosaltres proposem en aquesta moció, que de fet
no ho proposem perquè ja hi és; així està establert que és aquest dret de participació,
intervenció i informació ciutadana en els plens municipals. És a dir, simplement és fer
el recordatori i que arribi a tots els ciutadans –i vostè Alcalde aquest matí ho deia als
nois i noies de cinquè i sisè– que poden venir al Ple, poden venir a l’Ajuntament i
aleshores exposar i dir tot el que els sembli, sempre amb uns canals que estan
perfectament establers de com s’han de fer. Per tant sense voler-ho, i prometo que així
ha estat, ha anat així i per tant agafant aquests dos referents del ple del mes passat i
del Consell dels Infants, presentem avui a aprovació aquesta moció.
A continuació el Sr. Massanella llegeix la moció a partir del tercer paràgraf.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement a
aquesta moció, perquè és cert, com acaba de dir, que la informació als interessats, en
aquest cas estem parlant de participació, però de molts altres aspectes de la política
municipal, a vegades costa que arribin. A mi em sembla que quan acordem o aprovem
coses, gairebé hauríem posar en un paper tot seguit, després d’aprovar-les, a qui
s’adrecen, i després com fem per arribar, perquè moltes vegades ens quedem un
aprovar grans coses, i és veritat, però després fallem en aquest cas de comunicar-ho a
la gent. Per tant em sembla que ens passa de vegades, i absolutament d’acord amb la
moció.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres evidentment tot el que
sigui participació i fomentar els valors socials de cares a la ciutat és important, estem
en una societat educadora, aquest matí hem fet el Ple dels infants, i per tant votarem
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a favor d'aquesta moció. Tot i que també hem de ser una mica conscients que són
molt avorrits aquests plens, no sé si fomentarem gaire la participació, ens costarà que
vingui gaire gent aquí a escoltar-nos.
Intervé el Sr. Quintana, portaveu adjunt del grup municipal ERC. Nosaltres votarem a
favor. Només que redundem tots el mateix, nosaltres estem orgullosos del ROM que té
aquest Ajuntament, que ens sembla que és molt obert i que les facilitats hi són totes i
s’ha demostrat aquí –almenys des que hi sóc jo– moltes vegades, i ens sembla que les
facilitats hi són, si es pot millorar la comunicació doncs perfecte. Però sobretot volíem
posar en valor que el reglament que entre tots aprovem i que es pot modificar, no sé si
en altres ajuntaments funciona així, però em sembla que l’Ajuntament d’Olot, en
aquest sentit compta amb moltes facilitats i moltes possibilitats de participar i de fer
preguntes. I repeteixo, si es pot fer més campanya perquè la gent s’hi agafi, fantàstic.
Intervé el Sr. Coma, en nom de l’equip de govern. Nosaltres també ens sumem els
raonaments i comentaris que han anat sortint. De fet estem totalment d’acord amb la
participació ciutadana, és evident que ho estem fent i que hi ha molts processos i
moltes coses que s’han engegat. I sí que és veritat que en el ROM també està molt
l'explícit el mecanisme de comunicació, i llavors estem a favor de tot això.
Intervé el Sr. Massanella. Agrair a tothom, a més a més per mi també és una
satisfacció perquè de fet la iniciativa de la modificació del ROM l’any 2012 la vàrem
tirar endavant Alternativa per la Garrotxa que en aquell moment èrem un partit
extramunicipal; vaig encarregar-me en gran part de fer aquella modificació de
proposta, vaig venir a defensar-la aquí; no tot el que vàrem proposar va ser acceptat –
per exemple la situació que els ciutadans poguessin demanar audiències públiques a
l’Alcalde no va ser acceptat. Moltíssimes gràcies.
