ACTA NÚM. 6
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 21 DE JUNY DE 2018
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2018000007

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 de juny de 2018, a dos quarts de cinc 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.- DESPATX OFICIAL
Intervé l’Alcalde. La primera cosa, crec que és molt important també per a la ciutat, és
felicitar al regidor Sr. Lluís Juncà, per la seva restitució al Govern de la Generalitat,
amb un càrrec important com és el de director general de Promoció Econòmica,
Competència i Regulació. Per tant Lluís, enhorabona i espero que facis una bona feina
que la necessitem com a país.
La segona cosa que també és amb caire positiu és que fa pocs dies a l'Àrea
d’Informació del Territori d'aquest Ajuntament ha rebut una distinció en el marc de la
tercera edició del Congrés del Local TIC 2018. Moltes vegades no estem acostumats a
conèixer la feina que estan fent i els reconeixements acaben sent més importants des
de fora que des de dintre, per tant els hi proposaria que el Ple felicités a l’Àrea
d’Informació del Territori per aquesta bona feina que li reconeixen des d'altres
ajuntaments.
La tercera cosa que volia dir és que aquesta setmana que ve hi haurà el canvi de
rector a la Universitat de Vic: el senyor Jordi Montaña que ha tingut una relació intensa
amb nosaltres, amb Olot i que sempre ha tingut una actitud col·laboradora plega. El
nou rector és el Sr. Oriol Amat, amb un ampli currículum, per tant estic convençut que
farà una gran feina com a rector. Dilluns tenim l'assemblea anual d'Innovac i qui hi
tingui interès, que es consideri convidat; a l'inici de l'assemblea tindrem a la consellera
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d'Agricultura Ramaderia Pesca, la senyora Jordà, i després a l'acte de clausura hi
haurà el senyor Oriol Amat fent una conferència i tot això és positiu.
Comentar-los també que a Innovac celebrem deu anys d'existència.
Més coses que són també amb caire positiu: fa pocs dies, a Berlín, Paisaje
Transversal ha presentat l'experiència dels dos PIAM, el de sant Miquel i el del nucli
antic, com un model de treball en les ciutats, en els nuclis antics. La veritat és que vam
estar molt contents quan ho vàrem saber i crec que va anar molt bé, el workshop era
“Impulsant la cohesió social als barris”. Per tant felicitar també la gent de Paisaje
Transversal per la feina que han fet, però també per aquesta capacitat de difusió i que
els hagin convidat o que ells hagin tingut la iniciativa de presentar-se i explicar-ho com
ho han explicat.
I una felicitació, més genèrica, a tots aquells membres del Col·legi d'Arquitectes que
han estat guardonats amb els Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona, crec
que l'arquitectura a casa nostra en aquests moments viu un moment molt positiu, són
en Xevi Bayona, l'Alba Colomer, l'Adrià Villarejo, l'Arnau Vergés, l'Eduard Callís i en
Guillem Moliner, la Mireia Torres i en Pere Llimargas i també a l'Escola d'Art i Superior
de Disseny d'Olot, han merescut aquestes felicitacions. Per tant felicitar-los com a
Consistori, si els sembla bé.
I en quant a l’apartat més trist, ja saben: com cada Ple reclamar, exigir, la llibertat dels
dos Jordis, de l’Oriol Junqueras, d’en Joaquim Forn, de la Dolors Bassa, de la Carme
Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull, i d’en Jordi Turull, que estan
injustament tancats a la presó. I també el retorn lliures, per continuar exercint la seva
funció, del president Puigdemont, del Conseller Lluís Puig, de la Consellera Meritxell
Serret, de la Consellera Clara Ponsatí i del Conseller Toni Comín.
Hi han moltes altres coses de les que podríem parlar, però que ja n’he anat donant
compte i que trobaran també en la documentació i en les explicacions que hem anat
donant a les juntes de govern de cada de cada setmana.
Posar en valor la presència de la nova Consellera d'Empresa i Coneixement, Hble.
Àngels Chacón va estar aquí a la ciutat, va signar el Llibre d'Honor; és la primera
consellera que ha vingut. Hem parlat també amb la portaveu d'Esquerra també si
podíem activar alguna altra visita. Personalment jo me n’alegro, i estic segur que tots
plegats, que tinguem un govern, que tinguem un interlocutor i que puguem sentir
notícies com hem sentit avui que probablement a les escoles bressol amb el proper
pressupost de la Generalitat, la Generalitat tornarà a recuperar la seva capacitat de
poder de poder se fer càrrec d'això. Jo crec que tot això són notícies positives, no
només per a la ciutat sinó per a tot el país, i per tant aprofito aquest despatx oficial
també per expressar la meva satisfacció.
I com que últimament quan acabo el despatx oficial sempre hi ha algú que aixeca la
mà, algú hi vol afegir alguna cosa més? Potser una informació, no sé si va aquí o a
precs i preguntes, però que també des del meu punt de vista és positiva, dintre la
desgràcia, que és que tinc el correu que m'ha enviat ara mateix la Sra. Carme Yeste
d’Urbanisme, que avui els veïns d'una de les cases que es va esfondrar a la plaça
Campdenmàs ja han pogut tornar a casa seva; demà, amb els certificats de solidesa
fets pel Sr. Miquel Capdevila, un arquitecte amb reconeguda experiència a la ciutat, els
veïns de l’altra casa ja podran ser a casa seva i per tant més enllà del problema que
tenim i que hem de veure com solucionem, el fet que els veïns hagin pogut tornar a
casa seva crec que és una bona notícia.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Només en el prec
que ha fet vostè al final, també recordar l’ex diputada Anna Gabriel que es troba a
Suïssa, així com també la Marta Rovira i el raper Vàltonyc.
Respon l’Alcalde que té tota la raó i ho afegirem.
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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 : 28
- d’entitats : 35
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
- el dia 28 de maig, es va desplaçar a Barcelona juntament amb el regidor Estanis
Vayreda, per entrevistar-se amb el Sr. PAU VILLÒRIA, Secretari del departament
d’Empresa i Coneixement i amb la Sra. ÀNGELS CHACON, en aquells moments,
Directora general d’Indústria.
- el 1 de juny, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, es va desplaçar a Barcelona
per entrevistar-se d’una banda amb la Sra. MONTSERRAT VILALTA, Directora
General de Comerç i de l’altra, amb el Sr. GERARD FIGUERAS, Secretari General de
l’Esport.
- el dia 4 de juny, va tenir una trobada amb el Sr. JOAN RAMON CASALS, Alcalde de
Molins de Rei.
- el dia 7 de juny, es va entrevistar a Girona amb el Sr. ANGEL PÉREZ TORRAS,
Director Provincial de la Seguretat Social.
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període :
- el mateix dia 24 va assistir abans del Ple, a la inauguració del nou concessionari de
la Renault a la nostra ciutat.
- el dia 25 de maig, va anar a donar la benvinguda als participants en un Seminari
organitzat per Innovacc que va tenir lloc a la seu de Dinamig i seguidament va assistir
a la reunió de Junta del Sigma. I al capvespre, va donar compte del balanç de l’acció
de govern corresponent al tercer any del mandat en un acte que va tenir lloc al Saló de
Sessions.
- el dia 27 de maig, va assistir a la Festa de Batet.
- el dia 28 de maig, va assistir a la roda de premsa que va oferir la Fundació “Maria
Rosa Sans” al Consell Comarcal. En aquesta roda de premsa es va fer pública la
convocatòria pública de concessió de beques destinades a alumnes de 2n curs de
batxillerat o de 2n curs de cicles formatius, per prestar assistència econòmica a
estudiants amb talent però amb recursos limitats per als seus estudis universitaris.
- el dia 29 de maig, va presidir la Comissió especial de Comptes del CASG que va
tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.
- el dia 2 de juny va presidir l’acte de reconeixement als joves que varen obtenir el
premi “Joves i més”, celebrat al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament; va visitar
l’exposició de pintura i dibuix de la gent gran, que va tenir lloc a la Capella de Sant
Ferriol i finalment va presenciar la 2ª sessió del Festival de Patinatge al pavelló
Municipal. Destacar el premi Memorial Monsita Casadellà atorgat a la regidora
d’Esports de la Corporació, Mar Roca.
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- el dia 3 de juny, festivitat de Corpus, va presidir la tradicional Sardana de Corpus a la
Plaça Major.
- el dia 4 de juny, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va
tenir lloc a la Sala Gussinyé i juntament amb els regidors Berga i Vayreda, va visitar la
remodelació de l’emblemàtica espardenyeria de can Baldiret.
- el dia 5 de juny, va assistir a l’acte de presentació de l’Observatori de la Construcció i
la Renovació Urbana de les Comarques de Girona que va tenir lloc a la seu de la
demarcació del Col·legi d’Arquitectes de Girona.
- el dia 6 de juny, va assistir al plenari del Consell Escolar Municipal que com és
habitual se celebra al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.
- el dia 8 de juny va assistir a l’acte d’homenatge als treballadors que porten 25 anys a
l’Hospital i als que es jubilen dintre l’any 2018, que va tenir lloc al mateix hospital; a la
conferència que va pronunciar la Sra. ASSUMPTA FARRAN, Directora de l’Institut
Català d’Energia al Saló de Sessions, en el marc de la programació de la Setmana de
l’Energia, amb el títol Transició energètica. Present o futur?
La mateixa tarda va visitar l’Ajuntament la consellera d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, Angels Chacón, amb la que també va assistir a la festa del
“Garrotxí de l’any” que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- el dia 10 de juny, va ser present a la iniciativa solidària organitzada per Motor Antic
Garrotxa als terrenys de l’antiga estació a favor de la Fundació Oncolliga.
A continuació, va prendre part de la matinal de futbol base que es va celebrar als nous
camps del Morrot així com als parlaments d’inauguració.
- el dia 11 de juny es va desplaçar a Barcelona per assistir a una roda de premsa al
Liceu, en la qual amb el títol “Liceu a la fresca” es va posar de relleu la col.laboració
que mantenen amb diferents ajuntaments de Catalunya, entre els quals figuren Olot i
Igualada.
- el dia 12 de juny va assistir a les reunions del Patronat, del Consell Social i del
Territori de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
- el dia 13 de juny, va efectuar una visita a l’Institut Garrotxa, on es celebrava la
selectivitat.
- el dia 14 de juny va assistir a la presentació de l’Observatori Econòmic, Social i
Mediambiental de la Garrotxa que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Arxiu i a la tarda,
va ser present al Consell d’Alcaldes que es va celebrar a la seu del Consell Comarcal.
- el dia 15 de juny, va tenir la reunió semestral habitual amb els exalcaldes per posarlos al dia de la gestió municipal.
- el dia 16 de juny va ser present a l’inici del Shopping Nit a les escales de Sant
Esteve.
- el dia 17 de juny va assistir a la Missa Rociera de la Casa Cultural d’Andalusia que va
tenir lloc a l’església de Sant Esteve.
- el dia 18 de juny va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc a can
Monsà.
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- i finalment, el dia 19 de juny va assistir a la reunió del Consell de Direcció de Catsalut
que va tenir lloc a la seu del departament de Salut.
Intervé l’Alcalde. Ens acaba d’arribar una notícia que crec que és molt dolenta, o
almenys molt indignant i que després que en exposició de despatx oficial m'he deixat
una cosa. I si els hi sembla faré com un afegitó al despatx oficial. La primera cosa és
expressar el suport a l'alcaldessa de Berga que ha estat inhabilitada, crec que torna a
ser un altre atac als alcaldes i alcaldesses, representants polítics, que l'única cosa que
fem és expressar la voluntat dels nostres conciutadans. I almenys com a alcalde,
segur que com a equip de govern, i estic segur que en general tot el Ple, el suport a
l'alcaldessa de Berga. Després si volen els hi donaré la paraula, ja sé que potser no
serà unànime, però sí volia deixar-ne constància.
Una segona cosa que és indignant i que d'alguna manera fa que acabem pensant que
el país veí no té solució, és que acaben de posar en llibertat els membres de la
Manada. No sé quin és el raonament, ens acaba d'arribar una piulada que diu això i
crec que convé reaccionar, no sabia si fer-ho al final o ara, però estic segur que també
tots estaran d’acord amb expressar el que ja vàrem expressar en el comunicat que
vàrem emetre després de reunir-nos els portaveus. Això és més que indignant, per
aquest fet, només així; però si després ho compares amb què estan fent amb
determinades persones que el que han fet ha estat defensar les seves idees i que el
que han fet ha estat treballar pels seus ciutadans, treballar des de la seva consciència
però defensant determinades idees, que preventivament els mantenen a la presó, i
persones condemnades per una agressió d’aquesta mena a una pobra senyora, una
pobra noia, una pobra persona; ho trobo indignant. Per tant si els hi sembla, ho
afegirem.
3.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2018LDEC001393 al 2018LDEC001696.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Ens agradaria que
ens pogués fer cinc cèntims de l'expedient de sanció per als propietaris també
relacionat amb l’esfondrament del carrer Alt del Tura número 16 que aquesta setmana
s'ha incoat. Sobretot perquè tenim un dubte, perquè amb tota la documentació de
l’expedient diu “que els fets descrits suposen una infracció molt greu tipificada a la llei
d’Habitatge, i aquesta infracció és l’incompliment de les ordres d'execució dirigides a la
reparació i a la construcció d'edificis destinats amb l’ús principal de la residència de
persones.
Els nostres dubte són: si aquesta infracció, que entenem que és greu, i l'incompliment
de l'ordre d'execució havien de ser més de dos, de tres, i de quatre, per què fins a
aquest moment no s'havia fet ús d'algun tipus de sanció; o sigui han fet unes sancions
coercitives de 300 euros i també es tipifica aquesta infracció com a molt greu, però
llavors a l'hora de posar la sanció s’escull la multa de fins a 90.000 euros que són
infraccions greus. No perquè ens sembli malament; tampoc volem ara que a ningú li
posin multa de 900.000 euros. Primer és saber perquè no s’havia utilitzat aquesta
fórmula i perquè llavors la multa és per les infraccions greus i no les molt greus.
Respon l’Alcalde. No conec en detall l'expedient i per tant molts detalls no li podré
donar del que havíem anat fent. Però dintre tot el que ja hem anat parlant en aquest
Ple repetidament, no és aquest edifici; hi ha diversos edificis que tenen requeriments, i
si no han fet cas al requeriment se'ls hi han anat posant sancions i fins ara el que
havien fet era seguir la llei d'Urbanisme de Catalunya, i seguint la Llei d'urbanisme de
Catalunya, amb això i les converses anàvem seguint aquest tema.
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Després amb més detall els ho podrem explicar, però ara sense l’expedient tampoc li
puc acabar d'explicar. Ara jo crec que hi ha un tret diferencial que és que passa una
cosa molt greu: que és que se’ls ensorra una casa per dintre. Per sort els certificats de
solidesa diuen el que ja ens varen dir els bombers al primer moment, és a dir, que
l’envoltori s’aguanta però el que cauen són dos sostres de dintre, crec que això és
greu.
I la segona cosa que trobo indignant és que no es presenta ningú, no es presenta el
propietari a pesar que l’intentem avisar i no dóna la cara. El mateix diumenge, que jo
vaig estar-hi molta estona i els bombers; no es presenten, ni tan sols vénen a dir
“Ostres quin greu, què hem de fer?”. Llavors el que decidim és que hem d'actuar i que
hem d'actuar amb contundència i que caigui una casa no és una cosa normal. Una
altra cosa és que diguis que pot haver-hi un risc, que nosaltres ja hem anat seguint.
Llavors el que fem és, quin és el millor servei jurídic que podem trobar perquè ens
ajudi a fer una sanció exemplar, perquè això també ho he anat dient diverses vegades:
voldríem que fos exemplar. M'agradaria que servís, no per castigar aquest senyor –
s’ho mereixerà o no s’ho mereixerà, cadascú té el seu comentari– que fos exemplar
per a la resta de persones que tenen cases que pugui haver-hi un risc. I que són ells
els que han de saber si tenen una casa amb risc que se’ls esfondri, si tenen el teulat
que els hi entra aigua o si no hi ha teulat; són ells que han de saber que això,
l'Ajuntament no pot estar tot el dia vigilant a dintre què és el que està passant. Els
propietaris de les cases són els que tenen la responsabilitat i l'obligació de saber com
ho tenen, i per tant també voldríem que fos exemplar. La gerent de l'Oficina
d'Habitatge, ens parla del senyor Pablo Feu, amb qui jo parlo es mostra absolutament
disposat a col·laborar amb nosaltres i és ell el qui ens diu: heu d'abandonar la via de la
Llei d’Urbanisme i heu de passar a la via de la Llei d'Habitatge perquè amb el que ha
passat té dues sancions, són dues sancions de 90.000 euros; això ho explico una mica
més perquè aquí sí que hi he participat i tinc més coneixement. D'aquestes dues
sancions una és per no haver fet cas i l'altra és per què li ha caigut. O sigui que el
sancionem també com a falta molt greu, amb el mínim del que és la falta molt greu; és
a dir, falta molt greu va entre 90.000 i 900.000 euros, entenent que té una modulació
en quant al nombre d'habitants que té la ciutat on passa, que ens permet a Olot anar
entre 90.000 i 250.000. 90.000 euros que a més té unes deduccions; és a dir, si
aquest senyor ve i es fa responsable de tot –cosa que de moment no ha passat– i refa
la casa i soluciona el problema que ha acabat causant, fins i tot podem valorar si
podem fins i tot rebaixar aquesta multa. Perquè repeteixo: l'objectiu no és posar
multes, l'objectiu és que la gent es faci responsable dels seus habitatges o de les
seves propietats. Això és més o menys, dit així i explicat així, l'estat de situació.
Des del primer moment els Bombers ja diuen que probablement no passarà res amb
les cases veïnes, però per una mesura de seguretat allotgem tots els veïns l'hostal de
Sant Bernat; encomanem com a Ajuntament el desenrunament, encomanem com a
Ajuntament que es facin totes aquelles actuacions necessàries per garantir la
seguretat de les persones i crec que la setmana que ve tindré la visita del propietari.
Paral·lelament amb això enviem entre deu i quinze cartes a altres propietaris; alguns
individuals, algunes entitats, alguns col·lectius, els enviem també una carta recordantlos que vigilin perquè si els passa una cosa greu aplicarem les sancions amb la
mateixa duresa que les hem aplicat a aquest propietari.
I si d'aquí a uns dies no tinc més respostes, el que farem serà citar-los directament al
despatx d'Alcaldia per dir a aquells propietaris que venien de locals i que n’hi ha de
fora i que n’hi ha que sabem que no acabarem de trobar i que tenen possibilitats
econòmiques; o sigui que n'hi haurà que probablement no, doncs continuarem insistint
amb aquesta mesura.
I això és el que jo crec que ja ho havia intentat explicar, és el que li puc explicar de
memòria de l'expedient. L'expedient em penso que vostè l'ha pogut revisar, l'expedient
és públic.
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4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
5.1. - CONVALIDAR ACORD DE FORMAR PART DE L'OBSERVATORI DE LA
REHABILITACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DE LES COMARQUES DE GIRONA I
SOL·LICITAR-NE L'ADSCRIPCIÓ
Núm. de referència : X2018017741
Núm. expedient: SG102018000002

Atès que la Taula de Construcció ha creat l’Observatori de la rehabilitació i renovació
urbana de les comarques de Girona, que té per objecte que la rehabilitació i renovació
urbana esdevingui una plataforma d’estudi i anàlisi relacionat amb la ciutat i fomentar
les polítiques actives d’incidència en la transformació de la ciutat, i atès que la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 7 de juny de 2018, va acordar
formar part de l’Observatori, el president de la Comissió informativa, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Convalidar l’acord de Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018, de
formar part de l’Observatori de la rehabilitació i renovació urbana de les comarques de
Girona, i subscriure els estatuts de l’Observatori.
Segon.- Sol·licitar l’adscripció de l’Ajuntament d’Olot a l’Observatori de la rehabilitació i
renovació urbana de les comarques de Girona.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària.
Intervé l’Alcalde. Agraïm moltíssim la presència del president de l'Observatori de
rehabilitació i renovació urbana i fins fa poc President del col·legi d'Arquitectes de
Girona, que després ens ho explicarà amb més coneixement, el Sr. Narcís Reverendo.
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Com veuen en la documentació, portem a
aprovació aquest acord perquè l'Ajuntament formi part com a soci d’aquest Observatori
de la rehabilitació urbana de les comarques de Girona, una entitat que està creada per
dos col·legis professionals i un gremi, tots ells relacionats amb el món de la
rehabilitació, i que vol ajudar a les ciutats de la demarcació i a impulsar polítiques
actives de renovació i de transformació urbana. Ens sembla que és un bon instrument i
una bona plataforma que ens pot aportar coneixement, que ens pot ajudar també en la
col·laboració del sector públic i del sector privat, tan necessària en aquest àmbit, i a
més a més ens pot aportar una visió transversal de totes les actuacions que van
lligada a la neteja d'espais públics. Com saben també, en aquests inicis hem estat tres
ciutats les que hem entrat com a sòcies: Girona, Figueres i Olot.
I com ha dit també l'Alcalde, per conèixer una mica més en detall la proposta i perquè
també pugui aclarir, si hi ha algun dubte, ens acompanya el Sr. Narcís Reverendo que
fins fa poc era president del Col·legi, president ara de l'Observatori que ens detallarà
una mica els objectius i les funcions que tindrà.
Intervé el Sr. Narcís Reverendo. En primer lloc agraeixo a l'Ajuntament d’Olot que em
facilita aquesta oportunitat de venir a explicar en el Ple, l'Observatori.
Em sembla que és important que us faci una petita pinzellada de quin és l'origen de
l’Observatori per entendre quina és la seva voluntat i els seus objectius. A Girona fa 20
anys que existeix la Taula de la construcció, que és un marc de debat, no és una
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entitat constituïda com a tal però és un marc de debat, de trobada periòdica entre el
Col·legi d'Arquitectes, el Col·legi d’Aparelladors, Promotors i Constructors d'Edificis de
les comarques de Girona; unes trobades bimensuals on posem en comú coses que
ens preocupen en el mateix sentit, i coses que en sentit contrari. El que passa és que
en un marc de debat que no sortia d'aquí. Aleshores el detonant de l'Observatori va
ser la voluntat concreta, en un moment determinat de presentar unes al·legacions
contra unes ordenances d'edificació d'un ajuntament de les comarques de Girona. I
vàrem en creure que era molt mala feina, que un fòrum transversal com el nostre es
dediqués a presentar al·legacions, que pot fer qualsevol ciutadà a títol individual i valia
la pena impulsar una cosa de més abast, en el sentit de l’al·legació que preteníem
presentar. Aleshores va ser quan ens vam posar a parlar de l'Observatori de
rehabilitació.
L’Observatori és un intent de provocar l'administració pública que dissenyi polítiques
de foment de rehabilitació i de renovació urbana. Estem en un marc, tot just sortim de
la crisi; més ben dit, encara no estem sortint de la crisi econòmica del sector de la
construcció que va començar el 2007. Estem en un marc on tenim moltes directrius
europees que ens estan encaminant a lluitar contra el canvi climàtic, on ens posen
l'accent en el paper de l'edificació en aquest camp de lluita contra el canvi climàtic; tots
sabem que l'edificació és la responsable del consum del 40 % de l'energia en els
països europeus i és el culpable del 35 % de les emissions de CO2 a l’atmosfera.
Diferents estaments europeus començant per les Nacions Unides ens han definit
disset objectius de desenvolupament sostenible, molts dels quals l'edificació hi té un
paper molt important. Per tant: crisi econòmica, canvi climàtic, objectius de
desenvolupament sostenible, objectius determinats per la normativa amb data de
poder construir a l'administració pública i a la construcció privada edificis de consum
gairebé zero energètic, i un marc normatiu, un marc econòmic i un marc fiscal que no
ajuda a aquelles persones, poques, que pretenen engegar processos de rehabilitació i
de transformació urbana.
Per tot això, i amb la voluntat de mantenir aquesta transversalitat de la Taula de la
construcció, vàrem pensar que junts d'entrada, amb l'objectiu de ser ampliat, podíem
constituir una entitat que fomentés aquesta rehabilitació i aquesta reforma urbana. El
nostre camp d'acció no és només la rehabilitació entesa, com probablement molts de
vosaltres pugueu tenir al cap quan parlem de rehabilitació, de reformes d'edificis
antics, d’edificis que tenen risc, d’edificis que energèticament són obsolets; per tant no
només edificis sinó també a nivell de paisatge urbà, a nivell de barri, per això parlem
de transformació urbana. Estem en un moment, els propers vint, trenta, quaranta,
cinquanta anys, que no ens podrem permetre segurament el luxe d'ampliar les ciutats,
perquè primer que el teixit territorial també té els seus límits i perquè el teixit urbà
construït, és deficitari des d'aquest punt de vista que us comentava abans de resposta
a l'energia, però també de desequilibri social, de dèficits del seu públic, etcètera. Per
tant abans de començar a ampliar, malgrat que d'aquí molt pocs anys un percentatge
exageradament gran de la població fins i tot mundial, viurà en ciutats i no en entorns
rurals, ens hem de posar a arreglar les ciutats que tenim. Per tant aquest doble
objectiu: rehabilitar i renovar. Per tant renovar és tan ampli com construir de nou a dins
de la ciutat també. Aleshores hem volgut crear un Observatori absolutament
transversal amb la idea de la Taula de la construcció transversal, perquè aquests
objectius són uns objectius de gran abast i si no ho fem de forma conjunta amb totes
les entitats socials privades i públiques del sector, probablement no ho farem.
En aquest sentit des del moment zero vàrem pensar que havíem de treballar de la mà
dels tres ajuntaments més importants de les comarques gironines, amb els que com a
mínim el Col·legi d’arquitectes hi tenia seu per facilitat per poder tractar amb ells,
aleshores va ser quan vàrem parlar amb l'Ajuntament d'Olot, l'Ajuntament de Girona i
l'Ajuntament de Figueres; tres ciutats que no cal dir-ho, òbviament tenen dèficits
urbans, sobretot en les parts més antigues i no només, i juntament amb la Universitat
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de Girona perquè pensàvem que havia de ser un soci des del moment inicial. La
iniciativa va ser pensem que extremadament ben compresa i va interessar des del
primer moment i així ens vam posar a treballar conjuntament. El passat dia 5 de juny
vàrem fer la presentació pública de l’Observatori, vàrem poder comptar amb la
presència dels tres alcaldes o alcaldesses implicats i amb un vicerector de la
Universitat. I hem començat amb l'objectiu d’en una primera tasca ampliar aquest
ventall d'entitats implicades en l'Observatori. L’Observatori té forma jurídica
d'associació, en la qual no poden ser socis ni individus, ni empreses amb ànim de
lucre; és una associació destinada només a entitats que no tinguin ànim de lucre i que
els seus objectius socials siguin paral·lels als objectius estatutaris de l’Observatori. Dic
que el dia 5 vàrem començar a caminar i ara engeguem aquesta feina d’eixamplar tant
com puguem l'associació, els socis, estem pensant en ajuntaments de Girona i estem
pensant en moltes entitats, col·legis privats, gremis, etc., tots si pogués ser. Des
d'aquest punt de vista estem contents, no cal dir-ho, que Girona, Figueres i Olot hi
siguin des del primer moment perquè penso que és un bon mirall de cares a altres
ajuntaments que puguin tenir la mateixa problemàtica i puguin tenir els seus dubtes
davant del que és una entitat de dret privat com l’Observatori de rehabilitació.
La voluntat és que aquest observatori es constitueixi com a plataforma de referència,
que pugui generar treballs que resolguin problemes i dubtes plantejats pels
ajuntaments que en siguin socis, però també que pugui ser referència d'iniciatives que
pugui tenir el mateix Observatori a l'hora d'analitzar dèficits urbans que encara que no
estiguin proposats per cap soci ajuntament concret, es cregui que són necessaris per
poder oferir-los com a coneixement comú, perquè totes les entitats públiques que
creguin que els hi pugui fer servei, ho puguin utilitzar. Pensem en analitzar normativa
urbanística local, pensem en analitzar ordenances d'edificació per millorar-les, per
adaptar-les a un moment on, com comentava abans, hem de començar a rehabilitar i
renovar i no construir de nou; la normativa urbanística que tenim està pensada per
construir de nou encara, la normativa tècnica, el codi tècnic està pensat per construir
de nou, no està pensat per poder mantenir de forma proporcionada des del punt de
vista tècnic i econòmic el ventall de parc edificat que tenim i de ciutats també. En
aquest sentit, l'Observatori, com us comentava, pensem que s’ha de poder constituir
també en un referència, també en una referència informativa per al ciutadà en matèria
de rehabilitació i de renovació, aquests dos conceptes els repetim insistentment. Fins i
tot potser pot arribar a ser una plataforma d'informació d'aquelles empreses que són
referència també a nivell constructiu, etc. També vetllarà, ha de vetllar, i aquí sí que
confiem molt amb el suport de l'administració pública, per poder explicar, definir i
millorar o potenciar la facilitat, entre cometes, de finançament, que no tenim o que no
teniu en casos d'acció dins el casc urbà antic, etc. Això és una mica la voluntat de
l'Observatori, és una associació que d’acord amb els seus estatuts té uns òrgans de
govern, una Junta de Govern que en aquests moments està constituïda, però com que
de moment encara formalment només som els tres socis impulsors, esperem que els
quatre socis principals se’ns hi afegeixin; de moment de la Junta de Govern, que
segons els estatuts ha de ser constituïda per set persones –president, secretari,
tresorer i quatre vocals–, estem esperant que us pugueu associar directament perquè
cada un d'aquests ajuntaments i la universitat tinguin un vocal a la Junta de Govern.
Junta de Govern de set persones, per tant: Col·legi d’Arquitectes, Col·legi
d’Aparelladors, Gremi de Promotors, Ajuntament d'Olot, Ajuntament de Figueres,
Ajuntament de Girona i Universitat, són els membres de la Junta de Govern. Malgrat
tot una assemblea que és la sobirana, formada per un representant de cada una de les
entitats que s'hi associïn, que tindran el dret i el deure d’escollir aquesta Junta de
Govern i a més a més una Comissió tècnica formada per un director i dos vocals, en
aquest cas els estatuts preveuen que el director i els dos vocals siguin membres dels
dos col·legis i el gremi impulsors de l'Observatori, que seran qui estiraran del carro. En
aquests moments hem fet justament només la primera sessió de Junta de Govern. La
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segona cosa que farem, a part de com us comentava impulsar aquesta campanya de
recerca de socis, serà la contractació d'un director, els vocals potser vindran més
endavant quan tinguem més recursos. I ja de seguida atendre les primeres peticions
que esperem que arribin aviat, em consta que arribaran aviat.
He anat molt de pressa, jo ho tinc més clar perquè ja estem treballant. En qualsevol
cas qualsevol dubte que tenir, aquí estic.
Intervé l’Alcalde. Moltes gràcies Sr. Reverendo. De fet li passarem la paraula a tots els
portaveus i evidentment si després l'hi tornarem la paraula perquè pugui aclarir els
dubtes que hi puguin haver. Jo només d'entrada agrair-li moltíssim les paraules “els
ajuntaments importants de Girona”, nosaltres li considerem, però que el Col·legi
d’Arquitectes ens hi hagi considerat, i que fa un any, quan tenia aquesta idea, vingués
aquí i parlés amb nosaltres sincerament li agraeixo molt, personalment, i al president
del Col·legi d'Aparelladors i del Gremi que varen venir, us agraeixo que hagueu pensat
en Olot i estic segur que trobarem, de fet tenim ja coses pensades per poder treballar
conjuntament.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En principi agrair la iniciativa
de l'equip de govern a la qual donarem un ple suport, per tant a les paraules del Sr.
Estanis, i especialment agrair també que hagi vingut vostè a explicar-nos més
àmpliament en què consisteix aquesta proposta, perquè només llegint el document
que ens ha arribat, jo era el que vostè s'ha referit en un primer moment de
rehabilitació, en el sentit d'aquests edificis més antics i vells o amb deficiències que
tenim, i vostè ha parlat de canvi climàtic, ha parlat de ciutat en un sentit molt més ampli
i per tant em satisfà encara més de la idea inicial que jo m'havia fet amb aquest
document.
Només dir que he vingut reivindicant aquí a l'Ajuntament d'Olot, fa poc el tema de
l'esfondrament que abans ha sortit, també el tema del Pla Local d'Habitatge que
nosaltres el tenim caducat des de fa dos anys, i com havia fet jo aquesta idea de
rehabilitació que hi havia al document havia anat buscant en aquest Pla local
d'habitatge que teníem ja antic, les dades de les deficiències grans que tenim en
temes d'habitatge, per tant la del nucli antic. Hem anat treballant i ens sembla que s'ha
iniciat un camí que esperem que sigui adequat, i que un dels problemes evidents serà
el vosté també ha fet referència que és el finançament, trobar recursos econòmics per
abordar aquest problema tan greu.
I a mi hi ha un aspecte que em satisfà especialment perquè em sembla que pot jugar
un paper i suposo que és la voluntat, encara que no m'ha semblat que ho expressés
vostè així, que en aquests moments hi ha una certa reactivació econòmica, es torni
una mica el que ha vingut passant no fa pas tants anys a casa nostra i per tant, que
caiguem en els mateixos vicis, bé per inèrcies, bé perquè les pressions econòmiques
d'aquests actors són molt fortes i molt importants. I a mi em sembla que la proposta
que tenim ara sobre la taula, les organitzacions i les persones en general, també a
nivell individual, ens ha de servir com a eina per poder contraposar propostes basades
en dades i amb un fort fonament teòric i pràctic, perquè sinó moltes vegades et trobes
una mica com desarmat i vas improvisant. Per tant aquest contrapès a aquests agents
econòmics tan forts em sembla important. I la segona, que ja serà més feina potser
dels partits i de les persones, a qui caldrà perquè tot això pugui tenir una feina pràctica
rellevant, una voluntat política, perquè si no podem acabar com sol passar a vegades,
amb papers, documents molt pensats i molt elaborats, però que acaben en calaixos o
en debats. Per tant a mi el que m'agradaria és que això servís també una mica perquè
des de la societat civil tinguem eines de pressió política.
Reiterar l’agraïment, a mi m'ha servit molt perquè la idea que m'havia fet jo, com li he
dit al començament, era molt més estreta del que m’ha semblat entendre de la seva
exposició.
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Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. En tot cas també estem
molt contents d'aquest acord adoptat, també agrair-li la seva presència i la seva
explicació. I considerem que Olot, com vostè ha dit, és una peça important d'aquesta
associació que com venim reiterant als plens i al dia a dia de la nostra ciutat requereix
d’una emergència en habitatge important, un nucli antic molt vell; no només però
sobretot és la part més antiga de la ciutat i que requereix polítiques molt més
complexes, que a vegades potser un ajuntament sol es pot sentir petit i desprotegit
però que a través d'eines legals, a través d'una associació amb altres ciutats i a més a
més amb el sector professional puguin fer, no sé si és la paraula lobby, però sí la
pressió necessària perquè com deia el company Sr. García, aquesta visió que tenen a
llarg termini, perquè també és interessant com ens plantegem la ciutat; no ara, sinó
d’aquí uns anys, com ens la imaginem, com la construïm o reconstruïm, amb els límits
que té, justament Olot té uns límits naturals per un parc que l'envolta i tot això defineix
com serà la nostra ciutat, tant de present com de futur. Doncs això requereix un treball
molt més col·lectiu, molt més associatiu, molt més d'observatori, però que és veritat
que des de la part pública i professional, com la seva, han de permetre que la part
privada, com vostè ha dit, nosaltres som una associació sense ànim de lucre i
marcarem i hem de marcar les pautes des de la part pública per poder garantir el que
tots volem, que és una ciutat digna, amb l'habitatge digne per viure-hi totes les
persones amb totes les seves possibilitats econòmiques. Per tant ens n’alegrem
moltíssim perquè és una de les coses que feien falta i també ens sembla molt bé
aquest sistema organitzatiu des de l’associacionisme, des del sector públic i
professional i que marquin una mica les pautes del que a posteriori el sector privat
haurà de fer, o haurà de sucumbir o haurà d’aportar després d'uns anys d'especulació
amb un dels drets que considerem més fonamentals, que és el dret a la vivenda. Per
tant enhorabona i molt bona feina.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també, com han dit els
companys, agraïm al Col·legi d'Arquitectes que hagin vingut avui aquí a Olot a
explicar-nos aquest projecte interessant per les comarques de Girona. Donem ple
suport a la proposta que ha fet l'equip de govern de l'Ajuntament en aquest sentit, i per
tant, nosaltres com a socialistes ja ho sap que la rehabilitació forma part del nostre
ADN; els dotze anys que vàrem estar governant aquesta ciutat, es va fer molta política
de rehabilitació, gràcies a unes ajudes externes que van haver-hi però en tot cas es va
fer una gran tasca en aquest sentit, de rehabilitar el nucli antic de la ciutat. En tot cas
també en aquella època es va crear l'Observatori del Paisatge, que també pot ser un
cosí germà d'aquest Observatori que es vol crear ara aquí a les comarques de Girona,
que s’està creant aquest Observatori de la rehabilitació, per tant ens n’alegrem. Potser
arribem tard, tant de bo aquest Observatori s’hagués creat quinze anys enrere, quan hi
havia la febre de la construcció i com deia el company d'OeC, potser en lloc d'expandir
tant les promocions arquitectòniques o de noves construccions que es feien als afores
de la ciutat, potser haguéssim fet més polítiques de rehabilitar els barris vells per donar
cabuda a aquesta nova construcció que havia d’anar venint.
Potser un apunt que jo li volia fer, perquè he parlat amb molts ajuntaments que també
els interessa aquest tema, és que també formés part de l’Observatori, la Diputació, en
representació d’aquests ajuntaments petits. És a dir, em sembla bé que hi hagin entrat
Olot Girona i Figueres, en tant que tenen seu del Col·legi d'Arquitectes, però també
potser estaria bé que la Diputació hi pogués entrar com a representant dels
ajuntaments petits de les comarques de Girona. Per tant, molts encerts i gràcies per
aquesta iniciativa, endavant.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Agrair al Sr. Reverendo
l'explicació que ha fet avui, perquè realment per fi és aclaridora sobre què era
l'Observatori de la rehabilitació, perquè nosaltres portem temps intentant esbrinar
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exactament el què. Ens ha agradat molt sobretot el que fa la musiqueta de l'eficiència
energètica dels edificis i també el fet que no construïm de més sinó que rehabilitem el
que tenim. Penso que ara és clau en totes les polítiques municipals d'aprofitar
l'habitatge que ja hi ha i rehabilitar-lo perquè jo penso que és la funcionalitat que ha de
tenir un municipi, de no deixar buit al centre i que l'habitatge es vagi construint amb
línies més allunyades d'aquest centre.
I el senyor Reverendo, a part de felicitar-lo i desitjar li els encerts, i que tot això funcioni
i que realment hi ha molts nuclis antics, el d'Olot n’és un, però hi ha molta feina en
rehabilitació, doncs res més. I a l'equip de govern sí que ens hauria agradat que els
tempos –i li vaig manifestar així a l’Alcalde– haguessin anat d'una altra manera,
perquè això es va fer amb un acte públic el dia 5 de juny, es va aprovar a la Junta de
Govern el 7, llavors a la Junta de Portaveus se'ns en va parlar ara. Per tant a nosaltres
ens hauria agradat molt que aquesta explicació tan ben feta del senyor Reverendo ens
hagués arribat abans. Pensem que més que portar a convalidar, el que s'havia de
portar era a aprovació l'associació en aquest ens. Per tant per a nosaltres és perfecte
que l'Ajuntament d'Olot hagi fet aquest pas, però sí que a l'equip de govern li
demanaríem que en futures ocasions els tempos fossin uns altres i que compartíssim
aquestes decisions. Moltíssimes gràcies i molts encerts.
Intervé el Sr. Vayreda. Només agrair a tots els grups el suport a aquest acord. Alegrarnos de nou que tot i que el Sr. Guix diu que potser és tard, val més tard que mai i que
siguem pioners en el país, altre cop les comarques de Girona en un tema que estic
segur que altres comarques i demarcacions aviat voldran copiar. I només dues
reflexions: una, incidir en el que deia la Sra. Tresserras també, que ara nosaltres amb
el treball que estem fent en el PIAM del Nucli Antic veiem que hi ha molta normativa
lligada a l'Urbanisme que requereix de canvis a nivell nacional, que no depenen només
d'un ajuntament; algun sí, de planejament, que l'Ajuntament hi pot actuar, però d'altres
requereixen àmbit nacional i segur que amb l’experiència i coneixement de tots els
gremis i d'altres ajuntaments farem més força en els òrgans competents que hagin de
canviar aquesta legislació.
I fer també un petit consell a l’Observatori que seria bo incorporar la visió de
l'urbanisme participatiu, de l'urbanisme més comunitari, que nosaltres aquí amb
l’experiència del PIAM de Sant Miquel i el PIAM del nucli antic, la veritat que hem estat
de les primeres ciutats que ho hem impulsat i que realment ens ha donat un resultat
extraordinari, que cada vegada ens hem d'allunyar més d'aquest urbanisme només
dissenyat pels arquitectes i els aparelladors; que evidentment són els que en saben
més i han de marcar, però saber incorporar d'alguna manera la veu del ciutadà, de les
associacions, la universitat; ens sembla excel·lent. Jo crec que també és el que
reclama una mica la gent i serem capaços que a part de rehabilitar i renovar, ho fem
seguint una mica les necessitats i els interessos i les inquietuds dels ciutadans, o
ajustats més al que necessiten els ciutadans. Per tant intentar en la mesura que es
pugui de l'Observatori, incorporar aquesta veu més del ciutadà.
Però bé en tot cas agrair-li molt la seva presidència i agrair a tots els grups municipals
el suport a aquesta iniciativa.
Intervé el Sr. Reverendo. De forma genèrica he comentat que l'objectiu de
l’Observatori era provocar, fomenta; ben dit fomentar, mal dit provocar, que
l’administració pública dissenyi polítiques d'acció a favor de la rehabilitació i foment de
la rehabilitació. Però en té una altra: l'Estat espanyol és el penúltim país d'Europa –
abans que Portugal– en matèria de rehabilitació, en despesa d’euros per càpita anuals
en matèria de rehabilitació, estem 30 vegades per sota de Suècia, per exemple. I això
és un és una qüestió de conscienciació col·lectiva. Aleshores l'altre objectiu de
l’Observatori és ser formatiu en aquest sentit: crear consciència ciutadana perquè
puguem rehabilitar, puguem fomentar polítiques de rehabilitació, que si qui ha d’invertir
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no inverteix perquè no té l’educació per fer-ho no ho farà, o qui ha de complicar-se la
vida, entre cometes, rehabilitant perquè és propietari, tampoc ho farà si no té
consciència que això és un bé col·lectiu. En aquest sentit l’Observatori pretén tenir una
web que a part de ser referent en els altres temes que us comentava, també ha de ser
referent amb aquells bons exemples en aquells bons casos de rehabilitació o de
renovació urbana que hagin sorgit per l'impuls del Observatori. Això per una banda.
L’altra és importantíssim la visió tècnica i acadèmica també d'aquests estudis que
s’han de poder fer. No només, que també, estudis sorgits de la voluntat o de la
preocupació col·lectiva, però també pensem que és importantíssim sota la revisió o la
pàtina acadèmica i tècnica de les qüestions que puguin anar apareixent.
S’ha comentat que l'èxit de l’Observatori dependrà dels polítics, d’això n’estem
convençuts. És que només pot dependre, nosaltres impulsarem, però qui ha d'acabar
donant l'impuls definitiu ha de ser la política. Però si abans no hi ha hagut aquesta
consciència col·lectiva, per més que s'impulsi políticament tampoc aquesta política pot
arribar massa lluny. Per tant és un peix que es mossega la cua i d'aquí ve la voluntat
de que l’Observatori sigui transversal, multidisciplinari, etc.
És cert, la Diputació ha de formar part de l'Observatori, la Diputació representa tothom
però sobretot a l’Observatori ha de poder representar els petits municipis no tenen
capacitat autònoma de poder-hi ser, per tant la Diputació hi ha de ser. També volem
anar a veure els Consells Comarcals.
Ha sortit l’Observatori del paisatge, no cal dir que és un referent. És un referent, la
tasca que ha fet en Joan Nogué o que està fent ara en Pep Sala, són uns referents per
a l’Observatori de la Rehabilitació, d’iniciativa feta amb molt de rigor professional, que
és allò que ens mou a nosaltres també: acabar donant com a resultat alguna cosa feta
amb molt de rigor professional.
A mi em sembla que res més, agrair-vos a tots aquestes paraules d'ànim i de
satisfacció abans de començar, que ens posen el llistó extremadament alt. Per tant,
malgrat que els responsables finals seran els polítics, en aquest cas vostès, els
responsables inicials som els que estem a l'Observatori, que poca cosa ens hem posat
a sobre.
Intervé l’Alcalde. Només agrair-li i felicitar-lo com a president de l'Observatori, però
també com a persona impulsora que jo puc donar testimoni que ha estat des de fa més
d'un any treballant tot aquest tema amb alts i baixos, però al final hem aconseguit que
sigui una realitat. Agrair-li moltíssim que estigui aquí.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
6.1. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI D'ACCIÓ
SOCIAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència : X2018018813
Núm. expedient: SG082018000003

