ACTA NÚM. 5
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 24 DE MAIG DE 2018
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2018000004

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 de maig de 2018, a dos quarts de vuit del vespre,
es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota
la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (PdeCAT - DC), amb
objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon
al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC), Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC),
Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC), Maria del Mar Roca i Reixach
(PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Anna Barnadas i López (ERC),
Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà
i Pujol (ERC), Manel Mitjà i Batlle (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir
Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Anna
Descals Tresserras (CUP), Raül Massanella Quiles (CUP), Xavier García Zabal
(OeC).
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2.- INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES RELATIU AL MUNICIPI D’OLOT 2017
Intervé l’Alcalde. Com cada any tenim el goig de tenir entre nosaltres el Síndic, que
avui també ens acompanyarà i ens presentarà un informe, en general i parlarem una
mica de l’informe de la Sindicatura i especialment pel que fa referència a Olot. Deixeume que li agraeixi moltíssim que estigui aquí, sincerament és un honor que estigui en
aquest Ple. I deixeu-me que també recordi que fa poc temps, deu fer un parell d'anys,
qui teníem aquí era en Jordi Sànchez en representació de la Sindicatura; en Jordi
Sànchez que en aquest moment injustament el tenim tancat en una presó; en Jordi
Sànchez, una persona entranyable que va estar aquí i que va parlar amb nosaltres,
que després ens hem trobat en mil llocs. I ja que hi ha el Síndic aquí, vull reivindicar la
figura d'en Jordi com una figura absolutament imprescindible per al nostre país, igual
que en Jordi Cuixart, igual que tots els consellers que són amics nostres, amics de la
ciutat d'Olot, que en aquests moments també els han privat la llibertat o han hagut de
marxar a l'exili.
No m’allargaré més, deixarem al Síndic que ens expliqui el balanç anual i després
passaré la paraula a tots els portaveus per si volen fer les precisions o els comentaris
que tingueu a bé.
Intervé el Síndic de Greuges, Sr. Rafael Ribó. Per a mi també és un honor ser en
aquest Ple, i puc garantir –i a més ja tinc una petita experiència que ho demostra– que
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tantes vegades com pugui em tindreu amb vosaltres practicant el que vàrem acordar
en conveni, que és venir a explicar directament el que ha fet el Síndic a partir de les
demandes de la gent d'Olot, sobre els drets.
Però ja que ha començat esmentant el Jordi, dir que a mi aquest tema –ho entendreu–
m'emociona perquè en Jordi el conec de tota la vida. Una persona radicalment
independent, que no ha estat mai adscrit a cap formació política, la qual cosa és una
descripció, no ho dic com una qualitat, perquè sóc dels que té edat per saber que un
règim sense formacions polítiques és una dictadura; jo he viscut en dictadura. I per
tant lloo a tots vosaltres que pertanyeu a diverses opcions polítiques perquè feu
democràcia, però ell que va estar dirigint la fundació més prestigiosa que tenim
d'investigació social com és la Fundació Bofill, durant nou anys, que és Marshall en
nom del govern americà per analitzar els estudiants que volen anar a universitats
internacionals, que té un gran prestigi al món de mitjans de comunicació i per la seva
recerca, que és gandhinià fins a la medul·la, porta set mesos tancat a Soto del Real.
Jo hi he estat. És una presó amb unes condicions ínfimes. Només penseu que
Catalunya, que té el privilegi de disposar del sistema penitenciari a les seves mans,
que va ser un dels encerts que va tenir el President Pujol al seu dia, d’aconseguir la
transferència del sistema penitenciari, a Catalunya depenem de Justícia, del sistema
penitenciari, perquè ens volem creure que hi ha d'haver reinserció i rehabilitació; a
Espanya el sistema penitenciari depèn d'Interior, que vol dir la seguretat, què vol dir el
control. Doncs a Soto del Real hi ha molt de control i molt poc d'exercici de drets i
llibertats, a més de la injustícia que estigui set mesos tancat allà. Després m’hi referiré
perquè això no el Jordi, sinó tot una dimensió, que tots coneixem, afecta molt la tasca
de la institució que tinc l'honor de presidir per encàrrec, per unanimitat de tots els
grups parlamentaris del Parlament.
Recordo que vàrem signar aquest conveni entre l'Ajuntament d'Olot i el Síndic el 2012,
ja fa sis anys i crec que per part nostra –vosaltres direu per part vostra– està donant
els seus resultats. Pot haver-hi una certa –ho dic amb molt de carinyo– “democratitis”
imaginar-se que si es creen síndics a totes les ciutats i pobles avancem en
democràcia. Crear un síndic, crear un defensor, és un compromís molt seriós per
gaudir una institució que de debò ha de controlar i ha de garantir drets. No és, com
també fa falta, un jutge de pau o un conciliador o un que agafa els veïns i els fa posar
d'acord. És anar a fons en els temes, sense dependència de ningú, sense tremolar si
ha d'investigar els de color gris o els de color marró o colors que no vull identificar amb
ningú; no ha de tremolar davant de ningú i ha de contribuir a solucionar problemes. I
això vol dir una entitat que o bé es disposa de mitjans per fer-ho i això a Europa que
tinc honor també presidir per elecció electrònica tots els defensors d'Europa, està a
les grans ciutats només –tipus Rotterdam, Amsterdam, París, etcètera– o es pot
buscar fórmules com les que nosaltres vam inaugurar i Olot ha practicat, d'aquests
convenis singulars que poden contribuir a aquesta anàlisi molt més propera i que
voldríem intensificar i jo us avanço que l'any vinent us proposarem amb més intensitat
de relació, la institució Síndic i la ciutat d'Olot.
Nosaltres tenim com una particularitat d'enguany un conjunt d'elements que ens han
anat encarregant com a noves matèries a dur a terme; no només hem de fer el control
de les administracions públiques, per tant de l'Ajuntament d'Olot o de totes les
administracions que incideixen sobre la ciutadania d'Olot, perquè a part de
l'Ajuntament n’hi han d'altres, com es demostra també amb les queixes que recollim a
Olot. També tenim com sabeu, perquè des de fa anys que ho tenim i vàrem ser
pioners per voluntat del legislador català la facultat de controlar les grans empreses
que donen serveis d'interès general, que quan jo era petit eren de l'estat, jo anava a
trucar per telèfon a la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya i el llum venia també
d'una sola companyia; ara anem al mercat a buscar un contracte de telèfon o un
d'electricitat o un d'altres d’aquests serveis; fins i tot permeteu-me que ho citi: molts
indrets les funeràries estan en mans privades i aquest no hi ha servei de major interès
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general per a tothom, perquè això sí que és cosa certa com el que acabo de citar.
Se'ns va encarregar també que tinguéssim la tasca de controlar els drets els drets
gruixuts davant d'aquestes companyies: si un es compra un telèfon de la marca que
vulgueu i no li agrada, no cal que vagi al Síndic, vagi si de cas a l'Agència de Consum
si creu que no reuneix les condicions; si a l'Agència de Consum no el tracten bé,
llavors sí ha d’anar al Síndic. Ara bé: si un no té accés a la xarxa, si un té una tarifació
abusiva, si hi ha pobresa energètica; tot això sí que és el Síndic. I estem aprenent molt
de defensors d'arreu del món que van per davant nostre sobre com traslladar cap al
món d'aquestes grans empreses els mateixos esquemes que apliquem cap a les
administracions. Perquè m’entengueu: si jo tindria la facultat d'anar a qualsevol hora
de qualsevol dia al despatx del senyor alcalde d'Olot a buscar un document, també
tindria el recurs d'anar al despatx de qualsevol dirigent de qualsevol d’aquestes
empreses a buscar un document similar.
Però se’ns ha afegit que siguem els que cada any valorem Catalunya en el dret
d'accés a la informació i la transparència. Encara són molta gent a Catalunya que no
saben que tenen aquest dret i el Codi europeu del Dret d'Accés a la Informació, que a
Espanya i Catalunya han passat per la vergonya de ser els darrers de desenvoluparho, diu que s’esmerçarà la meitat d'esforços en divulgar el dret i l'altra meitat en
formular-lo per canals que es pugui practicar. Perquè sortim al carrer a Olot –a Olot, a
Barcelona, a on vulgueu de Catalunya– segur que moltíssima gent no sap que té un
dret a saber tot el que és públic, que ha de ser absolutament transparent, ja no hi ha
cap document públic que no sigui accessible per part de la ciutadania, del caràcter que
vulgueu. Fins i tot hi ha estats que van per davant nostre, que fins i tot els projectes de
document públic també es poden demanar per part de la ciutadania, per donar el
màxim d'incentiu per participar en la democràcia i transparència i de combatre
qualsevol intent d'opacitat en el mateix sistema democràtic. Nosaltres cada any hem
de valorar totes les administracions de Catalunya, també l'Ajuntament d'Olot com quan
compleixen amb els requisits de la llei de transparència: els portals, els elements que
s’han de publicar als portals, les demandes sobre aquest accés, etcètera.
Se'ns va encarregar després, que fossin també els garants de la llei d'igualtat genèrica
a Catalunya, dissortadament, una de les vint i escaig lleis que estan en mans del
Tribunal Constitucional. El Parlament de Catalunya ha anat els darrers anys elevant la
cota dels drets de Catalunya, i hi ha qui creu que això és inconstitucional. O sigui, que
siguem una comunitat que malda per tenir més drets que els altres es considera
inconstitucional i es limita l'accés a mesures d'habitatge d'emergència, a combatre la
pobresa energètica, a la igualtat genèrica, a controlar el canvi climàtic; són vint i escaig
lleis, algunes lleis molt importants, que estan suspeses perquè algú –el governant
espanyol– ha considerat que són inconstitucionals. Nosaltres d'aquesta llei d'igualtat
genèrica, que està una part del Constitucional, se'n deriva l'encàrrec que també hem
de vetllar pel seu compliment.
I també la que desenvolupa a Catalunya la normativa europea de la defensa de
l'autonomia personal en quant a opció sexual, en quant a LGTBI; les famoses normes
LGTBI europees i la seva aplicació.
Nosaltres en aquest sentit hem publicat ja, i teniu el vostre abast una seu electrònica.
Si entreu al nostre web veureu que qualsevol persona i qualsevol institució com
l'Ajuntament d'Olot, pot entrar a un seguiment electrònic a l'instant de tot el que estem
fent al Síndic i del que cadascú de vosaltres, entitats i institucions o persones tingueu –
això només que vosaltres– a dins de la institució Síndic, amb el corresponent
password i forma de preservar, òbviament, la protecció de dades i el secret sobre la
matèria. Per tant jo els convido que també com a grups, com a persones, com a
Ajuntament, si voleu podeu veure en quin estat concret i en quin moment està
cadascun dels expedients i dels drets que ens ha arribat via queixa o via actuació
d'ofici en el treball del Síndic.
L'Ajuntament d'Olot aquest any té una tendència similar a les que anem observant any
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rere any a partir del conveni. Les queixes que s'han presentat sobre l'Ajuntament, ho
haureu vist en l'informe que vàrem proveir, va a l'entorn dels temes de medi ambient i
d'urbanisme, sorolls –encara no ens creiem del tot que hi ha un dret al descans que
és importantíssim per a la convivència ciutadana– de temes que afecten a llicències
d'activitats, o de compliment de la legalitat urbanística, i amb una situació similar a
altres ajuntaments; potser menys que d'altres ajuntaments que tinguin una dimensió
similar a la d'Olot. Hem reduït significativament els temps de tramitació de les matèries
que tenim amb l'Ajuntament d'Olot, cosa molt positiva. La gent abans ens mirava una
mica com –perdoneu l'expressió– “els torracollons”, ja ve el Síndic a emprenyar... Tot
el que el Síndic demana i li pot costar de rebre la resposta, no s'està fent nosa al
Síndic, s'està fent nosa a la persona que creu que té un dret afectat i que hauria de
trobar les fórmules més ràpides de poder-ho solucionar. Per tant tot el que podem anar
resolent de forma ràpida i amb una celeritat com assenyalo enguany, va en favor de
tothom i especialment de les persones que poden tenir un problema amb els seus
drets. I encara la gent té por a plantejar les queixes sobre els seus drets, es pot dir al
Síndic que ara encara ens arriba gent que té temença a expressar una problemàtica, o
per por a la represàlia; no em refereixo ara a Olot, m'estic referint a les vores seixanta
mil persones que l'any passat es van atansar al Síndic, de cara potser a una
represàlia, que no se sàpiga tenint en compte que nosaltres tenim un deure radical de
confidencialitat sobre les matèries que ens arriben. Us podria explicar històries
duríssimes, de fractures socials, de persones que quan volem intervenir diuen “no, no,
no”, no ens volen donar ni les pistes d’on hem d’intervenir per por al que pugui succeir.
Fer una queixa és un acte valent perquè vol dir assenyalar un problema, que si el
solucionem, no només arreglarem la situació a aquella persona o d’aquella entitat, sinó
probablement de molta altra gent que pel mateix circuit podria anar a topar amb el
mateix obstacle; i de pas és un acte de contribuir a la millor de les administracions,
perquè quan rebeu les nostres recomanacions van acompanyades de proposta de
solució, perquè anem transformant en sentit d’avenç com funcionen les
administracions. Hauria de dir que nosaltres algunes de les coses que hem plantejat,
com alguna queixa en matèria urbanística d'Urbanisme ha donat peu que comencéssiu
–en aquest cas concret– tràmits que afecten el POUM i com podíem solucionar-ho o
quan hi havien un problema d'uns infants i la seva inscripció a un nivell de
l'ensenyament també hem contribuït a solucionar-ho.
En general, ara ja no només sobre l'Ajuntament, perquè evidentment és una memòria
sobre tot el que hem recollit a Olot, no només respecte a l'Ajuntament; en general, com
és lògic i passa a tot Catalunya, les polítiques socials són les que generen major
nombre de queixes. Ara parlo ja davant de totes les administracions. Des que va
començar la crisi tot el paquet social va desplaçar el paquet típic de defensor que és la
burocràcia: no m’atenen, no sé on anar, dilaten, no em rescabalen... Això va anar
quedant en segon i ara en tercer o quart terme, i tot el tema social va passar en
primeríssim terme. En general a Catalunya, sent encara el social el primer, en el cas
del que s'ha recollit a Olot és un 36,2%, a Catalunya estem una mica per sota del 30%,
comença a baixar. No estic buscant cap explicació unidireccional i fàcil de perquè
comença a baixar, però comença a baixar i comença a pujar –i ho dic amb força aquí,
que sou uns privilegiats pel que teniu com a territori, com a valls i com a patrimoni
col·lectiu natural– comença a pujar i al Síndic l’amoïna –i no em refereixo torno a dir a
Olot, em refereixo a Catalunya– les queixes sobre agressions, allò que si ho fa malbé,
trigarem generacions a restaurar-ho. Pot semblar que torna a haver-hi calerons, que
torna a haver-hi gent que somia amb marges molt ràpids de benefici i que no s'està de
pensar si això deixarà una petjada, que torno a dir, costarà molt, i més en una ciutat
com sóc ara, on ara teniu un prestigi mundial en el disseny arquitectònic, espero que
com heu fet molts altres vegades, ho sapigueu anar administrant, entre altres coses
per al gran patrimoni que podeu tenir a les vostres mans. Curiosament una persona
d'Olot ens ha presentat una queixa sobre discriminació. No ha d'espantar a ningú,
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també comença a aparèixer a tot Catalunya, vol dir que avancem en qualitat
democràtica que la gent sap que pot reivindicar quan és discriminat i que el principi
d'igualtat de gènere i d’igualtat o orientació sexual ha d'anar també consolidant-se al
nostre país, vencent totes les resistències culturals, que trigarem però que hem de
vèncer. Hi ha un fenomen curiós –anecdòtic si voleu– que a diferència de Catalunya
en aquesta ciutat hi ha més generació de queixes per part dels homes que de les
dones, això una mica altera en un percentatge d’un 3% o un 4%t el que es dóna a tot
Catalunya. I evidentment quan analitzem les dimensions afectades la que en té més és
l'autonòmica, després en són en general, les locals.
Hem estat visitant-vos obrint directament despatx, dues vegades l'any que tanquem,
insisteixo que voldríem anar-ho augmentant a mesura que ordenem els mitjans per ferho d'una forma més sovintejada, i que teniu també al vostre abast totes les resolucions
que hem anat plantejant.
Permeteu-me la darrera reflexió. He començat dient que m'ha emocionat la cita al Jordi
Sànchez. A mi encara em fa vergonya quan estic presentant temes monogràfics
importants com el que ara estem tractant, com és un any de drets a Olot, com aquest
matí al Parlament quan hem presentat un informe en contra d'aquesta barbaritat
d'haver retallat el dret d'assistència universal a la salut pública per part de tothom a
Catalunya, amb el que ha estat portar al Constitucional la llei del 2017 que culminava
uns esforços que entre tots havíem aconseguit, quelcom que impedint que hi hagi
accés universal a la salut no s'està afectant només a l'1,3 % que va molt dirigida a
aquesta mesura; s'està afectant a la salut de tota la població, i això no ho diu només el
Síndic, ho diu l'OMS i ho diu Nacions Unides, i estem incomplint lleis de drets
europeus molt importants i ens ho estan dient; hi ha dos grups parlamentaris a les
Corts Generals que erre que erre, van caient de la mà d'aquest estigma absolutament
a les portes de la xenofòbia, de pensar-se que poden anar guanyant electoralisme
acusant a uns molt pocs –que vénen per guanyar-se la vida– com si fossin els
causants que potser ja no hi ha prou servei públic. És molt important i per aquest motiu
he presentat al Parlament i tindrà ja recorregut parlamentari un debat de drets, però
tant aquest tema com el que ara parlem, així i tot, ara, enguany queda per mi en segon
terme davant de la greu afectació de drets i llibertats que està patint el nostre país.
Nosaltres a l'abril del 2017 varen presentar al Parlament un informe que es titula
Regressió de drets i llibertats al Regne d'Espanya i parlàvem del que significa abril del
2017, recordeu, molt abans de moltes eixeres que ara estan en primera línia de
l'explicació del perquè de determinades mesures, i ja parlàvem de com s'estava
polititzant la justícia; fa quaranta-vuit hores d'una vaga d'una gran majoria del poder
judicial en contra del politització de la justícia. Quan ho vàrem presentar vàrem ser
acusats de demagogs. Ho deia el Consell d'Europa, el Consell d'Europa estava dient
que la justícia a Espanya s’està polititzant i està quedant en mans d'opcions partidistes
que la poden manipular. Parlàvem que la llibertat d'expressió estava en perill, que
s'estava erosionant la llibertat d'expressió i encara no sabíem que el Valtònyc estaria
ara a Brussel·les ni les condemnes que hi han hagut a posteriori. Sabíem de com fins i
tot càrrecs públics eren perseguits per expressar les seves idees i parlàvem de la
necessitat de trobar vies institucionals de diàleg i de solució dels problemes polítics.
Vàrem presentar el novembre passat un informe sobre els esdeveniments de l'1
d'octubre. L'1 d'octubre jo vaig estar en contacte a les dotze del migdia –dic a les dotze
del migdia perquè us imagineu que succeïa a molts indrets de Catalunya a les dotze
del migdia– amb la persona amb la institució de major qualitat de defensa dels drets
humans a Europa, que és el comissari de Drets Humans a Estrasburg; ara és una
comissària que espero tenir l'oportunitat d'aquí un parell de setmanes treballar amb
ella a Estrasburg. El comissari Nils Muiznieks va estar en contacte amb la nostra
institució i en aquell mateix moment va escriure al govern espanyol dient: prou
repressió i demano que em dieu que està passant i qui és el responsable el que està
passant. La resposta del senyor Zoido, Ministre d'Interior, és per escrit, que el que està
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passant no afecta a les persones. El Secretari General del Consell d'Europa aleshores
convoca el govern espanyol a Estrasburg –el Secretari General del Consell d'Europa
potser algú el recordarà més aviat pel càrrec que té, que no pel nom, Sr. Jagland, ex
primer ministre de Noruega i actual president de la fundació del Nobel de la Pau–
convoca el govern espanyol a Estrasburg, hi va el Ministre d'Afers Estrangers, el
senyor Dastis, i es compromet a fer un informe sobre el que succeïa l'1 d'octubre. Jo
fins avui us he de dir que no conec una sola línia escrita per explicar qui va donar les
ordres, amb quines orientacions perquè aquí allà i més enllà, i qui se'n fa responsable,
que és el que està demanant el Consell d'Europa. I us puc dir que el Codi Europeu de
Drets Humans que és el que guarda el Consell d'Europa, és sens dubte el codi més
sòlid que hi ha a la humanitat per defensar els drets humans i que és obligatori a tots
els estats que pertanyem al Consell d'Europa. Doncs bé, d'aquí a pocs dies, lliurarem
al Parlament un tercer informe que analitza totes les transgressions de drets que s'han
produït a Catalunya, des de les il·legalitats que va cometre el Parlament de Catalunya,
que haurien d'haver estat confrontades amb les normes que estan previstes del mateix
ordre constitucional –com pot ser qualificar o no de desobediència al Tribunal
determinades actuacions del Parlament i dels governants– fins a les transgressions de
trencar el principi de jutge predeterminat per llei, de legalitat penal, de proporcionalitat,
de mínima intervenció. Pensau per exemple que el Codi Penal espanyol que va ser
reformat per incloure en el mateix a partir de tot el que va ser el pla Ibarretxe, el delicte
de convocar referèndums, va tornar-se a reformar després deslegalitzant aquest
delicte, traient-lo del Codi Penal, afirmant en el mateixa llei orgànica que ho treu, que
mai un referèndum pot ser combatut a cops de Codi Penal; és la llei orgànica
espanyola. Doncs bé, això nosaltres ho continuarem plantejant al Parlament de
Catalunya, a la Comissària Europea de Drets Humans, a l'Assemblea Parlamentària a
Europe, a la Unió Europea i ara darrerament, perquè se’ns ha obert la porta a petició
d’ells mateixos, a l'Alt Comissionat de Nacions Unides amb seu a Ginebra.
A la vostra disposició per a qualsevol consideració o pregunta respecte de tot això.
Intervé l’Alcalde. Moltes gràcies Síndic, sincerament me n'alegro moltíssim de sentir tot
el que ens heu estat explicant, de quina és la feina que està fent la Sindicatura
respecte al nostre país. Crec que està molt bé i que hem de continuar fent-ne difusió
perquè tots els ciutadans sàpiguen que hi ha qui ens està defensant.
I en quant als comentaris, els ítems que surten en relació a la ciutat, com dic sempre:
ho agraïm, ens ho prenem com un deure que ens imposem per millorar i de cap de les
maneres ens sap greu que hi hagi alguna cosa que haguem de rectificar, que haguem
de canviar o que haguem de millorar, perquè és evident que hi ha moltes coses que
hem de millorar. Per tant jo agraeixo a la Sindicatura que atengui els ciutadans d'Olot
que volen presentar alguna queixa i que ens faci arribar totes aquelles propostes que
estudiarem; com canviar actituds, posicions o maneres de fer que no han de ser així.
Passo la paraula els portaveus dels grups.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Gràcies també al Síndic, tant
per la feina feta com per la seva presència avui per donar-ne compte. Dir que en
principi estem contents, perquè si no ho he entès malament ha expressat la voluntat
de d'intensificar les relacions amb l'Ajuntament d'Olot i per tant l'activitat que això pot
suposar. El poder entrar en noves matèries, si no l’he entès malament afectaria a les
empreses privades, no sols l'administració i era una de les dades de consum que em
sorprenia perquè no són zero els casos, i en canvi sí que hi ha una problemàtica molt
important i tenim l'Oficina de Consum que ja sé que ni les competències ni la capacitat
d'intervenció evidentment són les mateixes, però aquest any passat van atendre 456
reclamacions, amb més de 380 i escaig casos resolts; vol dir que la problemàtica en
aquest camp, com en d'altres, molt és molt important, i sobretot amb empreses –com
ja vostè ha exposat– de serveis, d'electricitat, gas, telefonia, etcètera.
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El que tampoc tinc ben bé la resposta, perquè sortia un cas de denúncia per
discriminació, quan tots som sabem i som coneixedors que aquesta és una
problemàtica molt més gran. I aquí ens sembla que hi intervé un factor que vostè ha
esmentat que és el de la por. Per tant hem de veure com fem que això vagi minvant. I
n'hi ha un altre que a mi em sembla que també és important, que és una certa
desinformació, malgrat que ja portem uns anys amb aquest conveni i amb aquesta
feina, em sembla que això no acaba d'arribar a bona part de la població, per tant em
sembla que en aquest camp caldria fer un esforç una mica més gran. I això afecta
sobretot drets a la informació i a la transparència que vostè també ha esmentat, que és
molt poc conegut pels ciutadans, que poden venir aquí a l'Ajuntament o a qualsevol
altra administració a accedir i tenir dret a tota aquesta informació. Per tant la valoració
que nosaltres en principi fem és molt positiva, però ens sembla –pel que acabo
d'esmentar– que tenim encara un cert camí per recórrer i per millorar que ens sembla
que caldria fer. Reiterar l'agraïment.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Molt agraïts que
sigui aquí. Nosaltres pensem que el Síndic és imprescindible i hem estat llegint una
mica l'informe i també una cosa que quedem parats és que hi hagin poques queixes,
segurament que el que ha dit que els tràmits són més ràpids i que segurament que
fem les coses millor com a administració pública, però nosaltres seguim pensant que
no hi ha prou informació; és a dir que la gent no sap prou bé què fa al Síndic i quan ve
i potser falta més aquest tipus d'informació. Perquè tot el que deia el company García,
a l'Oficina de Consum d'aquí a Olot hi estan arribant moltes queixes, sobretot
d'empreses de telefonia, de gas, de llum, que es queixen, sobretot per temes no
només de pobresa energètica, sinó per altres temes. I totes aquestes queixes que
podrien ser vinculades a partir del Síndic, no crec que tothom sàpiga que el Síndic
també admet aquestes queixes, no només de l'administració pública sinó també dels
drets davant d'aquestes empreses, que eren públiques i que ara són privades però
que fan un servei públic.
Dit això, el tema també de la queixa de la discriminació també ha sortit a vegades aquí
en aquest Ple, temes de racisme; ha sortit alguna vegada joves que han vingut a
queixar-se a l'Ajuntament per un tema de racisme a l'hora de buscar pisos de lloguer a
Olot. Per tant quan hem vist aquesta queixa de discriminació, ens han vingut al cap
tots aquests joves que estan buscant pisos i no en troben, i que ells mateixos diuen
que és per racisme perquè ho han pogut comprovar que quan parlen en català per
telèfon perquè són catalans, cap problema, i quan arriben allà i els veuen diuen que el
pis ja està ple i per tant això és racisme. I estaria bé que puguin saber que des del
Síndic es poden tramitar totes aquestes queixes que hi ha.
Res més, moltes gràcies per ser aquí i gràcies.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. També afegir-me a la intervenció
dels companys, agrair al Síndic que hagi pogut venir avui a Olot i que en tot cas doncs
aprofundir en aquest conveni que fa sis anys que es va signar que també sigui una
proposta positiva per a la ciutat i també pel país.
En tot cas sí que potser trobem del seu informe, és una comparativa del funcionament
de la ciutat de la convivència a la ciutat amb altres ciutats del mateix tram a Catalunya,
perquè en tot cas veuríem si realment aquí els serveis públics funcionen o no
funcionen. Nosaltres constatem després de veure el seu informe, malgrat no hi hagi
aquestes comparatives, que sí que realment Olot és una ciutat on els serveis públics
funcionen i això ho hem d'agrair, i per tant en aquest Ple ja ho hem comentat vàries
vegades no únicament els serveis públics locals o municipals, però també els serveis
públics que es refereixen per exemple a l'educació o l'ensenyament, a les escoles,
instituts, als hospitals, també els serveis públics de sanitat; per tant els ràtios en
principi són bons i això és de constatar en aquest plenari i es d'agrair també als
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servidors públics que fan una bona tasca a la ciutat. Olot és una ciutat de cultura de
tracte i és una ciutat educadora i per tant en això es nota.
Per tant en tot cas sí que hi ha a destacar això que deia el company Sr. García que
potser moltes d'aquestes queixes que són amb empreses no de la ciutat, empreses
que donen serveis públics com pot ser telefonia, com poden ser els bancs o poden ser
altres empreses que sí que hi ha un bon servei també públic en aquesta ciutat, que és
l'Oficina comarcal i local de Consum que atenen molt bé aquests temes i per tant
també cal des d'aquest plenari felicitar-los.
En tot cas li explico una petita anècdota que em sembla que és interessant: Olot és
una ciutat esportiva, de fet la regidora d'Esports sempre és una gran defensora
d'aquesta ciutat esportiva en molts àmbits: tenim equips que tenen grans conquestes,
a nivell tant nacional com també europeu i mundial. Però també ara fa pocs dies que
l’Olot, el nostre equip de futbol de Segona B s'ha salvat de baixar, és un equip que
funciona molt bé i li diré que en tres anys està jugant en aquestes categories
importants, no ha rebut mai cap targeta vermella cap jugador l'Olot excepte al Partit del
Villarreal fa pocs dies, que el porter es va posar nerviós, ja s’havia acabat el partit, va
dir una cosa a l'àrbitre –després se’n va arrepentir–, li va ensenyar targeta vermella.
Però em sembla una cosa significativa també que hi hagi aquesta cultura en l'esport
també important i que els líders de l'equip, que en aquest cas és el primer equip de
l'Olot que juga a Segona B, en tres anys pràcticament no han tingut mai una targeta
vermella.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Moltíssimes gràcies senyor
Síndic per ser avui aquí a fer-nos aquesta explicació del seu informe. Abans d'entrar
en temes de la ciutat d'Olot també li voldria agrair moltíssim aquest relat que ens ha fet
dels fets de l'1 d'octubre, perquè és molt important que es conegui i se sàpiga la feina
que fan vostès a aquest nivell, però també la feina que va fer aquell dia molta gent, i
aquest relat sobre la no resposta del govern espanyol o la resposta en base a
mentides del govern espanyol; i per tant que això ens ho vingui a explicar vostè
directament aquí, la veritat és que per nosaltres és d'agrair.
Pel que respecta a Olot, nosaltres posaríem en valor el fet que realment és una ciutat
on sembla que no hi ha moltes queixes, sobretot comparada amb altres ciutats –com
diu el seu informe– que tenen el mateix nombre d'habitants, i per tant Sant Cugat i Olot
serien ciutats de 30.000 mil habitants i escaig, on les queixes no són molt quantioses. I
sí que és important aquesta repuntada que vostè ha citat en el seu informe també,
sobre les queixes en Política Territorial i Medi Ambient. Llavors si això obeeix a una
preocupació de la gent pel seu territori i pel seu patrimoni natural, doncs d'alguna
manera malgrat que sembli una mala notícia potser ens hem de felicitar, que amb el
repunt econòmic la gent estigui preocupada per conservar aquest patrimoni urbanístic
natural del seu entorn i per tant en aquest sentit nosaltres volíem posar l'èmfasi en
aquest punt. I a part de tot reiterar l'agraïment per la seva presència i el seu relat avui
aquí.
Intervé l’Alcalde. Com a equip de govern no hi afegirem res més. Crec que ja ho hem
anat dient, només que com ha sortit tres vegades i aquest matí me’n parlaven, explicar
i felicitar a l'Oficina de Consum que tenim aquí a nivell comarcal, a l'Anna Beltran que
és la persona que ho està portant, perquè està fent una feina fantàstica, és de les
oficines de consum millors de Catalunya, on es recullen més queixes i se solucionen
més queixes de totes les que s’estan fent. I crec que això també és molt important, que
ens sapiguem dotar de tots aquells mitjans que ens poden ajudar a solucionar
problemes als ciutadans.
Res més, tot el que hi he afegit al principi: l'agraïment, el fet que ens prenem totes les
seves observacions com una oportunitat de millora.
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Intervé el Síndic. Primer, que quedi clar que el Síndic pot fer la feina que fa, el Síndic
persona, en nom del Síndic institució, perquè tinc uns grans col·laboradors i
col·laboradores. Heu conegut en Jordi Sánchez, heu conegut en Jaume Saura crec,
com a Adjunt general del Síndic, m’acompanya de nou la Directora de l'àrea social i
gabinet, però hi ha un conjunt de gent i gràcies a ells jo puc presentar aquests
informes i puc explicar les coses que es poden traduir en tota una sèrie d'instruments.
Voldria que quedés clar el compromís d'anar a intensificar el treball amb Olot en tots
els camps i anar sortint de nou m’hi referiré: amb presència, amb informació; Alcalde
haurem de buscar fórmules per compartir un esforç per difondre més el que significa la
defensa dels drets, la possibilitat d'accedir al Síndic i els canals per fer-ho. Si a algú se
li acudeix algun canal que no practiquem i em permeteu la publicitat, 900 124 124, és
un telèfon gratuït que està atenent a totes les hores del dia i de la nit. I després ja no
puc dir, perquè potser badaria, per edat i per no coneixement de totes les tècniques de
les xarxes socials, tots els sistemes que constantment –des de webcam, etc.– a
disposició de tota la ciutadania i buscant noves fórmules; des de nois i noies de 12
anys que ens adrecen correus electrònics i de vegades plantejant-nos problemes molt
seriosos, fins a persones que estan a centres penitenciaris que també se'ns adrecen.
Però que busquem fórmules perquè a Olot poguessin també fer l'esforç de difusió de
que es pot utilitzar i també en matèries com la transparència o com el consum. Afegiria
–no ho tenia apuntat– per què no, tenir una trobada amb l'Oficina de Consum i veure
en què podem fer més pont en el que podem col·laborar en resoldre totes les
qüestions que puguin haver-hi al respecte.
El territori, no em cansaré de dir ho: és quelcom que no es pot agredir. Aviat
presentarem al Parlament un altre informe que es diu Informe sobre les agressions al
territori. Jo no he vist en tota la meva història de Síndic, res similar al que significa la
plataforma Castor: és un autèntic insult a la democràcia, al contribuent, a les lleis,
etcètera., fet per gent molt poderosa i que està impune i que la coneixem i estem
combatent-la gràcies a la plataforma de la gent de les Terres de la Sénia que es va
organitzar, que ho va estudiar i ho va començar a elevar també el Síndic i ho estem
portant a tots els indrets, i estem fent recular al respecte. Hi podria afegir coses com la
barbaritat que es volia fer a la ciutat de Tossa, a la Costa Brava, amb uns espadats de
reserva natural i podria continuar citant: el gran parc que significa per tot Catalunya el
Montseny, que és un tresor únic, i com hi havia gent que impunement volia agredir-lo
d'una forma absolutament irreversible. Estigueu molt atents i més quan vosaltres teniu
un territori esplèndid.
Hi ha un segon tresor a Catalunya que no el podem deixar malmetre. I sembla que hi
hagi algú que està esforçant-se per fer-ho: el de la convivència, el de la conjunció. El
Consell d'Europa dada any que treu un informe sobre cultura i llengua, posa Catalunya
com a exemple de convivència; al revés del que diuen alguns, especialment mitjans
d'arreu de l'Estat, com si aquí anéssim a bufetades per raons de cultura o de llengua.
A Brussel·les, capital d'Europa, hi han bufetades per llengua entre flamencs i valons.
Jo no ho vull mai al meu país això, i el meu país està donant exemple de ser, primer,
una barreja de moltes poblacions: ha tingut uns índex d'immigració com no ha tingut
ningú del 2000 al 2010 de tercers països i que sapiguem, sense abaixar mai la
guàrdia, de preservar aquest tresor. No estem vacunats contra defectes de
discriminació, ja sigui –com he citat– per temes d'igualtat de gènere: amb perdó per a
tots els meus col·legues de sexe, els mascles portem més del que som conscients,
una bona dosi de masclisme en totes les nostres expressions i ens costarà molt anar
superant per anar arribant de debò a una igualtat; com pot ser el que ens planteja a
partir de les normatives del LGTBI. Però també especialment per temes de racisme o
de xenofòbia. No estem vacunats i a Europa només cal treure el cap per la finestra per
veure el que està passant a Polònia; el que està passant a Hongria; el que està
passant a Àustria; el que pot passar a Itàlia, per veure que societats d'una gran qualitat
democràtica com la italiana –que per a molts havia estat inspiradora– pot estar en
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perill, perquè a Europa ens pensem que aquells 400.000 africans que cada mes estan
esperant poder passar al mar cap a Europa, no ens afecten i és un autèntic repte per
al que significa tenir el privilegi de viure en aquesta societat, si sabem aprofitar totes
aquestes energies com ha fet sovint i quasi sempre a Catalunya, en un sentit
d'integració.
I evidentment quan al Síndic arriba la famosa acusació d'odi, ha de treure
immediatament amb la màxima força el rebuig que algú manipuli un delicte –el hate
speech que es diu en termes tècnics a Europa– que està reservat per a col·lectius
vulnerables, i hi ha persones a Catalunya que estan sent portades als tribunals
acusades d'odi davant de col·lectius molt potents. Tot al revés, que és un discurs
inexistent en quant els fets delictius al nostre país.
Transparència és un tema molt important: el Síndic presenta cada any quatre informes
anuals al Parlament: el de tot l'any que es presenta a finals del mes de gener sobre
l'any anterior; el dels drets dels infants, d'acord amb la Convenció de Ginebra que el
presentem el novembre; el de l'informe del protocol de Nacions Unides sobre
maltractaments i tortura als llocs on hi ha algú privat de llibertat, que el presentem a
finals d'any; i el que presentem el mes de juliol sobre transparència, avaluar tothom
sobre la transparència i que l’Ajuntament d’Olot ja ho sap, que els hi enviem
qüestionaris al respecte, per anar fent cates que fins i tot també, no sap l’Ajuntament
d'Olot que de vegades té demandes que són de ciutadà ocult, que a nosaltres ens
serveixen per anar mesurant, poc a poc anar adquirint maduresa tots d'aquest dret, i
també crido l'atenció a tots els presents perquè analitzeu en aquests informes com
podem anar avançant.
I una última reflexió sobre els serveis públics ja que ha sortit en una intervenció. Tenim
uns serveis públics d'una gran qualitat, tenim una sanitat pública d'una gran qualitat,
amb professionals que són coneguts arreu del món; amb defectes, sí: llistes d'espera,
d'urgències, un conjunt de factors que els trobareu també als informes del Síndic.
Hauríem de saber mimar aquest servei públic i anar contribuint a la seva millora. El
mateix pel que fa a l'educació: tenim un col·lectiu de docents al sistema educatiu de
primeríssim nivell i amb una gran vocació i que sovint han sabut governar situacions
molt difícils, amb una gran pluralitat d'alumnes en aquells centres, i que hem de saber
continuar en aquest sentit, elevant el nivell d'educació. I que el gran problema del
nostre sistema educatiu no és l'adoctrinament; una altra les fal·làcies absurdes que
s'ha llançat electoralment contra Catalunya. El gran problema que tenim és la
segregació escolar: que no tothom té la igualtat d'oportunitats al sistema educatiu. I
abans del 155 el Síndic havia publicat dos informes sobre segregació, havia
aconseguit reunir a l'entorn d'una gran taula tota la comunitat educativa amb la
Consellera al davant, ja començàvem a avançar amb nous acords per al decret de
matriculació, i això va quedar escapçat. I anuncio que tan immediat com tinguem un
nou govern amb conseller o consellera d'Educació ens hi tornarem a posar i demanaré
com altres vegades a Olot, el màxim ajut al respecte.
I de nou no dubteu en qualsevol suggeriment, crítica o proposta, ja sigui sobre aquest
informe o en general sobre l'actuació del Síndic, i moltes gràcies.
El Síndic abandona la sessió
3.- DESPATX OFICIAL
Intervé l’Alcalde. Primer de tot expressar el condol del senyor Jordi Oliveres Farrerons
que va morir fa uns dies, i que havia sigut regidor d'aquest Ajuntament fa molts anys.
La felicitació al Sr. Pep Fargas per les Ales a la cultura que crec que tots també li hem
fet arribar. La felicitació a la Unió Esportiva Olot, al Club Patinatge Artístic Olot que han
aconseguit èxits esportius. La felicitació, molt important, per a la gent de RCR i per la
gent que està en aquests moments a Venècia inaugurant la setzena Biennal de
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Venècia on també ens havien convidat per estar allà. Crec que el pavelló de
Catalunya, un pavelló específic només per al nostre país, és un orgull; hem vist
imatges del que es veu que han estat dissenyant la gent de RCR i per tant expressar
la felicitació també per aquesta Biennal i per aquest pavelló que han dissenyat els
nostres arquitectes.
I entrant en punts una mica més tristos –alguns els parlarem després amb més calma
perquè hi ha mocions directament relacionades amb això– la condemna a la violència,
especialment a la franja de la franja de Gaza, que fa pocs dies va ocasionar molts
morts del bàndol palestí. Expressar la nostra condemna absoluta a qualsevol tipus de
violència especialment a les persones que han perdut la vida.
Expressar la nostra condemna a la violència masclista que després també en tornarem
a parlar, però que ens ha obligat a fer fins i tot una Junta de Portaveus extraordinària
degut al plantejament d'una sentència absolutament inacceptable.
I com sempre en el despatx oficial demanar fer constar en acta que demanem 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 que estan
tancats a la presó d'una forma injusta.
Hi ha altres activitats que segur que en les Juntes de Govern Local n’hem anat donant
compte si en alguna d'aquestes coses s'ha de fer un aclariment, estaria a la vostra
disposició.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. De les felicitacions, a la lectura
hi constava la Unió Esportiva Olot, un equip professional. Però em sembla que caldria
felicitar el futbol base femení que ha pujat de categoria i el club té intencions d’ampliar
aquests equips femenins i ens semblava important posar-ho de manifest. El company
del PSC abans també comentava de l'equip de futbol professional; jo sóc molt més
partidari, m'agrada més l'esport de base i si és femení, com és en aquest cas, encara
millor.
Intervé l’Alcalde. Si haguéssim tingut més temps, m’ha semblat que dir-ho
genèricament però evidentment ho volia comentar també, el tema aquest i de tot el
futbol base en general, però m’ha semblat ara d’avançar més ràpidament.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres volíem aprofitar
que avui s'escau que és el Dia europeu dels parcs, per fer una felicitació a tota la gent
que treballa en institucions de govern com és la gent del Parc Natural de la Zona
Volcànica, i gent que treballa en organitzacions sense ànim de lucre, com és la
Institució Catalana d'Història Natural, la seva delegació aquí a la Garrotxa, i
l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa per la feina que fan en ajudar a
mantenir aquest nostre espai i el fet que nosaltres tinguem el privilegi de viure enmig
d'un parc natural. Per tant afegir la felicitació en aquest sentit, aprofitant l'avinentesa
del dia que celebrem avui.
Respon l’Alcalde que es farà constar .
Seguidament, el Sr. Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 19 d’abril:
- de particulars : 41
- d’entitats : 38
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
- el dia 4 de maig es va entrevistar a Barcelona amb el Sr. DAVID SALDONI, actual
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president de l’Associació Catalana de Municipis.
- el dia 8 de maig va tenir una trobada amb el Sr. JOAN TURRÓ, Vicerector de la
Universitat de Vic.
- el dia 10 de maig es va traslladar a Barcelona per entrevistar-se d’una banda amb el
Sr. MIQUEL BUCH, el fins ara president de l’ACM i amb el Sr. RICARD FONT,
Secretari d’Infrastructures de la Generalitat.
- el dia 11 de maig, va anar a saludar el Sr. FRANCESC TORRAS, Rector de la UPC i
la Sra. MONTSE VENTURÓS, Alcaldessa de Berga que es trobaven a la residència
Faber, fent una visita.
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període :
- el mateix dia 19 d’abril, a part de presidir el Ple del Consell dels Infants, va rebre una
delegació de la Fundació Innovació i Formació de la UdG, amb qui varen parlar de
possibles col·laboracions amb la Fundació d’Estudis Superiors. I al vespre, va assistir
a la inauguració del Festival Sismògraf que va tenir lloc a l’Hotel Riu Fluvià.
- el dia 20 d’abril, va assistir a la presentació del llibre titulat “Amb mà esquerra.
Interioritats d’un ictus” escrit per l’Anna Font (la pròpia pacient) i l’Anna Vila (logopeda)
que va tenir lloc a l’Hospital d’Olot. Seguidament, va ser present al comiat que va oferir
la Marian Medel, la fins ara Cap de RRHH, amb motiu de la seva jubilació i finalment
va anar a saludar els participants del Sismògraf que es trobaven dinant a la Torre
Malagrida.
- el dia 22 d’abril, va presenciar el darrer entrenament de les patinadores del CPAO,
abans de participar el proper dissabte al Campionat Europeu que se celebrarà a la
ciutat de Lleida.
- el dia 24 d’abril, va acomiadar formalment el Sr. Joan Demiquels, que també es va
jubilar després d’haver-se ocupat durant 20 anys dels serveis de la grua municipal.
- el dia 25 d’abril, va efectuar una visita a la nova Facultat de Medicina de Vic, convidat
pels seus directius i a la tarda va assistir a la reunió de Junta d’Olot Televisió que va
tenir lloc a les dependències d’una gestoria de la ciutat.
- el dia 28 d’abril, va assistir a la inauguració de l’escultura “Llibertat”, obra de l’artista
Duaita Prats, als jardinets de Sant Esteve i a les activitats que es varen celebrar
seguidament a la sala Torín a favor dels presos polítics.
- el dia 1 de maig, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, va fer un recorregut pels
diferents espais i activitats de la Fira de Primavera.
- el dia 4 de maig va assistir a l’acte de presentació de l’ONG Health us Nepal que va
tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 5 de maig va ser present a l’acte de concessió de les Ales de Cultura que va
tenir lloc al Teatre Principal i que enguany van recaure en el reconegut activista
cultural olotí Pep Fargas.
- el dia 6 de maig va acompanyar el CIT en els diversos actes que es varen celebrar
amb motiu del Dia de la Mare : la Missa a l’església del Tura, la visita a la darrera mare
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a l’Hospital d’Olot i a l’homenatge a les mares que va tenir lloc a la Plaça Clarà.
- el dia 7 de maig va assistir a la Comissió Permanent del clúster carni Innovacc que
va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 9 de maig va ser present a la reunió de la Comissió de redacció del Pla de
Biblioteques d’Olot que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 12 de maig, va assistir a l’acte d’inauguració del Robolot 18, que va tenir lloc al
Casal Marià.
- el dia 14 de maig, al matí va anar a saludar un col·lectiu d’agricultors i ramaders que
celebraven la festa del seu patró Sant Isidre a l’espai del Casino i a la tarda, va assistir
a la reunió del Patronat de la Caritat.
- el dia 17 de maig, va assistir a una trobada de patrocinadors de la UE Olot, que va
tenir lloc al restaurant del camp de futbol.
- el dia 18 de maig va efectuar una visita a les obres de la residència Sant Jaume.
- el dia 22 de maig va assistir al Concert que van oferir els alumnes de l’Escola
Municipal de Música al Teatre Principal i que va ser l’inici d’actes commemoratius del
centè aniversari de l’Escola.
- i finalment el dia 23 de maig va acompanyar els directius de la UVic a una trobada
amb empresaris d’Olot i Comarca en un restaurant de la ciutat, en la qual els van
informar sobre la Facultat de Medicina.
4.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2018LDEC000921 al 2018LDEC001392.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Demana si pot ampliar la
informació d’un decret que desestima convertir la zona de càrrega i descàrrega del
carrer Pou del Glaç, 8 per a ús exclusiu del supermercat i modificar l’horari de càrrega i
descàrrega i si volen fer algun comentari perquè hi havia un estudi que es va fer amb
una sèrie de conclusions i tot o gairebé tot el que es deia continua a l’aigüera.
Respon el Sr. Gelis. Respecte a la càrrega i descàrrega de la zona, es va demanar per
part del supermercat que hi ha allà, de si es podia limitar el seu ús, cosa que no
acceptem i també se'ls hi va demanar a ells que es adaptessin a uns horaris per evitar
la problemàtica que hi ha en el trànsit, a horaris en què hi ha menys trànsit en aquell
carrer. Ens han demanat si podíem ampliar una hora l'horari de càrrega i descàrrega al
vespre, perquè a ells els anava millor fins a les 9 del vespre. Hem accedit a això, i amb
això pensem que millorarem el trànsit d’aquella zona, sobretot en hores punta de
recollida de mainada a les escoles i això que de vegades provocava molts
inconvenients a la gent que circula per allà.
En quant a l’estudi que es va fer, els hi vàrem fer arribar a tots vostès, n’hem parlat
vàries vegades aquí al Ple. S'ha complimentat parcialment. També és veritat que hi
havia una oposició important a alguns canvis per part de veïns i per part d’usuaris i
hem pensat de moment no continuar implementant coses, a l'espera de reestudiar
algun punt i tornar-lo a presentar als veïns. Però sí que s'han implementat algunes
coses, com és el pont de la ceràmica fer-lo d'una sola direcció i afegint el carril bici per
allà o també el tercer carril de l’avinguda dels Reis Catòlics que ha donat molt millor
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fluïdesa del trànsit en aquella zona.
5.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
6.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES
Núm. de referència : X2018014686
Núm. expedient: SG052018000006

