
 

Mod ACTS_DP06 1 

ACTA NÚM. 7 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 26 DE JULIOL DE 2018 

1a CONVOCATÒRIA 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 de juliol de 2018, a dos quarts de cinc de la 
tarda, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de 
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS 
(PdeCAT - DC), amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera 
convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria 
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC),  Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC), 
Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC), Maria del Mar Roca i Reixach 
(PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - 
DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Anna Barnadas i López (ERC), 
Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà 
i Pujol (ERC), Manel Mitjà i Batlle (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Mercè Traveria 
Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP),  
Raül Massanella Quiles (CUP), Xavier García Zabal (OeC).  
L’Alcalde disculpa l’assistència del Sr. Jaume Mir Bagó (PSC). 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
 

2.- PRESA DE POSSESSIÓ SR. LLUÍS RIERA CALLÍS 
 

L’Alcalde demana  al Sr. Riera que s’acosti. 
 

La Secretària manifesta que s’ha rebut la credencial de la Junta Electoral Central i el 
Sr. Riera ha complimentat tots els tràmits per prendre possessió del càrrec de regidor 
de l’Ajuntament d’Olot i falta només l’acte de jurament o promesa legal. 
 
L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Riera.  
 
Intervé el Sr. Riera. Prometo per imperatiu legal complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor, pel qual he estat elegit, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut com a norma institucional 
bàsica de Catalunya. Tanmateix, prometo, per principis ideològics, que estic sotmès 
únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes d’Olot, i que em comprometo a 
treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social dels Països 
Catalans; així com, i per expressió democràtica, anuncio que resto a disposició del 
poble de Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb les institucions, els moviments socials i les entitats civils, un estat 
català lliure, sobirà i independent. 
 
A continuació el Sr. Riera passa a ocupar el seu lloc com a regidor del grup municipal 
CUP.  
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Intervé l’Alcalde. Li desitjo que la seva estada en aquest Ajuntament sigui profitosa, 
que pugui aportar moltíssimes coses a la ciutat, i també personalment que se’n senti 
satisfet, perquè crec que tots els que estem aquí, i jo personalment també tinc una 
sensació que treballem per a la ciutat i que és realment plaent. Espero doncs que quan 
fem el balanç final, també n’estigui content, satisfet o orgullós, com jo me’n sento 
d’haver pogut servir els ciutadans des d’aquest Ajuntament. Molt benvingut, seguirem, 
vostè coneix perfectament la dinàmica del Ple i segur que de seguida hi estarà ben 
integrat. 
 

3.- DESPATX OFICIAL 
 
Intervé l’Alcalde. La primera cosa és donar el condol de la Corporació als familiars de 
la Sra. Rosa Maria Llandrich i Costa, que en el mandat passat formava part d'aquest 
plenari, que va morir. 
Si els hi sembla faríem arribar una felicitació tant al Sr. Gaspar Senís com al Sr. Antoni 
Fité, que han rebut recentment la Medalla de l’esport, i crec que està bé que els 
felicitem. 
També, tothom és coneixedor que el Sr. Albert Bramon ha estat nomenat Subdelegat 
del Govern a Girona. El Sr. Bramon, olotí, que havia estat també en aquesta 
Corporació té una tasca important, i com he anat manifestant, espero que la seva 
tasca sigui profitosa en general per tothom, i li demano també que ens ajudi a fer 
entendre a la gent de Madrid el procés que estem seguint al poble de Catalunya i la 
nostra voluntat de poder decidir lliurement el nostre futur, cosa que molts n’estem 
absolutament convençuts que hi tenim dret i per tant espero o li demano que ens ajudi 
a això. Com li demano que ens ajudi, que en aquests moments ja hem tingut diverses 
reunions i crec que està en aquesta línia, ens ajudi a solucionar diverses qüestions, 
contenciosos, projectes que tenim entre Olot i el govern de Madrid; entre ells un de 
molt important que és la variant d’Olot. 
També, tot i que no hi vaig anar de forma oficial, volia donar compte en aquest Ple que 
en una visita personal però amb significat polític, del meu viatge el dia 18 a Hamburg, 
a visitar el President Puigdemont. Tal com li vaig dir a ell amb l’únic objectiu d’abraçar-
lo, de donar-li ànims, d’agrair-li tot el que està fent pel país i crec que això val la pena 
que també en doni compte al Ple. Evidentment al dinar, perquè va ser anar a dinar a 
Hamburg i tornar,  vàrem parlar de moltes altres coses, de qüestions polítiques, de 
qüestions molt diverses però sí que volia que el Ple també se’n donés per assabentat. 
I per últim, com sempre, mentre no puguem deixar de fer-ho, demanar la llibertat per 
als Jordis, per a l’Oriol Junqueras, per a en Quim Forn –per molts anys Quim, avui que 
és el teu sant–, per a la Dolors Bassa, per a la Carme Forcadell, per a en Raül 
Romeva, per a en Josep Rull, per a en Jordi Turull, que estan injustament tancats a la 
presó. I també demana el retorn d'en Carles Puigdemont, d’en Lluís Puig, de la 
Meritxell Serret, de la Clara Ponsatí, i d’en Toni Comín. 
També el condol pel Sr. Joan del Pozo, que havia estat un treballador dels 
emblemàtics de la casa, que tots l’havíem conegut en mil facetes; segur que estem 
tots d’acord també en fer arribar el condol d’aquesta Corporació. 
 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 21 de juny :  