La Junta General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, en sessió de data 13 de
juny de 2108 va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal d’adaptar-los a la
normativa actualment vigent, especialment pel què fa a matèries de contractació,
recursos humans i definició de la consideració de mitjà propi.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació dels articles 1, 10, 14 i 20 dels Estatuts del Consorci
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d’Acció Social de la Garrotxa, que quedaran redactats de la següent forma:
Article 1.- Amb la denominació “Consorci d’Acció Social de la Garrotxa” es
constitueix una Entitat Pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària,
dotada de personalitat jurídica pròpia i integrada per l’Ajuntament d’Olot i el
Consell Comarcal de la Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes d’allò que
estableix l’article 32.2.d de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
Els encàrrecs que li formulin els ens del qual depèn tindran el règim jurídic i
administratiu següent:General del Consorci d’Acció- Els acords estaran sotmesos
al dret administratiu, en especial a la normativa de contractació pública, la de
règim jurídic del sector públic i supletòriament la de règim local.
- Només se li podran conferir encàrrecs sobre assumptes que estiguin relacionats
amb l’objecte i finalitats del Consorci i seran obligatoris per aquest.
- L’òrgan competent per formular l’encàrrec, ja sigui del Consell Comarcal o de
l’Ajuntament d’Olot, serà aquell qui n’ostenti la competència per a l’adopció dels
acords de què es tracti d’acord amb la normativa de règim local o comarcal, els
reglaments orgànics corresponents i els acords de delegació que s’hagin pogut
adoptar.
- En l’acord es definirà l’encàrrec a desenvolupar i la compensació econòmica del
mateix, que haurà de tenir en compte el cost d’aquelles tasques o treballs que
realitzi directament el Consorci i aquelles altres activitats puntuals que el
Consorci pugui encarregar o subcontractar amb empresaris particulars.
- El Consell Comarcal li podrà encomanar l’execució d’aquelles delegacions o
encàrrecs que li hagin formulat municipis de la comarca en l’exercici de les seves
competències d’assistència i cooperació.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa no podrà concórrer a cap licitació que
convoqui cap dels ens dels qual depèn, sense perjudici que, quan no hi hagi cap
licitador, se li pugui encarregar que executi aquella prestació si disposa dels
mitjans personals i materials necessaris per dur-la a terme.
A efectes del que preveu l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa resta adscrit al
Consell Comarcal de la Garrotxa.
En cas que calgui canviar aquesta adscripció, s’hauran de modificar els estatuts
del consorci en un termini no superior a sis mesos, comptats des de l'inici de
l'exercici pressupostari següent al que es produeixi el canvi d'adscripció.
El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat per l’adhesió d’altres
administracions públiques
Article 10.- Correspon a la Junta General:
a) Establir els objectius del Consorci a través de l’aprovació de plans generals i
programes anuals d’actuació.
b) Aprovació, modificació i execució del pressupost.
c) Aprovació de la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixant la
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i
el nombre i el règim del personal eventual.
d) Aprovació anual de l’inventari-balanç de la liquidació del pressupost i de la
memòria d’activitats i de gestió realitzada durant l’any, i també l’aprovació d’altres
comptes fixats per la llei.
e) Realitzar i autoritzar tota mena d’actes en l’àmbit de la seva actuació i les
seves competències.
f) Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la

Mod ACTS_DP06

14

quantia dels quals excedeixi del 5% dels recurs o durada sigui superior a quatre
anys en tot cas, i els plurianuals de durada inferior quan el seu import acumulat
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici i, en general, sempre que la quantia del contracte sigui superior a
sis milions d’euros.
g) Concertar operacions de crèdit i fixar els criteris d’ordenació de despeses,
oferint com a garantia els propis béns del Consorci.
h) Establir les normes de gestió del servei, dictant les disposicions particulars que
consideri necessàries a la gestió del servei.
i) Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i activitats del Consorci.
j) Nomenar i separar el gerent.
k) Aprovar l’admissió o la separació d’entitats, establir la representació que els
correspondrà en la Junta General i fixar-ne la participació econòmica com a
membre del Consorci.
l) Proposar la modificació dels Estatuts.
m) Accionar i excepcionar en tot tipus de judici davant qualsevol Jutjat, Tribunal,
Autoritat o Organisme en defensa dels seus interessos.
Article 14: Correspon al President:
a) Exercir la representació del Consorci davant tota mena d’autoritats i
organismes.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta General, i
també decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
c) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
d) Exercir la direcció superior de tot el personal del Consorci i acordar el seu
nomenament i sancions, inclosa la separació del servei i l'acomiadament del
personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la
primera sessió que aquell convoqui.
e) Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació no
inclosos en les competències de la Junta General.
f) Executar i fer complir els acords del Consell de Direcció
g) Adoptar, en cas d’urgència, les mesures que calguin per a l’organització,
funcionament i defensa del Consorci, donant-ne compte a la Junta General en la
primera sessió que dugui a terme.
h) Exercir qualsevol altra funció no atribuïda expressament als restants òrgans
del Consorci.
Article 20: La selecció de del personal del Consorci es farà a través de
convocatòria, segons les bases que el President aprovi, les quals garantiran en
tot cas els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Segon.- Delegar en el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la tramitació
centralitzada del procediment de publicació i informació pública.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Intervé l’Alcalde. En el ple d'avui hi ha una altra peculiaritat, que passarem la paraula a
tècnics perquè ens ajudin a acabar d'explicar de forma més concisa els canvis que hi
ha en estatuts o en termes de control pressupostari o en temes de personal. Per tant,
sàpiguen que en principi la qüestió per explicar-ho més bé, com molt bé ha fet el
senyor Reverendo, serà que anirem passant la paraula a diversos tècnics.
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Intervé l’Alcalde. Presentem conjuntament els punts 6, 7 i 8 perquè són modificacions
d'estatuts. Jo crec que els podem lligar tots tres i que té una explicació conjunta.
Intervé la Secretària. Es tracta de tres punts que són la modificació dels estatuts dels
tres consorcis, tots tres han passat per la seva junta general i ha estat aprovat i
consisteix, dels tres consorcis que estan integrats per al Consell Comarcal i per
l'Ajuntament d'Olot, que són el SIGMA, al CASG i Dinàmig; dos d'ells adscrits al
Consell i un adscrit a l'Ajuntament, de modificar els estatuts. La modificació és
conseqüència de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei 9/2017 que va entrar
en vigència el 9 de març, però en aquest apartat concret hi havia una moratòria de 10
mesos i per tant no entra en vigència fins al setembre, per tant teníem fins al setembre
la possibilitat i la conveniència de modificar els estatuts. El sentit és que tots tres
consorcis es considerin mitjans propis de les administracions que l'integren. Això vol
dir que podran contractar o concertar tant amb l'Ajuntament com amb el Consell
Comarcal, amb un règim administratiu i que per tant podran eludir la Llei de Contractes
per fer licitacions amb els organismes o entitats que la composen.
Per altra part també s'ha aprofitat per fer alguns petits retocs, també conseqüència de
la llei de contractes i equiparar les juntes generals de tots els consorcis a les
competències del Ple en quant a contractació; per tant seran similars que alguns dels
consorcis no ho tenien prou ben distribuït, i per tant s'equipara la Junta General a les
competències que té en els plens municipals, tant a l'Ajuntament com al Consorci.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
7.1. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DINÀMIG,
AGÈNCIA D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA
Núm. de referència : X2018018819
Núm. expedient: SG082018000004

La Junta General del Consorci Dinàmig, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la
Garrotxa, en sessió de data 7 de juny de 2108 va aprovar la modificació dels seus
estatuts per tal d’adaptar-los a la normativa actualment vigent, especialment pel què fa
a matèries de contractació.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de l’article 2.2 del Consorci Dinàmig, Agència
d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, que quedarà redactat de la següent
forma:
Article 2.2. Dinàmig té la condició de mitjà propi personificat del Consell
Comarcal de la Garrotxa i de l’Ajuntament d’Olot, als efectes d’allò que estableix
l’article 32.2.d de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Els encàrrecs que li formulin els ens del qual depèn tindran el règim jurídic i
administratiu següent:
- Els acords estaran sotmesos al dret administratiu, en especial a la normativa
de contractació pública, la de règim jurídic del sector públic i supletòriament la de
règim local.
- Només se li podran conferir encàrrecs sobre assumptes que estiguin
relacionats amb l’objecte i finalitats del Consorci i seran obligatoris per aquest.
- L’òrgan competent per formular l’encàrrec, ja sigui del Consell Comarcal o de

Mod ACTS_DP06

16

l’Ajuntament d’Olot, serà aquell qui n’ostenti la competència per a l’adopció dels
acords de què es tracti d’acord amb la normativa de règim local o comarcal, els
reglaments orgànics corresponents i els acords de delegació que s’hagin pogut
adoptar.
- En l’acord es definirà l’encàrrec a desenvolupar i la compensació econòmica
del mateix, que haurà de tenir en compte el cost d’aquelles tasques o treballs
que realitzi directament el Consorci i aquelles altres activitats puntuals que el
Consorci pugui encarregar o subcontractar amb empresaris particulars.
- El Consell Comarcal li podrà encomanar l’execució d’aquelles delegacions o
encàrrecs que li hagin formulat municipis de la comarca en l’exercici de les seves
competències d’assistència i cooperació.
El Consorci Dinàmig no podrà concórrer a cap licitació que convoqui cap dels
ens dels qual depèn, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se li
pugui encarregar que executi aquella prestació si disposa dels mitjans personals
i materials necessaris per dur-la a terme.
Segon.- Delegar en el Consorci Dinàmig, Agència d’Innovació i Desenvolupament de
la Garrotxa la tramitació centralitzada del procediment de publicació i informació
pública.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci Dinàmig, Agència d’Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
8.1. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE MEDI
AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA, SIGMA
Núm. de referència : X2018018824
Núm. expedient: SG082018000005

La Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA,
en sessió de data 13 de juny de 2108 va aprovar la modificació dels seus estatuts per
tal d’adaptar-los a la normativa actualment vigent, especialment pel què fa a matèries
de contractació, i al Catàleg de serveis que consta en el document annex en els
estatuts.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació dels articles 3, 9, 11 i annex 1 dels Estatuts del
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA, que quedaran
redactats de la següent forma:
Article 3: Personalitat, naturalesa i règims jurídics
Punt 4. El SIGMA té la condició de mitjà propi personificat del Consell Comarcal de la
Garrotxa i de l’Ajuntament d’Olot, als efectes d’allò que estableix l’article 32.2.d de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Els encàrrecs que li formulin els ens del qual depèn tindran el règim jurídic i
administratiu següent:
Els acords estaran sotmesos al dret administratiu, en especial a la normativa de
contractació pública, la de règim jurídic del sector públic i supletòriament la de règim

Mod ACTS_DP06

17

local.
Només se li podran conferir encàrrecs sobre assumptes que estiguin relacionats amb
l’objecte i finalitats del Consorci i seran obligatoris per aquest.
L’òrgan competent per formular l’encàrrec, ja sigui del Consell Comarcal o de
l’Ajuntament d’Olot, serà aquell qui n’ostenti la competència per a l’adopció dels acords
de què es tracti d’acord amb la normativa de règim local o comarcal, els reglaments
orgànics corresponents i els acords de delegació que s’hagin pogut adoptar.
En l’acord es definirà l’encàrrec a desenvolupar i la compensació econòmica del
mateix, que haurà de tenir en compte el cost d’aquelles tasques o treballs que realitzi
directament el Consorci i aquelles altres activitats puntuals que el Consorci pugui
encarregar o subcontractar amb empresaris particulars.
El Consell Comarcal li podrà encomanar l’execució d’aquelles delegacions o encàrrecs
que li hagin formulat municipis de la comarca en l’exercici de les seves competències
d’assistència i cooperació.
El Consorci SIGMA no podrà concórrer a cap licitació que convoqui cap dels ens dels
qual depèn, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se li pugui encarregar
que executi aquella prestació si disposa dels mitjans personals i materials necessaris
per dur-la a terme.
Punt 5. El Consorci SIGMA resta adscrit al Consell Comarcal de la Garrotxa, a efectes
del que preveu l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
En cas que calgui canviar aquesta adscripció, s’hauran de modificar els estatuts del
consorci en un termini no superior a sis mesos, comptats des de l'inici de l'exercici
pressupostari següent al que es produeixi el canvi d'adscripció.
Article 9: Atribucions de la Junta General
Punt l) Prendre els acords d’adquisició, alienació i gravamen de béns i aprovar,
autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels quals
excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. Així mateix, els
contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys
en tot cas, i els plurianuals de durada inferior quan el seu import acumulat superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i,
en general, sempre que la quantia del contracte sigui superior a sis milions d’euros.
Article 11: Atribucions de la Presidència
a) Representar el SIGMA davant les autoritats i institucions.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta General i de la
Junta de Govern i també decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
c) Presentar el pressupost perquè sigui aprovat i supervisar-ne l’execució.
d) Sol·licitar i acceptar subvencions.
e) Aprovar, autoritzar la despesa dins els límits establerts pel Reglament intern o per
les bases d’execució del pressupost.
f) Adjudicar els expedients de contractació no inclosos en les competències de la
Junta General o , si s’escau, de la Junta de Govern.
g) Acordar el nomenament, contractació i/o sanció de tot el personal del consorci,
inclosa la separació del servei i l'acomiadament del personal laboral, donant compte
a la Junta General en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell
convoqui.
h) En matèria de personal, aprovar llicències i permisos, distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques i en general, exercir totes
aquelles atribucions que expressament no corresponguin a cap altre òrgan.
i) Supervisar i controlar l’activitat de la Direcció.
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j) Imposar sancions en l’àmbit de les competències sancionadores del Consorci.
k) Adoptar, en cas d’urgència, les mesures que calguin per a l’organització,
funcionament i defensa del Consorci, inclòs l’emprendre accions jurídiques en
qualsevol procediment administratiu o judicial, donant-ne compte a la Junta General
en la primera sessió que dugui a terme.
l) Exercir qualsevol altra funció no atribuïda expressament als restants òrgans del
Consorci
Annex 1: Catàleg de serveis i activitats del SIGMA
FUNCIONS BÀSIQUES
1. Legalització i control d’activitats amb incidència ambiental, espectacles
públics i activitats recreatives, i, assistència tècnica pel que fa a mesures de
seguretat en cas d’incendi.
a) Els informes, controls, verificacions i inspeccions relacionades amb l’atorgament
d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies ambientals i sectorials
d’espectacles púbics i activitats recreatives.
b) Suport tècnic i de gestió a la tramitació en les activitats d’intervenció municipal i
controls inicials i periòdics que la normativa sectorial permeti realitzar per part de
l’administració local.
2. Recollida, transport, tractament i gestió de residus
a) La recollida, domiciliària o a la via pública, dels residus municipals, incloent totes
les fraccions de recollida selectiva, i dels assimilables, incloses en el Programa
de gestió de residus municipals de la Garrotxa (PGRMG).
b) El transport dels residus municipals fins al seu destí final, d’acord amb el
PGRMG.
c) La recollida i transport fins a les plantes de tractament dels residus assimilables
procedents de les activitats econòmiques, sempre que aquests tinguin la
declaració municipal de recollida obligatòria.
d) Estudis de costos de la gestió dels residus dels municipis.
e) Conformació dels estudis de costos de gestió de residus que permetin establir
les taxes municipals.
f) Redacció de les ordenances fiscals i sistema d’aprovació de les taxes.
g) Tramitar les problemàtiques derivades de la gestió del servei que puguin
presentar els ciutadans o les activitats econòmiques, llevat de les que
l’ajuntament afectat hagi acordat expressament reservar-se en l’acord de
delegació.
h) Gestió de les infraestructures de residus de la comarca, com les Plantes de
transferència, les Deixalleries, el Dipòsit Controlat de Residus, la Planta de
Compostatge, el Centre de Gestió de Residus, etc.
i) Comunicació i sensibilització en el camp de la minimització i la selecció de
residus.
j) Redacció d’ordenances i reglaments de gestió de residus i funcions d’inspecció
del servei.
k) Gestió del padró de les taxes d’escombraries.
l) Coordinació i col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya.
3. La protecció de la qualitat de les aigües
a) Explotació i manteniment dels sistemes de sanejament en alta.
b) Inspeccionar els establiments industrials, i tramitar la proposta de resolució per a
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l’atorgament de permisos d’abocament de les seves aigües residuals, als efectes
de controlar la qualitat de l’aigua que aboquen al clavegueram, d’acord amb la
corresponent ordenança comarcal de sanejament i, si escau, municipals de
clavegueram.
c) Manteniment i neteja de lleres públiques.
d) Tramitar les problemàtiques derivades de la gestió del servei que puguin
presentar els ciutadans o les activitats econòmiques, llevat de les que
l’ajuntament afectat hagi acordat expressament reservar-se en l’acord de
delegació.
e) Explotació, manteniment i control dels sistemes d’abastament i distribució
d’aigua de consum humà.
f) Redacció de les ordenances i reglaments dels sistemes d’abastament i
distribució d’aigua.
g) Presentar l’atribució de fons necessaris per garantir el funcionament dels
sistemes de sanejament en alta de la comarca.
h) Comunicació i sensibilització en el camp del cicle de l’aigua.
i) Participar en el planejament, millora i funcionament dels sistemes de sanejament
i en el control de la qualitat de l’aigua abocada a la llera des dels sistemes de
sanejament públics.
j) Controlar el nivell piezomètric i la qualitat de les aigües subterrànies de la
comarca i inspeccionar i controlar les captacions d’aquestes aigües.
k) Legalització dels pous d’extracció d’aigua.
l) Seguiment i control de la qualitat de les aigües superficials.
m) Execució del programa de Manteniment i neteja de lleres públiques.
n) Coordinació i col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
4. Participar en la prevenció de la contaminació atmosfèrica
a) Tramitar les problemàtiques relacionades amb la prevenció de la contaminació
atmosfèrica que puguin presentar els ciutadans o les activitats econòmiques,
llevat de les que l’ajuntament afectat hagi acordat expressament reservar-se en
l’acord de delegació.
b) Control de la qualitat de l’aire
- Manteniment dels sensors de la qualitat de l’aire.
- Seguiment de les mesures de la radiació electromagnètica.
c) Comunicació i sensibilització en el camp de la prevenció de la contaminació
atmosfèrica.
5. Control de sorolls i vibracions
a) Elaborar els mapes sobre capacitat acústica i ordenances sobre sorolls i
vibracions i proposar-ne l’aprovació als municipis.
b) Tramitar les problemàtiques relacionades amb la prevenció i control de sorolls i
vibracions, que puguin presentar els ciutadans o les activitats econòmiques,
llevat de les que l’ajuntament afectat hagi acordat expressament reservar-se en
l’acord de delegació.
c) Comunicació i sensibilització en el camp dels sorolls i vibracions.
6. La gestió dels riscos per a la salut i la promoció de la salut
a) Riscos derivats de la contaminació del medi:
- Les mesures de prevenció i control de la legionel·la.
- Tramitar les problemàtiques relacionades amb la prevenció dels riscos de la
contaminació del medi, que puguin presentar els ciutadans o les activitats
econòmiques, llevat de les que l’ajuntament afectat hagi acordat
expressament reservar-se en l’acord de delegació.
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b) Riscos derivats de l’aigua de consum públic:
- El control de la qualitat de les aigües de consum humà en xarxes d’aigua
potable.
- El control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor
- El control sanitari de les fonts públiques naturals.
- El suport tècnic i documental a la gestió dels abastaments d’aigua.
c) Riscos derivats dels productes alimentaris:
- Control de seguretat alimentària en activitats minorista.
- Control de seguretat alimentària en activitats de restauració i menjadors
col·lectius.
- Control de seguretat alimentària en productors alimentaris d’àmbit local.
- Control de seguretat alimentària en activitats de transport alimentari
municipal.
d) Riscos derivats d’establiments, habitatges i persones:
- Control i vigilància de centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació.
- Control i vigilància de via pública i espais públics (jardins, àrees de joc infantil,
etc.).
- Control i vigilància de centres públics (educatius, esportius, ....).
- El control de les piscines d’ús públic.
- El control de les zones de bany continental
- Control i vigilància de cases de colònies, albergs de joventut, granges escola i
instal·lacions juvenils
e) Tramitar les problemàtiques relacionades amb la salut pública, que puguin
presentar els ciutadans o les activitats econòmiques, llevat de les que
l’ajuntament afectat hagi acordat expressament reservar-se en l’acord de
delegació.
f) Promoció de la salut: campanyes i actuacions relacionades amb la promoció de
la salut pública.
g) Coordinació i col·laboració amb l’Agència de Salut Pública i el Dipsalut.
7. Protecció de la salut davant dels riscos procedents dels vectors animals
a) Gestionar la recollida i custòdia d’animals de companyia, abandonats o perduts a
la via pública.
b) Disposar i mantenir un registre d’animals de companyia, als efectes de la
legislació de protecció dels animals.
c) Fer el control de plagues i d’animals que puguin suposar risc per a la salut a la
via pública i en edificis municipals.
d) Tramitar les problemàtiques relacionades amb la salut pública davant dels riscos
procedents dels vectors animals, que puguin presentar els ciutadans o les
activitats econòmiques, llevat de les que l’ajuntament afectat hagi acordat
expressament reservar-se en l’acord de delegació.
e) Gestionar el centre comarcal de recollida i custòdia d’animals perduts o
abandonats.
f) Comunicació i sensibilització en el camp dels riscos procedents dels vectors
animals.
8. Emergències i protecció civil
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a) Elaboració, revisió i implantació del DUPROCIM dels municipis (Document únic
de protecció civil municipal).
b) Redacció i implantació dels PAU (plans d’autoprotecció) de les activitats i
instal·lacions públiques municipals.
c) Tasques relacionades amb la prevenció de riscos als municipis.
d) Tasques relacionades amb les franges de prevenció contra incendis.
e) Realitzar les funcions de Tècnic de protecció civil comarcal.
f) Elaboració, revisió i execució de Plans de prevenció i d’emergències comarcals.
g) Elaboració, revisió i implantació del PAS (Pla d’assistència i suport logístic en
matèria de protecció civil comarcal).
h) Redacció i implantació dels PAU (plans d’autoprotecció) de les activitats i
instal·lacions públiques comarcals.
i) Coordinació de la Comissió d’Emergències i Protecció Civil Comarcal.
j) Participació en el Centre de Coordinació i Emergències de la comarca.
9. Suport a les Associacions de Defensa Forestal
a) Coordinar i donar suport a la federació d’ADF de la comarca de la Garrotxa.
10. Espais verds
a) Planificació, manteniment i gestió dels espais verds.
b) Comunicació i sensibilització en aspectes relacionats amb la gestió dels espais
verds.
c) Gestionar els horts urbans situats en terrenys públics municipals.
d) Tramitar les problemàtiques derivades de la gestió del servei que puguin
presentar els ciutadans o les activitats econòmiques, llevat de les que
l’ajuntament afectat hagi acordat expressament reservar-se en l’acord de
delegació.
e) Comunicació i sensibilització en el camp de la gestió dels espais verds.
FUNCIONS ADDICIONALS
1. Seguretat
a) Els informes i controls, si escau, en matèria de seguretat en cas d’incendi en
activitats, establiments, infraestructures i edificis.
b) Tramitar les problemàtiques derivades de la gestió del servei que puguin
presentar els ciutadans o les activitats econòmiques, llevat de les que
l’ajuntament afectat hagi acordat expressament reservar-se en l’acord de
delegació.
2. Neteja viària i d’espais no urbans
a) Gestió i control de la neteja viària del municipi.
b) Redactar els informes, controlar i, si escau, netejar espais no urbans bruts o
degradats.
c) Tramitar les problemàtiques derivades de la gestió del servei que puguin
presentar els ciutadans o les activitats econòmiques, llevat de les que
l’ajuntament afectat hagi acordat expressament reservar-se en l’acord de
delegació.
d) Comunicació i sensibilització en el camp de la neteja viària i d’espais no urbans.
3. Laboratori Polivalent de la Garrotxa
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a) Donar suport analític a les administracions locals i comarcal.
b) Donar suport analític a empreses i particulars.
c) Formació de manipuladors d’aliments.
4. Execució d’obres
a) Supervisió o redacció de Projectes i Direcció de les obres de construcció de les
infraestructures de residus.
b) Supervisió o redacció de Projectes i Direcció de les obres de construcció de les
infraestructures de gestió integral de l’aigua.
c) Informes d’avaluació de plans i programes.
d) Informes d’actuacions externes d’obra pública.
e) Direcció o assistència tècnica dels aspectes ambientals de les obres públiques.
f) Assistència tècnica d’altres obres que realitzen empreses privades a la comarca.
5. Transversals
a) Redacció de plans i programes dels aspectes relacionats amb les funcions del
Consorci.
b) Participació en tasques de promoció i desenvolupament de la comarca
relacionades amb les finalitats del Consorci.
c) Suport tècnic en els projectes de conservació del medi ambient i la biodiversitat.
d) Campanyes de promoció i prevenció en salut pública i medi ambient.
e) Direcció i execució dels plans ocupacionals relacionats amb el catàleg de
serveis.
Segon.- Delegar en el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa,
SIGMA la tramitació centralitzada del procediment de publicació i informació pública.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa, SIGMA.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
9.1. - RATIFICAR ELS ACORDS DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ
APROVATS EN LA SESSIÓ DE DATA 12 DE JUNY DE 2018
Núm. de referència: X2018018507
Núm. expedient: RH182018000008