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Donar compte de la interlocutòria núm. 67/2018 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona (UPSD Cont. Admva. 3) referent al procediment
abreujat 234/2017, que declara la inadmissibilitat del recurs interposat per la Sra.
Cristina Moret Codina, el Sr. Antonio Moret Codina, el Sr. Óscar Moret Codina i la Sra.
María Carmen Moret Codina contra el Decret 2017LDEC001238, dictat per
l’Ajuntament d’Olot en data 5 de maig de 2017, pel qual es denegava la petició de
revisió de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana. Així mateix, la interlocutòria estableix la condemna en costes a la
part recorrent.
Presenta la proposta l’Alcalde. És una sentència en que es denega una petició de
revisió d’unes liquidacions de plusvàlua, que en el contenciós han donat la raó a
l'Ajuntament.
El Ple es dóna per assabentat.
6.2. - DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMELO CORRESPONENTS A
LES ACTIVITATS DEL CURS 2018-2019
Núm. de referència : X2018014612
Núm. expedient: CPG62018000005

Vist que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO), d’acord amb el principi
general bàsic de garantir la pràctica esportiva de qualitat a tota la població d’Olot, té la
intenció d’organitzar diverses activitats fisico esportives adreçades a tota la població i
que tinguin una durada mínima de 8 mesos.
Vist que, per al pròxim curs 18-19 s’ofertaran, agrupades per activitats de baixa
intensitat o activitats de mitja/alta intensitat, fins a 29 hores setmanals d’activitats fisico
esportives.
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.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte dels preus públics per a la realització d’activitats
físicoesportives adreçades a tota la població pel curs 2018/2019.
Intervé l’Alcalde. Aquests preus públics són en relació a tota una sèrie d'activitats físico
esportives d'Educació adreçades a tota la població i que tinguin una durada mínima de
vuit mesos.
El Ple es dóna per assabentat.
7.1. - AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT D'UN TREBALLADOR ADSCRIT A
L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURA, OBRA PÚBLICA I BRIGADA
Núm. de referència : X2018014694
Núm. expedient: RH172018000012

Vista la sol·licitud presentada pel senyor Xavier Canal Molas, en data 15 de maig de
2018 i amb número de registre d’entrada E2018007792, en la qual demana la
compatibilitat per dur a terme treballs com a tècnic liberal fora de les hores de l’horari
laboral d’aquesta administració.
Atès que el senyor Xavier Canal Molas, personal laboral temporal de l’Ajuntament
d’Olot, categoria arquitecte tècnic, grup A2, adscrit l’àrea d’Infraestructura, Obra
Pública i Brigada, té assignada una tipologia de jornada completa i que la dedicació en
hores setmanals per treballar per compte propi en una activitat privada d’arquitecte
tècnic en projectes, construcció i promoció 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 Canal Molas 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 d’arquitecte tècnic en projectes, construcció
i promoció 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:
Primer.- Autoritzar al senyor XAVIER CANAL MOLAS (DNI 77919996K) la
compatibilitat de l’activitat privada per compte propi com a arquitecte tècnic en
projectes, construcció i promoció, amb una dedicació indeterminada d’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,
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categoria arquitecte tècnic adscrit a l’àrea d’Infraestructura, Obra Pública i Brigada,
amb una tipologia de jornada completa.
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 Canal
Molas se li assignés una retribució en concepte de dedicació exclusiva i/o
incompatibilitat.
Tercer.- El senyor Xavier Canal Molas està obligat a posar en coneixement d’aquest
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com en el règim de cotitzacions.
Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. Vista la sol·licitud presentada pel Sr.
Xavier Canal Molas, personal laboral temporal, categoria arquitecte tècnic grup A2
adscrit a l’àrea d’infraestructura demanant la compatibilitat per dur a terme treballs com
a tècnic liberal fora de les hores de l’horari laboral i atès que actualment el lloc de
treball que ocupa en aquest Ajuntament no té assignat el factor d’incomptabilitat ni el
de dedicació exclusiva o similar i que l’activitat declarada en projectes, construcció i
promoció no impedeix l’estricte compliment dels seus deures, ni compromet la seva
imparcialitat o independència, es demana autoritzar al senyor Xavier Canal Molas la
compatibilitat de l’activitat privada demanada com a arquitecte tècnic per compte propi
en projectes, construcció i promoció fora de la jornada de treball assignada en aquest
Ajuntament.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Jo entenc que el que diu és que
com que és un arquitecte tècnic tampoc pot treballar la ciutat d'Olot. O sigui, no pot
signar cap projecte de la ciutat perquè si no entraríem en incompatibilitat.
Respon la Secretària que pot exercir activitat privada en el municipi sempre que no
entri en conflicte amb la seva feina en l’Administració. En l’apartat segon de la
proposta està ben definit.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 CUP, 1 OeC) i 3 abstencions (PSC).
8.1. - APROVAR OBLIGACIONS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I
ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Núm. de referència : X2018014826
Núm. expedient: SG032018000002