Intervé l’Alcalde. En pocs dies tindrem una altra audiència pública, estem només
purament acabant de lligar dates i agendes i tindrem una audiència pública.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
20.1. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR PER DONAR SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA DE LA
REPÚBLICA I LA RESISTÈNCIA CIVIL ACTIVA I NO VIOLENTA
Núm. de referència : X2018010461
Núm. expedient: SG022018000017

Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions
han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no
violenta ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions
d’unes forces policials desbocades que no han tingut dubtes a l'hora d’agredir a
qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el
passat 1 d’octubre són un bon exemple d’aquest compromís amb la resistència civil
activa i no violenta, i de la seva efectivitat.
En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i
desbordat, l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum
d’independència de Catalunya: els llavors anomenats Comitès en Defensa del
Referèndum van ser una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal
insistir, dels col·legis i centres de votació.
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització
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del moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén
justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista, on se celebraven judicis
sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia
d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica arreu on la dissidència qüestiona els
fonaments antidemocràtics de l’Estat.
Aquesta setmana s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria
diligències contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes
de rebel·lió (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Pocs dies després
hi ha hagut les primeres detencions d’activistes de diferents CDR. Volem recordar que
els Comitès en Defensa de la República no tenen cap altre objectiu que treballar en
favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on
vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
Tanmateix, no ens sorprèn l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78), que no
tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses, per
la part que ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la
repressió i l'existència de presos polítics no ens espanta, sinó que ens reafirma en la
nostra decisió. En d’altres paraules, la repressió contra el moviment independentista
no ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la
política del passat, construïm un projecte de futur. No tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular d’Olot proposem els següents
acords:
Primer.- L’Ajuntament d’Olot considera una forma d’acció política absolutament
legítima la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i la resistència civil activa i no
violenta, pròpies d’una democràcia madura.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Olot als Comitès de Defensa de la
República i les seves accions, a les accions de desobediència i resistència civil activa i
no violenta, arran de la ràtzia repressiva de l’Estat espanyol.
Tercer.- L’Ajuntament d’Olot denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i les instàncies judicials
contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit,
exigeix l’arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels Comitès de
Defensa de la República.
Quart.- L’Ajuntament d’Olot denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la
llibertat ideològica, la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes en forma
de República.
Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament d’Olot de col·laborar en la defensa
de les olotines i els olotins que vegin vulnerats els seus drets polítics.
Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de
Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea
Nacional Catalana, a Òmnium Cultural i a l’ADL de la Garrotxa.
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Presenta la moció el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP.
Permeti’m abans de llegir alguns fragments de la moció, que faci un esment al judici
que aquesta setmana s’està produint a l’Audiència Nacional pels joves d’Altsasu; ens
sembla molt escaient relacionar el contingut de la nostra moció amb aquesta situació,
d’aquests vuit joves de la població d’Altsasu a Navarra que han estat acusats d’un
delicte de terrorisme per haver se barallat amb dos guàrdies civils que no estaven de
servei, el mes d’octubre de l’any 2016 en un bar d’aquest municipi navarrès. La
Fiscalia demana penes d’entre 12 i 62 anys de presó, alguns dels joves han passat
més de 500 dies en presó preventiva. La jutgessa és una coneguda per tots, la Sra.
Lamela; va ser la mateixa jutgessa encarregada d’empresonar els dirigents
independentistes catalans abans que el cas passés al Tribunal Suprem. Per tant des
d’aquí volem mostrar tota la nostra solidaritat i el nostre suport als joves que estan sent
jutjats i a les seves famílies dient-los que entenem el que estan passant, perquè una
majoria de catalans també estem patint atacs semblants per part de la judicatura
espanyola, que sense solta ni volta acusa d’uns delictes inexistents i vol condemnar a
unes condemnes inhumanes. Per a ells suport i solidaritat.
Pel que fa a la moció, tal com diu el seu títol, de suport als comitès en defensa de la
República, com vostès saben els darrers dies els CDR –a la nostra ciutat l’ADL– estan
rebent citacions judicials; sabem que membres de l’àrea de la Garrotxa rebran d’aquí
pocs dies també alguna citació judicial, ja els hi aviso ara i per tant en aquell moment
que es produeixi, caldrà el suport i la solidaritat de gran part –esperem tota– la societat
olotina.