En data 12 de juny de 2018 es va reunir la Mesa General de Negociació de
l’Ajuntament d’Olot i va aprovar els següents acords:
1. Acord sobre les condicions laborals del cos de la Policia Municipal de
l’Ajuntament d’Olot.
2. Acord de modificació de les ajudes econòmiques que consten al capítol III del
Conveni de condicions de treball de personal de l’Ajuntament d’Olot.
3. Acord sobre els retens de la Brigada Municipal, Informàtica i tècnics
d’Urbanisme.
4. Guia de permisos del personal de l’Ajuntament d’Olot.
5. Acord de modificació del preu de les hores extres.
6. Normes sobre indemnitzacions amb motiu de desplaçaments i despeses, de
caràcter de comissió de serveis, caràcter protocol·lari o representatiu amb
càrrec al pressupost de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms.
7. Acord sobre que la grip passi a ser una de les malalties que es
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complementaran fins arribar al 100% de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes durant el mes anterior.
8. Acord d’actualització del complement de les baixes d’acord a la resolució
4/2017 de 18 de juliol.
9.
D’acord amb l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, perquè tinguin
validesa i eficàcia els pactes i acords que s’efectuïn en el si de les meses de
negociació és necessari que l’òrgan administratiu que els subscrigui els aprovi de
manera expressa i formal; i una vegada ratificats per aquest òrgan administratiu el seu
contingut serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació.
Per tot això, tenint en compte l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, 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.- Ratificar els acords de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot
aprovats en la sessió de data 12 de juny de 2018 que s’annexen a aquesta resolució i
són els següents:
1. Acord sobre les condicions laborals del cos de la Policia Municipal de
l’Ajuntament d’Olot.
2. Acord de modificació de les ajudes econòmiques que consten al capítol III del
Conveni de condicions de treball de personal de l’Ajuntament d’Olot.
3. Acord sobre els retens de la Brigada Municipal, Informàtica i tècnics
d’Urbanisme.
4. Guia de permisos del personal de l’Ajuntament d’Olot.
5. Acord de modificació del preu de les hores extres.
6. Normes sobre indemnitzacions amb motiu de desplaçaments i despeses, de
caràcter de comissió de serveis, caràcter protocol·lari o representatiu amb
càrrec al pressupost de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms.
7. Acord sobre que la grip passi a ser una de les malalties que es
complementaran fins arribar al 100% de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes durant el mes anterior.
8. Acord d’actualització del complement de les baixes d’acord a la resolució
4/2017 de 18 de juliol.
Segon.- Informar d’aquests acords al personal de l’Ajuntament d’Olot inclòs dins
l’àmbit d’aplicació.
Intervé l’Alcalde. Li passaré el torn al Sr. Jordi Güell que és qui normalment porta tots
aquests temes de negociació en quant a temes de relacions laborals. Es tracta de
ratificar acords de la Mesa General de Negociació.
Presenta la proposta el Sr. Jordi Güell. Es tracta de ratificar els acords de la Mesa
General de Negociació que es va celebrar el dia 12 de juny.
- En primer lloc, el que es va acordar en aquesta Mesa General de Negociació va
ser ratificar una proposta d'acord que es va negociar amb els representants
sindicals del cos d'Agents de la Policia Municipal i que bàsicament és que hi havia
dificultats en interpretar quines eren les hores de treball anual i això ara es fixa
mitjançant una fórmula, de manera que cada any quan s’aprova el calendari
laboral, no hi ha discrepàncies en determinar el nombre d'hores i a partir d'aquí,
determinar els dies de treball anuals. També com que les jornades laborals del
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personal de la casa són de set hores i mitja, i les de la Policia Municipal són de vuit
hores, això vol dir que és una prolongació de jornada i també es va acordar de
quina manera es calculava aquesta prolongació de jornada. Un altre acord era
aquest càlcul global,com es distribueix al llarg al llarg de l'any entre tots els torns:
matins, tardes i nit i setmanes de descans.
Paral·lelament també es va acordar quina havia de ser la retribució d'aquesta
prolongació de jornada, que també es farà mitjançant una fórmula: es parteix del
preu de les hores extres, que també s'han negociat perquè els preus eren molt i
molt baixos. I això després també es va veure ampliat amb un acord generalitzat
per a tot el personal de la casa, que s'aprova un quadre d'hores extres diferent del
que hi havia ara, perquè fins ara només es reflectia en el preu de les hores
diürnes, o bé nocturnes i festives. Només teníem un quadre d’hores de doble
entrada. El que es fa ara és establir un quadre d’hores extres on es determina el
preu de l'hora extra diürna, la nocturna, la diürna festiva i la nocturna festiva.
Després també aquest quadre d’hores extres té un increment d'un 20 % si els
agents de la Policia Municipal són requerits per fer serveis en dies assenyalats; el
dia de Nadal, Reis i Sant Esteve són dies assenyalats i el fet de fer hores extres
els retribueix amb un 20 % més. Aleshores també s'ha actualitzat un llistat de dies
que tenen la consideració de dies d'especial rellevància.
També s'actualitza la compensació per nocturn: fins ara es compensava
econòmicament i també es compensava amb temps per nit treballada. A partir que
es ratifiqui aquest acord, es deixa de compensar el treball nocturn amb temps i es
passa de compensar tot de manera econòmica.
Tots aquests acords, el que permeten d'alguna manera a part d’aclarir tot el tema
dels horaris, també és de disposar de més hores a favor de l'Ajuntament, per fer
els torns de treball més amplis i més dies de treball anuals.
També es va acordar, a sol·licitud dels representants dels treballadors, actualitzar
el que ja s'havia acordat prèviament també la Comissió de seguiment i
interpretació del conveni, però que calia ratificar-ho per la Mesa general, tot el
tema dels imports que figuren en el conveni per fons per a estudis, ja siguin pels
fills dels treballadors de l'Ajuntament o bé pels propis treballadors i també les
indemnitzacions per jubilacions anticipades. S'ha acordat un nou preu dels imports.
Aquests imports no es venien actualitzant, ni d'acord amb l’IPC ni amb el que fixen
els Pressupostos Generals de l'Estat i alguns d'aquests eren molt baixos. També
s'acorda que aquests preus s'aniran actualitzant cada any d'acord amb el que
indiqui l'IPC.
Un altre dels acords que es varen sotmetre a la Mesa General, va ser la creació de
tres retens de treballadors de la casa en tres serveis diferents: un a la Brigada
Municipal, l'altre a l'àrea d'Urbanisme i l'altre a l’Àrea d'Informàtica. Aquests tres
serveis de la casa són serveis que fora dels horaris habituals de treball pot ser que
se’ls requereixi per fer determinades intervencions. Això no estava regulat, feia
temps que ho estàvem negociant i finalment s'ha acordat crear aquests tres retens.
El personal que vulgui formar part d'aquests retens és de caràcter voluntari, té una
retribució setmanal perquè funciona per setmanes, des de les tres de la tarda que
deixen de treballar fins que tornen a reiniciar el seu horari de treball l'endemà, i
inclou evidentment també els dissabtes i diumenges. S’estipulen tota una sèrie de
condicions per al funcionament d'aquests retens i la informació d’aquests retens la
té permanentment actualitzada el servei de la Policia Municipal, de manera que si
hi ha algun incident la Policia Municipal sempre pot trobar un tècnic per solucionar
algun dels problemes que puguin aparèixer.
Un altre dels acords que es varen acordar a la Mesa General, i que requereix de la
seva convalidació, és la guia de permisos del personal de l'Ajuntament d'Olot. Una
pràctica habitual que hi ha hagut a l'Ajuntament era que molts dels acords que
havia pres la Comissió de seguiment i interpretació del conveni, eren acords prou
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substancials com perquè passessin el tràmit legalment establert, que és ser
aprovats per la Mesa General de Negociació i posteriorment ratificat per el Ple de
l'Ajuntament. Durant molts i molts anys, molts d’aquests acords van passar per la
Comissió de seguiment i interpretació del conveni, però mai es van sotmetre a
aquest procés que acabo de descriure. El que vàrem procedir a fer va ser agafar
tots aquests records de fa molts i molts anys, revisar-los tots i fer un text refós de
tots aquests acords que figuren a les actes, de manera que ara tots els treballadors
de la casa tenen un document referent on poden saber com s’articulen les
vacances, els permisos, les reduccions de jornada, les excedències i llicències a
les quals tenen dret. Això de vegades generava certa confusió, inclús podria ser
que algun treballador no estigués assabentat d'algun d'aquests drets que tenia, i
ara havent fet aquesta compilació i una revisió i la seva aprovació serà molt més
fàcil dret que els treballadors puguin exercir els seus drets, i també serà molt més
fàcil la seva interpretació i el seu atorgament.
Després arrel de les negociacions amb la Policia, tal com ha esmentat abans, que
es va sol·licitar una variació del preu de les hores extraordinàries que tal com ha
explicat s’han establert quatre franges horàries, això evidentment no podíem
aprovar només unes hores extres per a la Policia sinó que s'ha fet una negociació i
això implica a tots els treballadors de la casa. Aquests increments es reparteixen
en dues anualitats, 2018 i 2019, i a partir del 2019 s'incrementaran d'acord amb el
que fixin els Pressupostos Generals de l'Estat.
Després també es van convalidar tres acords que en el seu moment també havia
acordat la Comissió de seguiment i interpretació del conveni: un era actualitzar el
complement de les baixes d'acord amb el Decret Llei 4/2015 del 18 de juliol, de
manera que els treballadors que estan en situació de baixa reben un complement
de fins al 100 % del seu sou; també un acord que es va prendre el dia 12 de febrer
del 2018 que una grip passa a ser una malaltia que si algú la pateix pot arribar a
complementar, estant de baixa, fins al 100 % del sou, hi ha un llistat de malalties i
aquesta s’hi ha incorporat.
Finalment una cosa que havia generat molta controvèrsia, que eren les
indemnitzacions per desplaçaments i despeses, en el seu moment també varen fer
un protocol i això també ha servit perquè hi havia moltes dificultats d’interpretació
de com la gent havia de tramitar les dietes, els desplaçaments, els aparcaments,
els viatges i tot això; aquest és un document també que es va convalidar.

Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Un dubte ara que es
parlava de les dietes, entenc que les dietes hi ha un cost per cada dieta, però vaig
llegir-ho bé, és 34 euros la dieta o com a màxim?
I a part d'això nosaltres, en el plec on hi havia tota la informació vàrem veure que hi
havia altres actes passades, que no passen en aquest Ple però que ens hi vàrem fixar:
a l’acta del 14 de sortia que la Comissió de treballadors es queixava que hi havia hagut
una persona que havia rebut una gratificació extraordinària a nivell de Comissió mixta
o de la paritària, s'havia quedat que no podia cobrar aquesta gratificació fins que no
s'acabés de fer la relació de llocs de treball. I es veu que això no es va complir i els
treballadors van dir com és que no es compleix, perquè a aquesta persona se li va fer
aquest favor personal i als altres no. I demanem si ens podríeu respondre què va
passar.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. En principi és un acord
que valorem positivament, d'arribar a acords amb els treballadors de la casa ens
sembla interessant i ens consta que els treballadors valoren aquest acord positivament
i entenem per l'exposició del Sr. Güell que també des de l'equip de govern es valora
com a positiu.
Només un parell de preguntes: evidentment tota millora laboral significa un increment
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de despesa en personal, si això està quantificat més o menys que pot representar en
els propers pressupostos. I en segon lloc la part de retens, que també és un acord que
ens sembla interessant, que hi pugui haver dels tres departaments que ha comentat
persones a disposició per fer front a eventuals situacions de necessitat, no sé si ha
comentat el preu que es pagaria d’aquests retens, no ho entès, si ens ho pot aclarir.
Intervé l’Alcalde. Ho teníem en els pressupostos, no sé si després la Sra. Montserrat
Torras els ho podrà explicar més bé, però ja teníem previstes algunes d'aquestes
coses; hi ha d'altres coses que són molt tècniques.
Respecte a la gratificació aquesta, no és l'única, n’hi ha hagut vàries, eren coses que
venien de fa temps i que hem anat fent de mica en mica, que no hem volgut fer tot de
cop i volta precisament per efectes pressupostaris. Llavors hi ha hagut algunes
gratificacions, que provenien d’acords molt anteriors, saben perfectament els
treballadors que fins que no tinguem feta la relació de llocs de treballs no atendrem
altres peticions que hi són per diversos motius, i que tot ho farem passar a través de la
Mesa. Ara, teníem compromisos previs a què haguéssim començat tot el tema de la
relació de llocs de treball i aquesta normalització. Suposo que és això perquè jo ara
tampoc sé exactament aquesta acta a quina gratificació es refereix, però crec que en
el context és això.
Potser senyor Güell, tot i que em sap greu posar-lo aquí al mig del debat polític, que
no hi hauria de ser, el preu de la dieta que sí que era una cosa molt específica?
Respon el Sr. Güell. Efectivament, com diu la regidora, Sra. Descals, la dieta està
fixada a un màxim de 37,40 € que és el que la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat fixa per la categoria més alta. En el sentit que l’Estat el que fixa és en funció de
la categoria, la dieta és major. Una cosa que vàrem considerar és que era una mica
injust que una persona d’una categoria laboral inferior a una altra, cobrés una dieta
inferior, com si haguessin de menjar diferent. Aleshores l’acord al que vàrem arribar és
posar el preu màxim, el que passa és que es retribueix amb la presentació del tiquet
del restaurant. És a dir, no vol dir que es pagui aquest import, sinó que aquest és un
import màxim. També el que reflecteix l’acord és que si es dóna una situació en què el
personal de l’Ajuntament, per un compromís, en la situació en què es troba, resulta
que el preu de la dieta és major que aquest 37,40 €, de manera degudament
justificada se li retribuirà igualment. Perquè això ha passat alguna vegada, llavors
tampoc és just que el treballador hagi d’afegir diners de la seva butxaca per pagar un
àpat, al qual per les circumstàncies s’ha vist obligat a assistir.
Intervé l’Alcalde. Sra. Torras, si vol afegir-hi alguna cosa en quant a temes
pressupostaris.
Intervé la Sra. Torras. La retribució per disponibilitat és de 130 euros setmanals, les
persones que estiguin de reten cobraran 130 euros per estar de reten tota la setmana.
Si hi ha alguna sortida es pagarà a 50 euros la sortida; una cosa és estar de reten i
l’altra és que hagis d’actuar. Llavors serien 50 euros de sortida, màxim dues per dia i
en llocs diferents.
I en quant al tema de si teníem pressupostàriament les hores extres, que ho han
preguntat, nosaltres el que hem fet és posar-les al dia perquè com ha dit bé el Sr.
Güell estava molt desfasat i feia molt de temps que no s'havia tocat, per això, al no
tenir-ho tot en el pressupost, ho hem hagut de fer en dos anys: l'any 2018 hem posat
una quantitat que podrem assumir, perquè tampoc podem saber aquí quantes hores
extres es faran però en principi amb les que es varen fer l'any passat es podrien
assumir, i la resta ho deixem pel pressupost del 2019.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
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10.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINSITRATIVES I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ADJUDICACIÓ DELCONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE L'ENERGIA
ELÈCTRICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència : X2018019044
Núm. expedient: CCS12018000010

Vista la necessitat de contractar el subministrament d’energia elèctrica per a les
dependències, serveis i locals que són de titularitat municipal, i de l’enllumenat públic
de la Ciutat.
En compliment de l’establert a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), l’objecte del contracte es divideix en
els següents lots:
Lot 1: Edificis Municipals.
Lot 2: Enllumenat Públic
El contracte es qualifica com a contracte administratiu de subministraments, d’acord
amb els articles 25 i 16 de la LCSP i està subjecte a regulació harmonitzada al superar
el seu Valor Estimat l’import fixat a l’article 21.1.b) de la LCSP.
La durada del contracte s’estableix en un any i es podrà prorrogar per quatre anualitats
més, essent la durada màxima del contracte de 5 anys.
El pressupost anual màxim de licitació s’estableix en NOU-CENTS TRENTA-SET MIL
CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (937.568,72
€) IVA inclòs, per a la totalitat dels lots.
El pressupost anual màxim de cada lot és el següent:
LOT 1.- Edificis Municipals: 480.387,05€, IVA inclòs.
LOT 2.- Enllumenat Públic: 457.181,67€, IVA inclòs.
El Valor Estimat del Contracte es fixa en 3.874.250,93 € IVA exclòs:
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a una
pluralitat de criteris d’adjudicació, de conformitat amb els articles 131 i 145 de la LCSP,
i la tramitació de l’expedient de contractació serà ordinària.
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la
contractació i el plec de prescripcions tècniques.
De conformitat amb els articles 28 i 116 de la LCSP.
De conformitat amb els articles 117, 122 i 124 de la LCSP.
De conformitat amb la Disposició Addicional segona de la LCSP
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000010 i antecedents corresponents,
el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR, de conformitat amb l’article 116 de la LCSP, l’expedient de
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contractació administrativa del que ha de regir la licitació per adjudicar el
“subministrament d’energia elèctrica per a les dependències, serveis i locals que són
de titularitat municipal, i de l’enllumenat públic de la Ciutat”.
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa per adjudicar el “subministrament d’energia elèctrica per a
les dependències, serveis i locals que són de titularitat municipal, i de l’enllumenat
públic de la Ciutat”, pel preu de licitació màxim anual de NOU-CENTS TRENTA-SET
MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT
EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
(937.568,72 €) IVA inclòs, per a la totalitat dels lots.
El pressupost anual màxim de cada lot és el següent:
LOT 1.- Equipaments: 480.387,05€, IVA inclòs (397.014,09€ + 83.372,96€ d’IVA).
LOT 2.- Enllumenat: 457.181,67€, IVA inclòs (233.109,27€ + 79.345,58€ d’IVA).
La durada del contracte s’estableix en 1 any i es podrà prorrogar d’any en any, fins a
un màxim de 5 anys.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels serveis abans esmentats.
Quart.- APROVAR la despesa del servei, per la primera anualitat, que es finançarà
amb càrrec a les següents partides del Pressupost Municipal:
18 142 165 221000 (enllumenat públic)
18 150 920 221001 (enllumenat edificis corporació)
18 500 323 221002 (enllumenat edificis ensenyament)
18 400 333 221003 (enllumenat edificis culturals)
18 330 342 221004 (enllumenat edificis esports)
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte pel que fa a l’exercici 2018 ascendeix a la quantia de 354.250 € inclòs IVA,
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal:
Aplicació pressupostària

Any

Durada

Import, inclòs IVA.

LOT 1

2018

4,5 mesos

181.000€

18 150 920 221001

“enllumenat edificis Corporació”

48.200€

18 500 323 221002

“enllumenat edificis Esports i Lleure”

44.900€

18 400 333 221003

“enllumenat edificis culturals”

42.300€

18 330 342 221004

“enllumenat edificis ensenyament”

45.600€

LOT 2
18 142 165 221000 “enllumenat públic” 2018
Operaci
ó
200200

Referència

200200
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4,5 mesos

173.250€

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s
Despese

18150 920 221001

48200

18330 342 221004

44900

ENLLUMENAT EDIFICIS
CORPORACIO
ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

CC
5
000

CC
6
000

100

001

001

001

000

000
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200200
200200
200200

s
Despese
s
Despese
s
Despese
s

18400 333 221003

42300

18500 323 221002

45600

18142 165 221000

173250

LLEURE
ENLLUMENAT EDIFICIS
CULTURALS
ENLLUMENAT EDIFICIS
ENSENYAMENT
ENLLUMENAT PUBLIC

100

001

001

001

000

000

100

001

001

001

000

000

100

001

001

001

000

000

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació ordinària de
conformitat amb l’article 117 de la LCSP, que es tramitarà pel procediment obert,
atenent a una pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 146 de
la LCSP.
Sisè.- PUBLICAR la licitació en el DOUE i al Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 135 de la LCSP.
Setè.- DESIGNAR responsable del contracte, a què fa referència l’article 62 de la
LCSP, al Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’àrea d’Infraestructura i Obra
Pública de l’Ajuntament d’Olot.
Vuitè.- DELEGAR a la Junta de Govern Local la competència per poder efectuar els
aclariments als plecs de clàusules, la resolució de recursos que es puguin interposar,
els actes de tràmit que s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació,
així com totes aquelles altres qüestions que es plantegin en la fase d’execució del
contracte.
Novè.- Contra aquest acord es podran interposar Recurs especial en matèria de
contractació d’acord amb els punts 1 i 2 de l’article 44 de la LCSP.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del subministrament
d’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot i la convocatòria també de la licitació. Ara el
que farem és destacar uns quants punts d’aquest plec, no el llegirem tot perquè ja
l’hem comentat anteriorment amb tots vostès.
El primer que hem de destacar és que és garantir el subministrament d’energia
elèctrica per a tots els equipaments i tot l’enllumenat públic de la ciutat. Aquest
contracte es divideix en dos lots. Això dels lots és una novetat de la Llei de Contracte
del Sector Públic, perquè així com anteriorment no podies fer cap divisió, havies
d’adjudicar tot el paquet, ara és tot el contrari; llavors tu has de justificar si no fas lots.
O sigui, la Llei et diu que has de fer lots i en tot cas has de tenir molt ben justificat el
perquè no els fas. Llavors això s’ha fet perquè petites i mitjanes empreses puguin
també intervenir en aquestes licitacions, que abans només estava per grans
empreses; en fer lots les quantitats es redueixen i són més petites. I també és un tema
que quan tu diversifiques, llavors vol dir que un mateix paquet t’ho poden fer dues o
tres empreses diferents i en cas que fallés alguna de les empreses, sempre tens les
altres que poden donar resposta. Aquesta és l’explicació de perquè la llei aposta ara
per fer-ho tot amb lots.
Nosaltres aquest contracte el dividiríem en dos lots, un seria d’equipaments d’edificis
municipals i l’altre seria el d’enllumenat públic. El pressupost base de licitació anual,
per als edificis municipals, amb IVA inclòs, és de 480.387,05 euros i el de l’enllumenat
públic, el lot 2, és de 457.181,67 euros. Aquest és el pressupost base de licitació.
Llavors hi ha el valor estimat del contracte, que el contracte s’ha de calcular l’anualitat
més les possibles pròrrogues que es puguin fer: en total com a màxim seria l’anualitat
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més 4 anys. Amb IVA exclòs el total seria de 3.874.250,93 euros. Per aquest import,
el procediment de contractació ha de ser harmonitzat, això implica un anunci en el diari
oficial de la Unió Europea.
Les empreses que vulguin concórrer a aquesta licitació, com a novetat i per primera
vegada, hauran de presentar les seves ofertes en sobre digital. Això el que fa és
agilitzar el procés, perquè permet reduir el número de dies que has de donar de termini
per poder-se presentar en aquestes licitacions.
També la nova Llei de Contractes del Sector Públic obliga a incloure com a mínim un
criteri social, mediambientals o d’innovació. I nosaltres com a Ajuntament, en fer
aquest plec, hem tingut en compte:
- Primer, com a mediambiental l’energia contractada ha de ser 100% energia
renovable, s’ha de presentar un certificat de garantia d’origen, caldrà aportar el
corresponent certificat de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, i
això s’haurà de fer a la signatura del contracte i també en finalitzar cada anualitat.
El que amb això es farà és que la companyia pugui presentar un certificat que té
una reserva d’energia verda totalment, que pugui subministrar-te pel que tu li has
demanat, perquè una companyia en pot tenir de verda, en pot tenir que
subministrin una altra, en canvi d’aquesta manera ens assegurem que tota
l’energia que ens subministrin sigui verda.
- Hem addicionat el tema de prohibir operar en paradisos fiscals, en el sentit que
s’exigirà una declaració jurada de no invertir el resultat del contracte en paradisos
fiscals amb la finalitat que no facin cap frau amb els beneficis que obtinguin del
nostre contracte.
- De caràcter social hem recollit que en el supòsit d’empat, un criteri de desempat
serà tenir persones amb disminució a la plantilla.
I l termini de presentació de les propostes serà de 30 dies naturals, podem escurçar en
aquest cas cinc dies, eren 35 i ara es pot fer 30 dies naturals comptats des de
l’endemà de la tramesa de l’anunci de la licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En tot cas només una proposta
de modificació, que té a veure amb la condició de cent per cent d'energia renovable, i
proposaria un text alternatiu al que recull en la pàgina 16 d'aquesta proposta, que
literalment seria el següent: “L'òrgan de contractació establirà que el 100 % de
l'energia elèctrica subministrada ha de ser electricitat verda amb garantia d'origen.
L'empresa adjudicatària haurà de presentar en el moment de la signatura del
contracte, la documentació del Registre de garantia d'origen de la Comissió Nacional
de Mercats i la Competència amb un saldo positiu –un saldo viu com vostè abans ha
esmentat– o superior al consum previst del contracte. L'empresa adjudicatària haurà
de presentar com a mínim anualment un informe de les garanties d'origen assignades
al contracte, amb una relació que reculli de manera desglossada les garanties exigides
i que indiqui dada identificadora del centre o punt de subministrament; adreça; codi
universal del punt de subministrament; l'any d'aplicació; el tipus d'energia renovable o
cogeneració d'alta eficiència; el valor del consum total redimit per al període, i la
informació es presentarà en un fitxer electrònic segons el format acordat, compatible
amb els sistemes informàtics i les aplicacions de l'Ajuntament, independentment de les
eines de procés que proporcioni l’adjudicatari”.
I també, perquè a vegades amb la definició de què es considera energia verda, hi pot
haver diferents interpretacions, incorporar també al text una definició de què es
considera energia verda. I al nostre entendre, la proposta seria que es consideri: un,
l'electricitat procedent de fonts d'energia renovables tal com es descriu en la Directiva
2009-28 sobre energies renovables, és a dir energia eòlica, solar, aerotèrmica,
geotèrmica, hidrotèrmica, oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d’abocador, gasos de
plantes de depuració i biogàs. I dos, cogeneració d'alta eficiència, tal com es descriu
en la Directiva 2012 relativa a l'eficiència energètica, és a dir, la procedent de la
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cogeneració que aporti un estalvi d'energia primària d'almenys un 10 %, així com la
producció de les unitats de cogeneració de petita escala i de microgeneració.
Aquesta proposta va en el sentit d'afinar, al nostre entendre, bastant més tant que
considerem energia verda com garantir al màxim possible que la que ens està
subministrada per l'empresa garanteix que realment és d’aquest tipus.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres només
direm el que s'ha deixat de dir la regidora, que les dues propostes del 100 % d'energia
renovable i l’annex del model de declaració responsable que no operin operen les
rendes del contracte en països considerats com a paradisos fiscals, són propostes que
vénen del grup de la CUP. Per tant només era afegir això, per tant nosaltres
aprovarem aquest punt.
Intervé l’Alcalde. Té tota la raó i em sembla bé. Però estic convençut que la Sra.
Torras no ho ha fet per posar-se una medalla.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també agrair a la
regidora la seva bona voluntat de negociació en aquest sentit, ens ha explicat bé el
document, malgrat és un document molt tècnic i per tant moltes coses se'ns escapen,
però sí que en tot cas agraïm la seva col·laboració en aquest sentit, i també que
algunes de les propostes o idees que hem aportat com a PSC, també s'han recollit.
Veiem bé el tema dels lots, veiem bé la contractació per un any amb pròrrogues, i en
tot cas no ens agrada això que només sigui digital perquè el digital està en un núvol i
de vegades no ho pots controlar, a nosaltres ens agrada més el sobre tancat que
obrim a la Mesa de contractació, amb les tisores de fa 50 anys que és molt mític, i en
canvi el digital no. Per tant, a nosaltres personalment ens agrada més aquest sistema
de tota la vida, perquè s’obren els sobres allà, i el document és el document.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Anant una mica als
antecedents, nosaltres ens felicitem perquè arrel de la moció que vàrem presentar fa
dos anys demanant que l'Ajuntament fes un pas endavant amb les energies
renovables i que el futur contracte de l’enllumenat d'equipaments de la ciutat hi sortís
aquest concepte de 100 % renovable, el vàrem presentar el grup d'Esquerra
Republicana.
I també gràcies a la Sra. Montse Torras per la seva dedicació en fer que aquest plec
fos el màxim de renovable. Entenem que hi ha coses que encara no s'han pogut fer,
que nosaltres faríem un pas més endavant perquè la comercialitzadora només
comercialitzés, si més no en alguns equipaments per exemple, energia 100 %
renovable, però bé, tal com ens va explicar la Sra. Torras entenem que si no es pot fer
d'una manera perquè el contracte sigui legal i tingui la seva validesa, doncs de
moment haurem d’arribar fins aquí. I per tant molt contents que això sigui així.
Respon la Sra. Torras. Responent al Sr. García, aquest text alternatiu que és el text
que té l'Ajuntament de Barcelona, nosaltres el que farem serà mirar-lo, revisar-lo, ja
hem quedat així i llavors si es pot incloure no hi tenim cap inconvenient; primer el
revisarem i a veure si ho podem fer.
Al grup municipal CUP dispenseu, no ho he dit però tampoc hi havia pensat, que era
una proposta de la CUP.
El tema digital és una exigència, és obligatori per llei. O sigui que no és que nosaltres
ara vulguem avançar-nos.
Intervé l’Alcalde. Jo hi volia afegir també la felicitació i l'agraïment, a part de la Sra.
Torras, que ha estat portant-ho i crec que ha fet una feina molt bona, a totes les
persones i a tots els tècnics municipals que hi han estat treballant i que han estat
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acabant de definir un plec de clàusules que segur que és difícil i complex. Per tant
agraïm moltíssim tota la feina que s'ha fet en aquest plec de l'energia.
Només un apunt segur: que en un moment o altre podrem explicar, però també que les
dades de consum d'energia en aquest Ajuntament han anat baixant any rere any, jo
crec que això també és una cosa de les que ens n'hem de felicitar i ens n'hem
d’alegrar.
Intervé el Sr. García. És només un aspecte que m'he oblidat. Si és possible, que no hi
hagi cap problema legal també, que en cas que s'incorporés un nou criteri i que fos
afavoridor de les empreses de tipus d'economia social. Estic pensant en Som Energia
en cas que es presentés, que es pogués beneficiar aquest tipus d'empreses, en cas
que sigui compatible legalment.
Respon l’Alcalde. Entenc que acabaran de veure com podem incorporar aquestes
peticions que diu el Sr. Garcia, des del punt de vista jurídic.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
11.1. - ADEQUACIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ADJUDICACIÓ DE LA
CONCESSIÓ D'ÚS DE L'ANTIGA DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS D'OLOT.
Núm. de referència : X2012005603
Núm. expedient: CCS12012000009