Atès el que disposa el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener pel que es regula l’Esquema
Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Atès que és preceptiu que les funcions i obligacions de cadascun dels usuaris o perfils
d’usuaris amb accés a les dades de caràcter personal i als sistemes d’informació que
els tracten hauran d’estar clarament definides i documentades.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les obligacions del personal de l'Ajuntament d'Olot i els seus
Organismes Autònoms en matèria de seguretat i protecció de dades de caràcter
personal.
Segon.- Fer-ne difusió entre tots els treballadors i publicar-ho al portal de la
transparència.
Presenta la proposta el Sr. Josep M. Coma. Segur que aquests dies hem rebut molts
missatges sobre la utilització de dades personals, a partir de demà és d'obligat
compliment el nou reglament europeu de protecció de dades que va entrar en vigor ara
fa dos anys. El reglament el que estableix és que per exemple l'interessat presti el
consentiment mitjançant una declaració inequívoca o una acció afirmativa clara. Com a
Ajuntament tenim el deure de tractar amb confidencialitat les dades de caràcter
personal de ciutadans i dels mateixos treballadors municipals. Es regulen les dades
d'identificació i accés de les targetes d'identificació de caràcter personal, de la
contrassenya dels certificats digitals, l'autorització de recursos, els ordinadors,
prestadors de serveis, etcètera. Unes sèrie de mesures que tot i que ja les estem
aplicant fins al moment, ara ens obliga a tenir-les recollides totes en un document que
és el que portem a aprovació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents
9.1. - ACORDAR SOL·LICITAR LA BAIXA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT DEL
CONSORCI LOCALRET
Núm. de referència : X2018014873
Núm. expedient: SG082018000002

Vist l’article 32 dels estatuts del Consorci Localret, que estableix la forma de separació
del Consorci.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Sol·licitar al Consorci Localret que la seva Assemblea general autoritzi la
separació de l’Ajuntament d’Olot del Consorci, per manca d’utilització dels seus
serveis, i vist que l’Ajuntament es troba al corrent dels compromisos adquirits i
garanteix la liquidació de les obligacions pendents.
Presenta la proposta el Sr. Josep M. Coma. Durant anys l'Ajuntament d'Olot ha
treballat amb Localret en diferents temes com els que han permès avançar en el
desplegament de la xarxa de telefonia mòbil, més tard la fibra òptica a la ciutat i la
comarca, o bé altres projectes com el concurs de telecomunicacions de l'Ajuntament
d'Olot. La realitat dels ajuntaments mitjans de Catalunya, amb la implantació de
l'administració electrònica ha fet que hagin de ser autosuficients dotant-nos de prou
recursos per a desenvolupar els reptes que planteja la llei d'administració electrònica;
en el nostre cas des de l'Àrea d'Informàtica, Organització i processos, i la resta d'àrees
a l'Ajuntament s'han donat s'ha anat donant tots els recursos per tirar endavant els
projectes a cada moment. També la pròpia Generalitat va crear l'Administració Oberta
de Catalunya, que és el referent en temes d'administració electrònica. Per tots aquests
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motius hem optat per continuar treballant amb els nostres recursos en lloc d’amb la
col·laboració que havíem tingut amb Localret.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
10.1. - INICIAR ELS TRÀMITS PER LA REGULACIÓ D'UNA SERVITUD DE DRET
DE PAS DELS APARCAMENTS DE L'ILLA DEL TEATRE - PÀRQUING CENTRE
Núm. de referència : X2018014925
Núm. expedient: SPT32018000001

El projecte de remodelació del Passeig d’en Blay –el firal— aprovat definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de maig de 2017 preveu la necessitat de connexió
dels aparcaments privats de l’illa del teatre amb el Pàrquing Centre, motivat perquè
aquests espais en superfície passaran a ser peatonals.
La proposta d’ús del subsòl com a via de connexió entre dues zones d’aparcament,
permet garantir l’accessibilitat de la mobilitat rodada a les finques, preservant l’ús del
sòl en superfície i reduint la presència de cotxes en l’àmbit del firal
ANTECEDENTS:
Primer.El Ple de l’Ajuntament en sessió de 16 de març de 2006 va adjudicar a favor de la
UTE Rubau Tarres SA i Dester Invest SL el contracte de concessió d’obra pública per
la construcció i explotació del servei d’aparcament del centre de la ciutat, anomenat
“Pàrquing Centre” que comprenia l’aparcament soterrat del Firalet i les zones blaves
de tot el municipi
El termini de la concessió diferenciava:
a) pel que fa a l’aparcament soterrat, 40 anys (fins el 31 de desembre del 2047)
b) pel que fa a les zones blaves, 20 anys (fins el 31 de desembre del 2027)
Segon.Analitzats els Plec de clàusules tècniques que serviren de normativa per la licitació,
disposen en el seu apartat:
1.1.1. interconnexió amb aparcaments privats
en el transcurs de la concessió, a petició de l’Ajuntament, l’adjudicatari s’obliga a
deixar per l’interior de l’aparcament per a l’accés a aparcaments privats que es puguin
construir en l’entorn de l’encreuament del Passeig Bisbe Guillamet i el Passeig d’en
Blay, en el ben entès que:
a) no afecti a la capacitat de l’aparcament
b) l’embocament se situí en l’entorn de l’extrem de l’edifici situat en l’encreuament
del passeig bisbe Guillamet i el Passeig de Blay
L’avantprojecte i el projecte constructiu tindran en compte aquesta possibilitat
L’adjudicatari presentarà una oferta econòmica del peatge per plaça i any que li
correspon pel dret de pas, amb la finalitat de que pogués ser aplicat en el transcurs de
la concessió, amb les actualitzacions reglamentàries
Queda fora de les obligacions del concessionari el cost de les obres de construcció
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dels accessos d’interconnexió amb l’/els altre/es aparcaments o l’obertura de murs de
contenció
Tercer.Es preveu pel dret de pas una indemnització de:
5,20 euros més IVA per a cotxes
3 euros més IVA per a motos
Calculats segons les partides de despesa actuals que es veuen afectades pel fet
d’accedir al Pàrquing Centre
Quart.Els aparcaments privats afectats provenen de dos àmbits d’actuació urbanística:
- Els que estan ubicats en les plantes soterrani dels edificis construïts a l’empara
de les llicències municipals d’obres amb referència OMA32004000291
concedida en la Junta de Govern Local del dia 19/5/20014 i OMA32009000044
atorgada en la Junta de Govern Local del dia 23/09/2009, ambdues en l’àmbit
del polígon d’actuació 01.04 Illa del Teatre – carrer Dolors.
- Els que es construeixin en la finca registral número 34.314 resultant del
projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 01.05 Illa del Teatre Passeig
de Blay.
Cinquè.Actualment, l’entrada i sortida de l’aparcament privat soterrani de l’illa del teatre es fa a
través d’una rampa situada a la plaça del teatre
La nova promoció que s’està executant d’un edifici plurifamiliar amb façanes a la plaça
del teatre i al firal i també amb aparcament soterrani, preveu la connexió amb el túnel.
Es d’interès trobar un sistema d’entrada i sortida d’aquests dos aparcaments. La
solució òptima és fer una connexió soterrània dels aparcaments privats mitjançant un
túnel de nova construcció per enllaçar ambdós aparcaments amb el del Pàrquing
Centre del subsòl del Firalet.
L’objectiu és tenir un únic accés d’entrada i de sortida dels tres aparcaments soterrats,
de tal manera que amb una sola rampa de vehicles es pugui accedir als tres
aparcaments.
FONAMENTACIÓ JURÍDICA
La figura jurídica per regular la connexió dels aparcaments privats amb l’aparcament
públic serà la servitud d’un dret de pas.
El predi servent és el que ha de permetre el dret de pas i que està representada per la
concessionària del Pàrquing Centre i l’Ajuntament d’Olot
El predi dominant que és el que exercitarà el dret de pas que està representat pels
propietaris dels immobles assenyalats amb els núm. de finques de l’1 a la 5 (annex 1)
La servitud és el dret real que grava parcialment una finca, que és la servent, en
benefici d’una altra, que és la dominant, i pot consistir en l’atorgament a aquesta d’un
determinat ús de la finca servent o en una reducció de les facultats del titular o la titular
de la finca servent. (article 566.1 CC defineix el concepte de servitud)
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Significa que el titular d’una finca té dret a passar per una altra finca per accedir a la
seva, per tal de poder explotar-la adequadament. Suposa una relació de servei entre
dues finques de manera prolongada en el temps
La regulació jurídica dels drets reals i també el de servitud del dret de pas es troba en
la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, que en la
secció segona regula “les servituds forçoses”, en els article 566 i següents que regulen
els drets reals.
L’article 566.7 regula específicament:
Servitud de pas
1. Els propietaris d'una finca sense sortida o amb una sortida insuficient a una via
pública poden exigir als veïns que s'estableixi una servitud de pas per a accedir-hi
d'una amplada suficient i unes característiques adequades perquè la finca dominant es
pugui
explotar
normalment.
2. El pas s'ha de donar pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques
gravades i, si és compatible, pel punt més beneficiós per a la finca dominant.
CARACTERÍSTIQUES D’AQUESTA SERVITUD DE PAS
Caràcter obligatori i forçós. No depèn de la voluntat de les parts sinó que es fixa el seu
caràcter obligatori per ambdós predis per acord plenari municipal
Caràcter permanent. El dret de pas no tindrà limitació temporal, tot i que seran
d’aplicació les causes genèriques d’extinció dels drets reals (article 566.11 CCC)
Caràcter necessari. La necessitat s’ha d’entendre en sentit funcional de que la sortida
ha de ser la adequada i respondre a una necessitat real
Dret a indemnització. Facultat del predi servent de rebre un resarciment per les
despeses de manteniment.

CONTRAPRESTACIÓ
La contraprestació a favor del predi servent pel resarciment dels costos que li ocasioni
el dret de pas tindrà la consideració d’indemnització o peatge.
El criteri per la determinació i el càlcul del cost a satisfer pel predi dominant no és el
benefici que reporti a aquest predi dominant la constitució del dret de pas, si no que es
valora el perjudici i cost de manteniment del predi servent per aquesta servitud
Vistos els informes jurídics i econòmic que acompanyen la proposta
Vist l’expedient i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- INICIAR els tràmits per la creació del dret real de servitud de pas per
connectar els aparcaments soterris privats de la zona del Firal i l’aparcament Pàrquing
Centre.
SEGON.- Aprovar el document annex 1 que defineix les finques afectades i els predis
servent i dominant
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TERCER.- Autoritzar al predi servent amb la seva qualitat de concessionari a fixar una
prestació patrimonial en concepte d’indemnització del dret de pas i com a
compensació del cost de manteniment
QUART.- Sotmetre a consulta prèvia aquest acords i la normativa d’acompanyament,
a les parts afectades, predi servent i predi dominant, amb l’objectiu de donar-los-hi
audiència
CINQUÈ.- Iniciar el procés d’elaboració de la normativa reguladora del dret de pas i la
seva quantificació mitjançant Ordenança Municipal, que s’incorporarà amb l’addició
d’un apartat c) en les normes i documents complementaris de les Ordenances Fiscals
2018. dins el capítol de concessions i convenis, i concretament en l’apartat 7è
concessió i explotació del servei d’aparcament soterrat al Firalet (annex 2), i publicarla en el portal de la transparència dins l’apartat de memòries i documents dels
projectes normatius en curs.
SISÈ.- Elevar a escriptura pública el dret real de servitud de pas un cop tramitat
l’expedient fins l’aprovació definitiva.
Intervé l’Alcalde. Dir-los que probablement aquest punt en el proper Ple decaurà o
l’haurem de modificar, perquè les notícies que m'arriben és que finalment ha estat
possible assolir l'acord amb els usuaris de l'aparcament de la plaça U d'octubre de
2017. Fer constar que de sempre, en tots els documents d'aquest Ajuntament i tota la
planificació d'aquest Ajuntament, s'havia previst que les sortides que en aquests
moments tenien aquestes places d'aparcament eren provisionals i això s'havia fet
constar en els documents oportuns. Segona cosa: de sempre s'havia fet i així es va
preveure fins i tot en el plec de clàusules per a l'adjudicació de l'aparcament, veig que
en diem aparcament pàrquing Centre però que és l'aparcament que tots coneixem per
l'aparcament del Firalet, això s'havia fet constar. L'única cosa que volem és que això
ho puguem fer ho correctament i que tothom entengui que és veritat que hi ha un cert
interès públic i per això ens farem càrrec d'una part de les despeses que pugui
ocasionar això; l'interès públic està en la peatonalització absoluta de la zona de la
zona del Firal per la que estem treballant i que d'alguna manera ens sembla que és la
tendència millor per a tots els ciutadans de la ciutat d'Olot. Però que després hi ha una
sèrie de despeses que s’ocasionen en el trànsit per dintre d'aquest
aparcament,propietat de l'Ajuntament i concessionat a una empresa, que aquesta altra
meitat ha d'anar a càrrec dels propis usuaris. Hem defensat això, hem intentat parlarho. De fet si no hi ha acord –que ja els adverteixo que sí que hi ha acord–llavors els hi
repercutiríem les despeses directament a ells i ja està, i ens sembla que tenim tot el
dret.
Aquest punt ja va venir al ple en un determinat moment, ha estat ple de mals entesos.
La nostra voluntat és d’arribar al millor acord possible, a que ningú se senti malament,
per això hem estat treballant, per això hem estat esperant tant i tant perquè en aquests
moments les obres gairebé se'ns tiren a sobre i necessitem que això es desencalli. Per
això hem decidit no retirar el punt del ple, que a pesar que tinc notícies que ja hi va
haver l'assemblea i que en principi la proposta que havia sortit de les converses entre
aquest Ajuntament i l'assemblea de propietaris crec que es varen acceptar, falta llimar
alguns detalls. Espero que en el proper ple decaigui aquest tema i ja presentem i
aprovem, si és que s'escau, aquesta nova regulació de l'aparcament que serà molt
semblant a la que ja vàrem aprovar fa mesos o fins i tot fa algun any.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Una mica el que
comentarem serà el que vam comentar ja el dimarts passat, a la reunió que vàrem fer
tots plegats que l'Alcalde ens va explicar aquest punt.
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Dubtes que ens genera tot plegat: els propietaris estaven enfadats i nosaltres dèiem
que potser era perquè el promotor quan els va vendre les places de pàrquing, no els
va dir que a la llarga haurien de pagar un dret de pas. Resulta que potser ho va fer
malament el promotor, però ara resulta que l'Ajuntament per poder negociar tot això
haurem de pagar uns 5.000 euros cada any per aquest dret de pas.
Respon l’Alcalde. El que pagarà l'Ajuntament, que sí que està a l'entorn d'aquests
5.000 euros és en relació a la voluntat de l'Ajuntament que els cotxes passin per dintre
de l'aparcament. És a dir que la discussió estava en que els propietaris diuen: això és
d'interès de la ciutat que vol que nosaltres no passem pel mig del Firal. I és veritat la
voluntat d'aquest Ajuntament –ja repetidament, hi han regulacions del 2004, o del
2000, abans –. és que els cotxes no passin pel Firal, que el Firal sigui una zona
peatonal, purament amb un vial de serveis. Això està reflectit en el projecte i així és.
Per tant una certa responsabilitat que l'Ajuntament exigeix que els cotxes no surtin ni
per aquesta rampa –que no pot ser– ni a través de l'edifici que s'està fent al costat que
sí que és possible, i que després hagin de travessar pel carrer de Sant Ferriol que és
absolutament peatonal; doncs sí que hi ha una part que d'alguna manera crec que ha
d'assumir l'Ajuntament és per responsabilitat en aquesta obligació, que els posem a
determinats ciutadans que tenen una plaça d'aparcament.
Intervé la Sra. Descals. Era més en el sentit de dir que al final qui hi surt perdent és
l’Ajuntament. Pensàvem que potser la concessionària del Firal, ells no sortiran
repercutits en això perquè serem nosaltres que els hi donarem aquests diners.
Nosaltres aprovarem que això vagi a tràmit, tot això, però ens generava tots aquests
dubtes: que al final, els veïns s'han queixat, en això no m'hi posaré pas, però vull dir
que al final qui hi perdi no hauríem de ser nosaltres. No sé què passaria en un jutjat,
potser en el procés acabaria dient que l’Ajuntament no ha de pagar i han de pagar o
els propietaris, o els promotors dels altres pàrquings. Ho dic en aquest sentit, era una
reflexió que volia deixar aquí.
Intervé el Sr. Guix. Com hem manifestat altres vegades en aquest plenari, nosaltres el
PSC estem totalment d'acord amb aquesta operació. Pensem que és una operació de
ciutat molt important i que s'havia de fer ara perquè justament estem ara arreglant el
Firal i s’està a punt de construir un edifici de nova planta, en l’antic solar de la Plaça
Mercat provisional, per tant era el moment ara de fer-ho, perquè aquestes oportunitats
passen a les ciutats i després passa molt de temps abans que no es pugui tornar a
repetir. Per tant és una bona oportunitat que tenim a la ciutat i penso que sí que hem
de fer tots els esforços per poder-ho tirar endavant.
I volia agrair en tot cas aquí, la voluntat que hi ha hagut d’entesa amb els propietaris o
l'empresa que gestiona lla concessió de l'aparcament del Firalet i també el promotor
del nou edifici que s'ha de construir al solar de la Plaça Mercat provisional. Per tant a
aquestes persones també agrair-los aquesta disponibilitat que han tingut per treballar
en pro de la ciutat i una mica lamentar aquesta manca d'acord amb alguns propietaris
del pàrquing.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Ho celebro.
També remarcar la importància d’haver-se esmerçat en que això arribi a bon port,
perquè quan un fa una obra –també ho ha dit el Sr. Guix–d'aquesta envergadura
econòmica, i també de transformació d’un espai de la ciutat molt important, ja que la
fem, la fem no tant bé com puguem, sinó bé del tot. I em sembla que és molt important
que s'hagi fet totes aquestes negociacions. També és important, i valorem, que
l'Alcalde hagi valorat els drets i les obligacions de cadascú i la bona voluntat de
l'Ajuntament en el sentit que el més important és que es fes, perquè hi surtin guanyant
tots com a ciutat.
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Intervé l’Alcalde. Només insistir a la Sra. Descals. L’opinió dels usuaris era que això
només és interès de la ciutat i per tant ha de pagar el cent per cent l'Ajuntament.
L'opinió que acabo d’entendre que vostè em diu, és que això l'Ajuntament no tindria
perquè pagar-ho, i hauria de pagar-ho al cent per cent els ciutadans. Un jutge no sé
què pot decidir, espero que no hi arribem mai que decideixi un jutge; jo crec que hem
de buscar un acord. I a mi em sembla que en la conjunció de les dues coses, és a dir:
que una part important de l'interès de la ciutat, el fet de peatonalitzar el Firal, i per tant
a mi em sembla just valorar un 50 per cent; i si hagués estat un 60% o un 40%, jo
també entenia que més o menys serien coses que serien justes. Però jo crec que
també els usuaris han d'entendre que tindran tota una sèrie de millores pel fet de sortir
pel Firalet, és a dir: per les festes del Tura hi ha molta gent que no pot arribar fins allà
o per a la Fira de l’u de maig o cada dilluns, no poden acabar d'entrar i podran fer-ho;
tindran vigilància; serà un pàrquing modern, tindran un sistema de barreres que els
controlarà i els hi regularà l'accés; tenen tota una sèrie de millores que són les que
generen la despesa: és a dir, des d'assegurances fins a mesures d'incendis, hi ha tota
una sèrie de despeses que crec que és lògic que ells n’assumeixin almenys una part.
És veritat que és l'Ajuntament qui apreta perquè passin per aquí, però després ells
també aconsegueixen tota una sèrie millores i per tant entenc que han de pagar.
Aquest acord a què hem acabat d'arribar que l'Ajuntament hi posa un 50% i l’altre 50%
es reparteix; avanço coses que encara no estan signades i ja em va passar una
vegada, però hi tornaré, però ja diuen que l'home és l'únic que ensopega dues
vegades a la mateixa pedra. Una part va per als usuaris l'altra part va per les
empreses que estan fent la venda de places i de la construcció. Una part la paguen
ells, una part la paguen els usuaris, jo crec que és una part molt mínima i en
comparació amb altres concessions d'aparcaments que hi ha aquí a la ciutat d'Olot,
continua essent molt mínima, no sé per què hem hagut de discutir fins a l'extrem que
hem hagut de discutir amb els usuaris, perquè em penso que al final els hi resulta a 24
euros l'any. Estem discutint 24 euros l'any de despeses que els hi representaran una
gran millora també a ells.
I l'Ajuntament crec que també ens hi havíem de posar, entenem que no hem hagut de
pagar res de la construcció del túnel, l’Ajuntament no hi ha hagut de posar res, les
obres del Firal no tenen no tenen res a veure amb l’aparcament excepte que hem de
treballar són al mateix terreny i ara ens corre una certa pressa. Però l'Ajuntament sí
que té la voluntat aquesta de treure els cotxes, que així com en un moment s'havia
plantejat passar pel carrer dels Dolors, no ens sembla lògic fer passar cent cotxes pel
carrer dels Dolors amb tanta freqüència. O per exemple com em deia un veí l'altre dia
que ens vam reunir: escolti és que jo cada vegada que surto, n’estic molt content
d'això, perquè cada vegada que surto i he de passar pel carrer de Sant Ferriol,
especialment en hores que està molt transitat, pateixo molt perquè hi ha gent. Perquè
estem en una zona peatonal que és el que volem que tota aquesta zona es dinamitzi.
Aquesta és l'explicació i espero que en el proper Ple ja tinguem tot l'escrit amb totes
les condicions del que ara hem anat parlant.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Intervé l’Alcalde. Els ho agraeixo molt perquè crec que també és molt important
aquesta unanimitat de cara a que també els usuaris entenguin la postura de
l'Ajuntament, que no és una dèria personal sinó que som tots els grups que estem
d'acord amb això perquè crec que és de sentit comú.
11.1. - DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE LA VOTACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Núm. de referència : X2018014829
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Núm. expedient: SG122018000002

Del 5 al 20 de maig de 2018 s’ha dut a terme la consulta dels pressupostos
participatius de 2018. Com a resultat del sorteig que es va dur a terme en el Ple de 23
de novembre de 2017, els veïns de la zona sud, corresponent als barris de Sant Roc,
Pequín, Bonavista, Les Fonts i Batet, majors de 16 anys, han pogut votar els projectes
que volien aplicar.
És per això que el President de la Comissió Informativa proposa al Ple, l’adopció
dels següents acords:
Donar compte que en el procés de pressupostos participatius de 2018, d’un total de
9.662 persones, n’han votat 772 (7,99%). Es van recollir 150 propostes inicials que es
van convertir en 50 accions de millora. Analitzades una a una les accions perquè
complissin els criteris del procés, es van concretar en 23 projectes que, després de la
validació tècnica, van fer que 15 accions arribessin a la votació. D’entre aquestes, les
guanyadores han estat les següents:
-

El circuit natural Moixina-Pla de Llacs (269 vots)
Jornades de la dona (261 vots)
Mobilitat sostenible: Olot amb bicicleta (254 vots)
Informació dels serveis públics als barris (240 vots)
Espai de trobada dinamitzat al parc del carrer Gòdua (191 vots)
Gegant de Sant Roc (188 vots)