- de particulars :  30 
- d’entitats :  32 

 
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 3 de juliol, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. ALBERT 
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CIVIT, gerent de l’Incasòl per parlar del tema de la nau dels sants.  
 
- el dia 10 de juliol, va mantenir una reunió amb el recent nomenat Subdelegat del 
Govern, ALBERT BRAMON, amb el qual va tractar els temes de la Variant i de l’edifici 
de la Seguretat Social.  
 
-  el dia 16 de juliol, a la tarda, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió de 
treball amb el Sr. RICARD FONT, Secretari per a la Mobilitat, en la qual estaven 
convocats els tres alcaldes afectats per la variant : Olot, les Preses i la Vall d’en Bas.  
 
- el dia 19  de juliol,  es va desplaçar a Barcelona per mantenir tres entrevistes :   amb 
la Sra. ANNA MIQUEL, tècnica de la Direcció General d’Administració Local, amb la 
Sra. TERESA MEDINA, tècnica del departament d’Economia i Hisenda i amb l’Hble.Sr. 
DAMIÀ CALVET, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.   
 
- el dia 20 de juliol, es va desplaçar a Girona, per tenir una entrevista conjunta amb el 
Sr. ALBERT BRAMON, Subdelegat del Govern a Girona, amb la Sra. JOSEFINA 
PRESAS, Secretària de la Tresoreria de la Seguretat Social i amb el Sr. ANGEL 
PÉREZ, Director de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, pel tema de l’edifici de la 
Seguretat Social a Olot.  
 
- el dia 23 de juliol, va assistir a la presentació de  “L’estudi de la restauració a 
Catalunya. Hàbits de comportaments i tendències” que va anar a càrrec de la Sra. 
MUNTSA VILALTA, directora general de Comerç i que va tenir lloc a la seu de 
Dinàmig.  
 
- i finalment, avui dijous s’ha desplaçat a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. 
ADRIÀ COMELLA, Director de Catsalut.  
 
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període :  
 
- el dia 22 de juny, va participar de la celebració dels 20 anys del Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
-  el dia 25 de juny, va assistir a la Junta Directiva i a l’Assemblea General del clúster 
carni Innovacc que va tenir lloc a la Vall d’en Bas. L’Hble. Sra. Teresa Jordà, la nova 
Consellera s’Agricultura va ser present a l’inici de l’Assemblea.  
 
- el dia 26 de juny, va presidir la presentació del Pla de Biblioteques que es va celebrar 
al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 27 de juny va assistir a la reunió del Consell Directiu de l’AMI que aquesta 
vegada va tenir lloc a la població de Manlleu.  
 
- el dia 28 de juny, va assistir al matí,  al Patronat extraordinari de la Fundació de 
l’antic Hospital Sant Jaume que va tenir lloc a la sala Gussinyé i a la tarda, es va 
desplaçar a Vic per assistir al Patronat de la seva Universitat : Fundació  Balmes.   
 
- el dia 29 de juny es va desplaçar a Barcelona per assistir al Consell Rector de 
l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a la seu del departament de Territori i 
Sostenibilitat.  
 
- el dia 3 de juliol, a la tarda va assistir a la reunió del Patronat Kreas que va tenir lloc a 
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can Monsà i al vespre, va assistir a la roda de premsa i a la preestrena del documental 
“Utopia Iogurt” realitzat per  Anna Thomson Teixidor i David Baksh i la productora 
“Massa d’Or”, que varen tenir lloc als Cinemes Olot.   
 