Antecedents:
1. CONCESSIÓ DEMANIAL:
a) L’Ajuntament d’Olot en sessió plenària celebrada el dia 12 de juliol de 2012 va
adjudicar a l’empresa “Escorxador de la Garrotxa SA” la concessió d’ús de
l’antiga depuradora d’aigües residuals d’Olot.
b) El règim jurídic del contracte és de concessió demanial.
c) La durada de la concessió s’atorgava per un termini de 40 anys, comptat a
partir de la data d’acabament de les obres.
d) El cànon de la concessió es xifrava en 1.794.671,29 (IVA inclòs), quantitat que
es faria efectiva mitjançant la realització de les obres i millores necessàries a
l’actual planta depuradora (segons preveien els plecs de condicions tècniques)
i 25.000 €/any a partir del 15è any d’adjudicació de la concessió.
2. Segons informe tècnic de data 19 de juny de 2018 es detallen les actuacions del
cànon dutes a terme les actuacions previstes en el cànon i encara pendents i que
estan relacionades també en el conveni regulador i que estan valorades segons el
projecte executiu en 490.330,94 + IVA.
Es procedeix a la regulació d’aquestes actuacions pendents de realitzar a efectes de
preservar el principi d’equilibri econòmic de la concessió i vist l’informe jurídic que
regula el procediment i la possibilitat d’aquesta modificació concessional emès per la
Secretària de la Corporació.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- ADEQUAR i MODIFICAR el contracte de concessió demanial d’ús de l’antiga
depuradora d’aigües residuals d’Olot subscrit amb l’empresa “ESCORXADOR DE LA
GARROTXA,SA”, amb NIF. A17080532.
Segon.- Acceptar el canvi de denominació de la concessió d’Escorxador de la
Garrotxa,SA a “OLOT MEATS,SA” (segons escriptura notarial del Sr. José Maria
Martinez Palmer del dia 15 d’abril de 2013, número 360 del seu protocol); mantenint el
mateix NIF.
Tercer.- Aprovar el conveni regulador dels pactes i els drets i obligacions que se’n
deriven per les parts, que comprenen les actuacions pendents de realitzar.
Quart.- Ampliar el termini concessional fins als 50 anys per tal de preservar l’equilibri
econòmic de la concessió, la qual finalitzarà el 31 de desembre de 2065.
Cinquè.- Autoritzar a l’Alcalde President a la signatura de la documentació necessària i
en especial el conveni regulador de les modificacions concessionals.
Presenta la proposta la Sra. Torras. L’any 2012 es va signar un conveni que donava
l’ús de l’antiga depuradora d’Olot a l’escorxador, per un termini de 40 anys comptant a
partir de la data d’acabament de les obres. El cànon de la concessió es xifrava en
1.794.671,29 € IVA inclòs, aquesta quantitat es faria efectiva fent obres i millores
necessàries a l’actual planta depuradora i a partir del quinzè any, 25.000 € s’haurien
de pagar de cànon actualitzat amb l’IPC de cada any.
Ara el que ens proposen és allargar el termini de la concessió de 40 a 50 anys per
poder finançar el major cost que l’empresa ha tingut en les obres, motivades per la
major inversió que s’ha fet per assegurar la resolució d’algunes problemàtiques en el
tractament i en les olors, per la necessitat de desviar el col·lector de sortida en el
permís d’abocament de l’ACA.
D’altra banda el conveni també estipula i defineix les condicions de garantia per al
manteniment de la interconnexió entre la planta d’Olot Meat i la planta pública per
assegurar una correcta gestió de l’aigua en cas de fallada de la primera.
Acceptaríem al mateix temps el canvi de denominació de la concessió; s’havia fet a
nom d’Escorxador de la Garrotxa, i ara és OLOT MEATS S.A., mantenint sempre el
mateix NIF.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només dos aspectes: una
preocupació que tenia i que li vaig expressar a la regidora i m’ho va aclarir, però
m’estimo més que quedi constància al Ple de l'Ajuntament, si no la vaig entendre
malament. Una preocupació era el cànon de 25.000 euros, com és començar a pagar
d'aquí a quinze anys, la meva preocupació era d’aquí a quinze anys 25.000 euros,
depèn del cost de la vida pot haver quedat en molt poqueta cosa, que s'actualitzés del
moment actual fins d’aquí quinze anys, 25.000 euros anar-los actualitzant. Em va
respondre que això era així, per tant en aquest sentit, ja em va tranquil·litzar la primera
objecció que tenia. I després, una pura observació: tinc els dubte que si la
problemàtica hagués estat al revés, és a dir, que haguessin hagut de demanar
escurçar-lo perquè haguessin sortit alguns problemes que el perjudicat fos
l'Ajuntament, els dubtes si l’empresa hauria reaccionat en el mateix sentit d’atendre la
nostra queixa i escurçar la llargada d'aquesta concessió.
Però com considero que el que pertoca i el raonable és entendre quines són les
circumstàncies, faig l’esforç, suposo com tots, d’entendre aquestes circumstàncies i
votar favorablement aquesta proposta.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres farem
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l'esforç al contrari, a nosaltres ens sembla que l'empresa en el moment que va assumir
la concessió de l’antiga depuradora deuria fer els pertinents estudis tècnics per saber
què és el que costava l'adequació de la instal·lació a les seves necessitats. Si això no
ho van fer, vol dir que tenen una mala planificació. Per tant nosaltres entenem que ells
són responsables d'adequar les instal·lacions de l'antiga depuradora i per tant que
aquesta diferència de preu –que per nosaltres és bestial, perquè estem parlant de
passar d'1,8 milions a 5 milions d'euros– ells l'haurien d'haver tingut prevista i per tant
ells al ser-ne responsables l'haurien d'assumir. Per tant no estem d'acord en què
allarguem el període de concessió a deu anys més.
Per altra banda sembla que va essent un costum; no vull dir l'Ajuntament d'Olot, sinó
en general, que quan una empresa privada té una concessió d'un servei públic, en un
moment determinat demana allargar terminis perquè s'han disparat els costos, etc. Mil
situacions que a vegades el que denoten és que realment no s'han fet bé les coses
des de bon començament. Per tant com que no hi estem d'acord, no ens agrada
aquesta manera de funcionar, sobretot quan es juga amb diners públics, nosaltres hi
votarem en contra.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres en tot cas en aquesta
proposta hi votem a favor, justament perquè ens hem llegit detingudament l'informe
tècnic que fa el director del Sigma, i per tant defensa els interessos de l'Ajuntament i
en aquest cas de la comarca, i veiem que té raó, en els fonaments que estan allà
explicats tècnicament.
Estem parlant d'un equipament que estava obsolet i per tant en tot cas teníem un
problema a l’administració, que l’havíem d'enderrocar. En tot cas en aquesta empresa
el que fa és rehabilitar aquest equipament i quan rehabilites no saps mai quin serà el
sostre econòmic, perquè les coses de vegades costa molt de calcular-les tècnicament.
I en tot cas hi fa una inversió important i en tot cas jo penso que són unes inversions
interessants des d'un punt de vista sostenible, de millora del medi ambient i també
millora l'entorn. Per tant nosaltres en aquest cas estem a favor d'aquesta pròrroga que
demana l'empresa, per tant votarem a favor.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també farem cas
als tècnics, en aquest cas els serveis tècnics del SIGMA, perquè pensem que ells
tenen tot el coneixement de com ha anat aquest procés i aquest temps que s'ha estat
remodelant aquesta depuradora. També dir que a la Junta del SIGMA hem pogut anar
seguint cadascun dels passos que ha fet l'empresa per anar-se adequant cada vegada
més en el tema de les olors. Per tant pensem que ara mateix deu ser una de les
depuradores directes que vénen d’escorxador que deu tenir els sistemes més
moderns, i en aquest sentit valorem l'esforç ambiental que ha fet l'empresa, i per tant
entenem perfectament l'allargament d'aquest termini.
Intervé l’Alcalde. Com que ho he anat seguint molt personalment, faré algunes
consideracions. La primera és una consideració tècnica –que potser em corregiran–
però quan fas una concessió i fas uns pressupostos econòmics, en principi si la
concessió cau en desequilibri i està provocant una pèrdua en el concessionari,
especialment si és per exigències de l'administració, has de fer alguna cosa perquè si
no, podries estar obligat a recuperar-la, i això no podríem fer-ho. Entenc que més o
menys és aquesta l’explicació, però estic segur que després l’Interventor, si li
pregunten, els ho acabarà d'explicar: és a dir, no podem deixar que estigui en
desequilibri.
Dos, una gran part d'aquest augment del cost és perquè hem anat augmentant
l'exigència i l'empresa hi ha estat d'acord en que això s'acabi podent enviar l’aigua
directament a la llera. I a més, una part del sobrecost és perquè suposat que en un
moment determinat es vegi que no té les condicions necessàries per una llera, i per
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tant que tingui els elements d'anàlisi abans no surti, ens l’enviï a través de la
depuradora municipal per acabar de fer tot el procediment i per garantir que el que
vagi al riu no contamini gens.
Jo crec que han fet una molt bona feina, encara ara últimament en el tema de les olors
s'ha fet tota una cosa que no estava prevista, per recollir les olors, fer-les passar per
un filtre de carbó. Tenim el compromís que continuaran fent el que faci falta perquè
això funcioni molt i molt bé; ens ha aportat importants millores a la nostra depuradora,
ara parlo de memòria però crec que dintre les condicions és que ens fessin un altre
vas de servei per a tota la ciutat. S’ha portat molt directament des del SIGMA, per tant
també hem anat afegint coses i hem anat millorant. Jo crec que és una gran obra que
és una depuradora, que com deia el Sr. Guix, havia fet el Sr. Malibran a la seva època
i estava allà tancada i que no servia per a res en aquests moments, perquè havien fet
la moderna al costat; modernitzar aquesta, fer-la tota nova de dalt a baix, amb una
instal·lació que continuarà sent municipal, crec que és important. La depuradora d'Olot
–ho hem discutit diverses vegades– està bastant en el seu límit en quant a capacitat,
necessitem que la zona de la Vall d'en Bas que passa per dintre la nostra depuradora,
també prenguin la iniciativa i puguin fer la seva. Treure tota aquesta quantitat de litres
d'aigua, que venien d'una empresa on es genera bastant residu d'aquest líquid, també
és important.
Jo crec que va ser una bona solució. Tenim una empresa potent a casa nostra i que
d'alguna manera mediambientalment també ens garanteix que es respectaran les
normes. Crec que és just que fem aquest allargament, que crec que de cap maneres
compensa l'augment de la inversió que han acabat fent, però que per exigència dels
nostres representants del SIGMA l'empresa ha acceptat de fer.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 PSC, 1 OeC) i 3 vots en contra (CUP).
12.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES EN EL
MUNICIPI D’OLOT.
Núm. de referència : X2018010631
Núm. expedient: SG032018000001

L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 19 d’abril de 2018, va aprovar
inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal per a la instal·lació de
terrasses: criteris específics per a les terrasses instal·lades al Firal d’Olot, exposant-les
a informació pública a l’efecte de poder-hi presentar reclamacions i suggeriments.
En el període d’exposició pública s’ha presentat una al·legació en nom i representació
de la societat SERVIFIRAL,SCCL, “Bar Club-Menjars Can Pelaio”; (Registre General,
núm. E2018007741/15-05-2018), referida al mobiliari proposat a l’ordenança. En
aquestes al·legacions es demanava que es puguin instal·lar terrasses amb taules i
cadires de fibra de vidre injectada i resines d’alta qualitat i dissenys contrastats, atès
que en tractar-se d’un establiment de restauració de tipus bar restaurant ofereixen són
més aptes per menjar-hi i ofereixen més comoditat als clients.
També s’ha observat un error en els plànols de l’Annex 5: mòduls, àmbits i ubicació de
les terrasses on hi havia una duplicitat que cal eliminar per evitar confusions.
Vist l’informe de favorable dels serveis tècnics de l’Àrea d'Infraestructures i Urbanisme
de data 19 de juny de 2018 i el vist-i-plau dels arquitectes redactors del projecte de
remodelació del Firal.
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Considerant les competències atorgades als municipis per regular els usos del domini
públic, tant a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, com
al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, com al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Estimar l’al·legació presentada la societat SERVIFIRAL,SCCL (Bar ClubMenjars Can Pelaio) en el sentit d’admetre que es puguin instal·lar terrasses amb
taules i cadires de fibra de vidre injectada i resines d’alta qualitat i dissenys
contrastats.
Aquesta al·legació s’incorpora de la següent manera:
1.- En l’apartat “a.- Taules i cadires” de l’article 32: elements a instal·lar
característiques, que queda amb el següent redactat:

i

“a. Taules i cadires: L’estructura haurà de ser d’alumini o acer inoxidable. L’acabat
serà el material natural o acabat pintat fosc. També s’acceptarà el mobiliari fabricat
amb resines injectades.
Els seients i respatllers poden ser de medul·la natural o sintètica. Els colors d’acabat
no seran estridents; seran de color fosc, preferiblement grisos, negres o marrons i
tindran una lluminositat inferior al 10%.
No es podran col·locar coixins o folres a les cadires.
Les taules i cadires disposaran de tacs de goma per minimitzar el soroll”.
2.- En l’“Annex 6.- Catàleg mobiliari Firal d’Olot” amb la inclusió de diversos models de
mobiliari fabricat amb resines injectades d’alta qualitat.
Segon.- Corregir l’error de l’”Annex 5.- Mòduls, àmbits i ubicació de les terrasses”, que
queda redactat de la manera que a continuació es relaciona i modificar les referències
que a aquest Annex 5 es troben al text de modificació de l’ordenança:
“Annex 5.- Mòduls, àmbits i ubicació de les terrasses
1.- Condicions generals: esquemes
2.- Condicions generals: emplaçaments
3.- Condicions generals: esquemes terrasses zona Torín
4.- Ocupació excepcional: mercat setmanal
5.- Ocupació excepcional: fires”
Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança municipal per a la
instal·lació de terrasses: criteris específics per a les terrasses instal·lades al Firal
d’Olot.
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Quart.- Publicar íntegrament el text de la modificació de l’Ordenança municipal per a la
instal·lació de terrasses: criteris específics per a les terrasses instal·lades al Firal
d’Olot al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar,
posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text del
Reglament.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Al Ple del mes d'abril vàrem portar a aprovació inicial
una Ordenança de terrasses de la zona del Firal. Durant el període d'exposició pública
hi ha hagut una al·legació referent al mobiliari a utilitzar en la que s'ha demanat que es
pogués afegir mobiliari de fibra de vidre injectada i també de resines injectades d'alta
qualitat. Els tècnics que varen preparar tot el mobiliari que es podia utilitzar, estan
d'acord en poder utilitzar aquest tipus de cadires i taules. I també hi havia un error de
duplicitat d’una ubicació, que també es resoldria igualment en l'aprovació definitiva.
Llavors avui el que portem a aprovació del Ple és l'acceptació d'aquesta al·legació i
l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres ho
aprovarem. El que sí que quan llegim això se'ns plantejava, que potser en altres zones
d’Olot, no sé si s'ha plantejat mai, no només a nivell estètic, fins i tot de preus, de
costos; sobretot espais que ocupen molt la via pública i que són fixos que potser ens
hauríem de plantejar si ideològicament ens interessa tenir marquesines que ens
ocupin tant la via pública, quan hi ha locals buits que es poden llogar; una mica
plantejar això. Tenim una plaça Major que a la llarga potser es farà una segona fase
d'obres, però tenim una marquesina allà al mig; he dit la plaça Major però segurament
que en trobaríem d'altres en altres zones. Plantejar aquest tema en els altres barris i la
resta d’Olot.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Simplement un aclariment: Jo en
la intervenció que vaig fer en el Ple anterior, vaig dir que presentaríem una al·legació
perquè pensàvem que era obert, és a dir que la modificació de l'Ordenança de
terrasses era per al municipi d'Olot; quan vaig parlar amb el tècnic municipal, el Sr.
Torrent, em va dir que no, que únicament feia referència al Firal i per tant no hem
presentat al·legacions, hi estem d'acord tal com està la proposta.
En tot cas sí que potser ens afegim a la idea de la Sra. Descals en aquest sentit,
perquè nosaltres també estaríem interessat en que es presentés una modificació de
l'Ordenança de terrasses; sobretot pensant en els temes de medi ambient i les
jardineres, la planta que hi ha a les jardineres, el manteniment de les jardineres, també
l'ocupació de via pública, etc. Hi ha uns elements que penso que seria interessant per
la ciutat treballar-los. Per tant en tot cas, posar-ho sobre la taula.
Respon el Sr. Gelis. Simplement el comentari que feien la Sra. Descals i el Sr. Guix,
tenim una Ordenança de terrasses per a tota la ciutat, el que hem modificat
específicament la part que afecta el Firal nou i per mantenir una unitat de criteri al
Firal. Això no vol dir que en algun moment determinat no puguem modificar
l'ordenança per a la resta de la ciutat. Aquí cal tenir en compte que cada zona té
connotacions molt específiques i potser generalitzar per a tota la ciutat el mateix,
probablement no sigui el millor. I això ho podem pensar i en el futur, efectivament es
pot modificar l'Ordenança de terrasses.
En quant als espais, cada bar o cada establiment té un espai del qual ha demanat
prèviament a l'Ajuntament l'ocupació, i l'Ajuntament li ha donat una determinada
ocupació. Jo no diria que algun en algun moment determinat no pugui ocupar més del
que té concedit, però sí ens n’adonem s’aixeca la corresponent acta i hi ha la
corresponent sanció. Alguna s'ha hagut d’imposar, perquè hi ha hagut alguna dificultat
amb algun establiment.
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Per altra banda el que deia el Sr. Guix de plantes, no està permès tenir-hi plantes de
plàstic o plantes no naturals, són jardineres que han de ser amb plantes naturals. Si hi
ha algun cas i l’observem o se’ns denuncia, també automàticament s'aixeca la
corresponent acta i es resol o es sanciona.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
13.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA
REGULADORA DE GUALS.
Núm. de referència : X2018018943
Núm. expedient: SG032018000003

Ateses les competències atorgades als municipis en matèria d’ordenació del trànsit,
estacionament de vehicles i mobilitat, tant a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, com al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de guals.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquest acord
d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de guals, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de
trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar l’Ordenança municipal
reguladora de guals al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i
anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text
de l’ordenança.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Fins ara a l'Ajuntament tenim una normativa interna
no molt ben regulada o no molt ben escrita, a l'hora de concedir guals i concedir
entrades de garatges o d'establiments. En alguna ocasió en els últims temps ens hem
trobat amb moltes dificultats de denúncies de gent que aparca malament davant un
gual, i com que no hi havia l’obligatorietat de demanar la placa, s'han produït
dificultats a l'hora de poder comprovar exactament, sobretot en cap de setmana i
festius, que aquí no es produïssin problemes. Per altra banda no estava regulat com
s'havien de fer els rebaixos a les voreres i tampoc, encara que no es podia fer perquè
era una ocupació de via pública, tampoc es podien situar planxes o tubs de ferro per
l'entrada de vehicles en els garatges, encara que això en alguns punts de la ciutat n’hi
tenim.
Tot això queda regulat i especificat en aquesta Ordenança, que avui proposem aprovar
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inicialment. Evidentment està obert a aportacions si calen. No és una ordenança que
nosaltres ens haguem fet de nou aquí a l’Ajuntament, hem buscat ordenances d'altres
ajuntaments que ho tenien molt ben regulat, sobretot el tipus de rebaixos que es poden
fer en funció de l'amplada de les voreres i del tipus o l’amplada de carrer. Entenem
que està tot molt específica i que no permet massa dubtes, de totes maneres amb
aquest mes que hi haurà d’exposició pública, tothom podrà fer les seves aportacions i
veurem quines ens arriben, i si es pot millorar seran benvingudes i així ho farem. Per
tant avui proposem l’aprovació inicial i l’exposició pública.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només dir que a un dels
ajuntaments en el que s’han emmirallat per fer aquesta ordenança, em mereix
moltíssima confiança. En tot cas ens ho mirarem, perquè la veritat és que tampoc hem
tingut temps de mirar-lo i al llarg d’aquest mes d’exposició pública si tenim alguna
proposta a fer, li farem arribar.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres tenint
en compte que és una aprovació inicial, esperem també a veure si hi ha al·legacions i
veure com transcorre tot plegat.
Però sí que volem fer constar sobretot que ens l’hem mirat una mica per alt enllà, però
sobretot en l'article número 8 no acabem de veure clar; pensem que potser només hi
hauria d'haver un rebaix de la vorada i no pas de tota la vorera, precisament per fer
més confortable la vorera per ella mateixa, i que no siguin unes muntanyes russes per
al transeünt. Pensem que la prioritat de les voreres ha de ser per al transeünt, sigui
discapacitat o no sigui, vagi amb un cotxet o vagi amb una altra cosa, que ha de poder
transcórrer, que la vorera és del transeünt i no dels cotxes.
Ens sembla bé que això dels rebaixos que la gent hi posa, sobretot es produeix –
almenys per què ens hem anat fixant– en llocs on les voreres són molt petites, i llavors
si posen el rebaix a la calçada no passa res perquè els cotxes hi passen per sobre i no
hi ha cap impediment. Pensem que potser s'hauria de estipular un tipus de model, que
els tècnics creguessin més oportú per posar en aquests llocs concrets, especialment
són llocs –almenys alguns dels que jo he vist– on en el Pla d'urbanisme està previst
que en el seu dia, amb el seu temps, sigui una plataforma única. Llavors per nosaltres
no té gaire sentit aquest punt.
I després demanar –ja sé que no és de la normativa dels guals– però que a la ciutat
queden moltes cantonades per adaptar encara. A Correus mateix hi ha un pas zebra
que en un costat hi ha el gual i al costat següent no hi és. Ja en aquest Ple hem portat
vàreis vegades guals diferents de la ciutat que encara s’han de modificar. Penso que
està bé tenir la normativa, està bé fer-la complir, però també que les voreres són per
als transeünts i s’han de tenir normes ben posades.
Respon el Sr. Gelis. Efectivament, la normativa el que exposa, i que hi ha plasmat en
una sèrie de dibuixos, està en funció de les amplades de voreres, de les amplades
dels carrers. Això està estudiat tècnicament, no hi ha cap inconvenient en què
qualsevol dubte ho puguem parlar amb els tècnics d’Infraestructures, que han elaborat
la norma.
El que sí és cert és que a cap lloc es deixa posar elements a la calçada per superar la
vorera per entrar en els garatges. Llavors es busca la manera com poden ser els
rebaixos, perquè no afecti tant als vehicles, a les rodes o que toquin al terra, o el que
correspongui. Però en cap ciutat nosaltres hem trobat que en la seva normativa de
guals permetin posar elements a la via pública per apaivagar la vorera respecte
l'entrada al garatge. Per tant això també queda reflectit aquí. Però en podem parlar,
podem veure-ho amb exemples, explicar com funciona i no hi ha cap problema. Si en
algun cas vostès entenen que han de presentar l’al·legació, s’estudiarà.
I respecte als rebaixos de voreres, efectivament en falten molts. També és veritat que
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no es poden fer i tots, i tots de cop; durant tots aquests anys, tant en el mandat
anterior com aquest, cada any hem dedicat una partida pressupostària a rebaixos de
voreres. S'ha fet molta feina però és evident que en queda moltíssim per fer, perquè
no era costum fa molts anys quan es feia una obra rebaixar les voreres. A Olot hi ha
moltíssims llocs que encara falta fer-ho, el centre és el lloc on està més ben preparat,
tot i que té mancances, segur, i anem fent de mica en mica cada any dedicant-hi una
partida pressupostària.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC,
3 CUP, 1 OeC) i 5 abstencions (ERC).
14.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS AL
PROGRAMA DE LES ACTIVITATS D'ARTS ESCÈNIQUES TEMPORADA 2018/2019
Núm. de referència : X2018018557
Núm. expedient: CPG62018000007

Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques que es
portaran a terme a la temporada 2018-2019.
Vist que anualment l’IMCO crea un abonament de temporada per les activitats d’Arts
Escèniques amb l’objectiu de fidelitzar públics.
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 organisme autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats d’Arts Escèniques que
es portaran a terme a la temporada 2018-2019.
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el
dèficit que produeixen les activitats proposades.
La Sra. Torras presenta conjuntament els punts 14.1 i 14.2. Portem a aprovació els
preus públics de l’abonament del programa d’Arts Escèniques que es portaran a terme
la temporada 2018-2019. Totes les ajudes i bonificacions que hi havia fins ara es
mantenen i s’amplien amb un abonament per a joves menors de 25 anys que tindran
un descompte del 50%, amb la voluntat d’acostar la gent jove al teatre, per poder
gaudir de la seva programació.
També portem a aprovació els preus públics de les instal·lacions esportives municipals
que gestiona l’Institut Municipal d’Esports i Lleure, que afectaran a la temporada
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2018/2019. Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, l’Ajuntament
assumeix el dèficit que produeixen totes aquestes activitats proposades.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres com sempre en
aquest tema ens abstindrem fins a tenir tarifació social, i en tot cas dir, com ja ha
recordat abans l’Alcalde, que hi ha el compromís de l'actual govern amb el tema
d'escoles bressol, que el proper pressupost aquest finançament, i com la tarifació
social que estem treballant a l'Ajuntament d'Olot, si l’acabem fent i espero que sí, en
les escoles bressol vol dir que amb el tema de finançament i de recursos amb aquest
compromís del Govern, ens afectarà i positivament a tots plegats; tant a l'Ajuntament,
que fa una aportació molt important amb aquestes places, com als mateixos usuaris,
que són els pares i mares d'aquests nens i nenes.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Des de la CUP ens
abstindrem també, de moment. Només dir que ens sembla positiu el fet que els preus
per als joves, per entrar al teatre sigui una mica per incentivar, a veure si hi
assisteixen. No sé si és la manera o s’ha de començar a plantejar el teatre a nivell
d'anar a un lloc, comprar una entrada, que s'ha de plantejar un nou sistema que potser
als joves o a les noves generacions els interessi més. No ho sé, això és una cosa que
deixo sobre la taula.
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).
14.2. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMELO CORRESPONENTS A LA
UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Núm. de referència : X2018018565
Núm. expedient: CPG62018000008

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions
esportives municipals. També disposa de carpes de protecció plegables a disposició
d’altres departaments de l’Ajuntament d’Olot, d’altres administracions públiques
comarcals, així com d’entitats locals i comarcals.
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 organisme autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
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 matrícula per utilització de les
pistes i/o espais esportius de les instal·lacions esportives municipals i activitats de
l’IMELO.
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Segon.- Aprovar els preus públics corresponents a la utilització de les pistes i/o espais
esportius de les instal·lacions esportives municipals.
Tercer.- Aprovar els preus públics corresponents a la cessió de carpes de protecció
plegables.
Quart.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure 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).
15.1. - APROVAR OPERACIÓ DE COBERTURA DE TIPUS D'INTERÈS
Núm. de referència : X2018018672
Núm. expedient: CPG72018000002

L’Ajuntament d’Olot és prestatària d’una operació de préstec concertada per a finançar
les operacions d’inversió del pressupost de 2009, per un import de 3.950,000,00 euros,
amb “Caixabank” .
A 15 de juny de 2018 aquest contracte de préstec té un capital pendent d’amortitzar de
2.697.193,11 euros.
El venciment d’aquest préstec és l’ú de gener de 2030.
Les condicions de tipus d’interès són: EUR 3 mesos + 1,40%.
Vist que l’entitat prestamista”Caixabank” ha presentat una proposta de cobertura de
tipus d’interès pel que fa a l’operació esmentada.
Vist que des dels Serveis Econòmics i de la Regidoria d’Hisenda s’ha valorat
positivament aquesta proposta en el sentit d’assegurar un tipus d’interès fix per sobre
del qual un increment de tipus del mercat no suposi un increment de costos que
puguin condicionar l’equilibri financer de la Corporació pel que fa a aquesta operació.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb Caixabank una operació de cobertura de tipus d’interès
(derivat financer) amb els següents condicionants:
IMPORT: El capital pendent de l’esmentat préstec en la data que es produeixi la
contractació efectiva del derivat.
VENCIMENT: 1/1/2030
TIPUS D’INTERÈS FIX: Segons el que preveu la normativa sobre prudència financera
el tipus serà el que ofereixi el mercat de capitals en la data de contractació. Això no
obstant s’estableix un tipus màxim de referència de 1,05%.
LIQUIDACIONS: Trimestrals. El referent a aplicar trimestre a trimestre serà la mitja
dels darrers 12 mesos.
Segon.- Comunicar l’esmentada operació a la DGPF de la Generalitat de Catalunya.
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Tercer.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot per a signar tota la documentació i
fer totes les gestions necessàries per a la contractació de la cobertura de risc
proposada, si escau.
Presenta la proposta la Sra. Torras. L’any 2009 l’Ajuntament va signar una operació de
préstec amb Caixabank per un import total de 3.950.000 €. Actualment el capital
pendent és de 2.697.193,11 € i el venciment es l’u de gener del 2030. Les condicions
actuals són Euribor a 3 mesos més un diferencial de l’1,40 %
Tenim sobre la taula una proposta de cobertura de tipus d’interès, que des
d’Intervenció s’ha valorat positivament, en el sentit d’assegurar un tipus d’interès fix
des d’ara fins al 2030. Sí que és veritat que durant tots aquests anys, el fet que
l’Euribor hagi estat molt baix i fins i tot negatiu com ara mateix, ens ha jugat a favor,
però hem de pensar que falten encara 11 anys i que tots els indicadors econòmics
marquen en aquests moments, corbes a l’alça. Per això valorem la proposta de
contractar un tipus fix, com a màxim de l’1,05 %, perquè aquí hi hem de sumar un
diferencial que hores d’ara ja tenim, que és d’1,40 %, això no variaria, per tota la vida
del préstec, amb un màxim fix de l’1,05 %, situaríem el tipus d’interès en un 2,45 %.
Amb una visió de futur i de prudència, valorem positivament el fet de lligar operacions
a llarg termini amb un tipus d’interès que sigui assumible. No voldríem tampoc que
futurs governs es trobessin amb operacions de préstec com la que ara nosaltres a
l’Ajuntament tenim actualment amb Dexia, que falta amortitzar 8,5 milions d’euros,
pagant uns interessos al voltant del 4 %, sense cap mena de possibilitat d’haver-nos
pogut beneficiar durant aquests anys de les baixades de tipus d’interès.
També l’altra reflexió que fem, és que pensem que durant 11 anys es difícil que
l’Euribor es vagi mantenint negatiu, i que es mantingui en tipus inferiors de l’1%.
Perquè pensem que si l’Euribor tan sols se situa a l’1%, ja pagaríem amb les
condicions que tenim actuals, sense aquesta cobertura, un 2,40 %. Creiem que val la
pena assegurar un tipus màxim per a 11 anys al 2,45 %, estem parlant d’un 0,05 %, si
el tipus d’interès es posés tan sols a l’Euribor a l’1 %, perquè aquí el que ens marca
molt és el diferencial, que l’1,40 % el tindrem, fem o no fem aquesta operació.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Aquí sap la regidora que
votarem en contra, perquè he tingut ocasió de parlar amb ella. Aquí el meu resum del
que ens està dient Caixabank és: a canvi de renunciar a uns possibles majors guanys
en un futur, si passen segons quines circumstàncies, el que fa és assegurar-se uns
majors guanys ara ja, d'una manera immediata sobre les condicions que tenim.
Jo reconec que Caixabank sol tenir molt bona informació i molt bons analistes, i d’això
en tenim una prova: quan hi va haver la bombolla immobiliària es va desprendre de la
seva empresa poc temps abans que esclatés, amb uns grans beneficis i això reforça
una mica de la bona informació i els bons analistes que té. També caldria tenir en
compte que la nostra política econòmica ve molt marcada per les directrius europees, i
en concret, més que a Europa caldria dir a Alemanya, que ens exigeix a tots els països
una disciplina fortíssima, i que els objectius en aquest sentit a Europa estan en els
propers anys a quedar per sota del 2 %. Per tant en aquest sentit jugaria en contra
arribar a aquest acord. De fet, el preu del diner i l'IPC, el cost de la vida, té una íntima
relació, per tant aquesta major disciplina i em sembla que és així. I hi hauria un altre
element per reforçar també aquest posicionament, i és en el suposat cas que es
produís aquest creixement del preu del diner, també és cert que hi ha una relació molt
directa amb els majors ingressos a l'Ajuntament: és a dir, si creix el cost de la vida, per
tant el del diner, creixen les taxes i els impostos, i per tant encara que d'una manera
absoluta creix això, percentualment continua sent igual o segons quines condicions pot
ser pitjor. I l’últim element també seria que disposem –per sort i també per la bona
gestió que sovint vostès recorden de la qüestió econòmica– d’una bona salut financera
del nostre Ajuntament, que en aquest cas concret que ara avui estem discutint,

Mod ACTS_DP06

44

permetria que en cas que es produïssin no sé quines situacions catastròfiques,
cancel·lar aquest crèdit, perquè tenim recursos i capacitat per fer-ho d'una manera
ràpida.
Dir-li que malgrat tot el que estigui expressant, estic desitjant equivocar-me jo, i no ho
dic per vostè que personalment em cau molt bé i la respecto molt, sinó per
l'Ajuntament, perquè els que perdríem al final de tot plegat seríem els ciutadans d’Olot,
que disposaríem de menys recursos i que vostè ens ha recordat quan ha parlat
d’aquest tema, que el risc del nostre Ajuntament en aquest sentit són de 40.000 euros
que no són poca cosa i m'estimaria més poder-los dedicar a una altra cosa.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Només nosaltres dir que
en aquest sentit, evidentment Caixabank no seria per a nosaltres un model de gaire
res, però arribats en aquest punt entenem que Intervenció fa la seva feina, que per tant
és una aposta conservadora i de protecció, per tant entenem que bé es treballa a favor
de l'Ajuntament i en aquest sentit nosaltres hi votarem a favor.
Respon la Sra. Torras. Primer, tots estem parlant en aquests moments de futur, el que
tenim només és el present i en el que ens podem basar nosaltres és en tots aquests
estudis econòmics que hi ha en aquest moment. Sí que és veritat que nosaltres com a
administració pública podem fer de dir: ens apugen el préstec, nosaltres apugem els
impostos, i sempre aniríem anivellant.
Quan nosaltres cancel·lem una operació de prèstec, això porta implícit una
penalització molt important. Per exemple, en aquest cas que ha dit, ara nosaltres si
volguéssim cancel·lar aquest préstec que ara tenim en aquests moments i que ens
falten 8,5 milions d'euros, el cost de cancel·lació –perquè ho hem estat mirant, perquè
ens sabia molt greu pagar aquests interessos tan elevats durant tots aquests anys–
era de prop de dos milions d'euros. Vull dir que no és broma, hi ha unes comissions de
cancel·lació anticipada en tots els préstecs, amb això també hem de comptar-hi.
En quant a avaluar nosaltres la quantitat i que això es podria al voltant dels onze anys
quantificar en un import d’uns 40.000 euros, estem parlant en cas que la condició
durant onze anys es mantingués l’Euribor negatiu a un 0,38 %, que això ens sembla,
ens podem equivocar però que amb bons anys, un 0,38 % és possible que l’Euribor es
pugui posar positiu. Vull dir que també hem de comptar que aquests 40.000 serien
l'extrem màxim, llavors en tot cas, sí que podem haver pagat 5.000 euros més o
10.000 euros més. Però jo crec que tenir la garantia, perquè aquí el que ens marca
molt és el diferencial, que és aquest 1,40 %, aquest 1,40 % no ens el podem saltar,
sigui quin sigui l’Euribor. Si nosaltres poguéssim canviar i fer un préstec només a tipus
fix de l'1 %, ho faríem però aquest diferencial a l’1,40 % ens marca tant si nosaltres
fem aquesta operació, com si no la fem. Per això ens va semblar des d’Intervenció que
era un tema de prudència i que era per al futur no deixar tipus d'interès que no ens
puguem beneficiar i anem més acord amb el mercat.
Intervé l’Alcalde. Sr. García, jo no hi entenc res en diners, però transformem crèdit que
és a tipus variable a un tipus fix, per tant ens garantim un tipus fix. I tots sabem que en
aquests moments l'Euribor acabarà pujant: a Estats Units ja està pujant i per més la
política de la Unió Europea intenti frenar-ho, no es quedarà en tipus negatius. Ens
garantim que com a màxim pagarem una quantitat de diners durant onze anys i ja
sabem que té un petit risc, però les previsions mundials és que l'Eurobor pujarà i per
tant llavors acabaríem pagant més; probablement no mentre hi ha aquest govern, però
governs posteriors acabarien pagant més diners. Només ho fem purament per aquesta
prudència després d'haver estudiat què és el que està passant, a Estats Units ja
porten dues pujades de tipus d'interès i jo crec que Europa no tardarà gaire a fer la
primera pujada de tipus d'interès. A la que comencin a pujar els tipus d'interès, pujarà
l’Euribor, i que pugi poc l'Euribor perquè una part important del crèdit està referenciat a
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un tipus fix, que em penso que diu que és de l’1,40 %, a la que l’Euribor es posi en
positiu, ja pràcticament serem en el tipus fix que han pactat Serveis Econòmics amb
Caixabank. Jo crec que és una bona operació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC).
16.1. - APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN EN RÈGIM DE
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER
A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE
RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L'EXERCICI DE LA
FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE ENTITAT
LOCAL.
Núm. de referència : X2018018652
Núm. expedient: CPG52018000009