39.915 €
5.000 €
39.499 €
5.300 €
6.454 €
6.400 €

Presenta la proposta el Sr. Coma. Com ja sabeu aquest diumenge ha finalitzat la
votació dels primers pressupostos participatius d'Olot. De les quinze propostes que
s'han portat a votació, les guanyadores han estat les següents: el circuit natural
Moixina Pla de Llacs amb 269 vots, Jornades de la dona amb 261 vots, Mobilitat
sostenible Olot amb bicicleta amb 254 vots, Informació dels serveis públics als barris
240 vots, Espai de trobada dinamitzat al parc del carrer Gòdua 191 vots, i per últim el
gegant de Sant Roc amb 188 vots.
Per tant a partir d'aquest moment l'Ajuntament porta els resultats de la votació al Ple i
iniciarem la tramitació per fer possibles, abans d'acabar l'any, les propostes escollides
per veïnes i veïns de Batet, Bonavista, Les Fonts, Pequín i Sant Roc. Han estat un
total de 772 persones, un 8% els que han votat aquests pressupostos participatius. Es
va obrir la votació el passat 5 de maig a les 8 del matí i es va tancar el diumenge 20 a
les 8 del vespre, 9.662 persones de 16 o més anys eren els que estaven cridades a
participar.
I per acabar l'agraïment a les persones que han votat, a les que han participat del
procés, han estat un total de 150 persones que han participat de les taules, 400 més
de les trobades realitzades amb associacions i veïns, i s'han fet entrevistes a 75
persones. També gràcies als dinamitzadors que han anat i s'han mantingut en tot
moment en contacte amb els barris.
És el primer any, estem satisfets de com ha anat, però tenim coses a millorar segur i
en general és un procés satisfactori del qual n'hem après tots en general.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres també valorem molt
positivament aquests pressupostos participatius, així com també la tasca de l'empresa
que ha fet aquest acompanyament en aquest procés. A Olot comencem a tenir ja un
cert pòsit participatiu: hi ha hagut vàries consultes –els correbou, la variant–, decisions
amb pressupostos –el dels joves–, la participació del PIAM de Sant Miquel i del nucli
antic, ara la dels barris; per tant des d'aquest punt de vista estem bastant satisfets.
Un dels reptes, tot i tenint en compte la participació que se sol donar també en altres
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ciutats, és bo aquest 8%, però a mi sembla que aquest és un repte que tenim,
d’incrementar la participació de la ciutadania i em penso que en aquest sentit cal
esmerçar-hi esforços. Com és conegut també, quan han parlat de participació, és
conegut que nosaltres defensem que volem arribar a uns pressupostos de
l'Ajuntament que siguin totalment participatius; sí que entenem que no podem arribarhi de cop, que cal fer un camí d'aprenentatge per part de tothom, em sembla que
estem en aquest camí, però l'objectiu hauria de ser que els ciutadans i ciutadanes de
la nostra ciutat, no sols votin cada quatre anys, sinó que puguin decidir què volen que
es faci la ciutat amb els seus recursos. I com deia el regidor, entenem que quan
s'acabi aquest procés participatiu a tots els barris d'Olot, haurem de fer un cert balanç,
de veure una mica com ha anat, quines coses han anat més bé i quines no, també per
corregir les coses que es poden millorar i evidentment plantejar-nos nous reptes per
anar incrementant la participació de la ciutadania.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Agafant una mica el relleu
del que diu el company, nosaltres sí que valorem aquesta experiència com un exercici
més de participació ciutadana, que de fet ens estem poc a poc acostumant cada
vegada més perquè és veritat que és un exercici que s'ha d'anar com entrenant, com
un training, podríem dir.
Però és veritat que nosaltres no els entenem com uns autèntics pressupostos
participatius, sinó que podrien ser projectes, propostes de projectes participatius i amb
uns resultats, unes votacions que ens ha comentat el regidor. Creiem que les
decisions transcendentals han d'estar sempre preses des del coneixement, des de la
transparència –com comentava el Síndic–, des de la màxima difusió, des de la màxima
participació i d'una participació directa. Tan de bo que aquests pressupostos
participatius i aquest aprenentatge ens porti a la llarga a uns autèntics pressupostos
participatius, que vol dir que no tenim uns diners per fer unes accions, sinó que
puguem, des dels barris –des d’aquests petits nuclis que podrien ser com petites
ciutats– decidir on van els diners de les arques municipals. Ens sembla que aquest és
l'exercici autèntic d'uns pressupostos participatius, participats per tothom i des de la
base, des dels barris.
En tot cas també l'altre element a entrenar és la participació, fer-la necessària i que els
percentatges siguin molt més alts. Però en tot cas també volem felicitar la feina que
s'ha fet des de Resilience Earth, Ekona, Arriant, en Marc Planagumà i tot l'equip que
hi ha participat així com la gent que activament hi ha estat participant.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. En tot cas també afegir-me a
aquestes seves intervencions que han tingut els companys, i també al regidor agrair la
feina que ha fet.
Però més enllà de la participació, que també és important en aquests pressupostos, el
que és important, jo penso, és el debat que s'ha generat, el debat que hi ha hagut en
els diferents fòrums de discussió de les propostes i això vol dir que es parla de la ciutat
i parlar de la ciutat bol dir que és estimar la ciutat. I per tant penso que les coses
positives que té aquest mecanisme dels pressupostos en aquest cas és això: és parlar
de la ciutat, discutir sobre la ciutat, discutir sobre aquestes propostes que poden
millorar la ciutat entre tots. Per tant també ens n’alegrem que un parell de propostes
que han estat les més votades siguin aquesta via verda que de vegades hem
reivindicat en el plenari; aquesta via verda que ha d’anar des de can Nic fins a la
Moixina perquè la gent pugui passejar, anar amb bicicleta, etcètera, i l’altra és els
carrils bici que també han tingut molta votació, per tant són aspectes que els ciutadans
valoren per la ciutat i ens n’alegrem.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres voldríem
fer una petita valoració d’aquests primers pressupostos participatius, basant-nos en
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tres aspectes:
- El primer, que valorem més positivament és el de la participació. Entenem que
150 propostes és un bon nombre, vol dir els ciutadans d'Olot, quan se’ls ha
ofert de participar, i participar vol dir tenir idees i opinions i debatre, em sembla
que això ho hem de valorar molt i molt positivament. Sobretot, primer per
escoltar-los i també per tenir el seu coneixement a peu de carrer. Nosaltres que
vivim a Olot com a col·lectiu general, jo penso que és una cosa molt important i
aquest aspecte sí que la resposta la valorem, com dèiem, molt positivament. I
jo òbviament entenc també que hi ha una voluntat de poder participar i
col·laborar i opinar del barri i de la ciutat.
- El segon tema, que és el tema de la votació, que nosaltres en diem més
validació perquè entenem que la participació és més pensar els projectes i
reflexionar. És veritat que ja ho vàrem comentar una miqueta, que comparat
amb la votació dels correbous, la del Firal i aquesta, és en percentatges la més
baixa. Em penso que és un tema, i també el regidor va fer la reflexió, si es pot
esmerçar que aquesta part de validació, quanta més gent la validi, jo penso
que també més valora la decisió de la gent que ha votat, i com més elevat sigui
el percentatge penso que justifica més.
- I llavors tots els grups han fet referència al pressupost que s'hi havia dedicat.
Nosaltres entenem que més que tot o res, o una part, nosaltres entenem que el
que hem de fer amb aquestes propostes que han fet els veïns és mirar com en
el fons en el pressupost d'un any o d'un altre, depèn de la grandària, es poden
adaptar al dia a dia de la ciutat que ens sembla que és el que es fa igualment
amb els tècnics o les regidories, i em penso que tindria més sentit és integrarho en l’any o en el període que l'equip de govern decidís.
- I llavors per acabar nosaltres, ens agrada molt el Pla de llacs o el tema de les
dones, però sempre que surt una partida relacionada amb el tema de la
bicicleta, nosaltres l'hem esmentat alguna vegada i hem demanat alguna
partida, i els veïns d’aquests barris també pensen com nosaltres i també ens
alegrem que hi hagi aquesta partida concreta.
Intervé el Sr. Coma. A nivell del que deien de l'experiència d'aquests primers
pressupostos, i que el percentatge és més baix comparat amb altres consultes, una
cosa és contestar sí o no, o un projecte concret, i l'altra és que la gent hagi de fer
l'exercici; també va relacionat amb el que deien que la gent s’ha d’entrenar una mica a
fer participació. És un projecte de mesos i no és el mateix que ja tinguis el treball fet i
hagin de dir sí o no. D’aquí ve una mica potser que el percentatge sigui més baix, però
esperem que vagi creixent.
Intervé l’Alcalde. Jo només vull afegir la felicitació, perquè crec que no ha estat només
una votació, sinó que ha estat tota la feina prèvia; jo estic d'acord que la feina prèvia
que s'ha fet amb les escoles, amb les associacions de veïns, en les reunions, la gent
que ho ha estat portant, ho ha estat portant molt i molt bé. I per tant felicitar a tot
l'equip que ha estat fent aquest tema de pressupostos participatius, també els
regidors que hi han estat treballant –la Sra. Montse Torras, el Sr. Josep Maria coma–,
crec que han fet una molt bona feina i per tant felicitar-los.
I llavors i posar en valor aquest 8%, sobretot si és per comparació amb altres ciutats,
on les votacions dels pressupostos participatius en relació a aquest tipus de
pressupostos participatius està a l'1% o al 2% de ciutats del nostre entorn; un 8% està
bé, jo espero que cada any això vagi pujant, ho vàrem demanar, tant de bo la gent dels
barris vegi la importància que puguin decidir en aquests projectes i veiem que és el
que hi podem anar aportant cada any.
El Ple es dóna per assabentat.
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12.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 PLE MAIG 2018
Núm. de referència : X2018007376
Núm. expedient: CPG32018000002

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

20.000,00
30.000,00

TOTAL APLICACIONS DE FONS

50.000,00

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

20.000,00
30.000,00

TOTAL ORIGENS DE FONS

50.000,00

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent,
cas que aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà
definitivament aprovada
Operació

Referència

Tipus
Despeses

Partida
99999

Import
50000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100

CC2
001

CC3
001

CC4
001

CC5
000

CC6
000

Presenta la proposta la Sra. Torras. Proposem a petició dels tècnics gestors, aquesta
modificació de crèdit per un total de 50.000€. L’origen son dues partides genèriques
del pressupost d’ordinari de les àrees d’Habitatge i de Brigada, que destinem a
partides d’inversió dins les mateixes àrees donant-los així un destí molt més específic.
Passaré a comentar-les totes dues, tot hi que particularment ja ho hem parlat
prèviament:
- Brigada té una partida d’ordinari en el pressupost, de material tècnic de
190.000 €, es una partida genèrica per poder fer les actuacions necessàries
que es presentin durant l’any. Ara mateix cal fer una renovació dels
equipaments de les vies públiques per un import de 20.000 €, per això
traspassaríem aquesta quantitat al capítol VI d’inversió.
- El segon punt es traspassar 30.000 € d’una partida d’habitatge d’ordinari a una
partida d’habitatge d’inversió, per poder tornar a treure convocatòria de
subvencions per a la rehabilitació de façanes. Tenen tots vostès un informe
elaborat per la tècnica d’Habitatge explicant que no és una modificació de
destinació ni de quantitat, és únicament a efectes de gestió comptable. En el
pressupost aprovat per al 2018, ja es va preveure aquesta quantitat per
destinar-la a l’ajut de façanes, però no específicament, era un ajut continuista
que podran comprovar el 2016 va ser de 25.127,43 € i el 2017 de 21.150,35 € i
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que es varen fer amb càrrec a la mateixa partida inicial de Subvencions
habitatge, capítol IV. Des d’intervenció ens comuniquen que el correcte es
passar prèviament aquesta quantitat al capítol VII, ja que si bé es una
subvenció la finalitat de la mateixa es per fer una inversió, d’aquesta manera
queda el pressupost molt més clar i més correcte, tal com ha de ser.
Les condicions de les façanes afecta no només a la percepció de la ciutadania, sinó
també a la seguretat i al paisatge urbá. En el PIAM del Nucli Antic aprovat amb
consens per tots vostès, s’estableix un Pla d’Ajudes a la Conservació i Rehabilitació de
façanes. Considerem que amb aquesta convocatòria estem fent també política
d’habitatge: hem pogut comprovar que majoritàriament els propietaris que demanen
les ajudes prèviament han rehabilitat la vivenda per poder-la posar a lloguer. Aquest
aspecte es té en compte des de l’Oficina d’habitatge i es prioritza a l’hora de concedir
aquestes subvencions.
Es per tot això que demanem poder aprovar aquesta modificació de crèdit.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Agraïm l’explicació, però no
tant la del Ple sinó la que prèviament ens ha donat la regidora i que ha estat molt
aclaridora, i que almenys en el meu cas modificaré el sentit del vot que vaig tenir en el
ple anterior. Per tant amb aquesta modificació de crèdit com a l'anterior. I ho agraeixo
doblement, perquè així li vaig expressar a ella, sap que Olot en Comú, un regidor, no
som en cap sentit decisius per fer-li aprovar aquests punts, però en canvi no sols ha
tingut l'amabilitat de fer les explicacions corresponents, sinó que ha esmerçat temps i
esforç en explicar-ho, i nosaltres, amb aquests aclariments que ens ha pogut donar,
tant aquesta modificació de crèdit com la que segueix, li votarem favorablement.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. A nosaltres la
senyora regidora ens va explicar que era un tema més de forma, entenem. Tot i així
ens abstindrem. Però tot i així seguim dient, ara aquí, que queda en l’acta les vegades
que faci falta, que el que no pot ser és que Habitatge tingui només aquests diners, i
que ja sé que és un tema de pressupost, però el que no pot ser és que quan tenim
pisos que són de l'Ajuntament, de propietat de l'Ajuntament els adjudiquem a famílies,
els donem en un estat que no és digne. Per tant com a Habitatge s'ha de començar a
plantejar de destinar-hi més diners per pintar aquests pisos, per donar-los una mica
més en condicions. I per tant ens abstindrem.
Intervé el Sr. Jaume Mir, en representació del grup municipal PSC. Com ja han dit els
companys que m'han precedit, aquesta és una moció que ve del darrer ple, que no es
va aprovar, entenc, per potser manca d'informació, perquè no es tenia tota la
informació sobre la taula a l'entorn de l'origen del fons que es destinaven, sobretot a la
part de pintar façanes. Jo crec que l’informe de l'Oficina d'Habitatge és molt aclaridor,
queda molt clar que això no ha d’afectar en absolut pel que fa a la rehabilitació
d'habitatges, sinó que simplement és una qüestió purament comptable, i des del nostre
grup sempre hem valorat molt aquesta subvenció, l'aportació de millorar la façana és a
la ciutat, perquè penso que això també dóna un aire renovat i millor de la nostra ciutat.
Per tant amb la voluntat que això tiri endavant i com que les modificacions de crèdit
sempre formen part de la manera de fer de l'equip de govern, nosaltres ens
abstindrem, sabem que la nostra abstenció permetrà que això pugui prosperar i pugui
fer la subvenció de pintar façanes.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres des
d’ERC, tal com ja vàrem explicar al darrer Ple, entenem que tenint en compte la
problemàtica d'habitatges buits que té la ciutat, hauríem –o nosaltres almenys ho
faríem així– de prioritzar tots els diners en aquest sentit. Així que nosaltres entendríem
que hi hagués una partida petita dedicada per temes de seguretat per les façanes,
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però ens sembla que 30.000 euros, en aquest cas, els prioritzaríem per arreglar primer
l'interior que no l'exterior.
Nosaltres mantenim la nostra postura, i tot i que en vàrem parlar amb la regidora i
vàrem escoltar-ho tot, hi votarem en contra.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 1 OeC),
5 vots en contra (ERC) i 6 abstencions (3 PSC, 3 CUP).
13.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3
Núm. de referència : X2018014690
Núm. expedient: CPG32018000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Modificar el Pressupost municipal vigent en funció dels següents orígens i
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors
corresponents:
APLICACIONS DE FONS:
Ordinari ( transferència de crèdit)
18.400.334.480067
18.400.334.480068
18.400.334.480069
18.400.334.480070
18.400.334.480071
18.400.334.480072
18.400.334.480073
18.400.334.480074
18.400.334.480075
18.400.334.480076
18.400.334.480077
18.500.320.410000
18.130.920.202000
18.160.925.227997

Subv. Agrupació Naturalista Garrotxa
Subv. Arteràpia
Subv. Assoc. De ioga Shanti Nilaya
Subv. Escola Art Olot
Subv. Esplais de la Garrotxa
Subv. Inst. Història Natural
Subv. Orfeó Popular Olotí
Subv. Penya Almogàvers
Subv. Penya Carnavalesca
Subv. Àmbit Sant Lluc
Subv. Units pel cavall
Institut Municipal Ensenyament i Jov.
Lloguers
Programes actuacions cíviques

1.500.00
1.200,00
400,00
1.000,00
785,00
700.00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.015,00
400,00
6.856,00
6.388,80
3.000,00

Inversions (transferència de crèdit)
18.140.160.61908

Actuacions Clavegueram

TOTAL APLICACIONS DE FONS

25.473.42
56.718,22

ORIGENS DE FONS:
Ordinari (transferència de crèdit)
18.180.132.16000
18.100.326.480036
18.141.160.210002

Assegurances socials seguretat
Subvenció UNED
Clavegueram i sanejament

TOTAL ORÍGENS DE FONS

30.444,80
800,00
25.473,42
56.718,22

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent,
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cas que aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà
definitivament aprovada.
Operació
0

Referència

Tipus
Despeses

Partida
99999

Import
56718.22

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Presenta la proposta la Sra. Torras. Proposem una modificació de crèdit per un total
de 56.718,22€. Comentarem les diferents partides en base a les propostes informades
pels tècnics gestors corresponents:
- Des de l’Àrea d’infraestructura i Obra Pública es proposa traspassar de la
partida d’ordinari Clavegueram i Sanejament l’import de 25.473,42€ a la partida
d’inversió “Actuacions Clavegueram” per poder fer una ampliació de cabal en el
col·lector que recull les aigües en el carrer dels Sastres, vistes les queixes
provinents dels veïns del nucli antic.
- Des de l’Àrea de Cultura es proposa concedir subvencions a entitats per un
import total de 15.000€, que són les següents: Agrupació Naturalista Garrotxa
1.500€, Arteràpia 1.200€, Associació de ioga Shanti Nilaya 400€, Escola d’Art
1.000€, Esplais de la Garrotxa 785€, Institut d’Història Natural 700€, Orfeó
Popular Olotí 5.000€, Penya Almogàvers 1.000€, Penya Carnavalesca 1.000€,
Àmbit Sant Lluc 2.015€, Units pel Cavall 400€.
- Traspassaríem també a l’Institut Municipal d’Ensenyament i Joventut la
quantitat de 6.856€ per poder realitzar els cursos de perruqueria, que a
diferència dels cursos de mecànica que es fan des de la UEC, no estan
subvencionats.
- Un altre punt es incrementar en 6.388,80€ la partida destinada als
arrendaments per poder atendre dues necessitats: la primera posar el quadre
elèctric de la plaça Major en un local del carrer Carnisseries, la segona donar
resposta a la demanda de l’associació de veïns i entitats de Pequin en la
necessitat que tenen de trobar un local més gran per poder dur a terme les
seves activitats; ara mateix estan en un local molt petit i tenen falta d’espai.
Valorem molt positivament les iniciatives d’aquestes entitats i associació
renovada amb gent jove, amb molta empenta i amb ganes de treballar i
entenem que amb aquesta iniciativa donem resposta a una zona de la ciutat on
hi viu molta gent con es la zona del barri de Pequin i Sant Roc .També volem
assegurar-nos que sigui un local prou gran per més endavant passar a ser el
tercer espai socieducatiu de la ciutat, juntament amb el Larai i el Garbuix, en
compliment al nostre Pla de Govern.
- I per últim a la partida de Programes Actuacions Cíviques posaríem 3.000€ per
ajudar als veïns del Nucli Antic amb la gallarda de la Festa Major.
L’origen dels fons son: Assegurances socials seguretat 30.444,80€, Subvenció de la
UNED 800€ –estava pressupostada en 9.000€ i al final ha estat com l’any passat de
8.200€– i la que ja hem comentat al principi, que és Clavagueram i Sanejament
25.473,42€.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com he explicat abans votaré
favorablement aquesta modificació de crèdit també. Hi ha dos aspectes que, almenys
per a nosaltres, són els més rellevants: un és el curs que es farà i l'altre aquest nou
espai per a l'Associació de Veïns de Pequín, que s'ha de convertir també en aquest
tercer espai socioeducatiu. L'única pega que posaríem en aquest espai socioeducatiu
és la ubicació: està ben bé al costat d'una carretera o carrer de molt alt trànsit, per tant
segurament no és el millor lloc per ubicar una activitat d'aquest tipus. És cert que quan
hem demanat a l'equip de govern que ens ho explicaven, també enteníem aquest punt
que era així, però malgrat els esforços que han fet de trobar un espai en un lloc
diferent, fins al moment no ha estat possible. No sé si abans ben bé ubicar l'espai
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socioeducatiu encara hi ha un cert marge de temps per intentar veure si s'acaba
trobant o no aquest espai, perquè seria potser l’única pega que tindríem, quant a la
ubicació d'aquest espai.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres ens
afegiríem també a aquest dubte de té el company de la ubicació exacta, però també
entenem que potser és el local que ens ha sortit i que podem assumir el seu cost.
Per altra banda, pel que fa a les subvencions les entitats voldríem plantejar-los els
nostres dubtes: no sabem si són les subvencions ordinàries que es demanen cada any
o són subvencions que s'han demanat de forma extraordinària, si formen part del
procés o no; el regidor Sr. Berga ja sap la meva vinculació a entitats, si forma part del
procés ordinari o no.
I després l'altre també: els 6.000 euros per al curs de perruqueria no sé si era una
cosa que també ha aparegut i no va ser possible posar-lo en el pressupost anual o hi
ha hagut un canvi en el pressupost i es necessiten més diners. Teníem aquests dubtes
de cara al nostre vot.
Intervé el Sr. Jaume Mir en representació del grup municipal PSC. Una mica repetiré el
que ja han dit els companys. En el tema de subvencions a entitats evidentment se’ls
ha de donar el que necessitin. El dubte és aquest també: és a més a més de les
subvencions que ja hi ha en el pla de subvencions habitual, o ens n’havíem descuidat?
Entenem que la UEC de perruqueria és un tema que va sortint cada any i que hem
d'anar atenent en la mesura que això se'ns posa sobre la taula, per tant veiem
absolutament raonable fer aquesta aportació per poder donar continuïtat a aquest
servei de la UEC de perruqueria.
I pel que fa al lloguer, una mica també en la línia que deien els companys: veiem
absolutament raonable i per donar suport el fet que l'associació de veïns vulgui tenir un
espai amb cara i ulls i amb millors condicions perquè puguin fer la seva feina en el
barri i també l'espai socioeducatiu de la zona, perquè també ens consta que a la zona
d’on estem parlant, és un espai socioeducatiu que està reclamat per la comunitat
educativa i que segurament donaria un servei important a la zona. També posem en
dubte el local que ha sortit sobre la taula i que no està en aquesta modificació de
crèdit, però sí que s'està parlant d'un local en un lloc concret de la carretera Santa
Coloma i per tant amb dificultats segurament per portar a terme amb normalitat
aquestes activitats que s'estan proposant. Jo demanaria si fos possible que es
replantegi la qüestió del local, també ens sembla molt car el lloguer que s'està
demanant, estem sumant molts lloguers que ja tenim compromesos, un lloguer més,
no sé si de 1.800 o 1.000 euros l'any, que això són diners. També pensar que a la
zona potser hi ha altres coses que podríem mirar: hi ha una casa al carrer Toledo que
és municipal que igual podria tenir alguna possibilitat; tenim l'Estació que hi tenim
l'Escola d'adults però que potser també en algun moment ens hem de plantejar que
l'Escola d'adults pugui anar en algun altre espai de la ciutat i aquell local podria servir.
Per tant tenim coses que poden entrar en joc, potser no de manera immediata, però sí
de cara a un futur, per tenir-les en compte per cobrir aquestes necessitats. Ens sembla
que si hi ha aquest compromís, que entenc que hi serà, de poder parlar d’aquesta
ubicació, des del nostre grup en principi també donarem la possibilitat que aquesta
proposta prosperi amb la nostra abstenció.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Referent a les
subvencions de Cultura com la Sra. Torras ens explicarà, entenem que són ordinàries i
cap problema.
Sobre el tema que tots parlem més, d'aquest nou espai, nosaltres considerem que és
una bona notícia que primer l'Associació de Veïns de Pequín tingui ganes, la majoria
dels regidors d'Esquerra som del barri de Pequín, o sigui que ens sentim implicats i
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considerem que és una gran notícia també que aquest espai sigui un espai
socioeducatiu, ens sembla que són espais que lluiten contra la desigualtat i que són
polítiques que cada cop hi hem d'apostar més –i apostar-hi vol dir posar-hi diners– i
per això nosaltres hi estem totalment d'acord. Amb això no serem originals i
coincidirem amb la resta de grups que a nosaltres la ubicació –i entenem que està fet
amb tota la voluntat del món– no ens fa el pes, i ens agradaria que fos com a mínim
provisional, i quan sigui possible buscar una ubicació millor.
Nosaltres hi votarem a favor.
Intervé la Sra. Torras. En quant a la ubicació del local que sembla que és un tema que
ha sortit per part de tots els grups, aquesta ubicació ha estat proposada per
l'associació de veïns després d'haver-ne vist molts i d’haver buscat molt, ells són els
que ens han indicat que semblava que aquest era el local que els hi convindria i que
podria donar resposta a les seves necessitats. De totes maneres, nosaltres no el tenim
tancat aquest tema, recollim totes aquests suggeriments i vull dir que ho tornarem a
valorar.
En quant al tema dels cursos de perruqueria que ha comentat, nosaltres quan fem el
pressupost al mes d'octubre, encara no sabem, en aquell moment a veure si s'hi
apuntarà ningú a aquests cursos. Llavors van estar una mica en dubte de si es farien o
si no es farien. En tractar-se d'una quantitat que no és molt elevada vàrem pensar que
si s'havien de fer ja trobaríem una solució i els hi posarem, i ha estat ara el moment.
I en quant a les subvencions, és un tema que ara s'ha pogut regularitzar. No són
subvencions que han sorgit ara així com un bolet, noves, sinó que eren unes
subvencions que nosaltres teníem aquí intentant solucionar perquè els explicaré el que
va passar: nosaltres quan vàrem fer el pressupost, tenim una subvenció que és dóna
cada dos anys a Olot Fotografia que és una subvenció de 15.000 euros, és biennal, es
fa cada dos anys; llavors la quantitat és aquesta, l'any que no es fa hem de posar
1.500 euros que correspon a unes beques. Llavors què va passar? En fer el
pressupost erròniament pel 2018 es va agafar el mateix import que eren 1.500 euros
perquè les subvencions no es varen apujar, es va donar la mateixa subvenció a
tothom, pensant que aquella era la subvenció que corresponia i era l'any que era la
Biennal que corresponien 15.000 euros. Llavors aquest tema es va haver de resoldre
en aquell moment, el vàrem resoldre, i com que aquestes altres podien esperar, doncs
el moment que hem pogut regularitzar-ho, per això ho hem fet. Em penso que els he
contestat tot.
Intervé el Sr. Berga. Jo voldria afegir una cosa molt breument, per no crear una
expectativa que després no es vegi resolta: aquest local que estem parlant de
l’avinguda Santa Coloma, d’entrada serà per a usos veïnals, és a dir, és l’associació
de veïns la que en aquest moment només té un petit local a l’antiga estació del tren
d’Olot, local on purament s’hi poden arribar a reunir set o vuit veïns asseguts però
poca cosa més, no s’hi pot arribar a fer cap activitat. I com ha explicat la regidora, són
ells mateixos que han buscat la possibilitat de tenir un local més gran, una mica
semblant en capacitat al que tenen a Bonavista, o el que tenen a Sant Roc, o el que
tenen a altres barris.
I quan estem parlant d’un espai socioeducatiu, estem parlant d’un espai on com a
Ajuntament, des de qualsevol servei, en un moment determinat tinguem un local a la
zona on fer activitat. Però un espai socioeducatiu, si ens ho agafem al peu del lletra,
està parlant de tenir-hi educadors, i en aquest moment no els tenim els educadors. Vull
que quedi molt clar això, és a dir, aquests educadors no estan en el pressupost de
2018, en tot cas estem posant la llavor de tenir l’espai per poder-ho fer més endavant,
en el futur. El cost d’un espai socioeducatiu no són els 10.000 euros de lloguer, és el
cost dels educadors que necessites per conduir aquell espai; això ho tenim a Sant
Miquel, ho tenim en aquests moments al Garbuix en el nucli antic, però el que voldríem
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en el futur és tenir-ho en aquesta altra part de la ciutat, que és important tenir-lo, ho ha
explicat molt bé també el regidor, que a més a més és professor de l’IES Bosc de la
Coma i pot deixar constància que sovint ens arriba aquesta demanda, no només de
l’institut, ens arriba de diversos llocs. Però aquest 2018 no funcionarà aquest espai
socioeducatiu, ho voldria deixar ben clar, que tothom ho tingui ben assumit perquè no
hi hagi malentesos.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (9
PdeCAT - DC, 5 ERC, 1 OeC), i 6 abstencions (3 PSC, 3 CUP).
14.1. - APROVAR LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC PER A
INVERSIONS ( EX. 2018 )
Núm. de referència : X2018014700
Núm. expedient: CPG72018000001

Una vegada estudiades les propostes per a formalitzar una operació de préstec a llarg
termini que permeti finançar part de les inversions previstes en el pressupost de 2018,
presentades per: Banc de Sabadell, BBVA i Caixabank, per un import de: 1.100.000,00
euros.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Contractar una operació de préstec amb el Banc de Sabadell amb les següents
condicions:
Import nominal:
Carència:
Termini d’amortització:
Condicions econòmiques:
Tipus d’interès fix:
Sense comissions

1.100,000,00 euros
Fins 31.12.2019
10 anys a partir de la finalització de la carència
0,77 % amb quotes trimestrals

- Signatura davant Secretari de l’Ajuntament d’Olot.
- Domiciliació irrevocable de la part proporcional a la quota Cirbe de la participació
municipal en els tributs de l’Estat.
2n.) Comunicar la contractació d’aquesta operació a la Direcció General de Política
Financera de la Generaliltat de Catalunya, segons fixa la normativa vigent.
Operació
0

Referència

Tipus
Despeses

Partida
99999

Import
1100000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100

CC2
001

CC3
001

CC4
001

CC5
000

Presenta la proposta la Sra. Torras, en nom de l’equip de govern. Una vegada
estudiades les propostes per formalitzar una operació de préstec a llarg termini
presentades per Banc Sabadell, BBVA i Caixabank per un import d’un milió cent mil
euros per poder finançar part de les inversions previstes en el pressupost del 2018,
des de Serveis Econòmics es proposa contractar la del Banc de Sabadell a un tipus
d’interès fix del 0,77 a deu anys, amb una carència fins al 31 de desembre del 2019 i
sense cap tipus de comissions.
Les inversions aprovades en el pressupost que podrem atendre amb aquesta operació
són les següents: remodelació del Firal, la part que correspongui, Plaça del Mig,
Coworking, actuacions al riu, el PIAM del nucli antic i el PIAM de Sant Miquel.
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CC6
000