-  el dia 6 de juliol, es va desplaçar fins al Volcà Sta. Margarita de Sta. Pau, on hi varen 
assistir, entre altres autoritats, l’Hble. Sr. Damià Calvet, Conseller de Política Territorial 
i Sostenibilitat i el Sr. Pere Vila, President de la Diputació de Girona i on es va fer la 
presentació pública de la compra del cràter.  I més tard, va acompanyar les autoritats i 
tècnics del Parc a la visita que va efectuar a la cinglera de Castellfollit de la Roca.  
 
- el dia 8 de juliol, diada de l’Aplec de la Sardana, va ser present a l’acte de tribut a la 
ciutat de Montblanc i seguidament, va participar de la Sardana final a la llum de les 
espelmes que va tenir lloc al recinte del Parc Nou.  
 
- el dia 9 de juliol al matí, va tenir dues reunions de seguiment d’obres, actualment en 
construcció : de la Plaça del Mig i del Firal. I concretament, en les del Firal, primer va 
tenir una reunió amb els tècnics, i després amb els membres del Jurat i grup impulsor 
de veïns. Varen acabar amb una visita “in situ” a les obres.   
I a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.  
 
-  el dia 15 de juliol va presenciar el Ball del Drac i del Pollastre, en el marc de les 
festes del barri del Carme.  
 
-  el dia 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme, va assistir a l’ofici solemne  
a l’església del Carme.  
 
- el dia 23 de juliol al matí, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster 
carni Innovacc i a la tarda, va assistir al Consell d’Administració de Ràdio Olot.   
 
- el dia 24 de juliol va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació de l’antic Hospital 
Sant Jaume que va tenir lloc a la biblioteca del mateix edifici i seguidament a la 
presentació del cartell de festes, efectuat aquest any pel reconegut fotògraf Pep Sau,  
que es va celebrar al pati de l’antic hospital. 
 
- i finalment ahir 25 de juliol, va assistir a la Missa en honor a Sant Jaume, que va tenir 
lloc a la capella de l’antic Hospital, a l’homenatge als treballadors que porten 25 anys 
al centre i als que aquest any es jubilen i a l’acte d’homenatge i reconeixement a les 
Germanes de la Comunitat Vedruna pel servei que durant 171 anys,  han prestat a la 
ciutat d’Olot.  
 
Intervé l’Alcalde. Hi ha moltes més visites, actes i reunions, de les que he donat 
compte en les diverses Juntes de Govern Local, que podran trobar a la documentació 
oficial, no sé si volen fer algun esment. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. També hi ha el Sr. Salvador 
Carrera, que va ser president de la Diputació de Girona durant molts anys, ens ha 
deixat i suposo que també seria interessant donar el condol a la família. 
I després també el comiat de les Germanes de l'Hospital, que les vàrem acomiadar 
ahir. 
 
Intervé l’Alcalde. Hi podem afegir això, és evident que el Sr. Salvador Carrera ha estat 
una persona significada i li farem arribar també el condol, que ja ho hem fet per la via 
habitual. 
I el tema de les Germanes, vostè també hi va participar ahir, dia de Sant Jaume, dia de 
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festa, feia 174 anys que la comunitat havia estat aquí, els vàrem fer jo crec que un bon 
comiat, i donar-los l’agraïment per la feina prestada a la nostra ciutat. No veig cap 
inconvenient en afegir-ho al despatx oficial. 
Tot i que el despatx oficial no hauria de ser el lloc de les intervencions. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només que en les visites hi ha 
una reunió de treball amb el Sr. Ricard Font, Secretari de Mobilitat, amb els tres 
alcaldes sobre el tema de la variant. I era per veure si ens pot ampliar els temes que 
es van tractar. 
 