A continuació el Sr. Massanella llegeix el text de la moció, des del segon paràgraf.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres en aquesta moció
ens abstindrem. Si la moció hagués anat adreçada en el sentit de les actuacions de la
Fiscalia, ara com al final explicava, volent assimilar tota una sèrie de protestes socials,
assimilar-lo a terrorisme, i fer aquesta crítica, hauríem estat d’acord. De fet són
activitats que com a sindicalista, m’hi he vist moltes vegades involucrat, en les
mateixes accions que han fet molts dels CDR: tallada de carreteres i diria que alguna
inclús de més forta, almenys de les que han aparegut pels mitjans de comunicació i
mai s’ha donat aquesta situació de voler-ho assimilar a terrorisme. Si s’hagués entrat
aquí, insisteixo, haguéssim votat a favor; amb el que no estem d’acord és amb aquest
suport a les organitzacions CDR que d’una manera manifesta es dóna amb aquesta
moció; són organitzacions amb les quals no compartim els objectius polítics i la lectura
que fan de la nostra actualitat, la que tenim, i per tant això fa que ens abstinguem.
ens falten moltes gràcies senyor.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres en aquesta moció
votarem en contra, justament no amb tota la moció, perquè en algunes qüestions de
filosofia de la moció hi estem d’acord: tot el que és poder lluitar per la democràcia i
pels drets del nostre poble és important que ho fem, i de forma pacífica, com diu aquí.
Però hi ha un punt de la moció que diu “Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Olot als
Comitès de defensa de la República i les seves accions.” Per tant nosaltres no sabem
quines són aquestes accions ni quines seran i per tant no podem votar a favor en
aquest sentit.
Intervé el Sr. Quintana, portaveu adjunt del grup municipal ERC. La via catalana que
per exercir el dret a l’autodeterminació i per a esdevenir, si el poble ho vol, un estat
independent, es basa en que és un moviment pacífic. Em sembla que més pacífic no
podem ser. Ens sembla que aquesta voluntat de crear un relat de ciència ficció, que
som un moviment violent, per part d’aparells de l’Estat, em sembla que no s’aguanta, i
davant d’aquestes acusacions nosaltres òbviament defensarem tothom que segueix
aquesta via, perquè com deia la via catalana és una via pacífica. Ha de ser pacífica
perquè si no aquesta via no arribarà a bon port. Nosaltres davant d’aquest embat de
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l’Estat, com sempre hem fet amb altres companys d’altres organitzacions que han
rebut persecució, a nosaltres ens persegueixen a tots només per intentar ser com deia
abans el Sr. Juncà, ciutadans i no súbdits. I llavors, nosaltres, òbviament a favor de
tots els ciutadans de Catalunya.
Intervé el Sr. Berga, en representació de l’equip de govern. Nosaltres també votarem a
favor d’aquesta moció. És veritat que quan es presenten en aquest Ajuntament
mocions que obliguen a prendre determinades responsabilitats, molt tècniques del
funcionament de l’Ajuntament, filem molt prim amb allò que aprovem, perquè sabem
que té conseqüències. Hi ha altres mocions –aquesta és una mica semblant a
l’anterior de la República en aquest sentit–, que a vegades tampoc les has d’agafar
exactament. I el que compta aquí és estar a favor d’un esperit o no estar-hi; la
persecució de les persones que formen part dels CDR és la mateixa persecució i
repressió que pateixen alcaldesses, alcaldes, conselleres, consellers, regidores,
regidors, músics, pintors; un munt de gent. Nosaltres ho englobem dintre d’aquesta
estratègia de repressió que en aquest moment està practicant l’Estat en contra del
procés que s’està donant al nostre país i per tant hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Massanella. Simplement, al regidor Sr. García, li voldria fer esment que si
s’ha llegit detingudament la moció, veurà que en cap moment es parla que els Comitès
de defensa de la república dirigeixin les seves accions cap a la proclamació d’un estat
català independent. Dintre del moviment transversal dels CDR hi ha persones que fins
i tot no creuen en la independència de Catalunya, però sí que creuen en tot un seguit
de drets que estan explicats en el punt quart dels acords: el dret a la llibertat
d’expressió, el dret a la llibertat ideològica, el dret a la llibertat de manifestació, etc.