En la contractació d’aquesta operació, situarem l’endeutament d’aquest Ajuntament a
31 de desembre d’aquest any, en 17.863.092,36 euros i baixarem el nostre rati fins al
59,50 per cent, ja que amortitzem 1.808.000 euros i en demanem 1.100.000. És bo fer
la comparativa amb l’any 2009, on l’endeutament era de 28.540.000 euros i el rati
d’endeutament era del 105,41 per cent. En nou anys hem de tenir en compte que s’ha
rebaixat el deute en 11.000.000 milions d’euros.
Amb totes aquestes dades demanaríem l’aprovació per poder fer aquesta operació.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. En quant a les condicions
tècniques del préstec no les discutiré, semblen bones vistes les que ofereix el mercat,
en tot cas si que m’interessen més, a què es dediquen aquests diners i bàsicament els
imports més importants són pel PIAM de Sant Miquel, el del Nucli Antic, el Firal, l’espai
de coworking. Aquests conceptes una mica ja engloben la major part dels imports
d’aquest nou préstec i nou préstec perquè com vostè ha dit, rebaixa una mica o
cancel·lar-ne un altre que ja teníem. En aquest sentit tot i que amb els pressupostos és
ben conegut que no els hi voto a favor perquè hi ha discrepàncies de fons, una d’elles i
tornaré a reiterar-me és lo de la piscina i lo de la tarifació social, que em sembla que
són dos aspectes que sí o sí a aquest Ajuntament hi hem de poder arribar, però
malgrat això, i que compto ensortir-me amb aquests dos punts més tard o d’hora, li
votaré favorablement la proposta.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres per ser
coherents amb les altres votacions en aquest cas ens abstindrem. El que sí que volem
recordar i fer com un anunci és que recordem que hi ha una banca ètica.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Entenem que aquest crèdit
és per fer front a inversions que ja tenim en el pressupost, com que el pressupost el
varem fer conjuntament i em sembla que el varem aprovar, doncs també aprovarem el
crèdit.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Bé, nosaltres saben que
no és el nostre pressupost, que no els hem fet nosaltres aquests pressupostos, però
tal com ens varem comprometre quan vostès van trencar amb els seus socis de
govern, nosaltres som fidels als pactes i en els grans projectes de ciutat nosaltres
varem dir que donaríem suport i per nosaltres una manera de donar suport és
l’abstenció i així ho farem.
Intervé l’Alcalde. Els hi agraeixo doblement per l’abstenció però també per tornar a
recordar aquest compromís que en algun moment jo personalment havia tingut algun
dubte.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC,
1 OeC) i 8 abstencions (5 ERC, 3 CUP).
15.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMELO CORRESPONENTS A LA
GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL
Núm. de referència : X2018014610
Núm. expedient: CPG62018000004

Vist que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestionarà directament la piscina
municipal durant l’estiu del 2018.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
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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 no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no 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.- Aprovar els preus públics corresponents a la gestió de la piscina municipal
durant l’estiu de 2018.
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’esports i Lleure
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades.
La Sra. Torras presenta conjuntament les propostes 15.1 i 15.2, en nom de l’equip de
govern. Portaríem a aprovació els preus públics de l'IMELO corresponents a la gestió
de la piscina municipal per l’estiu del 2018. També portaríem a aprovació els preus
públics de l'IMCO corresponents a la programació d’arts escèniques de juny a
setembre del 2018. Donat que aquests preus no cobreixen el cost del servei,
l'Ajuntament assumeix a través dels dos instituts el dèficit que produeixen les activitats
proposades.
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Jo els diré el que els dic
sempre, sobre el tema de preus m’abstindré fins que no tinguem tarifació social, tot i
que pugui considerar que els preus i les bonificacions que tenen certs col·lectiu serien
aprovables, però he fet una qüestió de principis amb la tarifació social i aquí estaré fins
que la tinguem.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres ens
abstindrem, tarificació progressiva, aquí tossuts cadascú amb el seu. Res, que de
moment l’estudi ja ens el van presentar l’altre dia, vull dir que sembla que estigui a
punt d’acabar, doncs esperarem a això i ens abstindrem.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres a les Juntes ja
varem manifestar el nostre suport en els preus, ens sembla raonable per tant els
aprovarem.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també hi
votarem a favor.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC).
15.2. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS A LA
PROGRAMACIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES DE JUNY A SETEMBRE 2018
Núm. de referència : X2018014618
Núm. expedient: CPG62018000006
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Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques
que es portaran a terme la temporada de JUNY A SETEMBRE 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 no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no 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.- Aprovar els preus públics corresponents al programa de les activitats d’Arts
escèniques que es portaran a terme la temporada de juny a setembre de 2018.
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el
dèficit que produeixen les activitats proposades.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC).
16.1. - MPOUM-43 SECTOR 4 SUD BATET.- Aprovació text refós de la modificació
puntual de POUM sector 4 sud Batet – La Vila. Zona d’infraestructures dels
serveis urbanístics. 5.1 Nou dipòsit municipal d’aigua
Núm. de referència : X2015022302
Núm. expedient: UPL12015000006

Vist que l’Ajuntament d’Olot ha aprovat els documents per a l’obtenció dels terenys
necessaris per a construir la zona d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la
clau 5.1 Nou dipòsit municipal d’aigua.
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 7 d’octubre de
2016, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal en el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per crear la
zona d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit municipal
d’aigua, supeditant la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot.
Vist que els mecanisme jurídics per a la obtenció dels terrenys es diferent al
contemplat en la memòria del text refós aprovat en el seu dia, correspon, a indicació
de la pròpia Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, modificar parcialment la
memòria de l’expedient citat, incorporant els mecanisme d’obtenció de sòl emprats.
Vist el text refós de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en
el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per crear la zona
d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit municipal
d’aigua, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de 2018.
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En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el text refós de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal en el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per
crear la zona d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit
municipal d’aigua, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de 2018 i que
incorpora les obtencions de sòl necessàries per a la construcció del nou dipòsit de
subministrament d’aigua potable a la ciutat.
SEGON.- TRAMETRE el present acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de
Girona i als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Gelis, en nom de l’equip de govern. Això fa referència, a
diferents plens hem anat aprovant unes cessions anticipades de terrenys en aquesta
zona per poder construir el nou dipòsit d’aigua, des dels Serveis Territorials
d'Urbanisme ens demanen que això ho fem amb un text refós, que no ho fem amb dos
textos diferents, inicialment havíem aprovat la cessió de la parcel·la pel dipòsit i
després els accessos al dipòsit, per tant el que fem ara és en un sol text enviar això a
Girona perquè es faci la seva publicació i es pugui fer efectiu.
També aprofitem perquè els dos tècnics que estaven nomenats per aquest pla parcial
de Batet-La Vila, que eren el senyor Llorenç Planella i la Sra. Anna Lòpez que ja no
estan a l'Ajuntament, els retirem d’aquest pla parcial i s’hi posa com a tècnic municipal
responsable la Sra. Carme Yeste, que és l'actual tècnica a l'àrea d'Urbanisme i això és
el que portaríem a aprovació.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement,
aquesta és una necessitat i ens han anat donant totes les explicacions i informació
corresponents en les reunions o en les comissions que ens hem reunit i al nostre
entendre s’ajusta també al que nosaltres pensem i en les necessitats que la ciutat té,
per tant votarem favorablement.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres llegint la
documentació, ara el senyor regidor em pot aclarir aquest dubte, el que havíem entès
també era que abans sortia la paraula expropiació i ara es canvia per conveni, perquè
entenc que el propietari d’aquell tros encara és el propietari i per això s’ha hagut de fer
aquest canvi i també pel que ens havien anat explicant, és que a la que canvií arribarà
un punt que com que aquest espai és un terreny urbanitzable, si no varem entendre
malament, a la llarga l’haurem de pagar? Val, així queda clar.
Intervé el Sr. Gelis. Un petit aclariment al que deia la senyora Descals, sí efectivament,
inicialment quan es va fer aquest pla, inicialment estaven previstes unes expropiacions
per al dipòsit però com que hem arribat a un acord per una cessió anticipada de
terrenys, ja no cal expropiació, sinó que és cessió anticipada i per tant el que passarà
serà que en el moment en què es desenvolupi el pla, que ara paguem un petit lloguer
per aquest terrenys, ja deixarem de pagar lloguer i passaran a ser propietat de
l'Ajuntament i no hi haurà cap més tràmit a fer.
És dona la proposta per aprovada.
17.1. - MOCIÓ PRESENTADA PER L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EXPRESOS
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POLÍTICS DEL FRANQUISME I PER AMICAL DE CATALUNYA DELS ANTICS
GUERRILLERS ESPANYOLS A FRANÇA, PER RECUPERAR LA MEMÒRIA DELS
MAQUIS GARROTXINS A PARTIR DEL NOM DE FRANCESC SERRAT PUJOLAR,
ÀLIES "CISQUET", MAQUÍ OLOTÍ AFUSELLAT AL CAMP DE LA BOTA EL 25 DE
FEBRER DE 1946
Núm. de referència : X2018014695
Núm. expedient: SG022018000019

Atès que Francesc Serrat i Pujolar és un personatge representatiu de la generació de
joves que van patir la guerra, l’èxode, els camps de concentració de França, que van
lluitar contra l’ocupació nazi a França i van retornar a Espanya continuant la lluita
armada contra el feixisme, patint la repressió més ferotge. Creiem que el seu
compromís i sacrifici han de ser coneguts i reconeguts per les joves generacions.
Atès que Francesc Serrat Pujolar és nat a Olot l’any 1924 en el si d’una família
anarcosindicalista, fill del darrer alcalde republicà d’Olot i va haver d’abandonar
Catalunya amb la seva família fugint de la ocupació de les tropes franquistes el 1939.
Posteriorment, a França, va ser internat als camps de Rivesaltes i Argelers dels que es
va evadir per incorporar-se a la lluita dels maquis contra l’ocupació nazi on s’incorpora
a la 662a Compagnie des Travailleurs Étrangers (CTE) començant el que serà la seva
curta però intensa vida de militant i guerriller. El el setembre de 1940 participa als
Grups de Resistència a la ocupació alemanya amb atacs i sabotatges a les forces
d’ocupació alemanyes. També participa en els Grups de Pas de la Frontera, amb la
doble missió de traslladar a Espanya a militars francesos i a aviadors anglesos.
Finalment participa i combat com a tinent en les batalles de la Crouzette i a l’assalt a la
capital de l’Ariège, Foix. Posteriorment va participar en la fracassada gran operació de
la Batalla de la Vall d’Aran en l’Agrupació de Guerrillers Espanyols i posteriorment va
formar part d’un Grup de Infiltració a l’interior d’Espanya amb l’objectiu de crear una
base guerrillera a la província de Girona. Desprès de diverses vicissituds es traslladà
amb el seu grup de guerrillers fins a l’interior de la província de Tarragona i finalment,
mentre tractava de reconstruir el nucli de la guerrilla urbana antifranquista a Barcelona,
és detingut, salvatgement torturat i executat al Camp de la Bóta el 25 de febrer de
1946.
Per tot això exposat, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer – La col·locació d’una placa al domicili Olotí on va viure (carrer Macarnau, 5)
amb una breu explicació de la seva defensa per les llibertats.
Segon – Que cada 25 de febrer una representació institucional de l’Ajuntament d’Olot
homenatgi a Francesc Serrat Pujolar al Camp de la Bota i al fossar de la Pedrera del
cementiri de Montjuic.
Tercer – Reconèixer públicament i treure de l’anonimat aquests defensors de les
llibertats Olotins per aquest motiu impulsar una comissió que estudi la història dels
maquis a la Garrotxa i si cal n’impulsi homenatges per recuperar la memòria històrica.
Presenta la moció el Sr. Carles Vallejo, President de l’Associació d’Ex-presos polítics
del Franquisme. Alcaldes, regidors i regidores, en primer lloc vull portar-vos la nostra
salutació perquè estem honorats de poder presentar aquesta moció i agraïm als grups
municipals haver-la admès a tràmit. Moció per la recuperació de la memòria d’aquells
olotins que varen donar la seva vida per les llibertats com en Francesc Serrat Pujolar
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“Cisquet”, que va ser afusellat al Camp de la Bota, el 25 de febrer de 1946 quan tenia
23 anys.
Qui era en Cisquet? Francesc Serrat Pujolar era fill de Joan Serrat, el darrer alcalde
republicà de la vila, de la ciutat d'Olot i que vivia en el domicili familiar del carrer
Macarnau, 5. Tenia 15 anys quan emprengué el camí de l’exili. Com molts de la
retirada i de l’èxode, van passar la frontera a l'Estat Francès i en Francesc Serrat
Pujolar va treballar de flequer a Valence però com a conseqüència de l’ocupació nazi a
Alemanya, passà pels camps de concentració d'Argelers i de Ribesaltes. El 1942 en
Francesc Serrat s’incorporà a la Resistència francesa com molts dels republicans, dels
catalans, dels joves que van anar a l’exili. El 1943 va muntar, en Francesc Serrat, la
“Ferme Peicard”, una escola per formar els jovent per a la lluita contra l’ocupació i va
ajudar al pas de la frontera de molts aviadors aliats caiguts a França i també de
militars que no compartien el règim de Vichy i que volien incorporar-se a l'Exèrcit
d'Alliberació francesa. En Serrat va ajudar a aquest pas de frontera a l'Estat Espanyol i
després anaven a Portugal per retornar al Regne Unit i així incorporar-se a la lluita per
l’alliberació de França i d'Europa.
En Francesc Serrat va participar a la famosa batalla a França de la Crouzzete, prop de
Foix i va ser un dels protagonistes principals de l’alliberament de Foix l’any 1944.
Cisquet arribà a ser tinent de les forces franceses a l'interior, va ser responsable polític
combatent de les Joventuts Socialistes Unificades, el 1944 participà en l’operació de
maquis per l’alliberament de la Vall d'Aran, que va ser frustrada malauradament i
malgrat això a finals del mateix any, formà grups d’infiltració de maquis cap a l'interior
de Catalunya.
Amb 9 companys més entrà a Catalunya l’any 44 per la Garrotxa, per l'Alta Garrotxa,
on estigueren uns mesos en condicions molt adverses, hivernals i intentant fer
contactes, cercar punts de suport i tal com estava previst davant la impossibilitat de
mantenir-se a la zona, van marxar cap a les muntanyes de Tarragona on van estar fins
a la primavera del 45 i en Cisquet juntament amb el seu grup, va rebre l’ordre de
traslladar-se a Barcelona per crear un grup urbà de guerrillers, de maquis contra el
franquisme, contra la dictadura. Però malauradament no va tenir temps de reorganitzar
aquest grup a la capital de Catalunya, a Barcelona i en Cisquet juntament amb els
seus companys van ser detinguts. Als calabossos de la Via Laietana coincidiren amb
Victòria Pujolar, primera veu femenina de la ràdio catalana pirenaica en català i que
recordava, la Victòria Pujolar en una entrevista, el somriure desdentegat d’en Cisquet
després de passar per les tortures dels germans Creix.
La matinada del 25 de febrer del 46, ara fa 72 anys, afusellaven a en Cisquet al Camp
de la Bota de Barcelona.
Quan Cisquet, abans d’entrar a Catalunya, va despedir-se de la seva família a
Perpinyà, va deixar dit aquestes paraules, que quan tornessin la família al Principat un
cop recuperada la República, anessin a Olot a on ell o era alcalde de la ciutat, ho
estava en una placa recordant que l’havien afusellat. Les seves despulles van ser
llançades a la Pedrera de Montjuïc juntament amb altres 1.700 afusellats i actualment
reposen al costat de la tomba del President Companys i el seu nom està inscrit a la
pedra de les columnes que recorden aquests 1.700 afusellats al Camp de la Bota.
No llegiré la moció perquè suposo que la tindreu a les vostres mans, però si us llegiré
molt sintèticament els punts que demanem al Ple que siguin aprovats.
Tot seguit el Sr. Vallejo passar a llegir els punts de la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Vaig ser només el correu
d’entrada de la moció, però la iniciativa i el contingut és tot dels companys. Agrair a
l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme i també de l'Associació
Amical de Catalunya dels antics guerrillers espanyols a França la presentació
d’aquesta moció, agrair també al company Carles Vallejo que hagi pogut venir a fer
aquesta magnífica exposició.
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A Francesc Serrat se’l recorda al Fossar com ell ha dit de la Pedrera, al cementiri de
Montjuïc, amb una inscripció a les columnes juntament amb altres 1.717 executats al
Camp de la Bota. Malauradament no se’l recorda en cap lloc de l’espai públic de la
seva ciutat i avui el que fem d’alguna manera és reparar aquest deute i recuperar la
memòria dels olotins i olotines, perquè en Francesc no va ser l'únic, però entenc que
també és un homenatge a aquesta altra gent que van donar la seva vida per les
llibertats i la democràcia com va fer en Francesc Serrat amb la col·locació com diu la
moció, d’una placa al domicili on va viure. Jo el que voldria llegir, perquè al llibre on
s’explica una mica la vida d’en Cisquet, pocs dies abans de morir envia una carta a la
seva companya i si em permeteu és curteta, en faria una lectura. Cal dir que com totes
les cartes enviades des de les presons franquistes i que havia de passar la censura,
aquestes cartes s’havien d’escriure en castellà i també es parlava en un doble sentit,
quan en Francesc parla dels amics, de fet està parlant dels companys seus del partit.
La carta diu així: “Querida amiga, espero que conocerás mi situación como la de los
amigos, que quieres, la vida es así y hay que cogerla como viene, sobretodo amiga
anima a los padres y diles que estoy bien. Recibí tu carta, me alegro que disfrutéis.
Por aquí ya era hora los sacrificios nunca se hacen en vano y algún día salen sus
frutos. Darás muchos abrazos a todos mis amigos y les dices que no he cambiado, soy
el mismo y lo seré mientras viva, mi situación es crítica pero conservo tota la serenidad
y firmeza que nos caracteriza, un fuerte abrazo. Francisco Serrat”.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Afegir-me també a
la felicitació, a l’agraïment que hagin vingut, jo vaig tenir ocasió fa anys de participar en
un acte de reconeixement a quatre maquis que van ser abatuts per la Guàrdia Civil a
Sant Ferriol, que els varem fer un homenatge, en aquell moment vaig poder conèixer
en Lluís Martí Bielsa, no sé exactament quin és el seu estat de salut, perfecte, doncs li
enviï records de part d’en Raül d'Olot. Moltíssimes gràcies per ser aquí. La recuperació
de la memòria històrica és segurament una de les grans assignatures pendents de la
democràcia espanyola i el reconeixement dels maquis, dels guerrillers antifranquistes
que després de la Guerra Civil Espanyola van continuar la lluita contra el règim,
atemptant contra les seves infraestructures i els seus interessos econòmics, és un dels
episodis que els pactes de la transició i la història oficial de l'actual democràcia han
condemnat a l’oblit, de la mateixa manera com el règim de llavors els va catalogar
davant dels terroristes. Aquesta moció que avui ens han presentat vol contribuir a
restituir part de la memòria perduda dels maquis en general i dels garrotxins en
particular, representats per a en Francesc Serrat Pujolar, àlies “Cisquet”. Amb aquest
reconeixement d’avui en forma de moció, volem mantenir viva la memòria d’aquells
lluitadors per la llibertat, el poble català, treballador, sempre ha lluitat per la seva
llibertat encara que fos de forma desigual. Ja en aquell moment es va plantar cara a un
estat negador de llibertats i que tot el que avui dia estem patint en l’àmbit social i
nacional són les conseqüències d’una transició i de l’estructura de privilegis que va
romandre intacte. Però no en podem tenir prou en presentar mocions. A la Llei 52/07,
del 26 de desembre de la Memòria Històrica, només es dedica a aquests lluitadors una
menció expressa en el seu preàmbul i llegeixo paraules textuals: “és l’hora així que la
democràcia espanyola i les generacions vives que avui en gaudeixen, honrin i
recuperin per sempre tots els que directament van patir les injustícies i greuges
produïts per uns o altres motius polítics, o ideològics, o de creences religioses en
aquells dolorosos períodes de la nostra història. Per descomptat els que van perdre la
vida, també els que van perdre la seva llibertat per patir presó i per últim els que en
diferents moments van lluitar per defensar els valors democràtics com els combatents
guerrillers”.
Cap altra referència expressa als guerrillers en el seu articulat, per això aquesta moció
també ha de servir per demanar un reconeixement jurídic i l’anul·lació de tots els
processos pels quals van ser condemnats i majoritàriament executats. Per això des
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d’aquí encoratjar, encoratjar-vos, a l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del
Franquisme, a seguir endavant en aquesta lluita, a aconseguir aquest reconeixement
que els maquis executats i jutjats per uns judicis que són il·legals i que hem de
considerar il·legals, puguin veure restituït el seu honor.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. També agrair al senyor Carles
Vallejo i a la seva organització que hagin volgut venir avui a Olot també a presentarnos aquesta moció. En Raül ho deia bé i també el company d’Olot en Comú, és a dir,
els maquis formen part de la nostra història, formen part del nostre passat. Jo
personalment de petit me’n recordo i sóc de Besalú i justament en feia menció en
Raül, d’aquest afusellament que hi va haver-hi a la Font de Badia amb una emboscada
de la Guàrdia Civil a prop de Sant Ferriol i després participar justament amb
l'Ajuntament i la gent de Besalú, en homenatges que es van fer al cementiri, per
posar-los unes làpides, etcètera. I a més a més també durant molts anys parlant amb
pastors grans, que ara alguns ja són morts, d’aquestes contrades, de les nostres
muntanyes, que et diuen que passava el sabater i li donaven un cabàs perquè fes
veure que era un boletaire i així no el poguessin enganxar és a dir, gent d’aquesta que
havia viscut al costat dels maquis, els havia ajudat i per tant formen part de la nostra
història real i jo també potser una mica la meva influència política en aquest sentit
també ve una mica d’aquestes històries que m’explicaven dels maquis, perquè
justament també anava amb els amics a veure la Font de Badia, a veure què havia
passat allà, com podia haver estat aquest emboscada, com havien pogut reaccionar,
etcètera. Per tant forma part del nostre passat, de la nostra història, és important i bé,
és interessant que avui fem aquest reconeixement aquí a l'Ajuntament d’Olot.
Intervé el Sr. Mitjà, en representació d’ERC. Nosaltres també ens afegim a la felicitació
a l'Associació per la presentació d’aquesta moció per recuperar aquesta memòria
històrica que tan falta ens fa. Evidentment, la vida dels morts diu, perdura en la
memòria dels vius i això ho va dir un senyor, Marc Tuli Ciceró, fa uns quants anys i és
una expressió totalment present i viva i necessària avui dia. Tenim ara l’oportunitat de
recuperar la memòria històrica d’un olotí, d’un lluitador, que va defensar fins a l’ultima
instància un ideal i el que això representava a la República, és just i necessari ara
aquest reconeixement i és necessari que ho reconeguem i per tant evidentment li
donem suport.
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. El primer de tot, gràcies Carles,
President de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, per venir fins a
Olot a presentar aquesta moció. Qui li havia de dir a en Cisquet que vuitanta anys
després de ser afusellat al Camp de la Bota, que a la seva ciutat, tot el Ple reunit 80
anys després, ens en recordaríem d'ell. És una moció que ens ha servit d’alguna
manera per recuperar la seva memòria, és un jove, una víctima dels feixismes del
segle XX, una víctima del franquisme, una víctima del nazisme. Imagineu-vos haver de
marxar de casa teva amb 15 anys per entrar en un camp de refugiats i amb 22 anys
ser torturat i afusellat després, quina vida, que poques oportunitats que va tenir.
A mi m’agradaria referir-me als tres acords a què es refereix la moció, el primer d’ells,
el fet de posar una placa on va néixer, al carrer Macarnau número 15, que era on vivia
amb la seva família, amb el seu pare que va ser el darrer alcalde de la República a
Olot. Els següents alcaldes ja van ser alcaldes de la dictadura i demanarem, ens
posarem en contacte amb els propietaris d’aquesta finca, que en aquests moment ho
desconec, per veure si veuen convenient que posem aquesta placa a casa seva i sinó
hi trobarem una o altra solució, seguríssim, complirem amb aquest primer acord.
Amb el segon de retre-li homenatge el 25 de febrer en el cementiri de Montjuïc, ens ho
hem mirat, és un divendres, com a mínim l’Alcalde i jo en aquest moment ja ho tenim a
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l’agenda, espero que companys regidors ens hi vulguin acompanyar aquell divendres a
venir a fer aquest homenatge.
I la darrera que potser és la més difícil de donar-hi compliment, la de crear una
comissió que faci història dels maquis, això requereix molta voluntat, els historiadors
que s’acaben atrevint amb aquestes aventures, de fet acabeu de publicar un llibre
precisament dedicat a la seva memòria que justament el van presentar dissabte passat
a Can Trincheria i que l’heu promogut des de l'associació, però el que sí que ens
podem comprometre com a Ajuntament és donar suport editorial a tot allò, a tots
aquells estudis que historiadors que emprenguin aquest camí puguin necessitar per
acabar fent, perquè la feina d'historiar l’han de fer els que en saben i els que tenen la
vocació de fer-ho, però nosaltres donarem tot el suport editorial que calgui des de
l'Ajuntament per veure-ho publicat.
Intervé el Sr. Vallejo, President de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del
Franquisme. Un incís, perquè la data no és fixa, és el dia festiu més proper a aquesta
data, per tant perquè pugui venir el públic i els que vulguin solidaritzar-se, ja us anirem
informant de quina data es fa l’homenatge, depèn del dia festiu que quedi més proper.
Intervé l’Alcalde. No sé si vol fer algun altre comentari, està en possessió de la paraula
i pot fer el que cregui.
Intervé el Sr. Vallejo. Molt agraït, jo crec que és important aquesta tasca de
recuperació de la memòria dels que van lluitar per la llibertat
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
18.1. - MANIFEST DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE "LA MANADA"
Núm. de referència : X2018014702
Núm. expedient: SG062018000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte que en la Junta de Portaveus duta a terme el dia 28 de abril de 2018 al
matí, per rebutjar la sentència del cas de La Manada, l’alcalde, Josep M. Corominas, i
els portaveus dels diferents grups van manifestat la condemna a la sentència judicial
de l’Audiència Provincial de Navarra feta pública el dia 26 d’abril. Els representants de
totes les formacions van donar suport al manifest, que es transcriu íntegrament:
“Aquest dijous 26 d’abril l’Audiència Provincial de Navarra ha dictat la sentència
sobre el cas de la violació múltiple que 5 homes van perpetrar contra una noia
durant els Sanfermines del 2016. La sentència aplica el delicte d’abús sexual i
condemna els agressors a només 9 anys de presó, en considerar que els
integrants de La Manada són culpables d’abús, però no d’agressió sexual. Tot i
que aquest delicte reconeix que és un acte contra la llibertat sexual, nega que
hi hagi hagut violència ni intimidació, una consideració jurídica aberrant pròpia
d’una justícia amb un fort component patriarcal.
La sentència ha causat una enorme indignació i rebuig social que es va
manifestar el mateix dijous a la tarda amb concentracions convocades arreu de
l’Estat, també a Olot.
Condemnar amb un delicte d’abús el que va ser una violació múltiple de cinc
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homes contra una dona, posar en qüestió la no expressió del consentiment a
mantenir relacions sexuals, negar que aquest fet no impliqui intimidació ni
violència o qüestionar la credibilitat de la dona víctima d’una agressió sexual
són fets que situen la resolució judicial com un acte contrari a la defensa dels
drets humans de les dones i que emeten un missatge social clarament perillós.
Si la justícia no pot protegir els drets de les dones davant una xacra com les
violències masclistes, el missatge vers les dones és d’absolut descrèdit del
sistema judicial. I el que és pitjor, fomenta la idea que la responsabilitat davant
de les agressions sexuals recau en les dones, banalitza les violències sexuals i
afavoreix la impunitat dels delictes.
El Codi Penal tipifica els delictes d’abús sexual i agressió sexual de forma
diferenciada i aquesta és la perversió d’origen que ha propiciat aquesta
aberrant sentència. Si la justícia ha de considerar com a fets rellevants davant
d’una violació que no oferir resistència o no haver dit no és consentir ser
violada, quin és el missatge que estem donant a les dones i nenes?
Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament d’Olot s’ha reunit de forma
extraordinària per acordar el següent:
Expressem el rebuig i la indignació per la sentència del cas de La Manada.
Exigim l’abolició del supòsit d’abús sexual del Codi Penal que afavoreix la
impunitat dels delictes i atempta contra la seguretat i els drets de les dones.
Reclamem el valor de l’expressió afirmativa del consentiment de les dones per
a mantenir relacions sexuals. Només Sí és Sí. Quan no es dona consentiment
de forma explícita per mantenir relacions sexuals, és delicte.
Donem suport a les concentracions dels moviments feministes en contra
d’aquesta sentència judicial. Diguin el que diguin, és violació!”
Intervé l’Alcalde. El següent punt és un manifest, un manifest que si els sembla el
llegiré jo i després passaré la paraula a tots els grups. Ens varem reunir d’urgència tots
els portaveus un dissabte al matí per consensuar una nota de premsa, un comunicat,
per prendre un acord perdó, per prendre un acord de la Junta de Portaveus que varem
transformar amb una nota i que varem fer arribar a tothom per mostrar el nostre rebuig
i la nostra indignació que diu així.
Tot seguit el sr. Alcalde llegeix el text del manifest.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Després d’aquesta sentència
ha quedat de manifest, una vegada més, l’orientació patriarcal la qual els membres de
la judicatura d’aquest país segueixen enjudiciant els delictes contra les dones, no es
pot aplicar de cap manera una doble victimització, ni que s’exigeixi un plus de
sofriment a les dones, a les dones no se’ls pot exigir que morin per demostrar que sí
resisteixen davant de l’agressió sexual. S’ha comprovat que el Codi Penal no protegeix
de forma efectiva les dones en els casos de violació, ni de les múltiples expressions de
violència a les quals han d'enfrontar-se. Hem assistit a un procés en el qual des dels
diferents àmbits judicials i mediàtics s'ha arribat a culpabilitzar la dona agredida en el
qual fins i tot s’ha presentat com una prova admissible a, la entre cometes vida normal
de la víctima, després de l’agressió a la qual va ser sotmesa.
Es fa necessària i imprescindible formació obligatòria i de qualitat de tots els cossos
judicials amb la perspectiva de gènere per tal que no es repeteixin situacions com
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aquesta. Situacions que lamentablement massa sovint veiem reflectides en moltes de
les sentències judicials.
És important que els mitjans de comunicació i les xarxes socials evitin descripcions
detallades, escabroses o impactants en relació a les violències masclistes i per tant
s’apliqui el que s’explicita al Manual de recomanacions sobre el tractament de la
violència masclista als mitjans de comunicació, que va impulsar el Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
És molt important la prevenció de les actituds masclistes mitjançant l’aplicació d’una
veritable coeducació a les escoles i instituts, la qual lògicament hi ha de figurar
l’educació afectiva-sexual a l’alumnat.
La seguretat de les dones també té relació a partir d’un determinat disseny urbà, una
reglamentació dels espais de la ciutat tot fet amb una perspectiva de gènere i això com
una eina imprescindible per gaudir de tots els drets de la ciutadania, però també cal dir
que hem assistit a una mobilització importantíssima de solidaritat i de suport col·lectiu
denunciant aquesta sentència i visibilitzant aquesta situació de patriarcat que existeix
en molts àmbits de la nostra societat, en la justícia, en els mitjans de comunicació, en
l’ocupació i això ho veiem quan surten les tensions, veiem la gran diferència entre
homes i dones. El moviment feminista ha respost unida als carrers posant el focus en
les desigualtats i injustícies que segueixen vivint les dones.
Per totes aquestes raons, a part de les que varem explicar en el seu moment a la
reunió conjunta que varem fer amb el manifest, votarem favorablement.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres d'entrada
varem subscriure aquest manifest, ens va agradar el resultat final de com els diferents
grups ens varem posar d’acord, per ser clar, per ser concís, per ser contundent,
perquè els verbs que expressen els actes que volem fer, d’expressar, exigir, reclamar,
són clars, perquè diem les coses pel seu nom i perquè en el fons aquest rebuig a la
sentència del cas La Manada ve a parlar de que a més de les accions importants, com
es abolir el supòsit d’abús sexual en el Codi Penal dient clarament que violació és
violació, perpetuem o insistim en què el tema és estructural i el problema és un
problema d’estructura, de com ens hem organitzat, que es diu patriarcat i ens sembla
que aquesta és la clau del tema, ens sembla que hem de canviar aquest model social
que no s’aguanta per enlloc i que és un sistema d’organització social que es basa en la
coerció d’una part de la població sobre la resta. Una coerció que s’estructura al voltant
de sistemes, de símbols, d’institucions que el que fan és basar les relacions amb un
tema de dominar uns sobre els altres i ens sembla que això és el que ha muntat
aquest sistema capitalista per perpetuar-se, per mantenir-se hegemònic i perquè no hi
hagi perill per canviar aquesta estructura i en som víctimes tots i totes d’aquest
sistema patriarcal, en som víctimes perquè està posat al nostre ADN sense quasi
adonar-se’n, per tant l’exercici comença per un mateix-mateixa, per veure com ens
movem, com ens expressem, com ens comuniquem amb els altres, quins són aquells
comentaris, a vegades el llenguatge expressa molt del que pensem, verbalitzat i per
tant de quina manera des de la quotidianitat, des d’aquest espai municipal que agafem
la veu unànime de moltíssimes persones que van sortir al carrer i que van dir que no
estaven d’acord amb aquesta sentència, en el fons nosaltres no som ni més ni menys,
som aquesta veu que l’agafem i que la venim a expressar a l'Ajuntament, al seu Ple, a
la casa de tots i que ens sembla que és aquí on hem de començar a donar exemple,
tant de bo doncs la paritat arribi un dia que existeixi, tant de bo el quadre d’il·lustres
olotins i olotines sigui igual algun dia, tant de bo als carrers de la ciutat d'Olot hi hagi
homes i dones per igual i és aquí en aquests petits canvis, òbviament estem parlant
d’un tema greu, gravíssim, però que ens sembla que això, que la justícia, els codis i tot
el que s’ha fet en aquest sentit s’ha fet des d’aquesta manera patriarcal d’organitzarnos i de dir que uns són més poderosos que els altres per perpetuar-se en el poder,
per tant hem de ser capaços de transformar això, ens sembla des de nosaltres i a
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partir d’aquí amb l’exemple que puguem donar i instar, fer col·lectivament tants
manifestos com faci falta perquè la situació tard o d'hora, més aviat d’hora que tard, es
reverteixi.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Vostè mateix ha llegit ja el
manifest que varem aprovar a la Junta de Portaveus, per tant no cal ara insistir amb el
manifest, el que passa és que sí que és veritat que volia comentar una cosa que em
sembla que també l’ha dit el Sr. García i també la Sra. Tresserras, que és fàcil dir ja
hem fet el manifest i ho hem votat i no ens en recordem de res més, per tant el dia a
dia és molt important, el dia a dia cal que tots prenguem aquesta consciència clara,
sobretot els que estem en sistemes educatius però també tota la població en general,
d’això, sobretot d’aquestes mostres de treballar per a la igualtat de gènere per evitar
aquest sexisme, que moltes vegades és dona, latent i que es dóna, fins i tot amb els
més joves, vull dir que també tenim una feina important a fer aquí perquè es dóna i ho
tenim al costat de casa i ho tenim a les festes d’aquí dels pobles, ho tenim a la festa de
la ciutat, per tant jo penso que entre tots tenim una gran feina a fer del dia a dia, com
deia el Sr. García, educació, educació, educació i intentar treballar en aquest tema.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. No m’estendré perquè de
fet s’ha dit gairebé tot el que nosaltres volíem dir, només hi afegiré una coseta més i és
que a part del que va passar fins a la sentència, amb la sentència mateixa, jo penso
que és tristíssim el que ha passat després de la sentència quan la imatge d’aquesta
noia, les seves dades, la seva vida ha estat rebregada per les xarxes socials, per
grups masclistes, feixistes i per tant la noia no se li va acabar el dolor amb el tema de
tenir una sentència que només deia que havien abusat d'ella, sinó que a més a més és
això, ha estat arrossegada per totes les xarxes i a molts mitjans. És tristíssim, pensem
que una de les frases més simbòliques potser del que es viu encara actualment es va
donar en aquelles manifestacions, que em sembla que deia alguna cosa com “quan
torno a casa no vull ser valenta, vull ser lliure” i per tant els que vivim en un entorn
privilegiat, que no hem tingut mai por de tornar a casa a l’hora que fos, això no passa a
tot arreu i per tant gent que viu en llocs determinats, amb entorns determinats, suposo
que aquesta por de tornar a casa tard o tornar a casa sola, és evident. A Barcelona
mateix els autobusos nocturns tenen ara l’obligació de parar encara que no hi hagi
parada a sol·licitud d’una dona, això està molt bé per protegir les dones, però és
tristíssim que hagi de ser així i em sumo al crit d’educació, tenim moltíssima feina
perquè justament moltes vegades els protagonistes d’aquestes agressions sexuals
són, com és en aquest cas, nois molt joves que teòricament ja haurien hagut de
superar aquests estereotips patriarcals i es veu que no, per tant a nivell d’educació
tenim molta, molta, moltíssima feina a fer, sobretot els que tractem amb joves i
adolescents i per tant amb l’alegria del fet de dir que a iniciativa del senyor García ens
varem reunir i que varem fer també una proclama conjunta amb tots els portaveus i
que va ser doncs que ens varem posar d’acord ràpid i fàcil i per tant que ens
representa molt a tots aquest text que varem consensuar.
Intervé l’Alcalde. Com a equip de govern hi afegiré poques coses més perquè crec que
tot està dit i després hi torna a haver-hi una altra moció que parla específicament
d’aquí i tornar a donar importància en això, que també en parlarem en una altra moció,
la importància de l’educació, del sistema educatiu però també de l’educació a nivell de
les famílies, crec absolutament bàsica aquella educació que és purament de veure
com es comporta la gent, crec que és absolutament imprescindible, la societat ha de
canviar i això també ho hem dit diverses vegades, probablement es demostra
clarament amb el fet aquest que no hi hagi més dones aquí, jo que no hi hagi més
dones en els càrrecs directius de moltes empreses quan la seva capacitat és altíssima,
jo per sort vinc d'un món que és el món de la sanitat i de la medicina on les dones
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pràcticament han ocupat tots els càrrecs i crec que aquesta normalitat és la que s'ha
de reproduir a la nostra societat i després la indignació d'aquestes sentències i
sobretot d'alguns vots particulars, que realment crec que millor no parlar-ne, perquè és
terrible que algú pugui pensar i pugui escriure i pugui defensar i reiterar que pensa així
quan està claríssim que és el que va passar. Per tant, si els sembla la donaríem per
aprovada o hem de votar? Sra. Secretària votem? O la podem donar aprovada per
unanimitat? L’aprovem doncs aquesta manifestació de rebuig que l'Ajuntament va
avançar en reunió de Junta de Portaveus i que va avui ratifica el Ple.
S’aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
19.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC CONTRA LES MASSACRES
COMESES PER LES FORCES ARMADES ISRAELIANES CONTRA LA POBLACIÓ
PALESTINA QUE ES MANIFESTA A GAZA
Núm. de referència : X2018014713
Núm. expedient: SG022018000020