Respon l’Alcalde. El Sr. Ricard Font, com tots saben ha deixat el seu càrrec de 
Secretari de Mobilitat de Govern i ha passat a ser president dels Ferrocarrils de 
Catalunya, però ell continua implicat en el tema de la variant. La reunió que vàrem 
feraren fer, n’he fet alguna altra, però  aquesta última que és de la crec que estem 
donant compte, és una reunió conjunta dels tres alcaldes: el de la Vall d’en Bas, Sr. 
Lluís Amat, l’Alcalde de les Preses, Sr. Pere Vila, i jo mateix més alguns tècnics, per 
veure l'estat del disseny del traçat entre la sortida d’Olot i la rotonda de les rodes; això 
està pràcticament tancat. La voluntat era poder-ho fer públic durant aquest mes de 
juliol. Hi va haver una petició de sí podíem esperar una mica més per anar-ho parlant 
directament amb els veïns, sobretot per part l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i no ens 
va semblar que hi hagués cap mena de problema. Hi va haver una nota de premsa, 
que això sí que vàrem demanar, que almenys ho expliquéssim, perquè anem dient el 
que passarà i llavors van passant els mesos i no surt res; una nota de premsa on hi ha 
el compromís que el mes d'octubre s'iniciaran els tràmits públics de declaració 
d'impacte, tots els tràmits que s'han de fer –que jo no els sé detallar exactament–, en 
relació amb aquest tram de la variant. La reunió va ser per parlar d'això. 
També afegir-hi que vaig anar un dia –també n’he donat compte, crec que aquest matí 
a la Junta de Govern– a parlar amb el senyor Damià Calvet al Parlament i també va 
ser amb motiu de parlar de la variant i d'altres temes, que ell també el dia que va estar 
a Olot al volcà de Santa Magdalena també ho va dir;  respecte a aquell calendari que 
el Govern de la Generalitat havia plantejat en el seu moment, i que el Conseller Rull 
havia plantejat en el seu moment, que són tràmits sobretot per la part de la Vall d'en 
Bas i les Preses, tràmits públics perquè ho puguem tenir aprovat el 2019. Quan veiem 
que això està aprovat o està molt avançat ja, i  veiem que sí que hi ha un consens que 
és necessari, licitació ja de les obres del que seria aquesta part d’Olot, que és el túnel, 
un túnel que tardarà bastant més temps a fer-se que les altres parts, i això és el que fa 
referència a la Generalitat, començar a construir el túnel, mentrestant s'acaben de fer 
tots els tràmits per una cosa que ja veiem ben orientada després d’haver passat els 
tràmits ambientals de les Preses - Vall d'en Bas, i en el moment que tinguem tot això 
fet, també es faci la licitació del tram les Preses - Vall d'en Bas, que evidentment hi ha 
d’estar molt menys temps de construcció que no pas el túnel d’Olot.  
Paral·lelament a això, ens queda el tema de la variant a Madrid. Vaig estar parlant 
amb el Sr. Albert Bramon perquè ens ajudés, hem tornat a demanar hora perquè han 
canviat els responsables a Madrid del Ministerio: el Secretari General 
d'Infraestructures, i el Director General de Carreteres han canviat, i esperem que a 
través del senyor Bramon ens donin hora aviat, i es reafirmin –no entendria una altra 
cosa– amb els compromisos que havíem arribat i que realment els compleixin. És a 
dir: encomanin a la Generalitat, o autoritzin o signin el conveni amb la Generalitat, que 
l’autoritza a fer els estudis d'impacte, ambientals i els estudis per acabar de definir el 
traçat d'aquest tram que li correspon a l'Estat, i que en aquest mateix conveni es 
comprometin a que quan es desenvolupin les obres, ells pagaran a mesura que es 
vagin fent  certificacions d'obra. Aquests eren els acords a què havíem arribat per a la 
variant, i per tant jo entenc que els hauríem de mantenir. Suposant que alguna una 
cosa d'aquestes s’endarrerís, mirarem quines alternatives hi ha. Jo espero que això 
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avanci i que realment estem arribant al moment en què puguem veure obres per la 
variant.  
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. També demanar 
el retorn dels exiliats, en aquest cas la Marta Rovira, l’Anna Gabriel i del raper 
Valtònyc. 
 
Respon l’Alcalde. Té tota la raó, evidentment ho afegirem a l’acta. 
 

4.- DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del  
2018LDEC001697 al  2018LDEC002049. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. He observat que hi ha la 
contractació d’un servei d’assessorament i consultoria en situació de conflicte entre 
treballadors de l'Ajuntament, i demanaria si ens poden donar una mica d’explicació, 
perquè d’entrada només veient aquest títol semblaria que el Departament de Recursos 
Humans de l’Ajuntament hauria de fer front a aquest tipus de problemàtica, saber quin 
cost tindrà aquesta contractació, i la motivació de perquè es va a una consultoria 
externa per problemes d’aquests tipus. 
 