Per tant em sembla que agafar el concepte CDR que és un moviment transversal,
pacífic, com deia el company Sr. Quintana i ubicar-lo exclusivament a ser una eina o
una plataforma del moviment independentista és un error. Per altra banda, el
moviment dels CDR no és un fenomen exclusivament català; actualment hi ha
moviments de CDR en altres llocs de l'estat espanyol que estan utilitzant aquesta
marca, que potser ens hem inventat aquí, i que ha funcionat, per reivindicar situacions
locals, comarcals, o d’altre àmbit. Per tant em fa l’efecte que agafar-se simplement a
que darrera el moviment dels CDR hi ha independentistes, només faltaria, i que estem
utilitzant el moviment dels CDR per aconseguir un Estat català, és veure només una
part, una part petita, del moviment transversal que tenim aquí darrere.
Per tant jo li demanaria que reconsiderés la seva posició, fins i tot que fes una
relectura, no sé si tindrem temps, però sí que reconsiderés la seva posició i que veiés
que realment en la nostra moció no hi ha en cap moment un esperit de dir: Catalunya
ha d'esdevenir un estat independent separat d'Espanya, i que Espanya faci el que
vulgui. No, al contrari, fins i tot hi ha CDR, hi ha persones que formen part dels CDR
que fins i tot defensen una república per a Espanya, com abans dèiem en la seva
moció.
S’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 3 CUP), 2 vots en contra (PSC)
i 1 abstenció (OeC).
21.1. - PREGUNTES PER ESCRIT PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CUP
Núm. de referència : X2018010685
Núm. expedient: SG022018000018

Arran de la caiguda d’un balcó de l’immoble situat al carrer Aigua d’Olot, al nucli antic,
aquesta setmana del 9 d’abril de 2018, la CUP Olot presenta per escrit i entra per
registre les següents preguntes, esperant tant resposta oral (el dia del ple, dijous 19
d’abril) com per escrit, a l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament d’Olot i al seu regidor,
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Josep Gelis:
1.
2.
2.
3.

Quin coneixement tenia l’Ajuntament de l’estat d’aquest immoble en concret?
Se li havia fet algun requeriment sobre la conservació de la façana?
En cas que sí, quina ha estat la resposta del propietari?
Quina acció ha emprès l’Ajuntament en funció de la resposta al requeriment al
propietari? Ha posat sanció, multa coercitiva, ha demanat que s’arrangi?
S’havia iniciat alguna acció, expedient?

Un cop esdevinguts els fets, què va fer l’Ajuntament al respecte:
4.
5.
6.
7.

Va fer-hi una visita per part de l’arquitecte municipal?
En cas que sí, va emetre algun informe?
En cas que sí, el podem consultar a l’Ajuntament?
Quina acció va emprendre l’Ajuntament en relació als altres balcons del mateix
immoble susceptibles a patir el mateix despreniment, pel fet de ser del mateix
temps construïts i en el mateix estat?
8. Com es va acordonar la zona afectada el mateix dia i dies subsegüents?

En aquest sentit i ja que hem obert el tema dels requeriments sobre conservació de les
façanes dels immobles al barri vell, t’agrairé si com a grup municipal podem tenir
notícia sobre:
-

Quants requeriments sobre conservació de façanes ha fet l’Ajuntament?
Quantes respostes ha rebut per part dels propietaris?
Quantes no-respostes ha rebut l’Ajuntament?
Quantes accions s’han iniciat? Multes, arranjaments...
Quantes accions ha hagut de finançar l’Ajuntament, en cas que n’hi hagi
alguna?