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'ocupació de Palestina és una de les violències més enquistades i antigues que viu la
Mediterrània, i que té repercussions globals. Un conflicte atiat ara mateix per
declaracions com les del President dels Estats Units, Donald Trump que el proppassat
dia 6 de desembre, reconeixia en solitari a la ciutat de Jerusalem capital d'Israel. Val a
dir que es tracta d’una declaració contrària al Dret Internacional i les decisions de les
Nacions Unides, i que suposa una nova agressió als anhels de pau i justícia que tots
els pobles del Mediterrani desitgem a la regió.
Al llarg dels últims 11 anys, la població civil de la Franja de Gaza ha patit les greus
conseqüències del bloqueig il·legal d’Israel, a més de tres guerres. L’economia de
Gaza s’ha reduït extremadament, i en aquests moments la població depèn gairebé
totalment de l’ajuda internacional a través de la l'Agència de Nacions Unides per als
Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, en endavant UNRWA. Gaza té un dels índex
d’atur més alts del món, més del 44%. Quatre anys després de l’agressió de 2014
encara hi ha més de 22.000 persones sense llar. Al 2018, en compleixen 70 anys
d’injustícia, expulsió i despossessió envers el poble de Palestina.
La declaració de Donald Trump, coincideix amb una nova onada de repressió del
Govern Israelià. La recent retirada del finançament per part dels Estats Units a
UNRWA, la missió de Nacions Unides que té cura dels més de 5 milions de refugiats
palestins repartits entre Cisjordània, Gaza, Jordània, Líban i Síria, suposa una
disminució d’un terç del total del pressupost, i posa en risc la supervivència i accés a
serveis bàsics d’aquestes persones refugiades, infants en la seva majoria, i augmenta
la tensió i la inestabilitat a tots els països de la regió, especialment al Líban i a
Jordània.
El mateix dia en què Trump premia Netanyahu amb la nova ambaixada dels EUA a
Jerusalem els soldats israelians maten 58 palestins, set d'ells menors, i en fereixen
2.400. A la frontera de Gaza els militars israelians han reprimit amb foc real la Marxa
del Retorn que va començar el 30 de març amb la commemoració del "Dia de la terra".
Unes mobilitzacions per reclamar el dret del retorn dels cinc milions de refugiats, per
tornar a posar l’oblidada qüestió palestina a l’agenda internacional i denunciar la greu
crisi humanitària que travessa Gaza a causa del bloqueig a què es s'ha vist sotmesa
des de 2007. Unes mobilitzacions concebudes com a resistència no violenta i on des
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del 30 de març ja s’havien assassinat a 45 a palestins.
Convé assenyalar el bloqueig il·legal i nefast pels drets humans a la que l’Estat d’Israel
sotmet a la Franja de Gaza amb més d’un milió i mig de persones.
Davant d’aquests fets que desestabilitzen la regió, la comunitat internacional no pot
mantenir-se impassible.
Per tot això, el Grup Municipal d’OLOT EN COMÚ proposa al ple els següents
ACORDS
1- Expressar la condemna més ferma vers les massacres comeses per les forces
armades israelianes contra la població desarmada i que es manifesta a Gaza.
UNRWA ha comptabilitzat 108 morts, 58 i milers de ferits només el passat dilluns 14
de maig.
2- Donar suport a la demanda d’Amnistia Internacional cap als Estats per a que
aquests imposin un embargament integral a la venda d’armament a Israel, amb la
finalitat d’impedir violacions del dret internacional humanitari i dels drets humans. I
instem al Govern d'Espanya i a la resta dels membres de la Unió Europea a posar
en pràctica dit embargament, i a la Comissió Europea a revocar l'estatus d'Israel
com "Soci preferent" mentre duri aquesta situació.
3- Condemnar el bloqueig il·legal de la Franja de Gaza, i exigir a Israel i Egipte que
permetin i regulin l’entrada i sortida de bens i subministres necessaris per a garantir
els serveis bàsics, així com de persones, especialment d’aquelles que necessiten
tractaments mèdics no accessibles a la Franja i que posen en risc la seva vida.
4- Incrementar el suport a UNRWA.
5- Instar el Govern d'Espanya a sol·licitar l'alliberament immediat de Ahed Tamimi i de
totes les persones que estan de forma il·legal i irregular a la presó, però
especialment dels més de 400 menors retinguts sense càrrecs en les presons de
l’exèrcit d’Israel. Exhortar també a les autoritats israelianes acomplir estrictament la
Convenció de Drets dels Nens i les Nenes, ratificada per Israel el 1991.
6- Traslladar els presents acords a les autoritats de la Unió Europea, de l'Estat
Espanyol, al govern de la Generalitat, a l’oficina d’UNRWA España, a l’ambaixada
d’Israel, l’ambaixada de Palestina, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament
de Catalunya, als Fons Català de Cooperació i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
Presenta la moció el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC que tot seguit llegeix
el text de la moció.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Poques coses més
es poden afegir a aquesta qüestió, però si que ens agradaria remarcar una vegada
més la nostra condemna i rebuig a una altra matança perpetuada per l’exèrcit israelià.
Aquesta vegada a la frontera amb la franja de Gaza on els manifestants s’estaven
concentrant pacíficament per reclamar el seu dret a retornar als seus llocs d’origen
ocupats il·legalment per Israel ara ja fa 70 anys. 70 anys en què Israel ha imposat un
règim de neteja ètnica a la població palestina, un regim polaritzador i d’ocupació que
ha provocat més de 7 milions de refugiades i refugiats palestins i tot això amb la
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complicitat, no ho oblidem, i la passivitat de la Comunitat Internacional. 360
quilòmetres quadrats de territori, 1,8 milions de persones, més de 10 anys d’un
bloqueig total tan aeri, terrestre com marítim, impedint el lliure moviment tant de
persones com de mercaderies, una vergonya i un menyspreu total a la vida i a la
dignitat de les persones que intenten viure en aquell territori. Prou impunitat irreal i
solidaritat amb el poble de Palestina.
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Gairebé s’ha dit tot,
condemnem les massacres comeses pels soldats israelians a la població desarmada,
als 59 palestins morts i milers de ferits i només recordem la greu crisi humanitària que
travessa Gaza a causa del bloqueig a què està sotmesa des de l’any 2007. Votarem a
favor de la moció evidentment.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Òbviament, si
nosaltres ens queixem aquí, abans amb el Síndic, d’uns fets que varen ser molt greus
l’1 d’octubre, davant de situacions que ja directament es maten ells
indiscriminadament, adults i nens, pel fet de defensar una idea, la que sigui, em
sembla que sempre ens hem de posar en contra de la violència i que els conflictes
polítics, que n’hi ha i n’hi haurà al món, s’han de poder resoldre sempre des de les
posicions i des del diàleg i nosaltres per tot això donarem suport a la moció.
Intervé el Sr. Berga, en representació de l’equip de govern. Nosaltres en la línia de
condemnar tota forma de violència també votarem a favor de la moció.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
20.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC RELATIVA A DELIMITAR
NORMATIVAMENT LA SITUACIÓ D'HABITATGE DESOCUPAT I PERQUÈ ELS
AJUNTAMENTS PUGUIN REGULAR BONIFICACIONS POTESTATIVES
Núm. de referència : X2018014719
Núm. expedient: SG022018000021

L'Impost sobre Béns Immobles és un tribut de caràcter real, directe i obligatori que, té
com a fet imposable la titularitat dels béns immobles rústics i urbans, i els béns
immobles de característiques especials. És en l'actualitat, el tribut municipal més
rellevant des de la perspectiva recaptatòria i, a més, ve apuntant una tendència a
guanyar pes dins de l'estructura financera dels municipis. Segons l’Informe econòmic i
financer dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya El sector públic local a
Catalunya per al 2016, és l’impost que aporta el major volum de recursos propis dels
ajuntaments, representant un 48,2% dels ingressos tributaris i un 28,8% del total
d’ingressos. Segons dades de l’estadística cadastral per a l’any 2016 pel que fa a la
demarcació de Barcelona va resultar una quota liquida urbana de 1.861.257.225
euros, rústica de 7.293.334 i de béns immobles de característiques especials (BICE)
de 49.411.146, donant un import total de 1.917.961.705 euros. L’IBI urbà de la
demarcació representa el 97% de la totalitat dels imports liquidats.
L’increment progressiu de l’IBI s'ha utilitzat com un mecanisme per pal·liar en bona
part la forta caiguda dels ingressos als ajuntaments, asfixiats per l'objectiu de dèficit i
per la disciplina angoixant d’estabilitat pressupostària, imposades pel govern Espanyol
tant a les Comunitats Autònomes com als ens locals, que ha derivat en un progressiu
deteriorament de la capacitat de despesa dels ajuntaments per atendre necessitats
socials i serveis públics, d'especial agudesa i impacte en la conjuntura de crisi
econòmica.
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Precisament una de les assignatures pendents del Govern de l’Estat i també dels
governs de la Generalitat de Catalunya és l’elaboració d’una llei de finançament local
que garanteixi la seva sostenibilitat i autonomia. Lleis que assegurin la suficiència
financera i l'autonomia dels municipis, cada vegada més pressionats per afrontar
serveis socials bàsics, però sense els ingressos suficients.
Però més enllà d'aquest debat de caràcter genèric sobre la inadequada distribució dels
ingressos de l'Estat i de la Generalitat a les hisendes locals, ens preocupa la
configuració actual de l'impost a l'habitatge habitual, l'IBI. Un impost que ha
experimentat una alça insostenible per a moltes famílies i persones que es troben en
una difícil situació econòmica, un tribut que el ministre d'Hisenda ha incrementat en els
durs anys de retallades. Recordem al respecte les mesures imposades pel govern del
PP i que van suposar increments per imperatiu legal dels tipus impositius de l'IBI, amb
el resultat d'un increment de l'esforç i la pressió fiscal i per extensió de majors recursos
locals destinats a subsidiar part de les despeses tributàries a moltes famílies
vulnerables. Al mateix temps i amb la protecció d’una legislació hipotecària, processal i
civil en benefici de les entitats financeres, continua el drama social dels
desnonaments. Amb data de 31 de desembre de 2016, hi havia a Catalunya 43.886
pisos buits (el 90% de la demarcació de Barcelona) producte d’execucions o de
desnonaments hipotecaris, segons dades del Registre d’habitatges buits i habitatges
ocupats sense títol habilitant, que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
L'art. 72.4 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) determina, en relació
amb els tipus impositius de l'IBI, que “es tracta d'immobles d'ús residencial que es
troben desocupats amb caràcter permanent, per complir les condicions que es
determinin per reglament, els ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50 per
cent de la quota líquida de l'impost. Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes
passius d'aquest tribut i al qual resultaran aplicable, en el no previst en aquest
paràgraf, les seves disposicions reguladores, es meritarà el 31 de desembre i es
liquidarà anualment pels ajuntaments, una vegada constatada la desocupació de
l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari”
Tot i l’habilitació normativa, els successius governs de l'Estat no han desenvolupat
aquest precepte legal, no han aprovat les determinacions reglamentàries referides a
les condicions per a considerar un habitatge buit. Tot i això molts ajuntaments han
incorporat a les seves Ordenances el recàrrec referit. No només això, el Govern de
l’Estat en la seva lògica de judicialitzar la legislació de Catalunya ja va presentar recurs
el 2016 contra la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i
de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, i alguns dels seus articles va
ser suspesos pel Tribunal Constitucional, tot i que posteriorment s’aixecà dita
suspensió. Recentment el Govern de l’Estat ha reincidit amb un nou recurs contra la
modificació del tribut sobre els habitatges buits que incorporava la llei de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic a Catalunya de 2017, recurs
admès pel Tribunal.
Davant la intencionada passivitat governamental de l’Estat i la seva dinàmica
impugnadora de totes aquelles lleis que representin avenços socials i enfortiments de
drets, resulta necessària la modificació de l'esmentat article 72.4 de la TRLRHL per a
incloure en la disposició legal tant les determinacions bàsiques de la condició
d'habitatge desocupat a efectes d'aplicació del recàrrec d'IBI com la remissió a
l’Ordenança municipal del contingut de desenvolupament i concreció. D'acord amb la
legislació establerta en el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals (articles:
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9.1, 12.2 i 15.2), les entitats locals poden establir a les seves Ordenances fiscals el
règim de quotes tributàries d'acord amb el que es disposa legalment. Aspecte que
inclou el règim de bonificacions fiscals (art. 71 del TRLRHL) que, en el cas de l'IBI,
remet al que preveu l'article 74.2. Un apartat que no preveu cap bonificació potestativa
en relació a la situació econòmica del subjecte passiu ni tampoc en funció del valor
cadastral de l'immoble. La conseqüència d'aquest restrictiu marc normatiu és que els
ajuntaments no podem establir bonificacions socials per als col·lectius socials més
vulnerables.
L'objectiu doncs, rau en avançar cap a un tipus d'impost de l'IBI més just, i progressar
cap a un model tributari més equitatiu, que permeti les administracions més properes
als ciutadans, els ajuntaments, a adoptar mesures sota la cobertura de la seguretat
jurídica per beneficiar els interessos dels seus veïns i veïnes.
En virtut d’aquestes consideracions, el grup municipal d’ OLOT EN COMÚ proposa al
Ple els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar suport a la Proposició de Llei per delimitar normativament la situació
d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions
potestatives.
En aquest sentit es proposa modificar:
a)

b)

Article 72.4 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 en la
direcció d’exigir un recàrrec d'entre el 50 al 75% de la quota líquida de
l'impost que els ajuntaments podran determinar mitjançant Ordenança, en
funció del nombre d'anys de desocupació de l'immoble, del valor cadastral
de l'habitatge i del nombre d'habitatges en aquesta situació propietat del
subjecte passiu.
Article 74.2 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 per a
regular una bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de l'impost sobre
l'habitatge habitual, en els casos de subjectes passius que acreditin una
situació econòmica desfavorable, d'insuficiència en les rendes familiars. En
aquest sentit, l'Ordenança determinarà i concretarà els criteris requerits així
com la quantia de bonificació en funció del valor cadastral de l'immoble.