Antecedents
1. L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017), en el seu apartat
1, estableix que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat
local i la dels seus organismes autònoms es podrà substituir, sempre que ho acordi el
ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior, si
s’escau, dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del
control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia.
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de Girona,
en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits
bàsics, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes
pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar
adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció
general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics, actualitzat per acord de 7 de juliol de 2011
(en endavant ACM), en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei d’assistència de la
Diputació de Girona en l’exercici del control intern de les entitats locals. L’esmentat
acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 70, de data 11 d’abril de
2018, essent vigent a partir de l’endemà d’aquesta publicació, i fins a la seva
modificació o derogació expressa.
El president de la Diputació de Girona, en data 9 de maig de 2018, va aprovar la
sol·licitud d’assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals presentada
per l’Ajuntament d’Olot al registre d’entrada de la Diputació de Girona el dia
26/03/2018, d’acord amb l’establert al Pla d’assistència i en virtut de l’article 6.4 del RD
424/2017, que estableix que els òrgans interventors podran demanar, a través del
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president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis d'assistència
municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, cabildos, consells
insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
2. Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 15 de juny de 2018.
3. Vist l’acord de Junta de Govern de 24 de maig de 2018 a través del qual s’aprova
l’adhesió al Servei d’Assistència de la Diputació de Girona ,pel que fa a l’exercici del
control Intern a les entitats locals, aprovat per la Diputació de Girona, en sessió
plenària de 20 de març de 2018, i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 (el
qual s’adjunta com Annex), referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al
Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’aplicació dels requisits
bàsics a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots els tipus de despeses i obligacions
sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics,
determinats en el citat acord, els quals engloben tots els tipus de despeses i
obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui
d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.
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 la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici
de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveu
l’article 9.1 del RD 424/2017.
Segon.- Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els
termes que preveu l’article 13 del RD 424/2017.
Tercer- Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament d’Olot, que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a
partir de 1 de juliol de 2018.
La Sra. Torras fa una introducció. A partir del proper dia 1 de juliol entrarà en vigor el
Reial Decret 424/2017, del 28 d'abril, en què es regula el règim jurídic de control intern
de les entitats del sector públic local. Afectarà tant a l'Ajuntament d'Olot com als seus
organismes autònoms. Com que és un tema molt tècnic, demanem a l'Interventor que
ens faci aquesta exposició.
Exposa el Sr. Salvador: intentaré ser molt sintètic perquè aquest podria ser un tema
molt feixuc d'explicar. Primer punt: això esdevé d’una normativa estatal, el Reial Decret
424/2017 i el que pretén és que, com en moltes altres normes –aquests servei
discrepen en alguns casos en aquest sentit– la intervenció general de l'Estat fa un
mimetisme del que és el funcionament de la intervenció de l’Estat a la intervenció
perifèrica de les comunitats autònomes i en aquest cas dels ens locals. Afecta a tots
els responsables de les intervencions dels ens locals, per tant ajuntaments,
diputacions, consells comarcals, etc.
El que es pretén és exercir un control intern sobre els ingressos i les despeses, però
sobretot sobre les despeses, no només en l'àmbit estrictament econòmic de si hi ha
crèdit pressupostari, si l'òrgan que proposa la proposta és competent o si realment es
parla d'una situació d'equilibri o desequilibri financer, sinó que a més a més s'haurà de
valorar altres tipus de normatives que no són de l'àmbit econòmic; de l'àmbit
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contractual, de l'àmbit urbanístic, amb la qual cosa també avanço que des dels serveis
tècnics municipals a nivell econòmic es donarà suport a la resta d'àrees, aquest
Ajuntament per sort té una funció molt descentralitzada a nivell de gestió de la
despesa perquè aquesta informació la tenen molt millor les àrees que els propis
serveis econòmics.
Una altra qüestió és que s'haurà de fer la intervenció el material de les inversions per
part de les intervencions, per inversions superiors als 50.000 euros. Això vol dir que
quan hi hagi la recepció final d'una obra o la compra d'un equipament que pugi més de
50.000 euros, els interventors hauran de fer un informe de fiscalització sobre la bondat
d'aquesta inversió, del seu cost i de la seva execució.
Un altre tema és que això s'haurà de fer a nivell d'Ajuntament i d’organismes
autònoms, a nivell d'ens que formen el grup; estem parlant de fundacions, de
consorcis a partir de 2020 –aquí hi ha una moratòria– amb efectes dels comptes
tancats al 2019 caldrà fer auditories externes per donar fe i fiscalitzar des d'un punt de
vista extern de la seva actuació econòmica i financera.
I l'últim que voldria dir és que els serveis tècnics d'aquesta Corporació, i en general
molts ajuntaments, agraïm una feina molt important que ha fet la Diputació de Girona,
en aquest cas els seus serveis econòmics, en el sentit de posar a disposició de tots els
ajuntaments de forma gratuïta una eina informàtica que és haver valorat tots els
possibles procediments que es poden produir en una Corporació i veure de quina
manera s'ha d'anar informant en els extrems que fixa la normativa.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Tal com ha dit el
Sr. Interventor és una normativa estatal i per tant que és d'obligat compliment, no ens
passaria pel cap de causar cap mena de problema als interventors i les interventores
del nostre país, només faltaria. Però nosaltres ens abstindrem, perquè és clar, és una
normativa que ens ve des de l'estat espanyol que colla l'autonomia local, que impedeix
que els ajuntaments puguin decidir quin tipus d'inversions fan; quan un Ajuntament
decideix quina inversió fa la pensa, no la decideixen jugant al daus, pensa exactament
quina inversió necessita, quins serveis, quins productes, etc., i per tant això colla molt
més les nostres decisions i per tant nosaltres no podem estar d'acord que se’ns retalli
l'autonomia local, que ja prou minsa que és ara, dels recursos de què disposen els
nostres ajuntaments. Per tant nosaltres ens abstindrem sobretot perquè ve de l'estat
espanyol.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres just al contrari,
valorem positivament un control addicional en la despesa pública que malauradament
els últims anys hem vist com hi havia despeses que no corresponia al servei públic
que havia de donar suport, i per tant en aquest sentit nosaltres ho valorem
positivament encara que vingui de l'Estat espanyol, és igual. El que cal és que els
recursos municipals els destinem adequadament allà on toca, jo crec que ho fem i en
aquest sentit no hi haurà cap mena de limitació que no haguem tingut fins ara, sinó
simplement hi haurà un major control. Per tant ens sembla que això, sobretot quan
parlem de diner públic és molt adequat, i per tant nosaltres ho valorem positivament.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres votarem a
favor en el sentit de facilitar les coses. Nosaltres entenem que és una altra ingerència
de l'Estat espanyol, lamentem que al PSC trobin bé que generem més burocràcia per
generar més burocràcia. Ens sembla que a l'Ajuntament d'Olot es poden fer moltes
coses bé i moltes coses malament, però em sembla que la voluntat d'aquest equip de
govern, i del que hi havia hagut anterior, era que les coses es fessin en la mesura
humanament possible com toquen. Nosaltres entenem que això és una ingerència
més, una voluntat de posar més traves que no facilitar la feina de ningú, i que això no
generarà en el fons més control, perquè aquest control en el fons, –la sensació que
tenim– aquesta paperassa jo penso que ningú se la llegirà; els ajuntaments de
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Catalunya i Espanya generen quantitat d’informes que seran milions, a veure qui és el
maco que s’ho mira. La voluntat, em sembla, jo no sóc interventor i potser l’interventor
opina diferent, però tinc la sensació que això és generar més burocràcia. A més a més
és una normativa que ve del senyor Montoro del govern del PP que normalment a
favor dels ens locals diguéssim que no treballa moltes vegades.
Tot i això votem a favor perquè entenem que l'Ajuntament ha de fer aquesta funció.
Intervé l’Alcalde. Els ho agraeixo, de fet estem bastant d'acord amb tot això i crec que
és una paperassa que tampoc la fan fer per llegir-se-la, sinó que la fan perquè tothom
hagi de seguir, s’ha de posar a l'ordinador, i en qualsevol moment algú pugui detectar
alguna cosa si és que ho busca, o posaran les traves burocràtiques, perquè quan ho
entris a l’ordinador, el mateix ordinador t’ho rebutgi en el moment que no compleixis
determinades coses. És més control, i jo sincerament reivindico absolutament menys
control pels ajuntaments, que som els que quan les coses no han anat bé i ens han
demanat que fóssim austers, hem estat austers; quan ens han demanat que baixéssim
l'endeutament, hem baixat l'endeutament; i hem complert totes les normes que han fet
i per tant aquesta sensació de desconfiança crec que no és bona, que és realment
dolenta.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP).
17.1. - MOCIÓ DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER UN OLOT LLIURE DE
PLÀSTICS
Núm. de referència : X2018018932
Núm. expedient: SG022018000026

El plàstic es converteix ràpidament en residu. Tant la fabricació com el seu tractament
com a residu, són responsables d’importants afectacions ambientals, socials i
econòmiques.
Amb l’ús de plàstic es consumeix i malbarata gran quantitat d’aigua i energia, a més
del cost ambiental de l’explotació del petroli, un recurs no renovable, amb l’agreujant
de ser un producte no degradable.
A Catalunya en general i a Olot en particular, creixen els residus i el consum de plàstic.
Hi ha unes dades del CEPA (Center for European Policy Analysis, Centre per l’Anàlisi
Europeu de Polítiques) que demostren un consum injustificat i perjudicial del plàstic pel
medi ambient.
Cal rebutjar l’ús massiu del plàstic pels següents motius:
- Es fabrica a partir del petroli, un recurs no renovable i molt costós.
- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria va a parar a
abocadors i incineradores.
- Durant la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur
d’hidrògen i d’altres) que afecten greument a l’atmosfera.
- Pot trigar entre 100 i 1.000 anys en descompondre’s.
- La seva dispersió al medi provoca efectes negatius, inclús la desaparició de la
diversitat animal i vegetal al medi terrestre i aquàtic.
Arran del seu impacte, queda clar que s’han de prendre mesures urgents per posar-hi
solució.
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Conscients de la problemàtica ambiental i social, i de la necessitat d’aplicar polítiques
ambientals de prevenció de generació de residus, l’Ajuntament d’Olot també ha de ser
sensible a aquesta qüestió, ja que és l’Administració més propera al ciutadà i en temes
mediambientals pot fer molt per reorientar la política de consum i reducció de residus,
doncs pot tenir un paper cabdal en contribuir a invertir les tendències de creixement
dels residus i en promoure un consum responsable, implementant plans i accions per a
fer conscient a la població i als agents econòmics.
Per tot això, portem a la consideració del Ple, el següents
ACORDS:
Primer.- Desenvolupar una campanya progressiva de comunicació a la població
(escoles, entitats, etc.) dels motius d’aquesta moció i dels acords per la necessitat de
limitar l’ús del plàstic.
Segon.- Netejar i treure dels carrers, dels boscos i de les voreres del riu Fluvià, tot els
plàstics contaminants.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya i al Departament de
Medi Ambient i Habitatge per tractar d’establir tota la col·laboració possible entre
ambdues administracions.
El Sr. García, portaveu del grup municipal OeC, abandona la sessió.
Presenta la moció el Sr. Mulleras, en representació de Plataforma per Catalunya. Avui
almenys en comptes de donar-me l'esquena agraeixo els senyors de la CUP que
aixequin un cartell i tinguin l’educació de donar la cara, més que res perquè jo ja volia
demanar una partida del pressupost de l'any que ve perquè l’Alcalde inclogués unes
cadires giratòries perquè cada cop que entri jo en aquest Ajuntament a parlar no
s'encarreguin vostès de posar-se a l'inrevés. Sento molt que el senyor d'Olot en Comú
surti de la sala quan jo parlo, més que res ho sento perquè quan me’l trobo cada cop al
supermercat tenim una conversa bastant fluida i aprofitem sempre, entre altres coses
per criticar l’Alcalde, dit sigui de pas. Dit això, de tant en tant ja saben que jo els faig
una visita perquè no m’oblidin.
Entrem en matèria. Seré molt breu en l'exposició de la moció. El gener de l'any 2013 la
CUP vàrem presentar aquesta moció. Una moció que nosaltres avui presentem
calcada absolutament de la que vàrem presentar aquests senyors, hi ha molt poca
molt poca diferència. En aquell moment aquesta moció, com tots saben va ser
rebutjada pels vots del grup municipal de Convergència i Unió i pels vots del grup
municipal de Plataforma per Catalunya; tots els altres grups que estaven presents en
aquest Ple li van donar suport. Com que rectificar és de savis, des de Plataforma per
Catalunya a Olot hem pensat que pel bé de l'ecologia i de l'ecosistema una moció
d'aquestes característiques, sobretot tenint en compte l'impacte que té el plàstic
contaminant en una ciutat com Olot, l'havíem de presentar. Esperem que la mateixa
reflexió que hem fet des de Plataforma per Catalunya, la facin des del grup municipal
de Convergència i Unió; ara no sé exactament com es diuen, PdeCAT em sembla, bé,
des del grup municipal que abans era Convergència i Unió, que facin la mateixa
reflexió i votin a favor. I dels altres grups grups aquí presents, espero que per
coherència amb el que varen fer el gener del 2013 donin suport a aquesta moció: els
senyors del PSC van votar que sí, els senyors d'Esquerra Republicana van votar que
sí, els senyors de la CUP la van presentar, amb la qual cosa suposo que hi estaran
d'acord i el senyor que ara ha sortit –García o Rodríguez, no sé com es diu, perdonin–
doncs espero que també hi doni suport perquè és clar, és un tema ecològic i
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m’imagino que des del seu punt de vista estarà a favor també d'aquesta moció.
No els atabalaré ara amb la lectura del text, tots el tenen aquí. Espero que pel fet que
aquesta moció en aquest cas, la presenti el senyor Ignasi Mulleras i Plataforma per
Catalunya, no busquin qualsevol excusa per votar en contra, i siguin coherents i
l’aprovin.
Intervé l’Alcalde. En nom de tot el plenari contestaré jo. El que diu la moció no hi veiem
més problemes que el compliment derivat té diverses influències en el dia a dia i que
per tant no són coses tan senzilles. Reivindiquem l'aspecte ecològic de la ciutat d'Olot,
reivindiquem el nostre entorn natural, el nostre Parc Natural, ens sentim orgullosos de
com respectem el medi ambient i per tant no hi veiem més problemes.
Li votarem que no a la moció perquè entenc que el seu objectiu no és aquest objectiu
ecològic, potser m'equivoco, després li tornaré a donar la paraula; sinó que entenc que
vostè es refereix els llaços grocs que tenim situats a la ciutat i que provoquen no
unanimitat, és a dir, provoquen dissensions en el Ple perquè això és un ple de
persones i que cadascú té la seva opinió. Si es refereix a això, deixi'm que li afegeixi
una cosa, tal com li vaig explicar al Sr. Millo: no som neutrals, no hi ha neutralitat, no
som neutrals, tenim gent a la presó i per tant no són gens neutrals. Al contrari, que
nosaltres reivindiquem que les idees com les seves, que sempre ha volgut intervenir
en el Ple, no havent aconseguit l'acta de regidor, sempre li hem donat la paraula, com
qualsevol persona que vulgui venir aquí, com abans ha estat el president de
l'Observatori de la rehabilitació, li hem donat la paraula. Ens agrada que tothom pugui
expressar les seves opinions, però en aquests moments a l'espai públic no som
neutrals; la ciutat no és neutral, la majoria del ple no és neutral, i en canvi respectem
moltíssim l'opinió de determinades persones que ens demanen determinades
actuacions.
Per tant, senyor Mulleras, si vol, torna a tenir la paraula.
Intervé el Sr. Mulleras. La veritat és que m'han decebut. M'han decebut perquè
esperava més coherència per part de tots vostès, almenys dels que van votar que sí
l'altre cop. Veig que el seu compromís ecològic passa a un segon terme quan la
proposta, aquesta moció, és un o és un altre; vull dir, el 2013 van votar molts a favor i
ara, quan la presento jo, la mateixa voten en contra.
Ull, aquesta moció ja l'han vist, l'he fet jo perquè fos aprovada, en cap moment parla ni
de colors, ni de formes dels plàstics; parla simplement de plàstics. Però bé jo no
m’amago, ja em coneixen: jo i el meu partit som una formació política profundament
catalana profundament catalanista, però no som independentistes. Respectem a
tothom. I de fet tenim fins i tot votants nostres que són independentistes, però no ho
som. I igual que jo respecto els demés, demano que ens respectin a nosaltres.
Respecte, aquesta és la paraula clau que crec que hi hauríem de reflexionar tots els
aquí presents. Respecte per totes les idees i sentiments i no dividir més la societat
entre catalans bons i catalans dolents. Aquesta també és la seva responsabilitat com a
regidors de l'Ajuntament de la nostra ciutat. No entraré en debats ideològics,
simplement dir-li que veure una ciutat com Olot embrutada de plàstics per tot arreu; i
fins i tot –com va passar fa poc– amb unes creus a les rotondes de la ciutat, que
sincerament, a mi i a moltes a molts olotins ens recordava en una pel·lícula de zombis,
doncs d'entrada estèticament ho veig molt lleig, no sé com ho veuran vostès. I a més
de lleig contaminant i il·legal.
Vull acabar amb unes paraules del Sr. Guix, que realment si a alguna formació política
li serà difícil explicar aquesta postura de votar en contra d'aquesta moció, precisament
serà el PSC. Doncs celebro que no votin en contra. El Sr. Guix va dir fa poc a Ràdio
Olot, va fer unes declaracions que subscric al 100 %, va dir: “L’ordenança municipal
que regula la via pública o Olot prohibeix qualsevol grafiti, cartell i pancarta sense
permís de l'Ajuntament. L'ús d'aquestes pràctiques sense autorització municipal
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signifiquen una sanció.”
Espero que des de l'Alcaldia, des de l'Ajuntament, siguin acurats també en el
compliment de la normativa municipal. Els plàstics s'han de treure dels carrers, els
carrers no són, com alguns d'aquí es pensen, només d'ells; els carrers són de tots.
Aquests senyors que diuen “Els carrers sempre seran nostres” a imatge i semblança
del que deia en el seu moment el senyor Fraga, de “La calle es mía” estan molt
equivocats. Els carrers d'Olot són de tots els olotins, dels independentistes i dels que
no ho som. Perquè considero que aquests plàstics embruten la ciutat, contaminen i a
més són absolutament il·legals, hagués esperat de vostès un vot positiu a aquesta
moció malgrat que vingui del senyor Ignasi Mulleras.
Respon l’Alcalde. Me n'alegro d'haver interpretat bé el seu text i no haver-me deixat
enganyar purament per la lletra que deia. Sàpiga que sempre li tindrem el màxim
respecte, que deixarem que vostè expressi les seves idees i nosaltres expressarem les
nostres, votant.
Es reincorpora a la sessió el Sr. García.
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 18 vots en contra (9 PdeCAT - DC,
5 ERC, 3 CUP, 1 OeC) i 3 abstencions (PSC).
18.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN REBUIG A LA VIOLÈNCIA I LA
IMPUNITAT POLICIAL
Núm. de referència : X2018018990
Núm. expedient: SG022018000027

Des d’uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions
populars, de caràcter massiu i exemplar, que s’han caracteritzat, per sobre de tot, pel
seu caràcter no violent; mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han
registrat ni el més mínim incident de caràcter violent.
El clima d’absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques que
conviuen a la societat catalana va ser trencat l’1 d’octubre, i els seus prolegòmens, per
una actuació judicial i policial que des d’aleshores ha generat més d’un miler de
persones ferides i centenars de persones investigades, incloent-hi més de 700
alcaldes del nostre país.
En aquest context hi ha hagut un clar auge d’agressions i d’amenaces contra persones
militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i tot contra
periodistes. També s’han documentat desenes d’incidents i agressions als carrers
d’arreu dels Països Catalans. Parlem de quasi una desena de persones que han patit
en la seva pròpia pell o en el seu immoble trets amb armes, de desenes de persones
agredides físicament a la via pública pel simple fet de lluir un llaç groc a la solapa de la
jaqueta, de l’incendi d’un ateneu popular al barri de Sarrià de Barcelona, d’agressions
a periodistes (en molts casos, persones vingudes d’altres països), del llançament de
pedres a domicilis particulars que lluïen estelades o símbols favorables a la
democràcia i als presoners polítics, i un llarg i trist etcètera. Només del 8 de setembre
a l’11 de desembre es van registrar 139 agressions físiques, algunes de les quals fins i
tot tenien motivacions de caràcter racista.
La societat catalana està sent objecte d’una intervenció interessada per part de
determinats actors polítics i institucionals que justifiquen les escenes de violència
policial viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i

Mod ACTS_DP06

52

emparen, per activa o per passiva, les agressions violentes que s’han multiplicat els
darrers mesos i que, malgrat que són molt minoritàries, correm el perill que segueixin
ampliant-se i puguin generar un conflicte molt més important.
L’Estat espanyol, doncs, no sols està exercint la violència indiscriminada contra la
població de Catalunya per motius purament ideològics, vulnerant així els drets més
fonamentals d’un Estat pretesament democràtic, sinó que també utilitza aquests
mateixos aparells per atorgar impunitat a qui exerceix la violència.
Es va poder veure clarament el passat 29 d’octubre, quan set policies espanyols
residents en un dels vaixells al Port de Barcelona van agredir físicament uns cambrers
que estaven treballant en un bar, o el passat 9 d’Octubre a València, quan es van
produir agressions físiques davant l’atenta mirada i la total passivitat de desenes
d’agents de la policia espanyola.
Però també ho estem veient cada dia, quan l’aparell judicial està obrint processos per
“delictes d’odi”, “sedició”, o fins i tot “terrorisme” contra persones que no han comès
cap tipus de violència, mentre que cap de les desenes d’accions de violència contra
activistes republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el seu suport a les
víctimes de la repressió han estat processades judicialment, i els pocs casos comptats
que hi han arribat per denúncia de la víctima han acabat amb sentències que s’han
limitat al pagament d’una multa.
Dos dels últims exemples més greus i significatius d’aquesta violència els trobem a
Canet de Mar (Maresme), el passat dilluns 21 de maig, i en el Ple del Parlament de
Catalunya celebrat el divendres 25 de maig. En el primer cas, un grup d’encaputxats
va presentar-se a la platja de Canet per agredir activistes del Comitè de Defensa de la
República mentre aquests estaven realitzant una acció de solidaritat amb llaços i creus
grogues, en record i memòria de les persones preses i exiliades polítiques. Aquella
agressió va acabar amb cinc persones ferides, algunes d’avançada edat. Pocs dies
després, just quan s’iniciava un Ple, el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa Torres,
amb el suport de tot el seu grup parlamentari, va arrencar un dels llaços grocs que hi
ha en el Parlament de Catalunya, donant així cobertura i legitimació a les agressions
viscudes pocs dies abans a Canet. Condemnem i rebutgem el clima de confrontació
social que l’Estat i els seus aparells estan intentant crear tot exercint impunement
violència contra la població de Catalunya per motius purament ideològics.
Així mateix, creiem fermament que aquestes expressions de violència que s’han
produït són absolutament minoritàries i no són producte en cap cas de cap mena
d’enfrontament civil entre partidaris d’una o altra identitat nacional, sinó que són
expressions molt minoritàries d’odi, que cal aïllar i a les quals cal respondre des de la
societat civil i des de les institucions amb més diàleg, més democràcia i més drets
polítics i socials.
Per tots aquests motius la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
1.- Condemnar totes les agressions violentes que s’han produït des del 8 de setembre
al nostre país contra un moviment democràtic i no violent.
2.- Mostrar solidaritat i donar suport legal a totes les persones del nostre municipi que
hagin estat víctimes de la violència, tant en forma d’agressions per part d’altres
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ciutadans o ciutadanes com per part de l’Estat espanyol a través de l’aparell judicial o
policial.
3.- Instar el Parlament de Catalunya a realitzar totes les accions que estiguin al seu
abast per denunciar tots aquests casos de violència davant de les institucions
internacionals, així com el paper que està desenvolupant l’Estat espanyol davant
d’aquests fets.
Presenta la moció el Sr. Massanella, en nom del grup municipal CUP. No la llegiré
sencera, vostès tenen el text, però faré un parell o tres d’esments i passaré a llegir els
acords. Des de fa uns anys ençà, els carrers del nostre país han viscut nombroses
mobilitzacions populars, de caràcter massiu i exemplar, que s’han caracteritzat per
sobre de tot pel seu caràcter no violent, mobilitzacions de centenars de milers de
persones que no han registrat ni el més mínim incident de caràcter violent. La societat
catalana està sent objecte d’una intervenció interessada per part de determinats actors
polítics i institucionals, que justifiquen les escenes de violència policial viscudes al
nostre país i que han donat la volta al món i que amaguen i emparen, per activa o per
passiva, les agressions violentes que s’han multiplicat els darrers mesos i que malgrat
tot, malgrat que són molt minoritàries, correm el perill que segueixin ampliant-se i
puguin generar un conflicte molt més important.
L'Estat Espanyol doncs, no sols està exercint la violència indiscriminada contra la
població de Catalunya per motius purament ideològics, vulnerant així els drets més
fonamentals d’un Estat pretesament democràtic, sinó que també utilitza aquests
mateixos aparells per atorgar impunitat a qui exerceix la violència. Però també ho
estem veient cada dia, quan l’aparell judicial està obrint processos per delictes d’odi,
per sedició, fins i tot per terrorisme, avui n’hem tingut un exemple, n'ha fet esment el
senyor alcalde, amb l’alcaldessa de Montserrat, Sra. Venturós, contra persones que no
han comès cap tipus de violència, mentre que cap de les desenes d’accions de
violència contra activistes republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el
seu suport a les víctimes de la repressió, han estat processades judicialment i els pocs
casos comptats que hi han arribat per denúncia de la víctima, han acabat amb
sentències que s'han limitat al pagament d’una multa, també n’hem tingut un exemple
avui amb el cas de “La manada”. Per tot això, la candidatura d'Unitat Popular d'Olot
proposa al Ple l’adopció dels següents acords.
Tot seguit el Sr. Massanella passa a llegir els acords de la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement la
moció, de totes maneres sí que volia fer una observació, perquè em sembla que
parlem d’una policia en concret i voldria esmentar que els Mossos d'Esquadra fa molt
poquet han executat el desnonament d’una família amb tres menors, voldria recordar
el cas de l’Ester Quintana, el desallotjament de la Plaça de Catalunya al moviment del
15-M i com tantes altres coses. Però amb això que els estic dient ara no voldria ser
excusa de mal pagador per que em servís d’excusa per abstenir-me o votar en contra,
perquè tan estic en contra de l’'expressió que sobre la policia acaben de fer, com la
que jo he fet ara. Els hi votaré favorablement.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres votarem en contra
d’aquesta moció justament perquè entenem que la base de l'estat de dret i de la
democràcia, ho he dit en alguna altra vegada en aquest ple, es basa en tres poders, el
poder legislatiu, executiu i el judicial i per tant hi ha d’haver independència total dels
tres poders perquè funcioni la democràcia. Tampoc no estem massa d’acord amb
algunes coses que es diuen en la introducció de la moció i en el segon punt dels
acords, que és justament on ens mostrem més contraris, diu “mostrar la solidaritat”
això cap problema però “donar suport legal a totes les persones del nostre municipi”,
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etc. L'Ajuntament no pot donar suport legal a cap encausat perquè podríem discriminar
altres encausats que hi pugui haver per diferents causes, per tant pensem que
l’Ajuntament ha de ser neutral i en tot cas fer una trajectòria totalment independent en
aquest sentit, per tant votarem en contra.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres òbviament
votarem a favor. Em sembla que fins i tot i amb l’esment que ha fet l'Alcalde amb el
tema de “La Manada”, penso que les explicacions sobren, o sigui, hi ha un Estat que
en teoria hauria de ser democràtic i hauria de tenir divisió de poders i el problema és
que és tot el contrari, estem en un Estat poc democràtic i que utilitza la justícia i la
policia en contra d’uns determinats ciutadans en funció del seu pensament, no en
funció de les seves accions. Per això hi votarem a favor i també en l’esment que ha fet
el senyor Guix de que l'Ajuntament doni cobertura legal, em sembla que hi ha
membres d’aquest Ple que tenen citacions i han estat citats davant del jutge per les
seves actuacions també referides a això, i em sembla que esperem que no passi mai,
sí algú d’aquest Ajuntament, no sé si la Secretària d’Olot, però hi ha hagut secretaris
d’altres ajuntaments que també han rebut citacions referides a malversació i altres
coses i esperem que això no passi mai, però que si mai passa, l'Ajuntament els doni
tot el suport que faci falta.
Intervé el Sr. Berga, en representació de l’equip de govern. Nosaltres també votarem a
favor d’aquesta moció i a la meva intervenció faré ús de paraules d’en Jordi Sànchez,
en Jordi Sànchez que aquest cap de setmana és una de les víctimes d’aquesta
violència, aquesta setmana ha fet vuit mesos que està injustament tancat en una presó
i que no es cansa de repetir “la violència mai no ha estat nostra i mai no ho serà, que
la solidaritat i la dignitat de tanta gent segueixi sempre els camins de la no violència,
llum als ulls i força al braç”. Són paraules d’en Jordi Sánchez demanant un aturament
d’aquesta judicialització, aquest ús de la policia, a la criminalització de les idees, la
persecució de la llibertat d’expressió i nosaltres com vosaltres, condemnem
enèrgicament qualsevol forma de violència, vingui d’on vingui.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC,
3 CUP, 1 OeC) i 3 vots en contra (PSC).
19.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PER LA MILLORA DEL CARRER POU
DEL GLAÇ
Núm. de referència : X2018018994
Núm. expedient: SG022018000028