Intervé el Sr. Gelis. És un escrit que ens ha presentat la CUP amb un total de catorze
preguntes, algunes d’elles fan referència a la caiguda d’un balcó del carrer Aigua fa
uns dies, i unes altres fan referència a una sèrie d’informació que demanen respecte a
les actuacions que hem anat fent al nucli antic. Si els hi sembla, llegiré la pregunta i
donaré la resposta de cada una d’elles, perquè així tots sabrem exactament del que
estem parlant.
- La pregunta número u diu: “Quin coneixement tenia l’Ajuntament de l’estat d’aquest
immoble en concret?” Estem parlant, insisteixo, de l’immoble d’habitatges del
carrer Aigua, en concret. Bé, l’Ajuntament tenia coneixement des que va fer la
revisió de l’estat exterior de tots els immobles del barri vell l’any 2016, tenia
coneixement de la situació d’aquest immoble i com estava.
- La segona pregunta diu: “Se li havia fet algun requeriment sobre la conservació de
la façana?” Sí, efectivament, es van fer els requeriments convenients sobre el
manteniment de la façana.
- La següent pregunta, també numerada com a número dos: “En cas que sí, quina
ha estat la resposta del propietari?” El propietari ha anat fent els arranjaments que
se li han demanat, en funció de les seves possibilitats econòmiques, sí que hi
havia un tema complicat des del punt de vista de la situació personal del propietari.
- I per últim, el punt número tres diu: “Quina acció ha emprès l’Ajuntament en funció
de la resposta al requeriment al propietari? Ha posat sanció, multa coercitiva, ha
demanat que s’arrangi? S’havia iniciat alguna acció, expedient?” L’Ajuntament ha
fet, des del primer moment, el seguiment de totes les accions, no s’ha posat cap
multa coercitiva, i efectivament, s’ha anat controlant l’arranjament d’aquesta
façana.
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-

Diu després: “Un cop esdevinguts els fets, què va fer l’Ajuntament al respecte”. Per
tant la pregunta número 4: “Va fer-hi una visita per part de l’arquitecte municipal?”
Efectivament, es va fer una visita per part dels tècnics municipals i també es va
requerir al tècnic que havia fet les inspeccions en el seu moment, que fes una
inspecció a aquest immoble.
- “En cas que sí, va emetre algun informe?” No es va emetre cap informe, o no se
n’ha emès cap.
- La següent pregunta, la número sis, diu: “En cas que sí, el podem consultar a
l’Ajuntament?” No hi ha informe, per tant no hi ha possibilitat de consulta.
- La pregunta número 7 diu: “Quina acció va emprendre l’Ajuntament en relació als
altres balcons del mateix immoble susceptibles a patir el mateix despreniment, pel
fet de ser al mateix temps construïts i en el mateix estat?” Es va avisar la propietat,
tan bon punt va caure aquest balcó, el mateix dia per part de la Policia municipal;
es va fer revisar la resta de l’immoble, per veure si calia fer més reparacions, i es
van requerir les reparacions pertinents que es van fer de forma bastant immediata,
en un parell de dies es van fer les reparacions que es van demanar que es fessin.
- I per últim, respecte d’aquest immoble del carrer Aigua, demanen: “Com es va
acordonar la zona afectada el mateix dia i subsegüents?” Es va acordonar per la
Policia Municipal amb cinta de policia.
- Després diuen: “En aquest sentit i ja que hem obert el tema dels requeriments
sobre conservació de les façanes dels immobles al barri vell, t’agrairé si com a
grup municipal podem tenir notícia sobre: Quants requeriments sobre conservació
de façanes ha fet l’Ajuntament?” Se n’han fet en total 234.
- “Quantes respostes ha rebut per part dels propietaris?” Hem rebut un total de 195
respostes, bé n’hem rebut més, després ho aclarirem, però diem que hem rebut un
total de 195 respostes de les quals 170 són obres acabades respecte als
requeriments, 7 estan en obres, i 18 en tràmit de començament d’obres.
- Diu: “Quantes no-respostes ha rebut l’Ajuntament?” No tenim resposta d’onze
propietaris, que a més no els podem localitzar.