SEGON.- Traslladar el present acord al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als Grups
Polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de
Catalunya
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. El dret a un
habitatge digne, la manca de pisos de lloguer i els alts preus fan necessari i exigeix
una actuació decidida de les administracions en aquest àmbit. De fet ja en l’actualitat,
a l’article 72.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ja determina que en
relació amb l’IBI els Ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50 per cent de la
quota líquida de l’impost. El que sol passar amb aquestes coses, la llei diu per això
però després hi ha d’haver un desenvolupament reglamentari que ho possibiliti i el
Govern Espanyol no sols no ho ha fet, per tant ho fa impracticable, sinó que en base a
les seves competències la Generalitat de Catalunya també hi ha tingut diferents
iniciatives que poguessin avançar en aquest camp i el Govern Espanyol ha interposat
els corresponents recursos, això ho ha fet en dues vegades, de manera que
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impossibilita que a nivell de Catalunya poguéssim avançar en aquest sentit. Davant
d’aquesta intencionada passivitat governamental de l’Estat i la seva dinàmica
impugnadora de tota aquestes lleis que puguin representar avenços socials i
enfortiments de drets, es fa necessari que iniciatives com aquesta de modificar
aquesta llei puguin fer-se i tirar endavant.
D’acord amb la legislació establerta les entitats locals poden establir les seves
ordenances fiscals en relació al règim de quotes tributàries d’acord amb el que es
disposa legalment.
Amb el segon aspecte que es demana també respecte a l’IBI es poder fer un model
tributari més equitatiu i que certs col·lectius hagin de pagar menys import de l’IBI
també pugui ser possible i per això demanen també la modificació en aquest sentit.
És veritat que en aquest segon aspecte d’atendre certs col·lectius salvem la llei fent
subvencions, és a dir la gent responsable paga d’inici el seu IBI i desprès amb
bonificacions que han creat puguem ajudar certes famílies, però el que es tractaria és
no recórrer també una mica a aquests sacrificis i que poguéssim donar d’una manera
clara i transparent aquest tipus d’ajuts. És per això que en aquest sentit aquesta moció
proposa els següents acords.
Tot seguit el Sr. García passa a llegir els punts de l’acord.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Des de la CUP ens
sumem òbviament a aquesta moció que com comentava el company, el fet de tombar i
bloquejar les lleis que intenten buscar solució al tema de l’habitatge, que amb el
Tribunal constitucional no hi ha manera de trobar escletxes o forats, i ens sembla que
aquesta és un opció, aquesta proposició de llei, donar suport a aquesta proposició de
llei, tot i que també entenem que traslladar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública és com un brindis al sol perquè tot el que proposem és una negativa continua i
per tant esperem que amb la República Catalana tot això serà realment possible i a
través de l’IBI i les ordenances fiscals a nivell municipal puguem regular tos els drets
fonamentals, que anem dient des de fa tant de temps tots plegats, que és el de
l’habitatge.
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Estem d’acord amb
l’objectiu d’aquesta moció, d’avançar cap a un tipus d’impost de l’IBI més just, un
model tributari més equitatiu i que permeti als ajuntaments adoptar mesures per
beneficiar els interessos dels seus veïns i veïnes. Completament d’acord i hi votarem a
favor.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres ens
sembla bé la moció, diu moltes coses, n’hi hauria per fer un monogràfic, la moció diu
moltes coses interessants amb un tema que és clau, que és el tema de l’habitatge, que
n’hem parlat molt i moltes vegades aquí en aquest Ple, ens sembla també interessant
el sentit de que indica que poden haver-hi altres eines per resoldre la problemàtica
dels pisos buit que sigui a part de la lògica d’anar a ajuts, també podem utilitzar altres
eines que tenim i també és veritat i aquí ho diu, que des de la Generalitat de
Catalunya, des de Catalunya, des del ajuntaments hem començat, i és veritat que fa
poc que hem començat però s’ha començat un camí d’anar cada cop a tenir una
legislació en aquest aspecte més moderna, més europea i és veritat que des de
Madrid ho tomben, l’Estat Espanyol, que ningú s’enfadi, des de l’Estat Espanyol ho
tomben i van cap enrere. És veritat també per acabar que el regidor García a vegades
ens porta unes mocions que ens fa que ho traslladem a l’Estat Espanyol, és veritat que
el senyor García té, no sé m’ha sortit aquesta expressió, “més moral que l’Alcoyano”
en el sentit que esperen que a Madrid algú canviï una cosa que el seu sentit és
sempre és anar a tot el contrari. Nosaltres com deia la senyora Tresserras ja hem fet
passos i el pas definitiu òbviament és tenir un estat propi perquè al menys poder
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prendre les nostres decisions i nosaltres hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Alcalde, en representació de l’equip de govern. Hi estem totalment
d’acord i per tant hi votarem a favor encara que pels acords i més concretament pel
primer els voldria fer unes apreciacions, en quan a la proposta de modificació de
l’article 72.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en la direcció d’exigir el
recàrrec d’entre el 50 i 75 per cent de la quota líquida de l’IBI, els vull indicar que hi
estem òbviament, com els comentava abans, totalment d’acord i que fins i tot en el seu
moment des d’aquí a l’ajuntament també es va estudiar aquesta possibilitat d’aplicar
aquest recàrrec sense la modificació legal oportuna, arribant però a la conclusió de la
seva ineficàcia i a més possible impugnabilitat fins que no es supedités a l’aplicació
legal oportuna, de fet hi ha altres ajuntaments que l’havien establert a les seves
ordenances considerant que és totalment il·legal la seva consideració i posterior
aplicació a les ordenances, per tant des del nostre ajuntament es va decidir esperar a
la modificació legal corresponent per evitar una possible impugnació de la totalitat de
les ordenances i tot el que podria implicar.
I en quan a la proposta de modificar l’article 74.2 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, codi d’acció a poder aplicar bonificacions fins al 90 per cent a la
quota integra de l’IBI en els casos de situació econòmica desfavorable, com en el punt
anterior òbviament també hi estem totalment d’acord i també els vull recordar que el
nostre ajuntament per tal d’evitar la deficiència de la regulació de les bonificacions de
l’IBI que estableix en aquests moments, en aquests moments s’estan realitzant ajudes
a les famílies nombroses que això sí que ja ho permet la llei, a les famílies
monoparentals i famílies amb algun membre a l’atur considerat de llarga durada, per
tant i com us he avançat, hi votarem a favor.
Intervé el Sr. García. Només que en el camp de la responsabilitats per manca de
decisions o d’exclusions o d’aquesta problemàtica, evidentment la major i més
important és del Govern de l’Estat, amb això hi estic d’acord i ja ho he reflectit, em
sembla, més bé o més malament, no sé com ha sortit, però també voldria posar de
manifest, perquè és que sinó acabem caient segurament en posicions maníaques de
que tota la culpa només està en una banda i posaré un exemple, el Pla Local
d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot va acabar l’any 2016, s’havia de renovar en tot cas
per veure i fer un balanç de com havia anat i en tot cas i em sembla que l’ajuntament
en bon criteri el que va decidir és com que el Parlament de Catalunya estava discutint
un Pla de d’Habitatge per tot el territori, per no entrar en contradiccions l’Ajuntament
d’Olot va decidir deixar-ho en suspens, per tant les decisions que han portat a que no
tinguem govern i em sembla que són segurament al meu entendre almenys
compartides, no és només un problema de Madrid i per tant tots tenim una certa culpa
i responsabilitat amb alguns problemes que es van encallant o que no van trobant
solució i el company d’Esquerra i de la CUP de quan tinguem la República, a mi ja em
sembla bé però em recorda un acudit que així de forma ràpida era, un estava agafat
en una paret amb un arbre a punt de caure per un barranc i sent una veu que diu sóc
Déu, deixa’t caure i que jo t’agafaré amb els meus braços i et salvaré, diu val, val però
hi ha algú mes? I aquest algú més encara que sigui amb moltes dificultats, em sembla
que a Madrid, com el senyor Alcalde que hi va per intentar solucionar el tema de la
variant, és difícil però de moment hem de continuar picant pedra.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
21.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT
D'EXPRESSIÓ I ARTÍSTICA I PER LA LLIBERTAT DE PABLO HASÉL I
VALTÒNYC
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Pablo Rivadulla, conegut amb el nom artístic de Pablo Hasél (nascut a Lleida el 1988) i
Josep Miquel Arenas Beltran, conegut com a Valtònyc (nascut a Sa Pobla el 1993) són
dos rapers que sumen junts penes de presó de vuit anys i sis mesos per «enaltiment
del terrorisme» i «injúries a la corona» a les seves lletres en cançons com El fascismo
se cura muriendo, Microglicerina, Juan Carlos el Bobón... La Sala Penal del Tribunal
Suprem ja ha ratificat la condemna de l’Audiència Nacional espanyola de tres anys i
mig pel mallorquí, mentre que Hasél espera l’ordre d’ingrés a presó –el 2015 també va
ser condemnat per l'alt tribunal per «enaltiment del terrorisme».
El hip hop és un moviment artístic en què s'encabeix el raper, que de fet n'és una de
les quatre potes imprescindibles, junt amb DJ, el breakdancing i el grafit. Aquest
moviment artístic va néixer a la dècada dels 70 del segle XX entre les comunitats
afroamericanes i hispanoparlants del Bronx, a Nova York. Tot i que els rapers
mainstream que s'han popularitzat entre nosaltres, com Porta per exemple, són més
masclistes que una altra cosa (i potser per això mai cap jutge els ha portat a cap
judici), el rap va néixer on va néixer i els temes de què parla són molts, tot i que els
principals, tant als Estats Units com a l'Estat francès (el lloc d'Europa on més força té),
són la vida als carrers, la crítica social i la reivindicació política.
Si això ho unim a la utilització d'un llenguatge baix i volgudament barroer, és clar que
quan un raper parla de política ho fa en termes completament diferents als que utilitzen
vostès en aquesta sala. «Adequació» se'n diu al fenomen i s'estudia a primer d'ESO a
l'assignatura de Llengua Catalana i Literatura, però també a la de Lengua Castellana y
Literatura pel que no podem dir que tingui res a veure amb cap «adoctrinament». Als
Estats Units això ho tenen més que clar i si bé és veritat que la ultradreta americana
odia a mort els rapers que els ataquen -que no són pocs- ni l’ultradretà de Donald
Trump tindria l'ocurrència de tirar endavant una llei que aplicada portés algú a la presó
pel que diu o canta.
Si vostès llegeixen o escolten qualsevol de les lletres de Public Enemy, un dels grups
de referència de la música afroamericana als Estats Units, pot ser que no els agradin i
fins i tot les trobin fastigoses però allò que plantegen és el que moltes persones
pensen, i expressat en el llenguatge que moltes persones utilitzen correntment. Diuen
coses com:
«Elvis era un heroi per a la majoria, però mai ens va voler dir ni una merda,
per tal que vegeu com n'era de racista aquell 'mamó'; ras i curt, fill de puta
ell i John Waine! Sóc negre i n'estic orgullós»
I mai ningú per això no els ha posat ni tan sols en dubte. Ni els han prohibit ni els han
portat a la presó per allò que canten o diuen.
A l'Estat espanyol, existeixen lleis que, aplicades, poden portar gent a la presó per allò
que diuen o canten. És per això, perquè defensem la llibertat d'expressió i el respecte
per les creacions artístiques com un dels centres de qualsevol societat democràtica,
davant l'empresonament dels rapers Valtòyc i Pablo Hasel, que des del Grup Municipal
de la CUP Olot proposem l’adopció dels següents
ACORDS:

Mod ACTS_DP06

53

Primer: Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la
modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del
terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc i Pablo Hasél. A més demanem la
derogació immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i 491
del Codi Penal.
Segon: Que l’Ajuntament d’Olot defensi públicament la llibertat d'expressió i de creació
artística com un dels pilars centrals de la nostra societat democràtica.
Tercer: Que l'Ajuntament d’Olot doni suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes,
músics i veïns i veïnes en general que s’organitzen al voltant de la defensa de la
llibertat d’expressió.
Quart: Que l’Ajuntament d’Olot es solidaritzi públicament amb els rapers Valtònyc i
Pablo Hasél, així com amb qualsevol artista que pateixi persecució per les seves obres
de creació.
Cinquè: Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis
legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat
Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en
les expressions artístiques.
Presenta la moció la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Bé
només, ja ho sabeu, suposo que tothom ja se l’ha llegit, a Valtònyc se li demana tres
anys i mig i a en Hasél quatre anys i mig, tots dos per injúries a la Corona i per
enaltiment del terrorisme per cantar, cantar cançons i per continuar la moció si us
sembla bé ho farem una mica diferent.
El raper Valtònyc ha marxat a l’exili abans que l’Estat el condemni, l’ofensiva de l’Estat
és cada dia més contundent, la democràcia es veu cada vegada més amenaçada i ara
ja ens pot tocar a qualsevol de nosaltres i potser que demà siguem nosaltres i ara
l’escoltarem.
Em sap greu, no és sent, explica qui és ell i que l’Estat Espanyol, un estat que es
declara no sé ja com, democràtic no ho és, però que no deixa que la gent pugui crear
les seves creacions artístiques estiguis d’acord o no amb les lletres o que pots pensar
que el llenguatge fereix un altre llenguatge, però el fort és que quan pensàvem, no sé
si heu vist mai Sorita, la Sorita és una noia afganesa que surt refugiada d’Afganistan i
se’n va a l’Iran i a l’Iran no pot cantar perquè és una noia i les seves cançons de
l’Afganistan, ella es rapera i canta i explica que a l’Afganistan la gent, el rap és una
crítica social, explica que allà les noies, les nenes, les fan casar per diners i aquesta
noia va haver de marxar evidentment i ara està a Estats Units i si poseu Sorita ho
veureu, que fa pensar amb tot això. Això uns anys enrere, però és increïble que passi
això aquí.
Tot seguit, els representants de la CUP posen un fragment de so en que s’escolta al
raper Valtònyc.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Donarem suport a la moció i
només comentar la importància de la llibertat d’expressió i que a part d’aquests
cantants de rap aquí al Ple n’han sortit d’una manera reiterada, com des del govern del
PP s’ha anat imposant aquesta restricció del dret a la llibertat d’expressió, hem parlat
de la prohibició, el segrest del llibre Fariña, algun sindicalista de treballadors
d’Andalusia que està empresonat, de la coacció que es va fer amb l’exposició a Arco i
que es va haver d’enretirar una exposició de fotografies i hem de pensar que la llibertat
d’expressió és un dels fonament de la democràcia, sinó tenim això se’ns va en orris,
per tant la importància de continuar encara que a vegades la frontera a algú o alguns
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pugui semblar dificultosa o conflictiva, però jo penso que m’estimo més això
evidentment que no el que està fent el govern del PP. Donarem suport a la moció.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Companyes de la CUP de
fet només hem hagut de llegir el títol per determinar la nostra posició a l’entorn de
l’escrit, la resta ho hem llegit evidentment, però amb el títol ens ha estat suficient,
defensa la llibertat d’expressió evidentment, potser perquè alguns dels que estem aquí
assentats ja ens varem jugar la pell en algun moment per recuperar, no per defensar
però sí recuperar, la llibertat d’expressió al final de l’etapa franquista, i els moviments
aquí i arreu de l’estat varen ser importants per recuperar aquesta llibertat d’expressió i
per tant no estem disposats a que hi hagi cap pas enrere en aquest sentit i per tant li
dic que amb el títol n’hem fet prou.
Els he de confessar que els rapers que surten aquí jo ni els coneixia, evidentment les
darreres setmanes m’he interessat per la seva música i per les lletres que escrivien i
els he de dir que no m’agrada ni la seva música, ni les lletres m’agraden i algunes fins i
tot em molesten, però amb més motiu crec i amb més força també, des d’aquesta
posició hem de defensar també la llibertat d’expressió d’aquelles persones que diuen
coses que no ens agraden, en aquest sentit penso que és molt important com diu en
Voltaire, diu detesto això que dius però defensaré fins a la mort el teu dret de dir-ho,
doncs per això és important també manifestar-ho, hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també
votarem a favor i com que tampoc hi ha gaire res més a afegir, només volia dir que
segurament quan varem ser escollits regidors el 2015, no ens haguéssim imaginat que
ens trobaríem amb mocions com les que estem aprovant gairebé de forma mensual,
mocions a favor de causes i valors i drets que ens semblaven que ja teníem
consolidats i que això dona una mostra de la magnitud de l’excepcionalitat dels temps
que vivim i tot i que a pesar que a vegades aquestes mocions poden semblar que
queden una mica a l’aire i que només les veiem nosaltres i que tenen poc recorregut,
jo crec que val la pena que les fem i sobretot per causes tant fonamentals com la
llibertat d’expressió, petits gestos com aquests els hem de seguir fent perquè qui sap
si encara ens esperem temps pitjors.
Intervé la Sra. Roca, en nom de l’equip de govern. Em sumaré també al que han dit els
meus companys, nosaltres hi votarem a favor, de fet ja en el Ple del mes de febrer
varem donar un suport explícit al raper Valtònyc i a la seva llibertat d’expressió i també
varem explicar que ens semblava que les penes que se li demanaven en aquell
moment eren completament desmesurades i una mica dir que aquesta escalada de
persecució que rebem per part de l’Estat vulnera tot dret, tota llibertat d’expressió i que
nosaltres també ens sembla que això posa en perill els principis bàsics de la
democràcia per tant hi estem completament en contra, a favor de la moció, però en
contra de la persecució.
Intervé l’Alcalde. Jo sí que vull fer una disculpa perquè portem tres hores de Ple i m’he
permès fer una broma i llavors ara mentre anaven enraonant anava pensant amb el
pobre Valtònyc, que ha hagut de fugir de casa seva i que no és una cosa per fer-hi
broma sinó que és cosa molt seriosa i per tant, tot i que em sembla que està bé que al
Ple també trenquem una mica el protocol, em sap greu haver fet broma en relació a
una persona que mereix tot el nostre respecte.
Es dona per aprovada per unanimitat dels assistents.
22.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP DE SUPORT ALS DOCENTS DE LA
GARROTXA I DEL CONJUNT DEL PAÍS
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Arran dels greus esdeveniments que estan envoltant el col·lectiu docent català,
diversos sindicats i col·lectius del món educatiu han impulsat la Taula d’Emergència
Docent: ADIC Ensenyament, ANC (Sectorial d’Educació), CGT Ensenyament, Docents
per la República, Intersindical-CSC, UGT, USTEC·STEs (IAC).
L'onada de manipulació mediàtica i de persecució judicial ha volgut afectar també a la
Garrotxa, tal com van informar diversos mitjans de comunicació locals després que
TV3 i Catalunya Ràdio revelessin que el govern espanyol havia investigat 54 suposats
casos d’adoctrinament en centres educatius de Catalunya.
Els límits que s'han creuat evidencien la situació d'emergència en què ens trobem, que
posa en risc l'espai de confiança que són, i han de seguir sent, els centres educatius.
Des de l’administració pública cal vetllar per garantir que els docents continuïn
realitzant la seva tasca amb professionalitat i allunyats d’assenyalaments mediàtics
amb finalitats polítiques i partidistes.
Per tot això, l'Ajuntament d'Olot assumeix els següents
ACORDS
1. Expressar el suport als docents que són objecte de la repressió mediàtica,
judicial i policial; tant en els casos de Sant Andreu de la Barca i la Seu d'Urgell,
com en la resta.
2. Renovar el compromís de continuar donant suport a tots els centres educatius
de la nostra ciutat i comarca en la seva defensa dels valors democràtics, la
cultura de la pau i l'esperit crític; pilars bàsics perquè els futurs ciutadans i
ciutadanes construeixin una societat justa, democràtica i participativa.
3. Demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat d’El
Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra
docents de l’escola pública catalana.
4. Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre
professorat. Que es faci públic l’informe de la inspecció educativa que
exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport públic al professorat.
5. Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra
l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.
6. Traslladar aquest acord als centres educatius de la Garrotxa, al Col.lectiu de
Mestres de la Garrotxa, als sindicats i entitats impulsores de la Taula
d’Emergència Docent (TED), al Marc Unitari de la Comunitat Educativa
(MUCE), a la FAPAC, als Moviments de Renovació Pedagògica i a la delegació
territorial d’ensenyament de Girona.
Presenta la moció el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP.
Aquesta ens toca de més a prop, totes ens toquen de prop però aquesta sobretot
perquè varem saber el mes passat que als instituts públics i concertats de la nostra
ciutat estaven essent investigats, a veure com acaba tot plegat, però també tenim tot el
tema dels companys i companyes de l’Institut de Sant Andreu de la Barca.
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Tot seguit el senyor Massanella passa a llegir el text de la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Evidentment donarem suport a
la moció i em sembla que una vegada més el govern del PP el que pretén es crear un
problema allà on realment no hi és i si hem de parlar dels problemes de l’educació,
com no parlar del que deia al començament el Síndic, el de la segregació i la manca
d’oportunitats de molts nens i nenes de les nostres escoles, aquest sí que és un
problema, el cost de les universitats, tenim les universitats més cares de tot l’estat i la
manca de recursos, que per fer bé la seva feina necessitaríem moltes de les escoles
del nostre país. Aquests sí que són els problemes, lo altre és una invenció per crear de
manera tendenciosa problemes on no hi són.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. També evidentment
donem tot el suport a aquesta moció, des del PSC sempre hem estat, estem i estarem
al costat del nostre servei educatiu català i dels docents evidentment del nostre país,
ho comentava el Sr. García, el Síndic ja ho ha dit i no tenim problemes
d’adoctrinament, sí de segregació i penso que en la nostra zona estem fent una bona
feina en aquest sentit.
Donar suport evidentment als docents de la Garrotxa, que no ens consta que hi hagi
hagut cap cas concret en contra d’ells, però en tot cas coneixem de primera mà la
feina que fan dintre de les aules, la feina que fan els equips directius i per tant no tenim
el més mínim dubte de que estan fent una excel·lent feina a les aules. Ens sembla que
temes com aquests, que són temes curriculars, que és allò que mestres i professors
fan a les aules, em sembla que està fora de lloc, que es judicialitzi el tema, hi ha
mecanismes dins el servei educatiu català per resoldre les situacions que hi pugui
haver en aquest sentit per tant està absolutament fora de lloc la intervenció de la
justícia en temes com aquest, per tant totalment d’acord amb tota la moció i amb els
acords que presenteu avui en aquest Ple.
Intervé la Sra. Anna Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres el que
volem expressar és el suport a la comunitat educativa de la Garrotxa perquè malgrat
no sembla que hi hagi hagut cap mena de demanda interposada, potser que tal i com
estan derivant les coses i amb la instrumentalització que es fa d’aquest tema, no
descartem que pugui arribar. El que sí voldria manifestar és que aquest problema el
que sí que crea és el contrari, o sigui jo treballo en un centre on tenim tres professors
denunciats i la gran cohesió que ha generat això a nivell del 99,99 per cent dels pares,
mares, alumnes, professorat és un moviment que jo penso que va en contra del que
realment volen provocar i per tant, el que sí que és molt trist i que per sort en el meu
centre encara no ha passat, és aquesta pressió mediàtica que han patit aquests
professors, del mal que han vist exposada la seva imatge en els mitjans i que arrel
d’això diferents grups totalment feixistes els han amenaçat i per tant nosaltres el que
pensem és que aquest col·lectiu de pares que denuncien estan totalment
instrumentalitzats per aquest partit que tots sabem que és Ciudadanos, que s’alimenta
de l’odi que genera, amb la qual cosa desitgem que això s’acabi, esperem que això es
pugui aturar i de fet el que volem amb la més immediates possible és que tinguem un
conseller d’ensenyament, un conseller que pugui treure a la llum aquests informes que
sabem que té la inspecció educativa i que per tant recuperem la figura del conseller o
consellera, que defensa els drets del seu professorat i per tant ens emplacem a tenir
com més aviat millor aquesta figura del conseller.
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. La veritat és que s’arriben a creure
les seves pròpies mentides, tant ingenus com per pensar que tot el que està passant
és culpa de l’escola i de TV3, és que realment s’ha de ser ingenu i al final el que veus
és una classe dirigent política que odia tot allò que sona català, odia la nostra llengua,
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odia els nostres valors, les nostres institucions, les nostres tradicions i també les
nostres escoles, així que aquest és el resum, això és el que està passant i a través de
mocions com aquestes nosaltres el que hem de fer és defensar tot això, els nostres
valors, tradicions, la nostra llengua, la nostra escola, en definitiva donem suport a
aquesta moció, que és realment lamentable que haguem d’aprovar mocions com
aquesta.
Es dona la proposta aprovada per unanimitat dels assistents.
23.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP DE DENÚNCIA AL CARÀCTER
PATRIARCAL I DE CLASSE DE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA I PER LA CREACIÓ
D'UN ORDENAMENT JURÍDIC PROPI EN EL MARC REPUBLICÀ AMB
PERSPECTIVA FEMINISTA
Núm. de referència : X2018014759
Núm. expedient: SG022018000024