Respon la Sra. Torras. Amb més detall si de cas el contestaria més endavant, però al 
que es refereix em sembla que és un decret que es va aprovar, que hi havia un 
conflicte de treballadors d’un departament de l’Ajuntament. Passa que de vegades 
aquests conflictes entre els treballadors, tampoc hi pot haver-hi part implicada dins de 
la mateixa organització, llavors també podrien prendre partit gent de la mateixa 
organització, i de vegades convé extrapolar-ho externament, que suposo que si en 
aquest cas es va fer, devia ser per això. En quant al cost d’aquest servei, en aquest 
moment no li puc donar, però li contestarem tan aviat com sigui possible. 
 

5.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 

6.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES 
 
Núm. de referència : X2018022942     
Núm. expedient: SG052018000007 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de la sentència número 186/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 
de Girona, referent al recurs ordinari 185/2017 A, que estima parcialment el recurs 
interposat pel Sr. Mohamed El Asrouti contra el Decret de l’Ajuntament d’Olot de data 
26 de maig de 2017 que desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret 
de 18 d’abril de 2017 que sancionava amb la revocació de la llicència de venda al 
mercat setmanal per la comissió d’infraccions molt greus. La sentència anul·la i deixa 
sense efecte aquest decret, i al seu lloc acorda imposar com a sanció la suspensió de 
l’autorització per vendre al mercat setmanal per un termini de tres mesos.    
 
Presenta la proposta l’Alcalde. La sentència és contrària al que havíem decidit 
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l'Ajuntament, es tracta d'un firaire del mercat dels dilluns que en el moment que se li va 
fer una inspecció no complia amb els requisits en quant a contractació del personal i 
material a la venda; aquí vàrem decidir que era prou greu com per expulsar-lo del 
mercat, i el jutge ens diu que no, que si el deixem fora durant tres mesos n’hi ha prou. 
Complirem estrictament la sentència, i demanem al firaire que compleixi les normes 
perquè sí que serem molt curosos amb dignificar el mercat perquè tothom compleixi 
totes les normes que s’han de complir. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Llegint la sentència 
nosaltres ho vàrem trobar desproporcionat perquè se li demanava expulsió del mercat 
per sempre i 17.000 euros, em sembla que era per vendre material falsificat.  
 
Respon l’Alcalde. El jutge ha estat d’acord amb vostè. Jo crec que no hi havia una 
sanció econòmica, però ara tampoc tenim la documentació. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. L’Ajuntament no li reclamàvem diners, en tot cas aquest senyor 
hi havia un dia que hi havia un tema de falsificació. 
 
Intervé la Secretària dient que els 17.000 euros no era ‘impost de la sanció, sinó que 
ell demanava una indemnització de 17.000 euros. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Per tant no era un tema de sanció, entenc pel que diu la 
Secretària que devia demanar una indemnització pels mesos que no havia estat al 
mercat. 
 
Intervé l’Alcalde. La voluntat és continuar dignificar el mercat del dilluns, intentant que 
tothom compleixi les normes, i que siguin iguals per a tothom.  
Amb aquest senyor jo hi he parlat, i ell em va donar explicacions, i és una persona 
amable, amb qui pots parlar tranquil·lament, ara, ell reconeix que estava en una 
situació falsa. Nosaltres seguint els nostres raonaments vàrem aplicar aquesta sanció, 
el jutge ens diu que la sanció és elevada, doncs farem menys però sí amb 
l’advertència que amb reincidència tornem a anar allà mateix. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.2. - DONAR COMPTE D'ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
RELACIÓ A L'ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL 

PROGRAMA D'INVERSIONS SERVEI D'AIGUA 2009-2029 
 
Núm. de referència : X2018021273     
Núm. expedient: CC012018000353 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE  dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a 
l’estat d’execució i propostes d’inclusió d’obres en el programa d’inversions del servei 
d’aigua (2009-2029), segons: 
 
-Junta de Govern Local del dia 16 de març de 2017: 
 
a) millora xarxa cra. Santa Coloma. Tram C/Perú-Múrgula 
b) millora xarxa carrer Serra Ginesta 
c) substitució d’un tram de la xarxa del carrer Semlers.  
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d) millora xarxa cra. Santa Coloma. Tram C/Múrgula –carreterade la Deu 
e) millora de l’equip de cloració Batet 1. 
-Junta de Govern Local del dia 8 de juny de 2017: 
 
a) millora xarxa carrer Serra Ginesta. Tram C/ Clivillers – plaça Major. 
b) xarxa afectada pel pla de conservació i paviments 2017. 
c) xarxa afectada per millores del pla d’asfalts 2017. 
d) subministrament aigua sanitària a Sant Francesc.  
 