- “Quantes accions s’han iniciat?” A la resta de 28 propietaris pendents, estan
pendents de requeriments, estem en converses, en alguns casos es faran accions
més o menys ràpides, no immediates però més o menys ràpides, i les altres encara
estem en discussió del que s’ha de fer o no s’ha de fer, perquè en alguns casos no
estan d’acord amb la nostra opinió.
- Finalment ens demanen “Quantes accions s’han iniciat? Multes, arranjaments...”
Hem fet un total de set ordres d’execució, i hem posat quatre multes coercitives.
- Finalment ens demanen “Quantes accions ha hagut de finançar l’Ajuntament, en
cas que n’hi hagi alguna?” No, l’Ajuntament de moment no ha fet cap actuació per
compte del propietari.
Després de tot això permetin-me també que els hi faci una reflexió, que crec que és
pertinent en aquest cas: dir-los si els sembla que la seva actitud, que han tingut
d’obstrucció respecte al Pla de façanes que volia portar a terme l’Ajuntament, ens
ajuda o no a tota la feina que estem fent d’intentar arranjar tots els immobles que hi ha
al nucli antic.
Em penso que no ens està ajudant gota aquesta seva obstrucció, en quant a millorar
la seguretat i en quant a millorar la imatge d’aquests immobles.
22.1.- PRECS I PREGUNTES
Intervé la Sra. Tresserras. En tot cas agrair totes les respostes del regidor. De fet les
vaig enviar abans per correu electrònic.
Intervé el Sr. Gelis. Me n’he descuidat perquè també venia en el seu escrit, perdoni,
posteriorment, a partir de demà o dilluns els hi enviarem aquestes respostes per escrit,
tal com li vaig dir en el correu.

Mod ACTS_DP06

55

Intervé la Sra. Tresserras. Gràcies, de fet li vàrem formular en el correu, però també
donàvem termini a què les poguéssim presentar per escrit i rebre-les per escrit, com
convenientment ens ha comentat.
En tot cas el tema de l’obstrucció que comenta, per l’aprovació, del fet de no aprovar
una modificació de crèdit.
Intervé l’Alcalde. Estem a precs i preguntes, si us plau, em pot fer la pregunta que
vulgui, però no l’exposició de motius; això la CUP té molts àmbits on fer aquestes
seves exposicions. I per tant si ens vol fer una pregunta vostè ens faci la pregunta que
cregui convenient, per escrit, de paraula, el que sigui, i nosaltres li intentarem
contestar, però estem a precs i preguntes.
Intervé la Sra. Tresserras. Per tant he de fer un prec o una pregunta?
Respon l’Alcalde que sí.
Continua la Sra. Tresserras. Més que res perquè m’he sentit al·ludida.
Respon l’Alcalde. És igual, ara estem a precs i preguntes, ens pregunti o ens pregui el
que vulgui, o ens demani el que vulgui i nosaltres intentarem contestar-ho, però estem
en aquest apartat del Ple, no a la discussió de més coses. Precs i preguntes és una
sèrie de preguntes dirigides a l’Alcalde, que després les anem repartint; aquest és el
reglament i aquesta és la manera de fer, llavors no em sembla correcte que ara
aprofitin precs i preguntes per fer determinats posicionaments. No, ens pregunti el que
ens hagi de preguntar, ens faci el prec que ens hagi de fer i ja està. Aquesta és la
norma del Ple, del reglament, la manera de funcionar normal.
Intervé la Sra. Tresserras. Ja està, no tinc res més a preguntar.
Intervé el Sr. Guix.
ROTONDES CARRETERA BESALÚ A BANYOLES.- Un prec molt ràpid, o una
pregunta, a veure quines accions ha fet l’equip de govern perquè sembla que el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat vol tirar
endavant, ja ha licitat em sembla, o està ja el projecte aprovat, quatre rotondes en el
tram que va de Besalú fins a Banyoles, fins a la variant de Banyoles. Aquí cal recordar
que ja hi havia un projecte de desdoblament de la carretera que va de Besalú a
Banyoles, ja pràcticament en fase d’aprovació inicial; al canviar el govern allò es va
deixar en un calaix i ara el nou govern –bé, ara no hi ha govern, però en tot cas el que
hi havia– va intentar, o va començar a parlar de fer quatre rotondes: una a l’entrada de
Besalú, dues a Serinyà i una allà a la variant de Banyoles. Això per als ciutadans
d’aquesta comarca i d’Olot és un handicap important perquè per anar d’Olot a Girona,
haurem de passar per quatre rotondes, quan hauria de ser tot una autovia tal com
estava previst al Pla de Carreteres.