El carrer Pou del Glaç s’ha convertit en un important eix de circulació de la ciutat i tal
com demostren alguns estudis encarregats per aquest ajuntament el volum de trànsit
en hores puntes es molt considerable.
L’any 2011 el Consorci de les Vies verdes de la Diputació de Girona, va executar les
obres del traçat del bici-carril al carrer Pou del Glaç d’Olot d’acord amb el Projecte
bàsic : “ Projecte d’implantació del bici- carril al tram entre el carrer Pou del Glaç i la
Cta. de Sant Joan les Abadesses “ redactat pel Sr. Ramon Prat i Molas, Enginyer de
Camins i Cap de l’àrea d’urbanisme del Departament d’Infraestructures i Urbanisme
de l’Ajuntament d’Olot , incrementant el volum de trànsit de bicicletes per la zona.
Actualment en bona part del carrer Pou del Glaç no es garanteix una circulació segura
dels vehicles, degut a l’existència d’una zona de càrrega i descàrrega davant la zona
dels cinemes que provoca que en els moments ocupats pels camions per fer la seva
feina, ocupen part del carril de circulació i no deixen l’espai mínim per una circulació en
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doble sentit com contempla aquest carrer, incomplint la normativa legal existent sobre
l’ample de circulació en vies urbanes. Aquesta circumstància també es dona per les
zones d’aparcament de vehicles existents.
Atès que el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses són molt importants
per la ciutat, en ser empreses arrelades al territori, generadores d’ocupació,
proveïdores de serveis i dinamitzadores de la vida als carrers de la nostra ciutat.
Atès que la crisi ha colpejat molt durament a les pimes de la ciutat i les administracions
locals han de fomentar l’activitat econòmica de qualitat, de proximitat i sostenible.
Atès que alguns dels comerços i pimes existents necessiten una zona de càrrega i
descàrrega per poder portar a terme la seva activitat i que l’Ajuntament els hi va donar
llicències d’activitats coneixent aquesta necessitat.
Atès que les empreses existents a la zona amb els permisos d’activitat concedits per
les administracions públiques i estan arrelades al territori i a la ciutat des de fa molts
anys i que no tenen capacitat per assumir dintre dels seus locals les zones de càrrega
i descàrrega a causa de la configuració urbanística existent.
Atès que el pla de mobilitat urbana sostenible d’Olot planteja augmentar la seguretat
en la mobilitat motoritzada així com una millora en la distribució de mercaderies.
Atès que existeixen altres possibles alternatives, com per exemple traslladar aquesta
zona de càrrega i descàrrega al aparcament existent davant els cinemes o bé al carrer
Pere Lloses davant el Bon Preu, que mantindrien la zona de càrrega i descàrrega
sense els perjudicis actuals, així com l’existència d’un espai municipal al carrer
Eiximenis que podria convertir-se en aparcament provisional i per tant eliminar
aparcaments i traslladar-los en zones properes.
Per tot això, el grup Municipal d’Olot en Comú proposen al ple municipal l’adopció dels
següents acords per millorar la mobilitat i la seguretat dels vehicles, les bicicletes i els
vianants, fen-t’ho de forma participada per tots els agents implicats.
PRIMER.- Instar al govern municipal, en el termini màxim d’un mes, a constituir una
comissió de treball amb participació de l’equip de govern i la resta de grups presents al
Ple municipal, els serveis tècnics municipals amb competències en mobilitat i
urbanisme i les AAVV de la ciutat d’Olot (Eixample Popular, Desemparats, Montolivet,
Pla de Dalt, Mabaix, Xiprer, Les Planotes i els pisos Garrotxa) per debatre i fer
propostes d’actuació en relació amb la mobilitat al c/ Pou del Glaç, Pont de la
Ceràmica.
SEGON.- Els criteris sobre la metodologia a emprar en aquest procés serà consensuat
pels grups municipals i es tindrà en compte els estudis i informes encarregats per
l’ajuntament.
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció a La Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes, a les Associació de veïns i veïnes dels barris d’Olot i les Associacions de
Comerciants d’Olot.
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Una mica voldríem
explicar el motiu perquè presentem aquesta moció i començaria per dir que
l'Ajuntament d'Olot tenia una gran preocupació per la problemàtica suscitada al voltant
d’aquest carrer i en el seu moment va encarregar a una empresa que fes un estudi per
veure una mica quines propostes de solució hi trobaven, les grans preocupacions una
mica a les que es volia donar resposta d’alguna manera, era pacificar el trànsit de les
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vies del barri de Montolivet per una banda, l’adequació del Pla de Mobilitat Urbana per
potenciar tot el que és la mobilitat a peu i amb bicicleta, donar continuïtat al carril bici
de la via verda d’Olot, millorar les connexions al nou Hospital d'Olot, que aquest servei
s’ha convertit i aquest carrer en una via d’accés a l’hospital per una part
importantíssima de la ciutadania d'Olot i també per seguretat viària amb 10
interseccions que hi ha al voltant d’aquest eix, i també considerem que és oportuna
perquè s’ha donat un fet nou, segons informació que ens va donar el regidor, el senyor
Gelis, doncs ja s’està movent el tema de la possible construcció de pisos on era l’espai
de l’antiga fàbrica Alzamora, la qual cosa al meu entendre suposaria o ens exigiria que
d’alguna manera ens pronunciessin ja sobre les propostes tècniques que tenim a
sobre per intentar resoldre.
Una mica després de l’estudi què és el que s’ha fet? Fer un document amb tota una
sèrie de propostes i modificacions, va haver-hi un cert procés participatiu, molts
ciutadans van tenir l’oportunitat de situar o fer arribar quines eren les seves inquietuds
i l’empresa hi va donar una resposta tècnica a cada una d’aquestes inquietuds, en
algun cas recollint part de les propostes que es feien i en altres casos, raonades
tècnicament, s’hi van oposar.
Després el que varem tenir va ser una prova ja real, ja no era una qüestió teòrica, al
maig, si no recordo malament de l’any passat, va haver-hi durant tota una setmana
una prova aplicant aquestes mesures per veure quin era el resultat i en aquest cas el
resultat, tant la resposta que va donar i això mesurat amb dades tècniques de
l’empresa que ens gestiona el tema de semàfors, com l’empresa que va fer l’estudi,
com de la mateixa Policia Municipal, eren absolutament favorables a implementar les
propostes que aquí es recollien i de les moltes propostes, què és el que ha fet el
govern actual? Tres cosetes al meu entendre: el tema de la direcció única al Pont de la
Ceràmica, que això de fet era un fet inevitable és a dir, per tema d’accessibilitat de les
persones, no podia de cap manera continuar amb la situació que s’estava i per tant
calia fer direcció única i facilitar aquesta accessibilitat. L’altra mesura que van prendre
és el tercer carril a l’Avinguda Reis Catòlics, d’eliminar la zona de càrrega i descàrrega
i d’aparcament per facilitar la circulació i ara fa molt pocs dies, la modificació horària de
la zona de càrrega i descàrrega al carrer Pou del Glaç davant del supermercat. Això és
tot el que han fet i que l’equip de govern ha expressat que més coses volia fer part
d’aquestes tres, és el següent i això és carta del senyor Gelis dirigida als veïns
explicant una mica el resultat de la prova i que és el que l'Ajuntament pensava fer i diu:
“en aquests moments i a curt termini l'Ajuntament no preveu aplicar cap altra
modificació de caire general que afecti la circulació de vehicles en l’entorn urbà objecte
de l’estudi Pou del Glaç – Carretera de Riudaura”, és a dir, que tenim un estudi, unes
proves que són favorables a totes aquestes modificacions, un equip de govern que
implementa tres petites mesures i que diu que de moment no farà res més. És en
aquestes circumstàncies i com he dit abans a la ràpida segurament construcció
d’edificis a l’antiga fàbrica de Ca l’Alzamora, que pensem que fa necessària que
presentem aquesta moció en el sentit següent.
Tot seguit el Sr. García llegeix els acords proposats a la moció.
Intervé l’Alcalde. Permeti que li faci algunes precisions, perquè contestarà el senyor
Gelis, però hi ha alguna cosa que sí que em grinyola tot el que ha dit. La primera cosa
és que l'estudi no es va fer pel Pou del Glaç específicament, és veritat que teníem
consciència que al Pou del Glaç hi havia algun problema, però l’estudi afectava tota la
part nord-oest d'Olot o oest d'Olot i afectava diversos barris i per tant l’estudi és molt
més complex que no només el Pou del Glaç, diu moltíssimes coses. I la segona cosa
és que és veritat que teníem l’estudi, i els informes tècnics, però l'equip de govern que
en aquell moment formàvem amb el PSC, no estàvem d’acord en què havíem de fer,
no els dos partits, sinó que regidors de l'equip de govern, de l'actual equip de govern,
pensaven que no l’havien d'aplicar perquè hi havia coses que no estaven bé i hi havia
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gent que hi estava a favor, és a dir, no hi havia una posició unànime de l'equip de
govern. I la tercera cosa és que hi havia una preocupació ciutadana, havia rebut
trucades i havia rebut persones directament que volien parlar del tema. No és
purament una qüestió tècnica on no hi ha discussió, on tècnicament els informes que
tenim diuen que anirem més bé, és un problema de que ja al primer dia, sembla que
les cues que hi poguessin haver a l'Avinguda Reis Catòlics eren responsabilitat
d'aquest estudi i per desgràcia cada dia hi ha cues a l’avinguda Reis Catòlics.
Aleshores m’agradaria posar-ho en context, és a dir, sí que ens varem preocupar, no
varem fer un estudi del Pou del Glaç sinó que varem fer un estudi global que tenia
efectes sobre Montolivet, sobre Pla de Dalt, sobre la zona de l'hospital, sobre les
situacions dels Desemparats i les seves conseqüències. Les conclusions es refereixen
a tot l’àmbit i el que s’ha aplicat són petits detalls i encara potser si podem n’aplicarem
algun altre, petits detalls que ens sembla que tenen el consens suficients per fer-ho,
però a l'Ajuntament hi ha els tècnics que poden tenir les coses clares, però després hi
ha els polítics que també tenim l’obligació d’escoltar què és el que diuen les persones i
en el moment en què varem arribar aquí, doncs l'equip de govern que no es posava
d’acord internament, va decidir escoltar l’ambient que hi havia al carrer i va dir: escolta,
esperem, tenim l’estudi, sabem el que s’ha de fer. Hi ha coses que són inapel·lables i
que no hi ha problemes, com per exemple això del Pont de la Ceràmica, que és que
per la vorera no es podia circular perquè les faroles com a altres llocs de la ciutat
estaven posades allà sobre i per tant la gent que venia de mercat amb el carret i que
venia i t’ho explicava, escolti per on he de passar jo? Aleshores varem haver de fer
aquesta gestió de la direcció única i intentar solucionar-ho, però continuem tenint
preocupació, el tema de l’edifici, d’oïda tenim comentaris, però no tenim un projecte
que se’ns presenti, les cessions de terrenys és una cosa que ja ve pactada en el
moment que es va fer el POUM i el que és el que s’hi ha de fer, i què és zona verda i
què es pot edificar i de moment no sabem que ens hagin vingut a demanar cap canvi
sobre això. De moment tenim només comentaris que a l’Alzamora sí que hi ha un
inversor que s’ha començat a moure i que davant la problemàtica de l’habitatge,
estaria bé que es fes, i passaré la paraula a la resta de grups i n’anirem parlant
perquè realment és un tema de la ciutat que ens preocupa.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres com a
CUP pensem que el fet que es presenti aquesta moció pot servir per tornar a
reprendre el tema, perquè aquest tema del Pou del Glaç ha anat sortint en diferents
plens, està clar que no s'ha acabat de solucionar, és un carrer que és estret, hi ha uns
aparcaments, hi ha un pas zebra que quan travesses has de vigilar, no és gaire segur i
aquest tema de seguretat també ens preocupa i per tant si aquesta moció serveix com
a excusa per tornar a obrir el tema, per tornar-ho a parlar, per tornar-ho a mirar i mirar
aquell estudi que ens va presentar en el seu moment el senyor Gelis, que semblava
que era un estudi que tenia bastant sentit comú, nosaltres no hi entenem tant a nivell
potser tècnic, però era bastant amb sentit comú, per tant potser tornar-ho a
emprendre, parlar potser més amb els veïns, evidentment els canvis a vegades ens
costen a tots i després quan t’ho han canviat al cap d’un temps dius, ai que bé.
I el tema del “Bonpreu”, del càrrega i descàrrega, sempre surt a tot arreu, es veu que si
estan a dins cauria el garatge, els veïns evidentment no ho volen pagar i ells tampoc
ho van voler pagar quan van fer les obres, per tant no sé si hi hauria un altre tipus de
solució, la moció proposa de ficar-ho a l’altre carrer, no sé si s’ha plantejat posar la
càrrega i descàrrega a l’altre cantó, entenc que després les neveres deuen ser a l’altra
punta, no ho sé, però bé, l’empresa també es pot moure més. Si serveix per excusa,
per posar-ho sobre la taula, doncs nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Tal com vostè deia estàvem a
l’equip de govern quan va sortir aquest estudi, quan varen sortir les diferents propostes
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que es podien tirar endavant al Pou del Glaç i va haver-hi un tema de debat a l’equip
de govern i nosaltres en principi no veiem clar que es fes sentit únic al Pou del Glaç
perquè veiem que hi havia un problema de desguàs de vehicles que venien de la part
sud de la ciutat, sobretot de la rotonda del camp de futbol i que per tant allò podia
provocar encara més cues, com deia l'Alcalde cada dia n'hi ha, doncs encara més
cues. El que sí que és veritat és que hi ha una problemàtica d’aparcament, hi ha una
problemàtica amb un càrrega i descàrrega d’un supermercat que està situat en aquella
zona i que per tant això quan hi ha els camions que carreguen i descarreguen sí que
envaeix la calçada i allò és un perill per als cotxes i per als vianants que poden passar,
inclús les bicicletes, per tant nosaltres en aquest sentit estaríem a favor que es donin
més voltes a aquesta problemàtica, a veure si podem trobar una solució en aquest
sentit, inclús treure la càrrega i descàrrega, o treure els aparcaments i buscar zones
alternatives per aparcar i per fer la càrrega i descàrrega, aquesta seria una possible
solució. L'altra important que deia l'alcalde és negociar ja el conveni urbanístic si fos
possible amb la promotora que té l'antic solar de l’Alzamora per veure si allà hi
poguéssim fer un conveni urbanístic i començar a desenvolupar les obres del solar de
l’Alzamora i per tant el problema estaria pràcticament solventat i l’altre és que hem de
continuar treballant molt amb la variant d'Olot perquè aquest és un problema
bàsicament de la variant d'Olot, quan estigui la variant desenvolupada això s’acabarà.
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres com a grup
d’Esquerra Republicana estem plenament d’acord en el sentit de la moció. És un
problema evidentment a tot aquest sector dels Reis Catòlics, concretament entre Reis
Catòlics i Pou del Glaç. L’estudi en principi donava prioritat i era favorable a tot
aquesta modificació, evidentment no s’ha fet, ja ho han explicat que malgrat tots els
informes tècnics favorables, els de la Policia, els de les empreses participants,
possiblement no ho sé, per això de la pressió veïnal i altres motius veiem que no es va
poder tirar endavant i evidentment pensem que sí que podria ser una solució, a veure,
la càrrega i descàrrega dels Reis Catòlics és possiblement un dels greus problemes
que hi ha, els aparcaments colindants amb la càrrega i descàrrega, evidentment
nosaltres pensem que malgrat que ara hi ha hagut aquesta modificació dels horaris de
càrrega i descàrrega, el problema hi continua essent i és persistent i no sé,
possiblement podríem trobar altres solucions com per exemple penso fer una càrrega i
descàrrega nocturna, com passa en altres llocs de la ciutat, per exemple, al carrer
Sant Rafel, al “BonÀrea”, penso que descarreguen de nit, possiblement podria ser una
de les possibles solucions a aplicar ara, que fos puntual i que podria solucionar part
d’aquest problema greu, però nosaltres estem d’acord a parlar amb tothom i amb tota
la part implicada d’Ajuntament, tècnics, veïns, per poder trobar una solució que fos
definitiva i aplicable per solucionar aquest problema.
Intervé el Sr. Gelis, en representació de l’equip de govern. Vostè ja avançant algunes
de les coses que jo pensava dir; en qualsevol cas, en primer lloc un aclariment que
segur que és un error i ja ho entenc així, vostè en la seva exposició en la moció fa
referència un parell de vegades al carrer i a l’aparcament i als aparcaments de davant
dels cinemes, bé jo entenc que no es refereix al Carrer Josep Ayats que és el carrer de
davant dels cinemes sinó que vostè fa referència al Carrer Pou del Glaç, sí fes
referència al Carrer Josep Ayats és tot per càrrega i descàrrega, per tant ja ho és i té
un sol sentit de direcció i per tant no estaríem parlant d’aquesta problemàtica,
simplement per aclarir i situar la qüestió per no confondre res.
Respecte a tota la problemàtica del Pou del Glaç com efectivament tots coneixen, en
el seu moment ara fa més d'un any varem encarregar un estudi de tota aquesta
problemàtica que hi havia per diferents motius, no només al Carrer Pou del Glaç com
s’ha dit abans, sinó per altres problemàtiques que hi havia a la zona, de seguretat i
altres qüestions i tenim la resolució d’aquest estudi i es varen fer les corresponents
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proves, de mica en mica i a mesura de les possibilitats i dels acords que no causen
molta distorsió en els veïns, hem aplicat algunes coses, de tot el reguitzell de solucions
que hi ha efectivament n’hem aplicat tres, que serien les que vostè ha dit, no la última
que és el canvi d’horari, sinó també els dos carrils de sortida del Pere Lloses que han
donat molta facilitat de sortida d’aquell carrer que abans sempre estava molt col·lapsat
i l'última és aquesta del canvi d’horari que hem pactat amb l’empresa tant al matí com
a la tarda, per la descàrrega de les seves mercaderies, al matí ho fan habitualment de
10 a 12 que és una hora que no hi ha un excessiu tràfic en aquest carrer i a la tarda
hem allargat l’horari fins a les 9 del vespre, amb el pacte de que bàsicament ho facin
sempre entre 8 i 9, però que acceptem que en casos puntuals pot ser entre 7 i 9 de la
tarda, per aquesta hora hi ha les escoles i sobretot el Maria Reina que ja no hi van els
pares i per tant no causa cap problema.
La solució als comentaris que han sortit aquí respecte a canviar places d'aparcament o
places de càrrega i descàrrega justament al Carrer Pere Lloses, jo crec que és una
opció però recordin que el carrer Pere Lloses l'hem convertit en carrer de zona blava
justament per tots els establiments que hi ha allà i que ens ho demanaven
reiteradament, allà hi tenim el mateix supermercat, hi tenim una botiga de joguets, hi
tenim els pares que van a recollir al Maria Reina, hi tenim una peixateria, hi tenim una
farmàcia a tocar, hi tenim una bugaderia també a Reis Catòlics i per tant jo crec que
fer coses diferents a aquest carrer complicarien des del meu punt de vista encara més
la situació i ja no hi ha més carrers perpendiculars al carrer Pou del Glaç, ja no n’hi ha
més, el que he dit abans, que al Josep Ayats que ja és tot càrrega i descàrrega i
aquest, bé, és una opció, nosaltres entenem que això no va per fer més comissions i
parlar-ne més, l’estudi és clar, l’estudi diu el que hem de fer, com s’ha d’aplicar, ho
hem d’anar aplicant de mica en mica, ho hem d’anar pactant en cada moment amb
totes les afectacions, hi ha dues qüestions que vostè una ho veu d’una manera i
nosaltres ho veiem d’una altra, que fan també que pensem que hem d’esperar més a
prendre decisions en aquest sentit i una és justament les obres, possibles obres, jo
crec que amb un percentatge molt elevat veurem dintre d’aquest any, tindrem el
projecte d’edificar l’antic solar de la fàbrica Alzamora i també i té a veure encara que
és a més llarg termini, la variant que també s’ha dit aquí, ho ha dit el senyor Guix, hi té
a veure la variant i ens ajudarà o ens ha de donar també pautes en aquest sentit. Per
tant, ara tornar a començar a parlar amb el veïns cosa que ja s’havia fet, s’havia
explicat, no vol dir que no puguem fer més qüestions puntuals, com ha dit abans el
senyor Alcalde que efectivament si podem les farem i tenim una certa pressió, una
certa demanda per veïns de Montolivet que ens demanen algun canvi per qüestions de
trànsit allà i veurem sí hi podem donar resposta o no sense fer la totalitat del projecte,
però aquí cada cosa que toques cada vegada més va molt lligada a totes les altres i
per tant no es tracta només de tocar-ne una sinó moltes, que en toques una fa que ara
ja quasi n’haguem de tocar més d’una o vàries i no té sentit fer-ho parcialment. Per
tant la nostra postura és esperar què passa amb el solar de l'antiga fàbrica Alzamora,
el projecte i les obres, dos, veure com evoluciona, que és molt probable que en les
properes setmanes o mesos tinguem algunes notícies respecte a la variant per part de
la Generalitat i en funció de tot això llavors en tot cas tornar a parlar sobre aquesta
qüestió, però no d’una forma immediata i menys en comissions d'aquest tipus que està
tot parlat, que està tot parlat amb els veïns, que coneixem l’opinió de tothom, que
tothom ha donat la seva opinió, en el seu moment Esquerra Republicana que ara diu
que hi està d’acord hi estava en absolut desacord en fer aquests canvis, bé és igual,
no passar res, es pot canviar la postura i per altra banda, només per comentar la
descàrrega nocturna que ens feia referència el senyor Mitjà, és una qüestió que
s’havia parlat en el seu moment però que no és possible, s’havia fins i tot provat, però
els sorolls que això provocava pel pas de les carretilles traspalets, els veïns varen
demanar que deixés de fer-se justament per això, això és una actuació que s’havia
intentat.
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Bé, per totes aquestes qüestions nosaltres no donarem suport a la seva moció.
Intervé el Sr. García. Que és un estudi més global de com jo l’he enfocat, responent al
senyor alcalde, és així, el que passa és que jo a efectes de brevetat potser he estat
massa breu, però és com vostè explica, de més global les propostes que es plantegen.
Que no hi hagi una unanimitat a l’equip de govern al seu moment, ho considero
natural, com ara mateix per exemple al Ple també s’estan exposant matisos, i si
entréssim en la concreció segurament en més d’un tema s’expressarien majories i
minories diferents. D’aquí una mica la proposta, perquè la proposta hagués pogut estar
que s’apliqui al cent per cent les propostes que allà es recollien, però com entenc que
hi ha aquesta problemàtica i aquesta diversitat, d’aquí una mica la comissió, d’aquí
també que es fixi un termini de temps per constituir-la, que busquem una manera de
treballar que no sigui per perdre el temps com a vegades es diu per les comissions,
per tant consensuar una mica la metodologia per una mica tornar a recomposar tots
els estudis tècnics, les diferents propostes, al·legacions dels veïns per veure on es
produeixen les diferències entre nosaltres, per mirar sí li trobem solució i s’aplica. Que
hi hagi contestació ciutadana em sembla normal en qualsevol proposta d’aquest tipus,
però no ha de servir d’excusa per no actuar, a mi em sembla que moltes vegades qui
té la responsabilitat de governar l’entitat que sigui, a vegades si s’ha d’anar en contra
d’un sentiment majoritari en determinats moments i ser al govern i ser responsable, a
vegades exigeix aquests costos. El més fàcil és refugiar-se en dilatar-ho en el temps i
anar buscant excuses per no molestar uns i altres. Jo al mirar l’expedient, he anat
mirant tots els escrits que hi van entrar a favor i en contra i també n’hi ha molts a favor
defensant les propostes que ja hi havia, per tant la contestació ciutadana existeix però
també hi ha una posició ciutadana favorable a les propostes que ja es feien i em
sembla que després de la prova pràctica de les setmanes, sí això s’expliqués més
abastament, em sembla que encara hi hauria més suport a aquestes propostes.
L’Anna ho comentava, reprendre el tema, una mica és això de dir no ho deixem ara en
un calaix, tornem a agafar el tema i mirem si som capaços d’empènyer solucions. A la
moció no era tant que posar la zona de càrrega i descàrrega, era un suggeriment, era
per dir com un exemple de que les solucions a determinades problemàtiques suporten
diferents solucions, depèn una mica del que vulguem aconseguir.
La variant d'Olot a part de com deia el company Josep, pot ser que ajudi una mica a
desllorigar una mica aquesta problemàtica, sí que és cert però jo de moment no em
refiaria de la variant d'Olot, sí quan sigui es fa, segurament reforça el que haguem
pogut fer abans aquí des de l'Ajuntament directament i no esperar que ens solucionin
els problemes els tercers.
El senyor Gelis quan comentava l’error és cert, i és un error meu al explicar-ho.
Que al Carrer Pere Lloses hi ha zones blaves i que és de mala solució, escolti, hem
canviat zones blaves quan ha convingut, de vegades per ben fonamentat, per obres o
per altres motius però aquest no em sembla un argument prou de pes per contemplar
la possibilitat que en aquesta zona de càrrega i descàrrega actual es traslladés aquí.
Comentava també que cada cosa que toques influeix, és que és evident, per això
plantegem la comissió, però la idea és no anant tocant petites coses que es produeix
el que vostè diu, és que el que cal és consensuar quina és la proposta total diguéssim i
començar-la a aplicar per no caure en aquestes problemàtiques i ens ha semblat
necessari per tot el que hem anat explicant, presentar aquesta moció i a més amb la
sensació que així com a l'equip de govern li he reconegut encerts en molts, en molts
camps, amb el tema de la mobilitat em sembla que és un dels que està bastant mancat
i això té relació amb el que estem parlant, la mobilitat als polígons industrials, en
aquest cas el que tenim proper a aquesta zona que parlem, el nostre pla de mobilitat
no contempla la mobilitat a aquest polígon i una ciutat de la nostra dimensió això és
impensable i això si realment tinguéssim ben resolta la mobilitat al polígon industrial
segurament hi ajudaria el problema del qual estem parlant i ni s’ha enfocat, ni quan
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vam fer la proposta es va dir, bé, ja que no tenim el Pla de Mobilitat mirem
d’implementar-lo a veure com ho fem, i els recursos quan parlem amb les comissions
de seguiment del Pla de Mobilitat, és l’anar plorant per part de l’oposició en el sentit
dels pocs recursos i em sembla que en el tema de mobilitat al nostre modest entendre,
l’equip de govern si se li hagués de posar una tatxa i enviar-lo perquè es presentin al
setembre, doncs seria aquest, el de la mobilitat.
Intervé l’Alcalde. Alguna intervenció més? Jo sí que vull dir alguna cosa, el senyor
Guix m’ha provocat i ja n’hem parlat, sé que ell m'acompanyarà i que avançarem amb
el tema de la variant o aquesta esperança tinc, en canviar el ministre i és que no
demanem que facin la variant per prendre aquestes decisions, demanem que ens
deixin estudiar, perquè és que ni tan sols hi han de posar diners, sinó que la
Generalitat ja es compromet a acabar els estudis de quina és la solució en el tema de
l’Hostal del Sol. I a partir d’aquí, perquè el dibuix que teníem sobre la taula de
dissenyar una entrada a Olot a través de l'Avinguda Reis Catòlics, podrem prendre
més decisions, però jo crec que això és previ a qualsevol altra decisió i jo els demano,
ja se que la variant pot ser que tardi temps, però almenys a tenir els estudis, jo tinc
l’aspiració que això ho tindrem aviat i que ens ajudarà a decidir tota aquesta zona de la
Carretera de Sant Joan exactament què és el que hem de fer, l’Avinguda Reis
Catòlics, si serà una entrada molt important d'Olot, si l’accés al Pla de Dalt realment
serà a través de la variant i pel tema de Les Planotes; necessitem tenir tot això
clarament garantit que això de Les Planotes ja està en els estudis que ha fet la
Generalitat, necessitem tenir això per prendre decisions i l'altra cosa, jo crec que
també és molt important saber què faran definitivament en aquest espai tan gran del
Carrer Pou del Glaç, hi haurà un aparcament soterrani? Hi ha vàries incògnites
importants que també poden acabar d’ajudar-nos a reflexionar sobre el tema de la
mobilitat.
La veritat senyor García, és que ho hem treballat molt i ho hem pensat molt i no és un
tema fàcil i potser sí comences pensant en el Pou del Glaç però després ja vas
enganxant, em penso que és l’Avinguda Montolivet i vas enganxant temes que
realment són problemes que hem de solucionar i jo crec que la solució l'hem de
prendre quan la solució sigui clara i escoltant una mica també els ciutadans, i és clar
que n'hi havia que deien que hi estaven d’acord però hi havia forces persones que es
queixaven d'una forma molt airada doncs bé, hi ha algú que pensa que ho fem i ja està
i sobretot si a més hi estiguéssim tots d’acord, però jo crec que tampoc es donava això
no hi va haver prou consens, el projecte està sobre la taula.
Intervé el Sr. García. No ens posarem d’acord i em sembla que això és començar
malament, és a dir, si es constitueix la comissió, i no vull agafar-ho literalment, és com
si estigues dient nosaltres no hi estarem d’acord, defensarem el que justament hem
vingut fent fins ara, em sembla que la voluntat de crear aquesta comissió no és ni
perdre ni entretenir el temps a ningú i d’analitzar quina és la situació i veure si som
capaços de consensuar propostes. Jo ja li dic ara, sí constituïm la Comissió i ve
l’empresa que va elaborar tot aquest tipus de propostes i el que vostè acaba de dir
respecte a la variant o alguna altra situació, diu sí, sí, tot el que varem fer d’això ni hi
pensàvem, no hi varem pensar en el seu moment i per tant sí que cal esperar per
veure tot això com es desencalla. Si diuen això, jo ja li dic que d’ara en endavant que
subscriuré i li donaré suport al que vostè està dient, el que passa és que jo tinc dubtes
de que això realment sigui així com vostè expressa, per això la voluntat de constituir la
comissió, a part dels que en formem part, que els veïns podran dir la seva i els
ciutadans, i podrem cridar a que torni aquesta empresa que va elaborar l'estudi i veure
si tot això de la variant o qualsevol altre element, si no es va pensar, que jo dubto que
no es pensés, realment influeix o no a l’hora de prendre decisions. Per tant jo mantinc
la proposta tal qual està en la moció.
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Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (5 ERC,
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC) i 9 vots en contra (PdeCAT - DC).
La sessió s’atura durant cinc minuts i es reprèn la sessió a dos quarts de vuit del
vespre.
20.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC A FAVOR DE LA RATIFICACIÓ DEL
CONVENI 189 DE L’OIT I PER LA DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DE LA LLAR I
LES CURES
Núm. de referència : X2018019000
Núm. expedient: SG022018000029

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El treball de la llar s’ha associat a l’àmbit de reproducció, atribuït històricament a les
dones, que no ha estat considerat treball i s’ha deslligat dels processos productius.
Aquesta percepció social condiciona el marc legal i laboral, i per tant, les condicions
laborals i les situacions d’explotació que es donen al sector. A més, una part molt
important d’aquestes treballadores són estrangeres i moltes es troben en situació
irregular. Això agreuja la seva situació i precaritza encara més la seva relació laboral.
Les reformes legals del 2011 i del 2012 reconeixien el caràcter laboral del treball de la
llar, però van desaprofitar l’oportunitat d’equiparar les treballadores de la llar a la resta
de treballadors i treballadores del Règim General. La inclusió com a Sistema Especial
dins del Regim General de la Seguretat Social comporta aspectes clarament
discriminatoris: es manté el desistiment voluntari en comptes de garantir el dret a un
acomiadament motivat i se les exclou de la Llei de prevenció de riscos laborals, del
Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.
Altres mancances vinculades amb l’especificitat del treball de la llar afecten les
pensions dignes per a aquestes treballadores o la possibilitat de denunciar els
incompliments de la normativa, ja que el fet que el centre de treball coincideix amb el
domicili del contractador impossibilita l’acció de la Inspecció de Treball. D’altra banda,
la soledat de les treballadores i el desconeixement dels seus drets agreugen la seva
situació de precarietat i afecten la seva capacitat d’organitzar-se i de reivindicar els
seus drets.
Fins al moment, l’Estat espanyol no ha ratificat el conveni 189 de l’Organització
Internacional del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar, tot i
que sí ho han fet altres països de la Unió Europea, com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda,
Itàlia, Finlàndia o Alemanya.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Olot proposa
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Que un cop aprovada aquesta moció de suport a la dignificació del treball de
la llar i les cures i a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT, s’insti al Govern de
l’Estat espanyol a ratificar-lo de manera immediata per poder garantir l’equiparació
dels drets de les treballadores i treballadors de la llar i les cures als de la resta de
treballadors i treballadores del Règim General de la Seguretat Social.
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Segon. Instar al Govern de l’Estat espanyol a legislar per tal de garantir el dret a un
acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la Llei de prevenció de riscos
laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.
Tercer. Instar al govern de l’Estat espanyol a explorar la viabilitat i l'impacte de vies
alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar, com ara el
sistema dels xecs serveis, vigent en diferents països de la Unió Europea i que ha
mostrat la seva efectivitat en la creació d'ocupació i per fer aflorar l'economia
submergida.
Quart. Que es promoguin les iniciatives socials, econòmiques i polítiques necessàries
per millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi.
Cinquè. Que aquests acords es traslladin al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
la mesa del Parlament de Catalunya, a la mesa del Congrés dels Diputats, al Govern
de l’Estat espanyol, organitzacions sindicals i als col·lectius de treballadores
domèstiques constituïts.
Presenta la moció la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Tots
els regidors i regidores tenen a les seves mans l’exposició dels motius del perquè
presentem aquesta moció i el motiu de la moció per ella mateixa i no em repetiré, però
sí que voldria fer una mica de memòria d'on ve aquest article 189, l'1 de juny del 2011,
Ginebra, el Consell d'Administració de l'Oficina Internacional del Treball, va convocar a
la Conferència General de l'Organització Internacional del Treball, que li direm OIT,
que té el compromís de promoure el treball digne a tots els nivells i a tots els diferents
àmbits, així com promoure la justícia social per una globalització equitativa. L’OIT
reconeixia la important contribució dels treballadors i treballadores domèstics a
l’economia mundial, amb l’augment d’ocupació remunerada per a treballadors amb
responsabilitats familiars, així com un increment de cura de les persones d’edat
avançada, de nens i de persones amb discapacitat, amb un important aportació
d’ingressos a cada país i entre els propis països. L’OIT considera que el treball
domèstic continua sent infravalorat i invisible i que el realitzen principalment dones i
nenes, moltes de les quals són migrants o formen part de les comunitats desafavorides
essent particularment vulnerables a la discriminació pel que fa a condicions d’ocupació
de treball, així com altres abusos dels drets humans. La conferència també recorda la
llarga llista de convenis en relació al treball, els drets i obligacions dels treballadors,
dels drets humans que s’han signat al llarg dels anys, també sobre el tràfic
d’immigrants. La convenció arriba a l’acord de que totes les proposicions exposades
tinguin un format de conveni internacional i el 13 de juny del 2011 s’aprova el Conveni
sobre els treballadors i treballadores domèstics del 2011. Aquest conveni, l'anomenat
189, té 27 articles que no els nomenaré ara, però tots ells adreçats a la dignificació i
equiparació del treball domèstic a qualsevol altre treball. Aquest conveni, el 189, ha
estat ratificat per 24 països, entre ells Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Itàlia i Suïssa, per
dir-ne uns quants del nostre context europeu, tots ells l’han ratificat i el tenen en vigor.
L'Estat Espanyol ni tan sols l'ha ratificat, per això el motiu de la nostra moció,
considerem que el règim actual fomenta l’economia submergida i que la marginalitat
que pateix aquest col·lectiu de treballadors i treballadores no pot continuar més, fins i
tot podríem dir que degut a això es produeixen casos del que podríem anomenar
actual esclavatge.
Pensem que tota l’activitat laboral ha d’estar regulada per igualtat i no pas amb unes
consideracions d’excepcions. Aquests acords que ara llegiré, que són els acords que
porta la nostra moció, van dirigits a l'Estat Espanyol perquè no hi ha una altra
possibilitat, perquè la Generalitat no pot ratificar aquest conveni, en tot cas sabem molt
bé, que si fos així la Generalitat ja fa molt temps que l’hauria ratificat i que l’hauria
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posat en vigor, per a això, perquè considerem que és urgent que s’equiparin aquests
treballadors amb el règim normal de treballadors de tots els àmbits, proposem aquests
acords.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement la
moció, com d’alguna manera ja ha expressat la regidora, estem parlant d’un sector
dels més desprotegits laboralment parlant i que treballen amb unes condicions que no
estem parlant només d’horaris, que són horaris impossibles, condicions econòmiques
molt baixes, sinó condicions totes elles i d’altres que afecten també d’una manera
important a la salut d’aquestes treballadores, d’aquestes persones, perquè com ella ja
ha dit, la immensa majoria són dones, dones treballant en unes condicions quasi
d’esclavatge.
Dir que en aquest sentit, reconèixer la bona feina parlant d’aquest col·lectiu, el
Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ja ha fet, perquè és una problemàtica que ja
han detectat i juntament amb aquestes condicions estem parlant de dones que fan
reagrupació familiar també amb els fills, amb una problemàtica molt concreta i una
manca de formació que moltes d’aquestes persones tenen per poder fer la feina de
cura de la nostra gent gran o a altres persones, fer-les en bones condicions, per tant
reconèixer aquesta bona feina que ja està avançant el Consorci, però també cal
reconèixer, i en aquest sentit la moció va ben orientada, això és insuficient, és a dir,
aquesta problemàtica només a nivell local i amb els recursos i la legalitat actual podem
fer coses però no moltes, per tant aquests canvis que proposa la moció per intentar
anar en el bon camí de solució, aquest col·lectiu de treballadors és el correcte i
votarem favorablement.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres també a
través del grup de la CUP Olot votarem favorablement, només faltaria, perquè el
contingut de la moció deixa clar que des de l'Ajuntament d'Olot reclamarem a l'Estat
Espanyol que ratifiqui de manera efectiva i immediata el conveni 189 de l’OIT, per tal
de poder donar les garanties de protecció a les persones que es troben treballant en el
sistema especial de treballadores de la llar, ja que posaria les bases per establir unes
condicions laborals dignes i equiparables a la resta de persones treballadores. En Xevi
en feia esment, ara jo hi tornaré però només volia donar algunes dades, segons la
medició OIT, l'Estat Espanyol és un dels tres països de la Unió Europea que genera
més treball domèstic, juntament amb França i amb Itàlia, representa el 5 per cent de
l’ocupació i a més a més es tracta d’un sector altament feminitzat, també s’ha dit,
perquè més del 90 per cent són dones i sobre les quals la Llei d’estrangeria té una
elevada incidència, ja que entre el 50 i el 60 per cent són d’origen estranger. En Xevi
feia referència a la bona tasca que està fent el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i
sobretot jo els voldria recomanar la lectura d’aquest estudi que ha fet en Xevi
Casademont, “Les cuidadores 24 hores” en el qual fa una radiografia d’aquest sector
aquí a la nostra ciutat i a la nostra comarca de persones que treballen durant 24 hores
al dia, que estan treballant amb homes i dones de la nostra ciutat, la nostra comarca,
en situacions de dependència i amb importants limitacions d’autonomia. Aquest estudi
a més a més fa una radiografia molt complerta de quines són les situacions, no només
de les cuidadores familiars, que també han de tenir en compte aquí les persones que
formen part de la família i que cuiden, sinó també de les cuidadores no familiars, que
és aquest col·lectiu que dies enrere ens explicava la Teia a en Xevi, a l’Anna i a mi,
bàsicament a la nostra ciutat format per hondurenyes, dones d’origen hondureny que
arriben a la nostra ciutat, a la nostra comarca, que fan reagrupament familiar com deia
en Xevi i que aquesta situació també provoca aleshores per afegitó problemes amb els
seus descendents menors d’edat. Els recomano la lectura, perquè al final des de
l’anàlisi hi ha tot un llistat de propostes d’actuació que estan d’acord amb el que deia
en Xevi, doncs això és una potestat que el que haurà de fer l'Estat Espanyol és
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ratificar com demana la moció el conveni, però sí que a nivell local podem fer cosetes,
i ho poso amb diminutiu expressament, perquè mai serà poder-ho fer tot, però sí que
podem fer coses i en el llistat de les coses que proposa l'estudi d’en Xevi Casademont,
per exemple diu disposar d’un registre de les persones cuidadores, elaborar i difondre
una sèrie de recomanacions per a les famílies interessades, és molt important aquesta
feina de parlar amb les famílies que tenen aquestes persones treballant a casa seva,
oferir un espai d’informació per a les persones cuidadores i les famílies, potenciar
l’oferta formativa, és un dels grans dèficits d’aquest col·lectiu que no tenen formació o
en tenen molt poca i escassa, facilitar i agilitzar al màxim els tràmits burocràtics i les
gestions administratives per temes de reagrupament familiar, per tema nacionalització,
etcètera. I difondre sobretot entre els nois joves la possibilitat d’inserció laboral que hi
ha darrere del camp de les cures i l’atenció a les persones dependents. A la nostra
ciutat tenim l’Institut Montsacopa que fa un cicle formatiu dedicat a aquests estudis i
per tant que és una bona oferta laboral en una comarca con la nostra, amb uns graus
d’envelliment molt i molt elevats. Per tant, jo els convido a llegir aquest estudi, el
tindran penjat, ara faig una mica de regidor, el trobaran penjat a la web del Consorci
d'Acció Social de la Garrotxa i a més a més la companya Anna Descals n'ha portat un
exemplar avui, per tant només faltaria, endavant amb la moció.
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. És trist i vergonyós
que en ple segle XXI hàgim de presentar una moció demanant la dignificació d’un
treball, d’un treball de la llar i de les cures en aquest cas, tots som treballadors i aquest
és un treball digne com tots els altres, amb els seus deures però també amb els seus
drets. Estem a favor de la moció, que es ratifiqui, demanant la ratificació d’aquest
conveni per equiparar els drets de tots aquests treballadors als de la resta de
treballadors del Règim General de la Seguretat Social. Votarem a favor.
Intervé la Sra. Zambrano, en representació de l’equip de govern. Em sembla que tots
els que som aquí no tenim cap mena de dubte que el treball domèstic és un treball i
que les treballadores i els treballadors domèstics tenen, igual que la resta dels
treballadors, dret a un treball decent, com afirma l’acord pendent de ratificar per part
de l'Estat Espanyol.
Voldria recordar unes paraules de la que fou presidenta de “Sindillar”, el primer
sindicat europeu de treballadores de la llar, que és la senyora Isabel Escobar, que va
dir que elles netegen terres cada dia però no són porqueria. Em sembla que tots
també som conscients que en aquest cas estem parlant d’una situació que encara avui
continua tenint sobretot cara de dona i immigrada majoritàriament, creiem que encara
que sembli una cosa molt evident no ho és i que cal fer tasca de conscienciació de la
societat pel que fa a la importància del treball de la cura i hem de tenir present que per
exemple a la nostra comarca, encara està creixent molt el nivell d’edat de la població,
la població s’està envellint bastant i que potser nosaltres serem una de les comarques
on més haurem d’utilitzar aquests serveis, per tant donem suport a la moció.
Intervé la Sra. Casanovas. És que és un tema molt complex i molt llarg i hi hauria per
fer moltes mocions en diferents àmbits. Sí que voldria més referir-me a la ciutat, una
de les primeres coses que han de tenir sobretot aquest tipus de treballadors i
treballadores que són estrangeres és informació, que moltes vegades vénen
desorientats sense lloc d’informació. Aquí a Olot hi havia hagut una oficina del CITE, el
Centre d'Informació de Treballs per a Estrangers, que actuava en el Consorci d’Acció
Social i per motius econòmics es va deixar de fer, bé, potser seria bo plantejar-se de
tornar a tenir almenys alguns dies a la setmana aquesta oficina oberta aquí a la ciutat i
després la formació, ara en parlàveu, la formació és també molt important però moltes
d’aquestes persones es pot dir que no tenen temps material per formar-se, degut a la
poca regulació del seu treball, no tenen temps de formar-se, l'altre dia parlava amb un
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dels formadors i em deia avui és diumenge a la tarda, tinc a les cinc de la tarda una
formació a Barcelona perquè és l'única hora que tenen, la tarda del diumenge, vull dir
que són petits exemples dels inconvenients que tenen amb tota aquesta gent, només
era això, sí que entenem que a Olot es treballa molt bé des del Consorci i que estan
fent mans i mànigues i en Xavier Casademont és un gran especialista, referent a nivell
de tot Catalunya i igual com la feina del Consorci també és un referent a nivell de la
Generalitat, doncs us agraïm la vostra formació i votar a favor d’aquesta moció.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
21.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER FER UN INVENTARI EXHAUSTIU
DE LA SITUACIÓ DE L'HABITATGE I DELS LOCALS AL BARRI VELL
Núm. de referència : X2018019003
Núm. expedient: SG022018000030