Després de conèixer la sentència del cas de “La manada” ens trobem altra vegada
amb l'evidència que el sistema judicial espanyol és clarament patriarcal i vulnera el
dret de les dones a viure una vida digna i lliure. Les decisions judicials no són mai una
aplicació directa de les lleis, sinó que hi ha interpretació personal de qui les aplica i,
per tant, estan sustentades pels sistema patriarcal.
En primer lloc, considerem un despropòsit jurídic i polític minimitzar el que va ser un
delicte de violació grupal a un abús sexual. Qualsevol acte sexual sense consentiment
és violació. La sentència no només nega la violència si no que es desentén de les
múltiples formes en què s’està exercint. Només sí és sí.
En segon lloc, tot el procés judicial ha estat en si una mostra de la violència
institucional que vivim les dones quan denunciem per violència masclista. En el cas de
“La manada” s’han reproduït una vegada més, de manera clara i evident, els
estereotips de gènere i l’hostilitat i el qüestionament per part sistema judicial vers la
supervivent. No podem tolerar la vulneració del relat de la persona agredida i del seu
dret fonamental a la intimitat atacat per uns mitjans de comunicació còmplices de la
justícia patriarcal, fomentant la victimització secundària Finalment, davant l'evidència
d'un sistema judicial que ens ataca en comptes de protegir-nos, legitimem
l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes que dia a dia patim les
dones. Fem una crida a recuperar l'esperit de la Vaga Feminista del passat 8 de març i
a autorganitzar-nos per respondre amb contundència a un sistema judicial i a un estat
que ens vol callades, atemorides i submises.
Per tots aquests motius, i per reforçar el comunicat de rebuig de la sentència de La
Manada que la Junta de Portaveus extraordinària que es va aprovar el passat 28
d’abril, el grup municipal de la CUP proposa els següents acords:
Primer.- L’Ajuntament d’Olot dóna tot el suport a víctima la supervivent de la violació
perpetrada per “la manada” així com també a totes les víctimes d’aquest sistema
patriarcal.
Segon.- L’Ajuntament d’Olot rebutja la sentència i denuncia el caràcter patriarcal i de
classe de la justícia espanyola. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot dona suport a
l’acusació particular, que manté que els fets són constitutius d’un delicte d’agressió
sexual , violació, i no tan sols d’abús sexual com ha acordat la sentència.
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Tercer.- L’Ajuntament d’Olot insta al Parlament de Catalunya a impulsar urgentment un
ordenament jurídic propi en el marc republicà amb perspectiva feminista.
Quart.- L’Ajuntament d’Olot fa una crida al moviment feminista per, seguint amb
l'esperit de la Vaga 8M, respondre conjuntament a l'ofensiva de l'Estat contra nosaltres
i a construir plegades una República Feminista.
Cinquè.- L’Ajuntament d’Olot es compromet a esdevenir un municipi lliure de violència.
En aquest sentit, el consistori es posicionarà sempre al costat de qualsevol víctima de
la violència masclista que tingui lloc en el municipi i li oferirà tot el suport jurídic i
material que li sigui necessari.
Sisè.- Els acords avui aprovats s’enviaran a les institucions , les entitats veïnals i es
publicaran tant a la web com a les xarxes socials d’aquest ajuntament.
Setè.- Comunicar aquests acords a les associacions La Dalla i Alba, al Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa, a l’Institut Català de la Dona, al Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.
Presenta la moció la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Aquesta moció
de fet ve a reforçar el comunicat de rebuig que fa breus minuts hem aprovat, reforçar
en un sentit de moció, amb uns punts concrets i sobretot reforçar la idea, com diu el
títol, de crear un ordenament jurídic propi en el marc de la República amb perspectiva
feminista, perquè pensem que “La Manada” és evident que evidencia aquest sistema
judicial espanyol clarament patriarcal, com hem comentat abans i vulnerant el dret de
les dones a viure la vida digna i lliure. Evidentment que les decisions judicials no són
mai l’aplicació directa de les lleis sinó una interpretació personal i per tant aquesta
interpretació està sustentada amb aquest sistema patriarcal que organitza la nostra
societat. Volem tornar a recuperar la crida de la vaga feminista del 8 de març,
autoorganitzar-nos i respondre de manera contundent que aquest sistema judicial ens
vol callades, atemorides i submises i que això no ho permetrem.
Tot seguit la Sra. Tresserras llegeix els acords de la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només un parell de coses,
una, tot el que fa referència a la sentència sobre “La Manada” i el funcionament
majoritari dels nostres jutges i de la nostra justícia ja n’hem parlat abans, em sembla i
estem tots d’acord, l’únic dubte que tinc es sobre aquesta República que vostè diu que
ho solucionarà tot, jo dues coses, una, sí m’agafo a la literalitat de la moció no puc
votar tranquil·lament a favor perquè puc entendre que aquí pot cabre-hi una república
federal o confederal, una altre cosa, s’hi m’agafo a l’esperit del sentit del que
normalment sol expressar la CUP, que no és aquest el seu parer, faré una cosa, si no
em desmenteixen, jo m’agafaré a la literalitat de la moció perquè pugui votar
favorablement tan per un contingut com per l’altre de poder arribar a un estat
republicà.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres votarem en contra
d’aquesta moció, no justament pel que expressa en el fons, que és el ja hem expressat
en el manifest que varem acordar a la Justa de Portaveus, però sí que diu molt clar
que per tant va adreçada aquesta moció per constituir una República Catalana, amb lo
qual nosaltres no hi estem d’acord, per tant votarem en contra.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Em centraré més
en el tema del cost judicial pròpiament dit, la justícia espanyola es pot denunciar per
moltes causes i avui en tindríem un gran reguitzell de coses per poder dir. Mentre no
puguem tenir la nostra pròpia justícia hem de vetllar per la que tenim i per la
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ciutadania, i per tant la justícia del Regne d’Espanya sigui més digne i democràtica i
també sobretot actualitzada segons el segle on vivim. Per primera vegada tota les
associacions de jutges i fiscals de l’estat espanyol s’han unit per demanar unes
millores i fer una vaga, seguida d’un 62 % a Catalunya i un 53 % a les Illes Balears.
Han fet vaga perquè el Ministeri de Justícia Espanyol no hi ha manera que se’ls
escolti, ja fa anys i anys i què demanen? Doncs demanen tres coses ben senzilles, la
modernització i tecnologia i augment de la plantilla, canvi del sistema d’elecció dels
membres del Consell General del Poder Judicial per tal de poder reforçar la
independència judicial i augmentar la transparència de l’elecció, també una millora
salarial.
Com a ciutadans també comprovem que un dia sí i un dia també hi ha una justícia per
poderosos i una justícia per no poderosos, o sigui una desigualtat constant. De sempre
l’Estat Espanyol, sigui quin sigui el seu govern, ha demostrat que no volen una justícia
forta i professional i independent, la volen poder dominar i la volen poder manipular,
però això s’acaba, ara hi ha un clam generalitzat, un clam de tota la societat que com a
reacció a la sentència de l’anomenat cas “La Manada”, un clam que diu prou, queda
clar que la justícia espanyola el primer que ha de fer per sobre o de bracet amb les
demandes fetes pels propis magistrats és feminitzar-se i jo afegiria, ens cal feminitzar
tota la societat, ja n’hi ha prou des de l’1 de maig, tres generacions de dones i també
homes també clamen enrabiats pel que està passant. Pensem que si a sobre es
canvia la manera d’elegir els membres del Consell General, el segon punt, tal com
demanen els jutges, ja hi haurà un gran canvi, hem de tenir en compte que les dones
representen un 52 % dels jutges i magistrats en actiu, són 2.540 homes i 2.827 dones.
Si mirem els menors de cinquanta anys, veurem que les dones són un 64 per cent, en
canvi des del 57 al 72 que és a l’edat fins que es poden jubilar, només hi ha un 39 per
cent de dones i si tenim en compte que el tant per cent més alt de representació
femenina la trobem al jutjat de violència sobre la dona, i és el 69,2 per cent, no s’entén
gaire tot plegat, però si que veiem que tan sols a la cúpula del Tribunals Suprem, un
13 per cent són dones i que tan sols hi ha una presidenta del Tribunal Suprem.
Em sembla molt bé donar suport a totes les víctimes d’aquest sistema patriarcal,
també ens sembla bé que l’ajuntament doni suport a l’acusació particular del cas de
“La Manada” però jo diria més com a tall exempleritzant, perquè no només hem de
donar suport en aquest cas, sinó que hem de donar suport a tots els supòsits que hi
puguin haver.
L’ordenament jurídic propi en el marc republicà i amb perspectiva feminista, ja estava
endavant gràcies a la bona feina feta pel Conseller Carles Mundó, esperem poder-lo
acabar i poder-lo posar ben aviat en pràctica a la República Catalana.
Votarem a favor.
Intervé la Sra. Zambrano, en nom de l’equip de govern. Creiem que és obligació de
tots plegats treballar per eradicar la violència contra les dones. Varem expressar-ho
plegats en el manifest de rebuig a la sentència de “La Manada” i ara també donarem
suport a la moció que es presenta. Condemnem totes i cadascuna de les agressions i
condemnem també i expressem la nostra més gran repugnància per la doble o fins i tot
triple victimització que acaben patint les víctimes d’aquesta violència, que no haurien
de resultar mortes o malferides físicament perquè la justícia reconegués que
efectivament han estat violades. Estem compromesos i compromeses en treballar per
eliminar aquesta xacra i la feina no és només de l’ordenament jurídic, sinó també a
peu de carrer, on encara avui per exemple predominen en excés els comentaris i les
bromes masclistes. Cal que tots plegats fem més coses en prevenció i en educació i
en el que faci falta. També estem compromesos i molt, en aconseguir que les coses es
diguin pel seu nom, per això només “sí és sí” i és violació sempre que una dona no
hagi dit que sí. Jo crec que cal fer esment aquí a la Garrotxa i molts de nosaltres
coneixem l’Associació de Dones Alba que han estat des de fa 26 anys pioneres a la
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nostra comarca a la defensa de les dones i han contribuït sempre a que totes les
dones d’Olot i de la Garrotxa puguin expressar-se i puguin gaudir d’una xarxa de
dones excel·lents, disposades a ajudar i actuar en tot el que sigui la defensa dels drets
de les dones en tots els seus aspectes.
Intervé la Sra. Tresserras. Agrair el suport a la moció, comptant els vots ja queda
aprovada, en tot cas aclarir a la pregunta que si aquesta moció té, evidentment reforça
la declaració conjunta de rebuig a la sentència “La Manada” per tant consideràvem que
la reforça i que el text constitutiu sobre la sentència ja queda molt reflectida al
document col·lectiu que hem aprovat i per tant en aquesta moció també a part d’això fa
referència a aquesta República catalana que volem construir i que des de la CUP
evidentment és catalana i que ja estem en un procés constituent i que ens sembla que
és la manera de posar blanc sobre negre, de concretar, ens sembla que cal un marc
jurídic propi amb aquesta perspectiva feminista, que l’hem de construir des de la
igualtat, podem tenir aquesta gran oportunitat de construir-la des dels dret bàsics, des
dels drets socials i fonamentals, des de la igualtat, que totes aquestes mocions que
fem menció a l’estat espanyol, ho hem dit, ho hem repetit, el Síndic de Greuges avui
ens ho ha dit i ens ho ha recordat, que no serveixen, saturen, queden bloquejades i
per tant la única, no és la solució a tots els mals ni la solució a tots els béns, és
evidentment l’espai en què podem participar-hi tots conjuntament perquè l’hem de
crear, l’estem creant i ens sembla que l’hem de crear des d’aquesta perspectiva,
buscant un ordenament, que en aquest cas concret de la sentència de “La Manada”,
ha de ser un ordenament jurídic propi amb visió clarament feminista i per tant amb això
no sé si et responc però em sembla que entenem el teu posicionament, però aquesta
és l’essència de la moció de la CUP en aquest cas.
Intervé el Sr. García. Passa molt sovint, compartim en gran mesura els objectius on
vegades ens diferenciem és en el com ho fem i en el com en aquest cas de model de
república que vosaltres de moment esteu defensant no és la nostra posició, per tant fet
aquest aclariment, votaré en contra.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 CUP) i 4 vots en contra (3 PSC, 1 OeC).
24.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER CATALOGAR I PROTEGIR ELS
COMERÇOS HISTÒRICS I EMBLEMÀTICS D'OLOT
Núm. de referència : X2018014763
Núm. expedient: SG022018000025

L’encant d’una ciutat es defineix per múltiples factors i elements diversos: els
equipaments, la cultura, la història, el patrimoni o la qualitat de vida en són alguns
exemples. Encant pels de fora, que venen a visitar-nos i contribueixen a generar
riquesa; però sobretot un encant pels de dins, que veuen en la seva ciutat un lloc
amable i acollidor on viure.
L’encant d’una ciutat resideix en el patrimoni immaterial, la memòria col·lectiva, les
relacions humanes que s’hi teixeixen i que contribueixen a enfortir els vincles
comunitaris; però també resideix en la fesomia urbana, els seus carrers, les seves
places, els seus monuments i també, entrant ja en el tema de la present moció, en els
seus comerços i els seus establiments més històrics i emblemàtics.
Diverses raons, ja sigui per l’extinció automàtica dels contractes , o per altres motius
com ara la jubilació dels propietaris, per la difícil conjuntura econòmica, han fet que
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molts comerços emblemàtics de la ciutat hagin hagut d’abaixar definitivament la
persiana.
En els darrers anys, Olot ha viscut la desaparició d’establiments tan emblemàtics com,
La Vaca, Can Tenas, El Coco, El Central, entre d'altres, i el patrimoni material i
immaterial que representaven, són exemples d’aquesta progressiva desaparició, per
cert també relacionada amb el progressiu degradament del barri vell d'Olot.
El sentit de la moció no és més que aquest: proposar una bateria de mesures per
evitar que Olot es converteixi en una ciutat impresonal i mantingui la seva autenticitat
pel que fa a l’àmbit dels seus comerços emblemàtics, en relació al valor afegit que
representen per la fesomia urbana de la ciutat, per la memòria col·lectiva dels olotins.
ACORDS:
1.

Confeccionar un pla de protecció dels comerços emblemàtics d'Olot que estableixi
prèviament la definició de comerç emblemàtic, històric, així com les diferents
categories de protecció, atenent a criteris d’antiguitat, de cultura, d’arquitectura ,
elements artístics i històrics i paisatge urbà i/o de naturalesa de l’activitat.

2.

Catalogar dins del POUM els establiments o elements d'aquests que cal protegir i
elaborar una guia dels comerços emblemàtics d'Olot que generi valor afegit a l’eix
comercial olotí.

3.

Oferir ajudes fiscals als comerços catalogats com a emblemàtics, depenent de la
categoria de protecció, iniciar una campanya de subvenció de fins al 50% de la
quota de l’IBI segons la categoria de protecció de l’establiment.

4.

Oferir serveis d’atenció i assessorament específics per als comerços catalogats
com a emblemàtics històrics.

5. Establir protocols d’actuació, amb l’objectiu d’aconseguir que es mantingui
l’establiment, en cas que algun comerç catalogat com a emblemàtic corri el perill
de tancar per motius vinculats a l’evolució econòmica del negoci associada a la
naturalesa de l’activitat o a la jubilació o voluntat dels propietaris.
Presenta la moció la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. De fet l’objectiu
de presentar aquesta moció és perquè ens els últims temps hem vist com s’anaven
tancant comerços emblemàtics i històrics alguns, de la ciutat d’Olot i nosaltres valorem
també la gràcia de la ciutat o l’encant d’una ciutat per aquesta memòria que a vegades
és material i a vegades també és immaterial i per tant els records d’una generació com
la meva passen per diferents comerços de la ciutat, que segurament els meus fills ja
no tindran i per tant amb la degradació del Barri Vell que hem patit els últims anys,
hem vist desaparèixer o tancar diferents comerços que tots tindrem al cap com podrien
ser el Coco, que va ser el primer comerç emblemàtic que en aquest cas es va tancar,
Can Tenas, La Vaca, el Central, que fins i tot havia modificat el seu interior, i en aquest
sentit la moció és proposar una bateria de mesures per evitar que bàsicament Olot, el
seu eix comercial, es pugui convertir amb un eix típic i tòpic, ple de comerços
impersonals i per tant ja que tenim una història, ja que tenim uns comerços que tenen
molts d’ells el seu encant, intentar protegir-los.
Sempre intentem fer el mateix, és a dir, proposar un pla de protecció, fer una
catalogació, és a dir fer una anàlisi i a partir d’aquí, de l’anàlisi i la diagnosi, fer l’acció.
Tot seguit la Sra. Barnadas passa a llegir els acords que es porten a aprovació.
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Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dir que compartim aquesta
preocupació que han expressat ara els companys d’Esquerra Republicana i la
compartim no solament des d’un punt de vista teòric sinó pràctic, amb les ordenances
fiscals d’aquest any anterior, quan l’equip de govern va voler negociar els punts i veure
si aconseguien el nostre suport, nosaltres varem aconseguir introduir algunes millores
al nostre entendre que van acceptar i una precisament anava en aquest sentit, una
ajuda econòmica, el que passa és que era més limitada a proposta d’ells, perquè la
nostra reclamació era mes elevada, perdó, el recull que fins un 20 per cent de l’IBI pel
comerç de caràcter emblemàtic. El que passa es que potser hi ha hagut un malentès
perquè quan reculls i aproves que pot haver aquest tipus d’ajuts, evidentment després
hi ha d’haver una reglamentació, una regulació, una catalogació, per qui és i qui pot
demanar aquests ajuts i jo esperava que l’equip de govern després de recollir aquesta
proposta i ja aprovada, com per tenir tots aquests continguts, ens cridaria a tots els
partits per veure de consensuar alguna reglamentació en aquest sentit, cosa que no ha
fet, jo estic segur, per l’opinió que tinc de la regidora, que no és per cap voluntat
d’enganyar a ningú sinó que potser va ser una aspecte que no va quedar prou clar, de
totes maneres com he dit comparteixo aquesta preocupació, la votaré favorablement,
el que passa que potser aconsellaria que perquè no passi com a mi, posem dates
concretes als punts de la seva moció és a dir, el pla de protecció quan ha d’estar
finalitzat? Perquè sinó aquest equip de govern acabarà el mandat i encara es farà
honor d’aquestes mocions més aprovades que tenim però que no es porta endavant i
el mateix, concreció per ajudes fiscals, serveis d’assessorament i protocols d’actuació,
han de posar algunes dates, perquè sinó són permetin-me l’expressió aquesta de
brindis al sol, seria una mica això, però com havia dit estem absolutament d’acord,
votarem favorablement.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. També votarem a favor
d’aquesta moció d’Esquerra, ens sembla molt pertinent i molt interessant perquè com
passa amb aquests processos de globalització i d’homogeneïtzació, o cataloguem,
protegim aquests comerços que són emblemàtics de la ciutat pel seu caràcter
arquitectònic, històric, emblemàtic o diferencial, o evidentment el pes del capitalisme
és com una glopada de lava que s’ho emporta tot i ho unifica tot i per tant ens sembla
molt adient. Girona, ja l’Ajuntament de Girona ho va aprovar l’any passat, també una
moció semblant que determinava definir quin nom i quina definició i catalogació
donaríem a cadascun d’aquests comerços perquè es veritat que n’hi ha que són
carismàtics pel que han set, arquitectònicament en tenim de modernistes, art-decó,
tenim diferents estils, però també tenim comerços tancats que han estat puntals i molt
dinàmics en el seu moment, que avui en dia encara hi ha el rètol, no sé, des de la
Camiseria Novedades, fins no ho sé, és veritat trobaríem grafitis, trobaríem cartells o
grafitis davant del Tura, és a dir no només potser són comerços o sinó que són potser
un cartell que n’ha quedat malgrat estar tancat o potser la possibilitat de poder-los
obrir, recuperar-los deixant la senyalètica, grafitis que han quedat als carrers però que
el temps ha desdibuixat la seva funció, etcètera. Per tant, això ens por permetre fer un
bon mapa, un bon mapeig de les categories, de com els classifiquem i dels nivells de
protecció. Ens sembla que la memòria del poble i d’un país i d’una ciutat és aquesta
memòria patrimonial, física, però també la immaterial, el fet d’anar, tots recordarem el
carrer dels sastres, Cal Canari, Can Xalegre, mil accions que potser avui el local està
obert però potser no s’ha conservat com havia estat en el seu origen i per tant si som a
temps a preservar tota aquesta memòria que a més a més ens defineix i ens dona un
caràcter aquest majoritàriament comerços del Barri Vell, per tant, eina de rehabilitació i
de fer una guia, de fer uns itineraris endavant amb la moció perquè ens sembla del tot
necessària.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Llàstima que arribi tan tard
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aquesta moció, els felicito als companys d’Esquerra per presentar-la, per haver-la
treballat, perquè realment sí que és una moció d’aquelles que és d’Olot i “Olot
T’estimem”, per poder-ho tirar endavant. És evident, els comerços emblemàtics de la
ciutat formen part de la història i formen part d’aquesta història i també d’aquest
dinamisme comercial i econòmic que hi havia a la ciutat d’Olot a l’època d’aquestes
botigues modernistes que s’han fet a la ciutat, per tant és important que les puguem
conservar i puguem tirar endavant. M’ha agradat la moció perquè a part de catalogar i
de llistar, també a l’últim punt, aquest d’establir protocols d’actuació, suposo que a
través de l’Àrea de Promoció Econòmica de la ciutat, per buscar relleu i en aquesta
comunicació és molt important, per tant no es únicament pensar en les parets sinó
també pensar en el dia a dia d’aquestes botigues. Tenim records tristos a la ciutat, el
dia que tanca el Coco per tots nosaltres, per les vegades que havíem estat allà, per les
vetllades, o moments alegres, com la botiga del carrer Clivillers, que no sé si serà de
catalogació o no, la botiga dels fesols cuits i l’all-i-oli, que quan t’assabentes que hi ha
un relleu generacional és fantàstic i estàs content que això passi i la ciutat tiri
endavant. Ara hi ha l’Sport, que també està en perill, que no s’ha citat aquí, que també
és un lloc emblemàtic de la ciutat per tant podríem citar molts exemples però em
sembla que és molt benvinguda la moció i m’afegiré una mica a l’intervenció del
company Sr. García en el sentit que posem una mica ja límit, de mirar si hi som a
temps i és important tenir-ho sobre la taula. Hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Vayreda en nom de l’equip de govern. Nosaltres també votarem a favor,
en primer lloc perquè algunes de les coses que plantegen ja les estem fent, també
perquè em sembla que hem deixat clar en aquests anys que donem importància al
comerç i al comerç de la ciutat, tot i que no tots els grups a vegades ho comparteixen i
finalment perquè algunes de les accions que planteja el PIAM del Nucli Antic també
van en la línia del que avui demana la moció.
Abans fer una prèvia, a mi també em sembla que la problemàtica que viu Olot en
alguns casos en aquests comerços l’hauríem potser de treure de la problemàtica
d’altres ciutat més grans, jo crec que el problema d’aquests comerços no es deriva,
com passa segurament a Barcelona o a Girona, de la Llei d’Arrendaments Urbans que
es va aplicar el 2015 després de donar una pròrroga, sinó que crec que aquí no
tanquen per un tema d’especulació de lloguers ni perquè hi vulguin entrar franquícies
en llocs comercials segurament es tracta de problemàtiques mil relacionades com es
diu a la moció en temes de jubilació, en la no continuïtat moltes vegades per part de la
família, també per les dificultats que tenen molts comerços per adaptar-se als nous
reptes, tenim i n’hem parlat moltes vegades però el repte de la venda per Internet en
molts casos també està fent una transformació espectacular en el món del comerç
tradicional i segurament tot això encara ho complica una mica més, però en tot sí que
hi ha mesures interessants que ens sembla estudiar.
Els deia, hi donarem suport, primer perquè hi ha coses que estem fent, el servei
d’atenció i assessorament de fet ja l’estem fent amb un punt de benvinguda
empresarial que ja es fa crear fa 4 anys i en alguns casos també s’està assessorant
aquest tipus de comerç. Els protocols d’actuació també els tenim establerts
bàsicament amb un programa que es diu REEMPRESA i que és un programa que
precisament pretén que empreses o comerços o activitats econòmiques que tanquen
puguem trobar entre tots un successor, una tercera persona que ho pugui fer i de fet
en els darrers dos anys hi ha 5 o 6 comerços de la ciutat que hem aconseguit aquest
relleu gràcies a aquest programa que es diu REEMPRESA i de fet alguns dels
comerços que esmenta la moció els puc dir que en poques setmanes obrirà amb un
nou emprenedor.
Ajudes fiscals, ho ha dit el senyor Garcia, estan previstes en les ordenances del 2018,
una bonificació del 20 per cent i en aquests moments des de DINÀMIG s’estan
redactant les bases per poder treure la subvenció.
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Ens quedarien dos punts que demana la moció i que sí que hauríem de treballar, que
serien l’elaboració del pla de protecció i la catalogació del tema del POUM, que això
son temes, segurament el segon l’entrada en el POUM, estem parlant ja de qüestions
molt més de pes si m’ho permeten dir així i nosaltres sí que agafem el compromís de
que en el pressupost de l’any 2019 poder dedicar recursos, perquè això és un feina
que segurament no podrem fer amb recursos propis, haurem de buscar algú que ens
ajudi a nivell extern i que llavors ho puguem desenvolupar d’una manera més
adequada que la que podríem fer només amb els recursos de l’ajuntament.
Intervé la Sra. Barnadas. Només un segon, agrair a tots els grups la bona acollida de
la moció i la voluntat de l’equip de govern de voler tirar endavant aquesta moció i
sobretot que entenguem el sentit de la moció, que és reobrir aquests comerços tancats
per sempre preservant aquelles característiques que el fan o bé històric o bé
emblemàtic i per tant entenem que el tema del POUM és un tema que requerirà més
temps, però pensem que tal i com demanem amb els acords, començar a fer aquest
pla de protecció és important i nosaltres Sr. García no hi hem posat dates perquè
sabem que els ritmes de treball a vegades poden ser els que poden ser, però sí que
nosaltres imaginem que això sí s’aprova avui, que sembla que si, doncs estigui fet
abans d’acabar aquest mandat.
Es dona la proposta aprovada per unanimitat dels assistents.
25.1.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé el Sr. Garcia.
OBRES NOU FIRAL.- Seria un prec. Un ciutadà se’ns ha adreçat a nosaltres i és
referent al nou Firal, el que són els accessos des de la Llibreria Drac per la part del
que abans era circulació en amunt, on hi ha La Tintoreria, el restaurant i ben bé a
davant de la llibreria les tapes aquestes metàl·liques dels diferents serveis que passen
per sota realment algunes d’elles estan molt mal xirgades perquè hi ha tot un vol de
ciment, d’una manera irregular, bastant gruixut i molt mat xirgat perquè molt
properament tenim d’altres mateixos serveis i corresponents tapes que estan molt
acurats. Està tan mal xirgat que sense voler la vista quan hi vols accedir se n’hi en va,
per tant demanaria que ja que estem fent una gran obra al Firal és tingui bastant més
cura en aquests detalls i amb el nom de la Ciutat dels Detalls aquest seria un més que
demanaria que es pogués solucionar.
Respon l’Alcalde. Senyor García demà mateix tenim reunió, aquestes reunions que
fem sovint amb l’empresa i preguntaré. El Firal és una de les obres retransmeses en
directe pràcticament i que cada dia passes per allà i hi ha uns quants jubilats que
miren si les obres les fan rectes o no i tothom fa arribar la seva opinió. De totes
maneres volem que sigui una gran obra, volem que s’acabi bé, demà mateix faré la
reflexió aquesta, no sé si ja és definitiu o no, el que sí que li puc garantir és que l’equip
d’arquitectes i enginyers que han redactat el projecte no se’n deixen passar ni una i
exigeixen que totes aquelles que no estan prou bé ho fan constar a les seves reunions
que ells fan cada setmana i espero que ho puguem solucionar.
Intervé la Sra. Descals.
CANVI HORARI PLENS A L’ESTIU.- Tenim dues propostes, una seria per tema
conciliació que dèiem de que potser a l’estiu podríem fer els plens a la tarda com
varem fer el dia del Sismògraf, almenys juliol i agost fer-ho a la tarda.
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Respon l’Alcalde. Fer els plens a les quatre de la tarda, crec que l’equip de govern no
hi té cap mena de problema, ho consultarem a la Junta de Portaveus. A l’agost, si és
necessari el farem i si no és necessari mirarem de no fer-lo, seria l’última setmana
d’agost, entenent que desprès ja venen les Festes del Tura i a vegades el Ple del
setembre no dona molt de temps a preparar molts temes. Parlarem amb els portaveus
i si a tots els hi va bé farem les sessions d’estiu a la tarda.
RETRIBUCIÓ PER ASSISTÈNCIA PLE DELS INFANTS.- Aquest any hem vist que
hem cobrat el Ple dels Infants quan els altres anys no es cobrava i ens preguntàvem
com és i nosaltres pensem retornar-ho i que a partir d’ara no es cobrin els Plens dels
Infants.
Respon l’Alcalde. Jo entenc que el criteri és que és un Ple com un altre i que tenim
fixades unes retribucions i suposo que amb aquest criteri es va decidir retribuir-lo i no
veig perquè no.
Intervé el Sr. Guix.
RETIRADA DE VEGETACIÓ ARRAN DE LES CRESCUDES DEL RIU.- Aquests dies
de pluja intensa que el riu ha baixat ple i hem netejat molt hi ha alguns arbres que han
quedat tombats i tenen un cert perill s’haurien de tallar i treure’ls.
ACTUACIONS ESLLAVISSADES AL PASSEIG VORA EL FLUVIÀ.- La zona que es
arreglar del passeig fluvial des del Molí d’en Climent fins a Les Tries amb les pluges
que hi hagut despreniments i esllavissades i s’hauria de rehabilitar perquè és un lloc
que hi va molt gent i ha quedat bé i s’hauria de rehabilitar.
Respon a les dues preguntes formulades pel Sr. Guix el Sr. Gelis. És veritat que s’ha
deteriorat una entrada d’allà la benzinera i s’han deteriorat diverses coses i tan bon
punt acabi l’episodi de pluges ho repassarem, però la previsió encara no és prou bona
en aquest sentit.
Intervé la Sra. Barnadas.
CONVOCAR COMISSIÓ PLA DE MOBILITAT I PLA ENERGIA SOSTENIBLE. Volem
demanar que es convoqués la Comissió de seguiment del Pla de Mobilitat i del Pla
d’Energia Sostenibles, fa molt que no ens trobem i sí que hem comentat que estaria bé
poder fer un intercanvi amb el senyor regidor responsable.
Respon el Sr. Gelis. El mes passat també ens en va parlar la senyora Anna Descals, jo
vaig comprometre’m que ho faria, estava esperant a preparar una cosa d’Urbanisme
respecte a instal·lacions fotovoltaiques i volia tenir això preparat per poder-ne parlar
perquè és una cosa important. Em penso que la setmana que ve estarà acabat, tant
bon punt estigui acabat us convocarem, segur que abans del Ple del mes que ve segur
que us haurem convocat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart de dotze de la nit, i per a constància del que s’hi
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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