Per tant jo pregunto a l’Alcalde si ha fet accions perquè no es tiri endavant això. En tot
cas ara entenem que els pressupostos de la Generalitat són els que són, i per tant no
es pot començar a fer l’autovia perquè no hi ha recursos, però en tot cas el que
nosaltres diem: en tot cas esperem; no comencem l’autovia, esperem un temps, però
no fem rotondes. Però el que hem de fer és fer l’autovia, que els ciutadans d’Olot i la
comarca de la Garrotxa puguin anar a Girona amb una autovia, com la majoria de
capitals catalanes.
Respon l’Alcalde. Sr. Guix, jo no tinc coneixement que hi hagi quatre rotondes en el
tram de Besalú a Banyoles, no tinc coneixement d’això. No conec tampoc el projecte
exactament, ho preguntaré, però jo crec que sí que parlaven de dues rotondes, però
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mai de quatre. I evidentment, ens agradaria que el projecte que pogués estar, que es
pogués tirar endavant, fos el de l’autovia, que era un projecte molt més gran; aquest
era una manera que de moment passem amb això, i sobretot el tema de les rotondes
era un tema basat en seguretat i sinistralitat en aquesta carretera.
Intervé la Sra. Casanovas.
PARCS PER A GOSSOS.- Era una pregunta teníem per un altre dia, però com que
aquest matí al Consell dels Infants ha sortit el tema dels animals i després vostè
mateix ha dit que estava en estudi la possibilitat de fer uns parcs perquè els gossos
puguin córrer; doncs precisament era una de les coses que nosaltres volíem demanar:
que no solament n’hi hagués un a Olot sinó que n’hi hagués un per barri, perquè sí que
és una problemàtica que ens han expressat propietaris de gossos, que fins i tot quan
s’allunyen una mica del terme municipal pròpiament dit, per deixar-los córrer, es troben
amb problemàtiques. I en canvi si hi hagués, com hi ha a moltes ciutats grans, que hi
ha espais tancats que no puguin saltar els gossos i en canvi puguin córrer dintre del
recinte. Que ho estudiïn i s’ho mirin perquè ens sembla que seria bo per a la ciutat.
Respon l’Alcalde. Només dir-los que ho estem estudiant, que hi ha un projecte aquí,
que almenys a dos llocs diferents ens han demanat per fer-ho. Esperem poder-ho tirar
endavant, però en aquests moments no hi ha confirmació.
Intervé el Sr. Quintana.
HERBA PARTERRE PLAÇA MAJOR.- És un tema que ens han fet arribar un parell de
veïns de la Plaça Major. El parterre que hi ha arbrat ara mateix està en molt mal estat,
quasi no hi ha brots d’herba. Més que res aquests veïns havien preguntat si hi havia
una previsió de fer un replantament, o com ho tenen previst.
Respon el Sr. Gelis. És cert que cada vegada que hi ha una activitat que hi ha molta
gent a la plaça, s’aixafen i llavors o s’ha de replantar o s’ha de tornar a actuar-hi. En
aquest moment, com que en els propers dies hi ha l’Enprimavera’t, que l’ACO hi vol fer
una instal·lació com l’any passat, i es refaran.
Aquests parterres en el seu moment es va fer un projecte, quan es va arreglar una part
de la plaça, d’enllumenat, que la previsió és que en algun moment no hi siguin, i la
plaça quedi més àmplia, però això de moment encara no hem pogut posar pressupost.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a tres quarts de set de la tarda, i per 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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