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El barri vell de la ciutat presenta una situació preocupant. Ha passat de ser el nucli
vital d’Olot a un espai annex on han desaparegut els comerços, els diferents teixits
socials i on els habitatges han sofert un deteriorament que arribarà a ser irreversible.
La base de qualsevol trama urbana és l’habitatge, no qualsevol habitatge sinó aquell
que té les condicions pròpies de la nostra societat. Un habitatge que ha de ser el pol
d’atracció dels ciutadans que triaran el barri vell com una bona zona de la ciutat per
establir-s'hi.
Només a partir d'aconseguir que els olotins vulguin viure al centre, aquest serà
realment viu i vital i podrem assolir els altres objectius, com el retorn de la vida als
carrers i places, revitalitzar l’espai comú, l’establiment de nous comerços i dels serveis
necessaris per la gent que viu al barri i no només la que hi passa o transita els caps de
setmana.
Estem convençuts que cal una bona diagnosi per adoptar les diferents accions i que
les decisions es suportin sobre dades fiables i per això ara és el moment d’abordar
treballs i estudis de diagnosi a tres nivells.
Diagnosi del sòl, que serà ben aviat necessària amb la futura aprovació de la nova
llei del Territori, DOGC7377 de 25 de maig de 2017.
En aquest estudi hi figuraran els solars vacants, els terrenys en situació de retenció de
sòl declarat i els immobles en estat ruïnós susceptible de demolició.
Diagnosi de l'habitatge, una diagnosi estructural i d’habitabilitat que ha de permetre
disposar d’informació suficient sobre quina és la situació actual, per tal de tenir
indicadors per a futures propostes urbanístiques.
La diagnosi estructural és un document tècnic que dona indicadors sobre el conjunt
dels diferents teixits edificats del barri vell.
La diagnosi estructural caldria fer-la a partir del cadastre de finques urbanes amb la
voluntat de crear una base de dades de les finques:
 Situació
 Titularitat: persona física, jurídica, institució, administració pública
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Superfície de sòl i sostre edificat
Nombre de locals
Antiguitat de l’edificació
Valor del sòl i de la construcció
Estat d’habitabilitat
Habitatges de la finca
Habitatges ocupats
L'accessibilitat (amb la descripció de si hi ha un ascensor i si és possible la
seva instal·lació)
Entenem doncs que les dades cal que sorgeixin del creuament del cadastre i l’IBI, amb
les dades d’empreses comercialitzadores de aigua i llum i amb les visites de camp a
tots i cadascun dels immobles.









L’objectiu final serà, doncs, catalogar el grau de necessitat de rehabilitació atenent a
les característiques de les finques i de les condicions d’habitabilitat.
Diagnosi dels locals comercials
A partir de la identificació i quantificació dels locals comercials buits o sense ús en
planta baixa, fer un estudi de:


Diagnosi qualitativa dels locals comercials buits o sense ús a partir d'una
bateria de variables descriptives referides a l'estat, característiques,
condicions i atributs de cadascun dels locals. Dades tècniques dels
impediments que segons les normatives de espais públics poden dificultar
l’establiment d’un comerç.



Avaluació qualitativa de l'entorn urbà de proximitat de cadascun dels locals
comercials, a partir de la valoració de l'existència d'elements urbans que
poden ser d'atractiu o catalitzadors de la vida urbana.



Qualificació final de cadascun dels locals comercials considerant tant
l'avaluació de les variables descriptives referides a l'estat i atributs del local,
com l'avaluació de l'entorn urbà de proximitat en termes de presència o no
d'elements urbans d'atractiu o catalitzadors.

Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Realitzar una diagnosi del sòl que permeti determinar la concordança de la
trama urbana amb el grau d’urbanització que determina el planejament, així com el sòl
disponible i el que per contenir una edificació ruïnosa pot ser disponible.
SEGON.- Realitzar una diagnosi de l'habitatge que permeti tenir un inventari real de
l'estat i ocupació dels habitatges, de l'accessibilitat i els serveis que tenen les finques,
identificar-ne la seva propietat i a partir d’aquestes dades valorar la possibilitat de
programes d’ajut i/o altres accions destinades a la rehabilitació i a la posada en oferta
de lloguer els pisos del centre de la ciutat, sempre a partir de dades actualitzades.
TERCER.-Realitzar una diagnosi dels locals comercials, de la situació, de les dades
tècniques i de l’entorn per realitzar programes per potenciar l’establiment de comerços
i serveis al barri vell.
QUART.- Que l’inici del projecte de diagnosi sigui abans de finalitzar l’any en curs.
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Presenta la moció la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Avui ens sentim
encara que sigui al juny i una mica repetidors, en el sentit que aquesta moció l’havíem
presentat quan estàvem a mig del procés del PIAM, ja fa un any que ho hem mirat,
hem quedat parats de que ja fes un any, per tant per a nosaltres és un any que
d’alguna manera l’hem perdut, perquè ja podríem tenir aquest estudi fet, però bé
malgrat tot, nosaltres som insistents i tornem, és la moció aquella on nosaltres varem
demanar de fer un inventari exhaustiu de la situació de l'habitatge i dels locals al Barri
Vell. No hi tornaré a explicar-ho tot però per nosaltres sí, ho hem repetit moltíssimes
vegades, és molt important que per poder fer una bona acció sobre el Barri Vell, fem
un bon diagnòstic i que aquest diagnòstic ens doni unes dades per poder treballar, i
tampoc no pot ser només un diagnòstic dels habitatges, sinó que també ho ha de ser
sobre el sòl, sobre la intervenció urbanística, sobre els locals comercials i evidentment
sobre els habitatges i per tant doncs, el que nosaltres proposem és que sabem que ara
s’iniciarà segurament el concurs per poder fer que algú assumeixi aquest diagnòstic i
nosaltres el que fem aquí és proposar uns mínims, màxims els que calguin, però uns
mínims que ha de contenir aquest estudi i com que ja és una moció que esperem no
haver de tornar al setembre i ja l'hem presentada i ja la tenen tots a mà, passaria a
llegir els acords.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement a
aquesta proposta, només una observació, al nostre entendre anem insistint molt sovint
per fets que ara tampoc venen al cas però han sortit avui, però nosaltres pensem que
el Pla Local d'Habitatge de la ciutat d'Olot és molt necessari i que hauria de córrer en
paral·lel amb aquesta actuació concreta que proposeu del Nucli Antic, ho dic perquè
sinó podem caure en el perill de visualitzar o centrar-nos només amb la problemàtica
estrictament del Nucli Antic, però alguns dels mateixos problemes es reprodueixen a
altres barris de la ciutat d'Olot, per això ens sembla que per aquesta raó i perquè
depèn del que fem o no fem a la resta de la ciutat, influencia també al Nucli Antic, per
tant endavant amb aquesta proposta concreta però almenys nosaltres som del parer
que hauríem de tenir o consensuat una visió de la ciutat bastant més general.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres evidentment
aprovem aquesta moció repetida d'Esquerra, i buscant hemeroteca, ja al maig del
2016, o sigui ja no fa un any, en fa dos que ja ho demanaven, quan va caure un tros
d’una petita part d’una façana de la Plaça Pia Almoina i demanaven ja la creació d’una
taula tècnica o política per tal de fer un diagnòstic urgent a la situació del Barri Vell, un
diagnòstic que anés des de pisos buits, pisos aptes o no aptes per viure-hi, estat real
dels sòls, dels solars buit, salubritat, neteja, temes d’animals, per tal de planificar
futures accions i poder-les pressupostar. També en aquell moment demanaven
treballar amb els veïns i veïnes del Barri Vell al 2016, per tal de trobar solucions als
locals, als locals buits, a incentivar l'economia, que SIGMA les seves normatives no
fossin tan estrictes per poder posar tot tipus de negoci en un local, no fer pagar l'IAE
els dos primers anys, etcètera. Recordo que en aquell moment demanàvem això,
posar una mica fil a l’agulla, que al cap de dos anys encara no s’ha posat, encara està
per fer, és a dir, anem tard també en això. Al mateix any, al setembre, demanàvem
també un inventari en una moció dels pisos. Al juny del següent any varem convidar al
Pablo Feu i a la Itziar González per fer un estudi de dir quines opcions, quines
possibilitats, a Ciutat Vella, es pot fer amb el tema de l’habitatge, que us varem
convidar a venir, que no vareu venir i que ens alegrem que l’hàgiu contractat al Pablo
Feu ara, però que ja en aquell moment, ja al juny del 2017 de l’any passat, ja l’havíem
convidat a dir què passa, què podem fer amb l’habitatge, i ens va dir ja una cosa molt
clara, ell va dir “hem de garantir la funció social de l’habitatge i això ho ha de fer
l’administració pública i tenim eines i lleis que ens ho han de permetre”, per tant fil a
l’agulla.
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Ja al desembre del 2017 també presentàvem una moció i tornàvem a dir necessitem
mesures, necessitem més pisos, volem aconseguir pisos de lloguer social, volem un
inventari, un cens dels habitatges buits, tot això el 2017, per tant no ens n'hem cansat
de repetir-ho i ens alegrem d’aquesta moció d'Esquerra òbviament, perquè junts fem
més força i fem més pressió, perquè aquest inventari es faci, perquè ja surt en el PIAM
com una de les accions prioritàries i a més a més com diuen a la moció, hi ha una data
i d’aquesta data ja no passem, ja no passem, ja no ho permetrem, ni nosaltres ni els
veïns, i també parlant amb en Xevi d’Olot en Comú, és veritat que això pot afectar tota
la ciutat i el Pla Local d'Habitatge afecta a tota la ciutat, però la urgència la tenim al
Barri Vell, ja hi ha un cas d’urgència i per tant no donarem més, no cedirem més, o
sigui dos anys ja és molt, un any és molt i mig any potser serà molt, per tant no
cedirem més a que es retardi aquest estudi i que després de l’estudi es comencin a
prendre accions i mesures contundents i mesures que vagin en la línia com dieu,
d’inspeccionar l’estat d’habitabilitat i l’accessibilitat i vol dir i voldrà dir entrar dins, i
voldrà dir entrar a dins i ser conscients que això no ens agrada, però que hem
d’assumir una responsabilitat com a administració pública i que ja no podem dir que
són casos aïllats i que ja no podem dir que ja hi fem tot el que podem, perquè el que
es tracta és d’enfilar el fil a l’agulla i resoldre aquest tema. Ens hem fet de
l'Observatori, som socis, i a part segurament la primera demanda de l’Observatori
serem nosaltres mateixos que demanarem això, la rehabilitació, de com comencem a
rehabilitar, a part de fer l’estudi i el diagnòstic, llavor ja tenir dades concretes per a
prendre accions i polítiques concretes, tenim ara un observatori al costat, tenim uns
equips tècnics, tenim un Pablo Feu que és una de les persones més expertes en
aquest tema, tenim una Oficina d'Habitatge amb uns tècnics molt competents, que per
tant també poden treballar-hi en aquesta línia i per tant ens sumem a la moció
d'Esquerra, aquesta, la d’abans, repetim les que veníem entregant nosaltres i esperem
ja una data màxima que d’aquí no passem.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Seré més breu perquè es fa tard.
En tot cas és evident, és un tema que ha sortit repetidament en aquest Ple. Estem
totalment d’acord amb la moció que presenta Esquerra Republicana, estem d’acord en
que s’ha d’actuar al Barri Vell. Hem fet diverses propostes, en tot cas si cal les
tornarem a repetir, però em sembla molt bé la iniciativa que en aquests moments ha
tingut l’alcalde d’avisar personalment totes aquelles cases o aquells edificis que estan
en mal estat, perquè els propietaris hi actuïn i en tot cas nosaltres el que faríem, si els
propietaris no actuen, obriríem un expedient perquè actués l’Ajuntament a compte dels
propietaris. En tot cas ja li donem la nostra confiança i el nostre vot en aquest sentit
senyor Alcalde.
Intervé el Sr. Jordi Alcalde, en representació de l’equip de govern. Primer de tot els vull
indicar que estem d’acord amb la moció que ens presenten. Vull esmentar i recordar
que una de les accions o actuacions principals del PIAM del Nucli Antic és l’elaboració
d’un estudi de l’estat de conservació dels edificis i habitatges i en aquest moment està
en fase d’elaboració dels plecs per a la seva contractació. L’elaboració d’aquest plec
s’ha realitzat amb una visió transversal, a la que hi han participat diferents
departaments d’aquest Ajuntament com és i no pot ser d’altra manera sinó,
Urbanisme, Habitatge i Benestar Social, a més de particulars que han intervingut
també a l’elaboració del PIAM.
La intenció es tramitar aquesta licitació durant el mes vinent per tal de poder començar
aquest estudi el més aviat possible i poder-lo tenir acabat aproximadament al finalitzar
aquest any.
Aquest estudi ha de servir d’instrument per determinar els habitatges i locals
desocupats del Nucli Antic amb l’objectiu de fomentar la seva introducció al mercat,
convidant al propietari a la cessió o ocupació d’aquests immobles, així com dissenyar i
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donar a conèixer les mesures de foment necessàries i fins i tot valorar l’adaptació de la
normativa municipal per tal de facilitar l’ocupació i la rehabilitació dels immobles
actualment desocupats. Com els indicava, en aquests moments s’està elaborant el
plec de contractació de la realització d’aquest estudi, és un estudi que no solament vol
diagnosticar la situació actual sinó que té un caràcter prepositiu per tal de plantejar
propostes d’actuació i per aquest motiu s’estableixen els següents paràmetres a
incloure en el mateix, sinó els continguts mínims els següents: cens d'habitatge
indicant el tipus de propietat, tinença, ús, residencia o en desús i en aquest darrer cas,
identificar-ne les seves causes, estat de l’edifici d’habitatges, determinar les condicions
d’habitabilitat necessàries i quines necessitats de rehabilitació hi ha i en una segona
fase s’haurà de definir l’elaboració de propostes vinculades a aquesta rehabilitació,
mobilització d'habitatges buits i definició del model de gestió, de la mateixa manera
estudi de casos, informe dels aspectes legals a tenir en compte i aplicar des de
l'Oficina Local d'Habitatge per tant i com els he indicat a l’inici d’aquesta moció,
aprovarem aquesta moció.
Intervé la Sra. Barnadas. Primer de tot agrair la bona recepció de tots els grups
d’aquesta moció i per tant agrair-los que l’aprovin, només dir-li al senyor Garcia que i
tant, tant de bo es pogués fer de tota la ciutat, no hi podríem estar en desacord, però
nosaltres ens hem centrat en el marc que ens donàvem ara que era el PIAM i per tant
ja és prou difícil fer ho ben fet dintre del Barri Vell, si això ho volguéssim estendre a la
ciutat suposo que la complexitat seria ja molt gran i per tant gairebé ens donem per
satisfets, que per nosaltres el Barri Vell en aquest moment és una gran prioritat i per
tant per això ens hem centrat en aquest marc.
Quan la senyora Tresserras diu que anem tard, sí, sí, anem tard i la sort és que no ens
en cansem mai i per tant doncs seguim, seguim demanant-ho i esperem que aquesta
moció marqui aquests mínims perquè per nosaltres el contingut de la moció són
realment uns mínims.
Parlava el senyor Guix, que espero que tot i que és tard el tema li interessi i per tant
anem fent, doncs deia el senyor Guix que estava content de que ja s’havien fet unes
cartes per avisar, bé nosaltres avisar què vol que li digui, clar, si que val més això que
res, però nosaltres no ens conformem en avisar, després de tants anys, avisar ja no
n'hi ha prou i ens alegrem que hagin passat de sancionar des de la Llei d'Urbanisme a
la Llei d'Habitatge, perquè la Llei d'Habitatge sabem que té aquesta possibilitat de
sancionar més quantiosament i per tant és molt diferent que et parlin d’una multa de
centenars d’euros que te’n parlin d’una de milers d’euros. I bé, el cert és que al senyor
regidor li volia demanar si aquest plec el podem veure, hi podem participar, si s’ha
tingut en compte el tema d'urbanisme, si s'ha tingut en compte el tema de locals
comercials com nosaltres demanàvem, perquè els hi reiterem que per nosaltres
aquesta moció són uns mínims i per tant tot el que sigui com aquesta moció o més ens
semblarà bé però sinó ens tornarà a semblar que tornem a fer una diagnosi que no és
suficient, perquè per poder intervenir bé al Barri Vell hem de tenir totes aquestes
dades per tant, aquests serien els dubtes que ens ha generat la seva intervenció.
Moltes gràcies per això.
Hem fet una pregunta, no sé si ha passat desapercebut però li hem demanat al senyor
regidor si podríem intervenir en la confecció d’aquests plecs, si encara s’hi pot
intervenir, si hi ha alguna possibilitat de millorar-lo, si contindrà temes d’urbanisme i de
locals.
Intervé l’Alcalde. Evidentment en parlarem, és un problema jurídic a veure si haurem
de fer una licitació lliure, si podrem fer una encomana de gestió a l’Observatori, perquè
ens ho facin des de l’Observatori, per tant en aquests moments estem acabant de
discutir exactament quin és el sistema més fàcil perquè això es pugui fer i d’una
manera molt professional i el més aviat possible, una cosa és contractar un arquitecte
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o un equip d’arquitectes, l’altra cosa és que sí es crea precisament l’Observatori a
veure si ens ho poden fer ells aquest encàrrec, no pateixin que a la que tinguem això
clar, el plec de clàusules ja l’han estat treballant i crec que en aquests moments està ja
més o menys definit, però hem d’acabar de saber exactament a veure de quina
manera serem capaços de fer això i no pateixi que abans d’aprovar-lo n’acabarem de
parlar.
Demana la paraula el Sr. Guix. Per al·lusions, perquè m’ha comentat que felicitava a
l’Alcalde perquè havia fet quinze cartes però jo dic que això és l’inici d’aquest procés
que arriba tard, però que en tot cas ja és hora que comencem i sinó responen a les
cartes i no comencen a fer actuacions, que en tot cas l'administració hem d'actuar i
després el procediment administratiu és el que és però s’ha de fer. Això és el que jo he
dit.
Intervé la Sra. Barnadas. Des de l’honestedat de que no hi entenc de plecs i per tant jo
em pregunto si ens ha dit que sí que podem intervenir en la confecció del plec o ens
ha dit que no.
Intervé l’Alcalde. Ho repeteixo, quan tinguem una proposta sobre la que tingui ja un
recorregut legal que no sigui basant només en suposicions, no pateixi que abans no
l’aprovem o no prenguem la decisió el compromís és que o des d'Habitatge o des d’on
sigui en parlarem, no amb vostès sinó amb tots els grups i veurem i entenem que això
va lligat i crec que tots ho entenen amb el tema del PIAM, i per tant probablement
també n’acabarem de parlar amb els veïns i n’acabarem de parlar amb tots els actors
que estan aquí, però no pateixin que abans de parlar amb ningú i sobretot abans
d’aprovar res en parlarem, probablement ho podríem tenir més avançat, però ha
aparegut això de l'Observatori que feia molt de temps que n’estàvem parlant i que s'ha
concretat ara amb poques setmanes per dir-ho així, o amb pocs mesos i hi estem
sobre.
Intervé la Sra. Barnadas. Només deixar clar el posicionament, és a dir perquè llavors
no s'entengui malament res, si no conté els mínims que nosaltres veiem, no ens
sentirem representats i per tant ho deixo aquí, ho dic públicament i per tant així queda
clar.
Intervé l’Alcalde. Com tot a la vida i com amb tot, un pot estar-hi d’acord i pot estar-hi
en desacord, l'equip de govern ha de prendre les decisions que creu més convenient i
nosaltres evidentment intentarem que tothom s’hi pugui sentir representat, però el que
no val és dir escolta si no feu el que jo dic, parlem-ne.
Intervé la Sra. Descals. Només era comentar que l'important suposo, no sé, a part dels
plecs, és saber les dades que es recullen, perquè potser també està bé saber que no
ens deixem cap dada, ho dic perquè recordo el dia del PIAM del Barri Vell quan varem
veure que a infrahabitatge sortia un pis, a mi em va caure el cor al terra, vaig pensar
que només tinguem recollida aquesta dada fa vergonya, vull dir això, en aquest sentit,
de poder veure les dades que hem de recollir, és mirar això.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
Intervé l’Alcalde. Sí que hi ha un assumpte urgent, un assumpte que em sap greu, que
és que la senyora Mireia Tresserras presentarà la seva renúncia com a regidora i per
tant estic segur que després tots plegats li dedicarem unes paraules i ella ens dedicarà
unes paraules. Per poder ser els 21 regidors durant tot el Ple si li sembla invertim
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l'ordre, fem primer precs i preguntes, on pot participar i després farem aquest altre
punt.
22.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. García.
RENOVACIÓ DELS DNI A OLOT.- Una pregunta que potser s’ha resolt o ha vingut al
Ple i sí és així demano disculpes per anticipat. Algun ciutadà se’ns ha adreçat
preocupat pel tema de la renovació dels carnets d’identitat, perquè abans es venia a
determinades dates aquí a la ciutat d'Olot, la qual cosa facilitava a tothom, però
sobretot a gent gran que li és més difícil el desplaçament i més ara que a les tardes
per exemple, ni a Camprodon ni a Figueres s’hi pot anar i a les tardes només es pot
anar a Girona. És a dir les dificultats cada vegada són més gran i era per saber quina
és la situació i si és possible que es continuïn fent aquestes visites per poder fer
aquesta tasca aquí a Olot.
Respon el Sr. Berga. El tema de la renovació del DNI, podria anar equivocat perquè el
que li diré, li diré per la informació que tinc del Consell Comarcal i no tant per la que
tinc de l'Ajuntament; tot i que segurament coincideix. En el seu dia la Policia va
prendre aquesta iniciativa de desplaçar-se de les comissaries on habitualment fan els
DNI i anar a comarques a fer-ho. Això és una cosa que amb el pas dels anys cada
vegada la van restringint més; no és que sigui un problema que l'Ajuntament o els
municipis de la Garrotxa rebutgin que es vinguin a fer els DNIs a casa seva, sinó que
són ells els que no s'hi volen desplaçar. I quan se'ls hi demanen dates en donen
poquíssimes, en donen tan poques que deu fer aproximadament un parell o tres
d’anys varem prendre la decisió de que es prioritzen totes aquelles persones més
grans o aquelles persones que tenen mobilitat reduïda o que tenen algun tipus de
impediment per poder-se desplaçar a Camprodon o a Girona a renovar el carnet
d’identitat. Si això no és exactament així després ja li corregiré i li faria arribar la
informació, però això és el darrer que jo recordo i crec que s’aplica aquest filtre.
A part que cada vegada hi ha menys gent que es fa el DNI, vull dir que per quatre dies
que ens ha de servir hi ha molta gent que pensa això, deixeu-m’hi posar una mica
d’humor que ja estic molt cansat.
Intervé la Sra. Descals.
GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DEL PLA DE DALT. A veure si ens podrien, ja ens
ho van explicar a nivell intern però pensem que està bé que es pugui explicar aquí, el
tema de la gespa del camp de futbol del Pla a Dalt
Respon l’Alcalde. Portem temps parlant amb el Sant Pere Màrtir, que demana de
poder tenir gespa artificial en el seu camp i això és una inversió molt gran, al final ens
hem posat d’acord amb una inversió que no sobrepassarà els 40.000 euros i és
possible que fins i tot es quedi una mica per sota reutilitzant la gespa que varem treure
del camp del Morrot, posant-lo allà amb les garanties de que el rec serà suficient i
entenem que això no és que fem un camp de futbol nou, però evitarem que tinguin els
problemes que tenen cada any amb la gespa natural, amb la sorra, els hi posarem una
gespa que sí que funcionarà, que tindrà rec. Per tant ells podran continuar fent funció
d’equip de barri, amb més de 150 nens inscrits i que ells tenen molt clar que a pesar
que els hi hem ofert diverses vegades d’anar al Morrot, ells no volen, ells diuen que
volen estar al barri, que volen que quan juga un equip la resta d’equips es quedin allà i
també que els nens facin club i es quedin allà i al final ens hem posat d’acord, els hi
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hem ofert aquesta possibilitat, ells han dit que si, nosaltres hem fet un esforç per trobar
aquests diners i espero que en els propers dies ho encomanem i ho tirem endavant.
Intervé la Sra. Descals.
PROJECTE DE LA TRIBUNA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’OLOT. El tema del
projecte de la tribuna de l'Olot, ens varen explicar la primera fase però varem entendre
que n'hi ha tres, que ho puguin explicar aquí i sobretot també parlem de diners, de les
quantitats.
Respon l’Alcalde a aquesta pregunta conjuntament a la pregunta formulada pel senyor
Guix referent a un estudi de millores de l’estadi municipal. Hi ha un estudi fet, un estudi
global fet de què és el que s’hauria de fer per fer un camp de futbol nou, el problema
és que val milions d’euros i que en aquests moments no som capaços de trobar-hi la
sortida, ni tan sols d’aprovar el projecte, perquè això ho hem discutit diverses vegades,
sobretot amb el president de la Unió Esportiva Olot, hi ha opcions, com per exemple
canviar de lloc l’estadi, doncs potser podria ser una opció en un moment determinat,
va aparèixer sobre la taula la possibilitat de que si una superfície comercial volia un
espai, per tant jo crec que no podem fer un estudi més enllà del pre-estudi que ja tenim
fet, perquè no està absolutament decidit i fer un estudi ben fet sobre l’estadi municipal
val diners i que tampoc tenim tants diners com per fer això. Tenim un dibuix de com
podria ser un estadi per jugar amb categories més professionals i que està valorat com
a mínim ens uns 4 o 5 milions d’euros, no veig la possibilitat de que puguem actuar-hi
amb tot i prefereixo que el projecte global el fem quan estiguem disposats a poder-hi
gastar molts diners i aquí recordo que encara hi ha l'incompliment per part del
President de la Federació Catalana, d’aportar uns diners per poder arreglar la tribuna.
De moment passa que per part de la Junta de la Unió Esportiva Olot i quan jo he anat
com associat, quan he anat a assemblees, la Unió Esportiva Olot es queixa
repetidament que no té prou espai a tribuna per incloure a les persones que volen
estar a tribuna, que no té prou espai a tribuna com per posar les llotges per atendre els
que són socis, que col·laboren i que d’alguna manera fan possible que la Unió
Esportiva Olot jugui a segona divisió B i per tant que necessiten més espai. Això val
molts diners i el que fem és, d’acord amb ells i d’acord amb els tècnics municipals, fer
una primera part que seria la part que està tocant més cap als vestidors amb la
voluntat que al final la tribuna ocupi tota aquesta banda, cobrir-la i convertir-la en
tribuna i assentar-la, hi destinarem trenta i escaig mil euros més una subvenció que ve
de la Secretaria General de l'Esport de 17.000 euros, el projecte és de 50.000 euros
amb la redacció del projecte inclòs.
Invertirem 50.000 euros per fer aquesta primera fase entenent que la part del mig és
molt costosa perquè s’ha de treure tota la uralita i realment val molts diners, però per
assentar això i d’alguna manera tenir un estadi una mica més decent que no pas tal
com està ara, que és veritat el que diu el senyor Agustí, bé, no és del tot veritat és una
mica interessat, però d’un estadi que té 60 anys i que ningú s’ha dedicat a
modernitzar, ja li recordo amb ell i també els hi recordo a vostès que ens varem gastar
molts diners fent uns vestidors a darrera que crec que són uns vestidors de qualitat els
que es mereix la Unió Esportiva Olot.
Intervé la Sra. Descals.
REUNIÓ ALCALDE I RESPONSABLE DE LA SEGURETAT SOCIAL. L'Alcalde es va
reunir fa poc amb el senyor Àngel Pérez de la Seguretat Social sobre aquells terrenys
que hi ha al costat de la mesquita, a veure si ens poden dir com va anar aquella
trobada.

Mod ACTS_DP06

74

Respon l’Alcalde. El tema de l'edifici de la Seguretat Social jo els demanaria que en
parlem en una Junta de Portaveus, perquè hi ha un tema jurídic de fons en relació al
terreny que hi ha allà, que nosaltres l’hem demanat perquè ens el cedeixin i té unes
implicacions que jo, no tinc cap problema en explicar-ho, però crec que convé que ho
fem en aquestes reunions informatives dels grups i que us expliquem exactament
quina és la posició de la Seguretat Social, entenent que la meva visita no va anar ni bé
ni malament, sinó que era just els dies en què hi havia hagut el canvi de govern i que
per tant el que em va dir és que ja ho transmetre a Madrid i ja li diré alguna cosa.
Nosaltres estem estudiant també quines són les nostres opcions sobre tot això, com
que és un tema jurídic, els hi demanaria que després ho poguéssim parlar més
discretament en una Junta de Portaveus, i si algú no hi està d’acord, jo no tinc cap
problema en explicar-ho aquí públicament.
Intervé el Sr. Massanella.
RETIRADA DE SIMBOLOGIA FRANQUISTA DE LA CIUTAT. Seria recuperar una
iniciativa que va tenir en el seu moment, l'any 2012, l’ex-regidor Josep Ferrés,
actualment president de l’ANC a la Garrotxa, sobre retirar la simbologia franquista i
feixista existent als carrers de la ciutat. Volíem saber com està el tema, sí s’hi continua
treballant o hi ha previst doncs fer una nova onada de retirada de simbologia feixista i
franquista, si tenen previst també, ja ha sortit altres vegades, va sortir de fet amb el
tema de la Plaça de l'1 d'Octubre, la revisió del nomenclàtor per canviar el nom dels
carrers que tinguin personatges feixistes i després també sí tenen previst algun tipus
d’acció de cara a la creu del Triai, que és blanc en moltes ocasions, que constantment
apareix, diguem-ho suaument, decorada.
Respon el Sr. Berga. El tema de la simbologia feixista que es va fer el 2012 amb el Sr.
Josep Ferrés, era un tema que començava i es tancava allà mateix, és a dir no en
vàrem deixar, o com a mínim no vàrem deixar conscientment simbologia feixista per
anar retirant amb el pas dels anys.
En aquell moment vàrem identificar tota una colla d'elements, alguns es tractava
senzillament de retirar-los, altres es prenia l'opció d'indicar-los, com és el cas de la
creu del Triai, que hi ha una explicació del que va suposar. Es prenen decisions
diferents en cada cas. A més, recordo la xifra de memòria, hi havia 68 plaques
d'aquelles de les “viviendas de protección oficial”, que aquelles 68 plaques les vàrem
retirar totes, o tota l'actuació que es va fer –no sé si ho recorden– al Cementiri amb
l’àliga, que vàrem mantenir una part de la placa.
Però en tot cas si vostès pensen que han identificat alguna simbologia que encara
estigui a la ciutat, posem-ho sobre la taula i repassem-ho, no hi ha cap mena
d'entrebanc. Però és un procés tancat. en aquell moment no vàrem tenir la sensació
de deixar-nos res.
Pel que fa al nomenclàtor, és un tema que podríem entrar en aquestes consideracions,
perquè a més a més els noms dels carrers determinen la ideologia que en cada
moment hi ha un espai o en una ciutat; no inventem res nou, els carrers canviaran i
quan en vinguin uns altres a darrera nostre tornaran a canviar. Si n'hi ha alguns que
d'alguna manera els ofenen com a grup, o els ha arribat a través de particulars que els
ofenen, el que han de fer és fer-ho arribar a la Comissió del Nomenclàtor. Jo he de
recordar que la Comissió del Nomenclàtor és un organisme consultiu, però que la
darrera decisió la tenim aquí al plenari; a la Junta de Portaveus i després en el plenari,
un bon exemple el tenim amb la plaça de l'1 d'octubre, que ells van suggerir un lloc
que a nosaltres no ens va acabar de convèncer i en vàrem acabar escollint un altre.
És a dir, en tot cas quan fem arribar aquests noms a la Comissió del Nomenclàtor, la
Comissió el que farà és pronunciar-se sobre com sembla que s'ha de tractar aquests
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noms de carrers, de places, però la decisió última l'acabarem prenent nosaltres. L’ideal
seria fer-ho arribar a la Comissió del Nomenclàtor.
Intervé el Sr. Guix.
ESTUDI MILLORES ESTADI MUNICIPAL. La regidora de la CUP parlava de l’estadi
municipal, en tot cas varem parlar d’aquesta ampliació de la tribuna, que nosaltres com
a PSC hi estem d’acord, perquè és l’estadi municipal i per tant és de tots els olotins i
hem d’anar fent accions de millora i per tant jo sí que hi afegiria potser que caldria un
estudi global de tot l’estadi per veure quines accions de millora, que s’ha de fer amb
moltes fases, però sí que caldria tenir aquest estudi per anar desenvolupant aquestes
diferents fases. Parlàvem dels lavabos que no estan, els de minusvàlids, els vestidors
que ja es van fer però hi ha diferents actuacions que s’haurien de fer, la façana exterior
que està en molt mal estat, que és un carrer que encara hi passa molt de trànsit i molta
gent, per tant també s’hauria d’arreglar, etcètera. Per tant jo penso que seria
interessant que s’encarregués un estudi global de millores a l’estadi municipal i que es
pogués portar a terme en fases.
(Respon a la pregunta el Sr. Alcalde, conjuntament amb la resposta al projecte de la
tribuna, formulada per la Sra. Descals).
Intervé el Sr. Guix.
DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES. L'altre és l’entrada d'Olot, que ens agrada tenir
la ciutat endreçada i ben cuidada, a l’entrada d’Olot tenim el dipòsit de vehicles
municipal a la zona de l'Escola Llar i on les tanques estan deixades, està trencada,
bruta i per tant jo penso que a més a més a l'entrada d'Olot hem de tenir-ho més ben
endreçat i més ben arreglat.
Respon el Sr. Gelis. Té tota la raó, està previst fer-ho, fa pocs dies encara en vàrem
estar parlant. Tenim un problema de molta acumulació de feines, però segur que
abans que marxem de vacances, abans de finals del mes de juliol això estarà fet
perquè és una urgència, realment fa molt mal efecte aquesta entrada a la ciutat.
Intervé el Sr. Guix.
CIRCULACIÓ CARRER EIXIMENIS. L'altre també que li volia comentar és un tema
que hem parlat avui, que és tema del Pou del Glaç, però és un tema molt tècnic, que
és que el carrer Eiximenis, que és un carrer que té bastant pendent però sobretot quan
vens del Pou del Glaç i et vols incorporar cap a Reis Catòlics és possible la
incorporació cap a la dreta a Reis Catòlics i també cap a l’esquerra. Quan la gent
s’incorpora cap a l’esquerra és un drama perquè el Reis Catòlics porta molt de trànsit i
per tant voler girar cap a l’esquerra allà és molt complicat i es formen encara més taps
en aquell sector, per tant com que ja tens la solució de baixar pel carrer Antoni Maria
Claret i que hi ha semàfor, per tant seria posar únicament al final del carrer Eiximenis
un prohibit girar a l’esquerra, simplement seria això.
Respon el Sr. Gelis. Jo ara no me'n recordo, n’hem parlat una vegada d’aquest tema
perquè havia sortit a la Comissió de mobilitat i no s'ha fet per algun motiu, li donaré
resposta via correu electrònic, si li sembla, en els propers dies i li explicaré la situació
exacta d’això.
Intervé la Sra. Traveria.
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RÈTOL ESCULTURA PLAÇA BALMES.- Una pregunta que m’han fet i és que a la
Plaça Balmes, o sigui les obres que tenim a la ciutat dels artistes hi ha una placa que
diu de quin artista és, a la Plaça Balmes hi ha l’escultura d’en Leonci Quera que no hi
ha cap rètol i no hi ha el nom.
Respon el Sr. Berga. Completament d'acord, el Leonci Quera no està indicat, i molts
altres; és a dir, aquí tenim un problema. De fet és una partida que fa anys que ens
agradaria tenir a l'àrea de Cultura però ja ho sabem, aquell sudoku que hem de fer
quan fem el pressupost, i que no acaba de sortir; nosaltres tenim comptabilitzat que
són 5.000 o 6.000 euros aproximadament el que ens voldria tenir algú que realment
tingués cura de les obres que tenim a l'espai públic.
Per exemple, el marc que tenim a l'avinguda Sant Jordi, a la zona de la Moixina, que li
convé una pintada; l'obra que tenim a la plaça de Capdenmàs que van arrencar a la
plaça i en aquest moment no la tenim indicada; és un deute que tenim amb la ciutat.
És a dir, és un tema que tenim no resolt, no perquè no el tinguem identificat, sinó
purament és un tema econòmic i algun dia haurem de buscar els diners i fer-li una
repassada. L'ideal seria poder tenir ja un encàrrec de gestió a través d'un contracte i
algú que es responsabilitzés de regularment anar a mirar aquests espais, netejar les
plaques, etc. En sóc conscient d'aquest dèficit.
Intervé la Sra. Traveria.
CARTELL PLAÇA BALMES.- I una altra pregunta és que al mateix lloc al costat de
l’estàtua suposo que l'Ajuntament no ha donat permís i hi ha un “tenderete” muntat
amb un anunci que diu “venta de petards”.
Respon el Sr. Berga. Entenc que s'han passat de frenada, és a dir, que mentre dura la
revetlla de Sant Joan hi deuen haver posat això, però autorització no, seguríssim que
no n’hem donat.
Intervé la Sra. Traveria.
REPINTAT DE PASSOS DE VIANANTS.- I una altra pregunta que volia fer és a veure
si es tornaran a pintar els passos de vianants que a Olot fa molta falta.
Respon el Sr. Gelis. Sí, hi ha prevista una actuació, jo diria que bastant important,
aquest any, de passos de vianants. S’està acabant de fer tot el projecte, però està
previst destinar-hi un pressupost de fins a 40.000 euros, veurem fins on arribem, es
començarà pels punts més sensibles i s’acabarà pels que no tenen tanta incidència en
els vianants.
Intervé la Sra. Casanovas.
PÀRQUINGS PER BICICLETES.- Ens han arribat unes queixes de ciutadans del
carrer Puig Roig que ens demanen pàrquings per bicicletes, perquè diu que realment
hi ha moltes bicicletes deixades de la mà de Déu per allà, a veure si es podrien posar
uns pàrquings per poder-les regular.
Respon el Sr. Gelis. No ens ha arribat aquesta demanda, però si hi és buscarem un
lloc on situar-ne, i no hi ha cap problema amb situar-hi aparcaments de bicicletes.
Intervé la Sra. Casanovas.
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EXCREMENTS DE GOSSOS.- En aquells parterres del carrer Puig Roig s’hi troben
molts excrements de gossos, a veure si d’alguna manera. És un problema generalitzat
a tota la ciutat, però sí que hi ha hagut barris que s’ha corregit molt, sigui perquè la
sensibilització ha fet el seu efecte i amb els altres no, a veure sí està previst fer-hi
alguna actuació.
Respon l’Alcalde. Jo crec que a l’hora que és no val la pena que en tornem a parlar, és
un problema de civisme, és un problema que tenim no aquí, sinó a moltes ciutats i si
algú sap la solució miraculosa per solucionar-ho, l’aplicarem. Reclamar civisme.
Intervé la Sra. Casanovas.
RETIRADA DE VEGETACIÓ.- Parlant del mateix sector del carrer Puig Roig, en el
parc del B-Creck, també se'ns han queixat que hi ha les herbes i mates molt grosses i
que fins i tot hi han vist rates i animals així no recomanables, serps també.
Respon el Sr. Gelis. Les mates grosses suposo que es refereix a tots els marges que
hi ha a dalt al polígon. Aquest any ha estat un any especial de pluges, però allà hi fem
cada any vàries actuacions a la part baixa, al que és el voltant del Bcreck, que és el
que s’ha fet ara últimament, i després a la part d'arribar fins a dalt es fa dues vegades
a l'any perquè és moltíssim temps i moltíssima feina. No sé quan toca, però suposo
que deu tocar aviat fer la part superior. Allà hi ha molta feina i es fa dues vegades, no
a l'any, dic mentida, dic durant la temporada de primavera estiu. Durant l'hivern també
es fa alguna passada.
Intervé la Sra. Casanovas.
CIRCULACIÓ PER VORERES AMB PARAIGÜES.- Avui hem parlat de les voreres i és
una insistència de fa anys i anys llargs, que les voreres hi ha llocs que realment és
dificultós de passar-hi amb paraigües per un semàfor, per un pal d’anunci, per un llum,
però a veure si hi hauria alguna manera d’agilitzar una mica això.
Respon l’Alcalde. És veritat, tots n’hem patint, intentem que el que fem a partir d'ara no
ens passi, però hi ha coses que estan fetes a la ciutat així, i el que puguem anar
solucionar mirarem de solucionar-ho però n'hi continuarà havent.
Intervé la Sra. Casanovas.
PUNTS D’INFORMACIÓ DE L’INICI DEL CARRER SANT RAFEL.- Els punts
informatius que hi ha al principi del carrer Sant Rafel, allà davant del Banc, a la curva,
hi ha uns plafons grossos de l'Ajuntament que són informatius, però realment l'un al
costat de l'altre fan com una barrera i quan véns des del Passeig de Barcelona no es
veu si al carrer Sant Rafel s'hi pot accedir o no, perquè no es veu en absolut el
semàfor que hi ha allà. I a més a més ara han posat un altre plafó, aquell és elevat que
suposo que deurà ser una cosa que ens indiqui l’estat del trànsit o alguna cosa
lluminosa, perquè és un plafó negre, gros, doncs bé, aquell no fa nosa perquè és
enlaire però els altres sí.
Respon el Sr. Gelis. Sé que hi són, no situo bé ara que no deixin veure el semàfor, ho
mirarem i no passa res, i si s'ha de buscar una altra solució en parlarem amb Dinàmig i
són ells els que gestionen aquests punts informatius una situació més adequada.
Pel que fa a l’altre plafó que s'ha col·locat, recordarà que quan vàrem fer l’adjudicació
dels semàfors vàrem acordar que hi hauria dues entrades de la ciutat, de moment, que
es farien amb control de càmeres i amb informació. Tant el semàfor que ja hi ha com el

Mod ACTS_DP06

78

que ell s'ha instal·lat ara, és el primer panell, n’hi ha d'anar un altre aquí al Firalet, al
Bisbe Guillamet, a tocar del Casal Marià, a l'altre costat si no recordo malament. I quan
es posin en funcionament, que encara no hi està, hi ha un sistema de càmeres per
identificar els vehicles que podran entrar al nucli antic i també es farà servir aquest
panell a part de poder-hi tenir altra informació, també donarà tota la informació als
vehicles, si poden entrar o no a part del semàfor que ja hi ha hagut sempre amb la
pilona. Això forma part d’aquesta actuació, els dos punts aquests d’entrada.
Intervé la Sra. Casanovas.
REPARACIÓ ESCULTURA ROTONDA DE LA SOLFA.- Us voldria demanar a veure
quan es posaran les balances de l’escultura de la rotonda de la Solfa. Aquella
escultura que van caure les balances i no han tornat a aparèixer mai més.
Respon el Sr. Gelis. És un tema lleig perquè tot just avui ens han entregat l'informe
del que s'ha de fer. O sigui això en el seu moment –li explicaré una mica la història
perquè ho fa més comprensible– va fer el projecte Bellapart i ho va fabricar Casoal,
llavors cada vegada que hi ha una reparació, ja és la segona vegada que cauen, ens
ha de fer l'informe de la reparació del que s'ha de fer Bellapart, i després Casoal ha de
fer la reparació. Afortunadament per a ells van molt carregats de feina, i no és la seva
prioritat, per nosaltres ho és, per ells no, i haurem de tenir encara una mica de
paciència em fa l'efecte. Ara de moment tenim l’informe, Casoal sap el que ha de fer,
esperem que ens ho faci ràpid.
Intervé la Sra. Casanovas.
MARQUES VIALS SECTOR POU DEL GLAÇ.- Avui que hem parlat del Pou del Glaç,
al carrer Eiximenis es van fer unes pintades d’unes senyals al carrer, a la calçada, en
sentit negatiu al que es fa, doncs a veure si es podien esborrar aquests senyals, a
Maria Reina una mica més amunt, en el carrer que puges. Potser m'he equivocat de
nom, és el carrer Doctor Danés, hi ha encara unes fletxes que marquen que ara és de
baixada.
Respon el Sr. Gelis. No en sóc conscient, ho mirarem si es poden treure.
Intervé el Sr. Quintana.
ORDRES D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIES.- Demanaríem sí és possible pel proper Ple,
no per ara, saber quantes ordres d’execució dirigides a la reparació i reconstrucció
d’edificis del Nucli Antic s’han fet durant aquesta legislatura i saber quantes s’han
complert pel propietari en la seva totalitat i quantes no s’han atès.
Respon el Sr. Gelis. Aquesta és una pregunta que ens van fer també el mes passat la
CUP, li enviaré l'informe que els vaig fer arribar a ells, hi havia més informació però li
enviaré el mateix si li sembla i tindrà tota la informació, de totes les actuacions que
hem fet al nucli antic des del punt de vista d'Urbanisme i des del punt de vista del
control exterior dels edificis; el que hem dit sempre, els controls que hem fet per perill a
la via pública. Aquesta és la informació que tenim, li puc donar i que vàrem fer arribar
ja al grup municipal de la CUP.
23.- ASSUMPTES URGENTS
L’Alcalde dóna la paraula a la Sra. Tresserras.
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Intervé la Sra. Tresserras. Com ha comentat l’Alcalde he presentat la meva renúncia al
càrrec de regidora i portaveu de la CUP. Els motius que us volia comentar són motius
personals, bàsicament i d'excés de feina. Per tant m'ha posat en una situació de difícil
presa de decisions però que he hagut d'optar per anar deixant allò que d'entrada no
sóc imprescindible i algú més pot fer la meva feina i em puc col·locar a una segona
línia, i sobretot no assumir tantes responsabilitats, perquè el fet de ser regidor, tant
l’Anna, en Raül com jo, hem de participar a reunions hem d'estar atents a les coses,
amatents als temes, i quan veus que no pots i que alguna cosa falla doncs és més
prudent dir: paro, que vingui algú altre, que evidentment com sabeu la CUP som un
equip i ningú és imprescindible; tots som molt importants però ningú és imprescindible.
I deixo el relleu a qui pugui fer la feina més bé que jo. Aquest és el motiu.
He fet un escrit però ja sabeu que escric i llavors improviso tot. Recordo l'escrit que va
fer el company Lluís Rubió quan va marxar, que em va encantar, li vaig dir. El vaig
trobar un escrit molt polític, molt potent. Jo no, jo ara estic en un moment bastant
difícil, el meu escrit és més prosaic, és més potser fent una reflexió d'aquests tres anys
que he estat com a regidora, a l'Ajuntament, i us el comparteixo, no sé si us
interessarà massa saber la meva opinió, però vaja. M'hagués agradat acabar el
mandat, m'hagués agradat acabar l'any que ve, però no ha pogut ser així.
En tot cas vull primer agrair a totes les persones que l'any 2015 van votar la CUP i que
ens van fer confiança als tres regidors que en aquell moment vàrem entrar i per tant és
una confiança dipositada, que s'ha d'agrair d'entrada. També vull agrair als companys
de la CUP, de l'assemblea que em va dipositar la confiança que els representés,
malgrat no he pogut acabar la feina. Als companys regidors de batalles i de treballar
molt conjuntament. A tota la comissió institucional que han estat amb nosaltres a
tothora, al nostre costat, ajudant a desllorigar i a entendre tots aquests papers, el
“carrito” que jo dic, ple de documents que al principi se'ns feien del tot incomprensibles
i que a poc a poc ens n'hem anat sortint. També vull agrair el companyerisme als
companys de feina que heu estat tots vosaltres, cadascú des del seu grup municipal
amb les seves idees, però evidentment hem estat companys de feina aquests tres
anys, doncs agrair també la vostra acollida; a l'Alcalde també la seva acollida. I
sobretot també, finalment, em deixava els tècnics de l'Ajuntament que a tota hora quan
els hi hem anat a demanar papers i ens han ajudat, ens han escoltat.
Nosaltres érem nous, ho sabeu, no havíem estat mai a la institució, havíem estat
sempre al carrer; havíem vingut als plens abans d'estar a l'Ajuntament, ja havíem fet
mocions, però l'altra cosa és que ja entres a la dinàmica de la institució de
l'Ajuntament, amb tota una sèrie de documents complexes. Realment han estat anys
d'aprenentatge, jo quan vaig dir que seria regidora no recordo qui va ser que em va dir:
Mireia és com anar a la universitat, seran quatre anys d'universitat gratis; va ser el Sr.
Massanella.
En tot cas és veritat, ha estat com una mena d'universitat perquè hem après molt, però
també m'he adonat d'una cosa m'agradaria potser compartir un punt crític:
l'Ajuntament és molt Ajuntament i la institució és molt institució, i el que no m'ha
agradat massa és el pes de la institució, les reunions, la burocràcia, de vegades
moltes reunions que anaven eren purament informatives, que deies, cal? I fins i tot la
poca incidència que pots arribar a tenir, perquè una cosa és anar a moltes reunions i
estar molt ben informat i l'altra és hora de la veritat en què pots influir, en que pots
incidir, si realment la teva presència aquí té un sentit. I realment això m'ha creat un cert
una certa decepció, la institucionalitat de la institució, perdoneu la reiteració. També el
Ple, és clar, el Ple com tots sabeu és una escenificació d'uns acords que ja n'hem
parlat abans, amb uns tempos que sempre hem criticat perquè tots anem una mica de
bòlit, però són els que són i això sí que no hem pogut canviar-ho massa. Però és
veritat que el Ple ens ha semblat, o almenys a mi, com un paripé perdoneu que també
sigui una mica crítica, però és una escenificació que tot ja ho tenim parlat, ho tenim
pactat. Per tant jo realment he disfrutat d'aquells plens, sobretot ara últimament –al
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principi reconec que tots i totes estàvem nerviosos perquè imposa–que hi ha hagut
debat i fins i tot hi ha hagut tensió, hi ha hagut alguna mala cara i hi ha hagut alguna
enfadada, perquè vol dir que alguna cosa mous, alguna cosa canvies, alguna mirada
diferent penetra; i aquests són els plans que jo realment he disfrutat, encara que
llavors marxés a casa esgotada i també tan tard com sempre com sempre els hem
allargat. Però per a nosaltres els plens, malgrat la teatralització del que això és, perquè
no deixa de ser una teatralització pactada prèviament, ens va semblar que podia ser
un bon moment que els gravaven en directe, de fer sentir el nostre discurs i la nostra
veu. Hem fet molts argumentaris, si us hi heu fixat al principi llegíem, ara ja finalment ja
els improvisàvem més, però volíem marcar molt la nostra línia, el nostre pensament;
una manera de fer i pensar la política diferent, i que realment es veiés que pensàvem
diferent, i això no ens semblava negatiu i dolent. Hem vingut a fer oposició i hem fet
oposició, i ens hem oposat a moltes coses; alguna vegada l’Alcalde havia dit “sou els
del no”, sí som “els del no” perquè això no, això no, però també oferíem alguna
alternativa. Però sí, hem vingut amb un ànim d'oposar-nos a unes maneres, d'oposar
nos a unes polítiques que no són les nostres, òbviament són les de l'equip de govern
que mana, però que ens semblava i ens sembla el nostre paper com oposició havia de
ser aquest. I per tant a vegades encara que el senyor Guix mirava el rellotge i
rondinava de les hores que acabàvem, Sr. Guix és l'únic moment que tenim la càmera
que ens grava i que la CUP pot exposar, ja que probablement essent tres regidors
podrem canviar poques coses, almenys és el moment en què podem fer argumentari,
podem marcar línia política i podem donar la nostra veu, i per això els plens se'ns han
allargat.
En tot cas jo sempre he pensat i tots pensem, els companys, que en els moments que
hi ha hagut tensions sempre han estat tensions per temes i per polítiques, almenys jo
mai he assumit el rol de Mireia política, jo sóc la Mireia Mireia, però faig de política o
faig d'activista, o faig d’amiga quan surto a sopar. És a dir sempre hem intentat
separar molt la part personal de la part de la feina i per tant moltes de les crítiques mai
han estat amb caràcter personal, perquè amb les persones òbviament mai ens hi
posarem, ni mai m’hi posaré, i tampoc m'agrada que es posin amb la meva persona;
ara, amb les meves accions polítiques, això és una altra cosa. I per això penso que és
important separar això: nosaltres no els considerem polítics, no som professionals, no
ho volem ser. No dic de vosaltres; com que estic parlant de mi i de nosaltres. La CUP
sempre hem pensat que fem política, ara estem fent política, però que també hi ha
moltes maneres de fer política: fem política aquí a la institució, però fem política al
carrer, cada dia, i fem política la feina, i fem política als barris, i fem política amb els
veïns, i fem política amb els moviments socials en els que estem, i constantment
estem fent política. L'únic que aquí la fem a la institució, molt més institucionalitzada,
però no som polítics sinó que som persones de carrer, i que aquesta és una mica el
que ens fa il·lusió, pensar que tothom pot fer de regidor, que jo ara per motius
personals ho deixo però ve una altra persona que ho farà millor, ho podrà fer més bé;
que tots ens complementem i que aquest és el gran aprenentatge de posar els peus a
l'Ajuntament, passar per aquí per ser regidor, per entendre les entranyes de la teva
ciutat i per poder-hi incidir.
Potser alguna cosa hem portat. A vegades ens miràvem amb l'Anna quan acabàvem
els plens, ja cansades, als ulls, i dèiem ha servit d'alguna cosa avui, això que hem dit o
això que hem fet? Sí home, no ens desanimem, alguna cosa sí, alguna cosa està
canviant. Jo la frase que més he sentit a l'Ajuntament és “No, no, Mireia, això sempre
s'ha fet així” i de veritat que és una frase demolidora perquè la CUP ve a canviar coses
i això de “sempre s'ha fet així” és com l'antítesi que realment les coses es poden fer
diferents, i els canvis costen i ens costen a tots, ens costa a nivell personal moltíssim i
també a nivell col·lectiu. Però jo penso que la CUP fa això, fa com de gota malaia, de
petit desllorigador perquè aquests canvis poquet a poquet es vagin produint. Coses
han canviat; estem segures que hem aportat i que encara falta un any per acabar i
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aportarem, potser petites, potser d'aquell paternalisme inicial que semblava que no en
sabien massa amb el temps hem après, hem madurat, i certes coses que hem
treballat, en temes de contractació social avui sortia, en temes d'habitatge, en temes
del PIAM, ordenances fiscals. Estic convençuda que hem aportat i que malgrat ser
poquets hem pogut influir una mica, hem aportat un petit gra de sorra, i sobretot
darrerament en què tampoc hi ha hagut majoria absoluta i per tant hi ha hagut més
capacitat al diàleg i al debat.
Em que amb això: la idea de la CUP és un grup, som un col·lectiu; jo era portaveu, ara
ho serà l'Anna, però sempre hem parlat tots tres. Representem un col·lectiu i nosaltres
som els seus portaveus, som la corretja de transmissió de l'assemblea, de la gent de
creu en les nostres idees, a l'Ajuntament i viceversa. Mai hem pres les decisions
unilateralment; mai hem parlat del nostre jo, sempre hem parlat des del nostre grup i
des de la col·lectivitat i per tant m’és tan fàcil deixar l'Ajuntament. M’és fàcil, hi ha una
part nostàlgica. és veritat, em sap greu, sobretot no poder acabar. Però per altra banda
m’és fàcil perquè som molts, perquè som gent, perquè tothom és vàlid, perquè ningú
és imprescindible i tots som importants.
Continuaré treballant. Sabeu que el tema de l'habitatge és un tema que m'agrada, que
m’hi he posat i que continuaré treballant amb grups de treball a fora, acompanyant
institucionalment amb tot el que pugui aportar i realment continuaré treballant sobretot,
perquè ara sí a nivell personal sempre he desitjat això, sempre he treballat per un Olot
més just, un Olot més social un Olot, amb possibilitats de canvis, un Olot més
integrador i jo no m'imagino sense continuar fent això encara que evidentment amb
aquesta càrrega de treball que tinc, ho faré des d’un altre àmbit i amb menys
responsabilitats del que suposa ser de regidora.
En tot cas no sé si us interessava massa al meu parer i les opinions personals; deixo
un bon relleu, deixo en Lluís Riera, un autèntic activista, el coneixeu, lluitador
incansable, compromès, ferm amb les seves idees i amb les seves conviccions;
d'aquelles persones que realment val la pena treballar-hi, amb una Anna i amb un Raül
treballadors, també sabeu que no han parat de treballar des del minut u que van posar
els peus aquí. I doncs des de fora i des de dins, des de la institució, des de
l'Ajuntament i des del carrer, continuem treballant perquè puguem transformar aquest
Olot en un Olot més social i més just, on com dèiem a la campanya del 2015, ho
volem, ho volem canviar tot, i on seguirem.
Els assistents aplaudeixen.
Intervé l’Alcalde. Només unes paraules, suposo que els companys també voldran dir
alguna cosa.
Agrair-te, jo crec que tothom hauria de passar per l'ajuntament i conèixer l'Ajuntament i
tenir l'experiència de què és l'Ajuntament, de conèixer molt més la ciutat, de conèixer
molt més les persones, i a partir d'aquí de prendre decisions. Segona cosa el respecte,
a pesar que tinguéssim models de societat diferents, crec que hem pogut debatre i
hem pogut parlar, que en ocasions no ens hem posat d'acord; però has dit una cosa
en què no hi estic d'acord: segur que heu influït i molt i heu posat molts temes sobre la
taula que potser nosaltres no ens n’hauríem adonat, o temes que nosaltres ens
n’adonem i a pesar d'això les opinions, els comentaris o el Ple, que per més teatralitzat
que estigui també té una càrrega important. Segur que heu influït, segur que has influït
amb la teva aportació a l'Ajuntament, i per tant com a Alcalde de la ciutat t’agraeixo
moltíssim el fet que hagi passat aquí.
Passa una altra cosa molt negativa, i no és una crítica a en Lluís ni molt menys,
tornem a perdre una altra dona, va plegar la Sra. Núria Fité, crec que això és un
problema d’un reflex de la societat i que de mica en mica això ha d’anar canviant, a
mesura que vagi canviant també la societat.
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Et desitjo Mireia moltíssima sort, ja no et dic senyora Tresserras; Mireia, et desitjo
moltíssima sort en la teva vida personal, que les coses et vagin molt bé i t’agraeixo
moltíssim la feina que has estat fent per a la ciutat que de veritat que és molt important
i molt positiva.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. La política et permet a vegades
conèixer gent poc recomanable políticament parlant, i aquesta tarda n’hem tingut una
mostra, relacionat amb el tema mercats, perquè quedi més clar el tema.
I de vegades tot el contrari, vull dir que la política et permet conèixer a persones que
d’una d'altra manera no haguessis conegut per molts factors d’edat, d’ubicació política,
professionals, etc. I a vegades passa això, et permet conèixer persones excel·lents
tant des del punt de vista professional com humà, que almenys a mi és el tema que
més em preocupa perquè em sembla que si hi ha una base de qualitat humana, que tu
tens amb escreix, tots els problemes que poden anar sorgint són superables.
I hem tingut diferències polítiques també, però han estat sempre diferències molt
amables, tu has tingut sempre una predisposició a col·laborar, a parlar, i quan has
estat crítica, has estat, no sé si dolça seria la paraula correcta, però dolça amb les
formes, no gens agressiva com moltes vegades solem ser més els homes des
d’aquest punt de vista.
Et desitjo, com ha fet el nostre Alcalde, sort i encert amb les coses noves les que et
dediques, i com has expressat, que la política –hi estic absolutament d'acord– és tema
institucional però és també activisme social i política al carrer, estic segur que ens
trobarem també al carrer en moltíssimes mobilitzacions i activitats. I per tant això,
gràcies i que estic molt content d'haver-te conegut.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. També recordant les paraules
que deia l'Alcalde, agrair-te en nom de la ciutat, per la part que ens toca com a grup
municipal que fa temps que estem en aquest Consistori, la teva participació en la tasca
política municipal.
En tot cas sí que és veritat que en temes de política de vegades hem discrepat i ens
hem enfadat, però que és veritat el que deia el Sr. García, quan sortim per la porta
pràcticament la Mireia és diferent i ja és la Mireia de tota la vida, i per tant hi ha hagut
una bona amistat i una bona manera de fer. Per tant t’agraeixo també aquesta manera
de comportar-te a la casa gran.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Mireia, què t’he de dir que
ja no hàgim parlat? M'hauria agradat que haguéssis pogut acabar. Ens vàrem trobar
com a portaveus i ens vàrem reconèixer com a dones a la Junta de Portaveus.
Estic convençuda que tal com dius tu, això de la política forma part de tu i per tant no
ho deixaràs. També penso que ens tornarem a trobar i per tant això és ara un anar i
venir, per tant segur que faràs molta feina, fas molta feina, i has estat aquí defensant
les teves idees que penso que això és el més important de tot, ser molt honestos i
quan tu parles traspassa veritat. Per tant jo penso que és el més important quan
defenses la idea que sigui la teva i que sigui real.
I em sumo al que ha dit l’Alcalde, agrair-te en general per la ciutat tota la feina que has
fet i també el fet que tot i que els recanvis són senyors molt trempats i molt
treballadors, va marxar la Núria Fité, ara marxes tu, i per tant bé aquestes dones a la
política que volem que siguin moltes i cada vegada més, aquí a Olot anem fent compte
enrere. Però bé, segur que ens trobarem. En nom del meu grup municipal moltíssimes
gràcies i també tal com deia el Sr. García, ens coneixíem de vista però aquesta
aventura política ens ha donat l'oportunitat de conèixer-nos personalment i per tant tan
sols això val la pena.
Intervé el Sr. Alcalde. Doncs Sr. Lluís Riera, l’esperem aquí al ple del mes de juliol.
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I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les nou del vespre menys deu minuts, 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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