-Junta de  Govern Local del dia 10 d’agost de 2017: 
 
a) millora xarxa passeig Miquel Blay 
b) xarxa afectada pel pla de conservació de paviments 2017-ampliació de xarxa del 
carrer  
   Bolós.  
c) reposició de la bomba de reserva del pou1 del Parc Nou.  
 
-Junta de Govern Local del dia 19 d’abril de 2018: 
 
a) millora xarxa ronda Montolivet connexió de dos finals de línia al carrer Geranis. 
b) millora de la xarxa de Batet, en el tram des del trencant de la Pomareda fins a Can 
Pelat i  
    la instal·lació de dues reductores de pressió davant La Canova i el brancal de Cal  
    Marxant.  
c) Reposició de la bomba de reserva del pou 4 del Parc Nou.  
 

 
-Junta de Govern Local del dia 5 de juliol de 2018: 
 
a) construcció d’un nou dipòsit de la zona baixa Fase 1 
b) millora del control dels cabals subministrats en alta a la zona de Batet (part no 
     subvencionada) 
c) instal·lació d’un hidrant d’incendis al passatge Honorat Vilamanya. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Aquí s’hi inclou tot el tema del nou dipòsit de la zona de 
Batet, i a més totes aquelles obres que ja estan pactades i que s’han anat fent tot 
aquest temps, a més de les obres de manteniment, les obres aquestes d’inversió que 
estan pactades en el plec de clàusules i encara tenim tot un marge per continuar fent 
inversions tan grosses com per exemple aquest dipòsit o la nova estació de captació 
d’aigües, que crec que també és molt important per a la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres el que 
sol·licitaríem és que els tècnics de SOREA poguessin fer una trobada amb els regidors 
de l'Ajuntament, bàsicament per informar quin és el seu pla de manteniment sobre les 
canonades i sobre la xarxa de distribució, perquè ens consta que està bastant 
deteriorat i veiem que en aquest informe de manteniment o de reinversió no hi és, i per 
tant ens preocupa bastant. 
Nosaltres ja saben que segurament tindríem una aposta per una remunicipalització, 
però també som conscients que el 2029 ens queda una mica lluny i que difícilment 
estarem en aquest Ple, i per tant el que sí que voldríem és sobretot saber quin és el 
pla d’aquesta empresa en quant al  manteniment de la xarxa. 
 
Respon l’Alcalde. Farem la reunió, però de totes maneres jo crec que són els tècnics 
municipals els qui continuen portant una mica la dinàmica de tot això. Que consti que 
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en aquests moments el que necessitàvem sobretot era aquest nou dipòsit i no tenim, 
en aquests moments, una gran quantitat d’avaries que ens faci patir molt. Però farem 
la reunió i demanarem a la gent de SOREA que vingui i que ens doni explicacions, junt 
amb els tècnics municipals que són els que porten tot això. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.3. - INFORME DE MOROSITAT, SEGON TRIMESTRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018022486     
Núm. expedient: TR032018000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE 2018. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 
 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015 en establir el càlcul del període mig de 
pagament, esmenta que s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals 
transcorreguts des dels 30 dies posteriors a la data d’entrada de la factura en el 
registre administratiu, segons consti en el registre comptable de factures o sistema 
equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons 
correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. 
 
Aquest informe és referit al segon trimestre natural de 2018, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
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entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 1T 2018 2T 2018 

PAGAMENTS   

PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data registre 
doc.) 

34.01 31.17 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 3.317.788,5
9 

3.673.129,0
4 

PENDENTS   
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 21.49 18.57 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

1.234.301,3
9 

1.086.692.- 

   

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

 1T 2018 2T 2018 

PAGAMENTS   

PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data registre 
doc.) 

31.76 38.13 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 127.968,62 84.370,16 
PENDENTS   
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 19.50 14.74 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

40.174,49 36.543,21 

   

 
IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 

 1T 2018 2T 2018 

PAGAMENTS   

PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data registre 
doc.) 

30.45 40.03 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 105.782,12 108.727,72 
PENDENTS   
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 20.25 41.71 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

33.625,71 36.787,59 

   

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 

 1T 2018 2T 2018 

PAGAMENTS   

PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data registre 
doc,) 

30.94 33.63 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 257.026,51 228.078,52 
PENDENTS   
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 19.29 21.41 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

58.651,78 64.982,79 

 
DINAMIG 

 1T 2018 2T 2018 

PAGAMENTS   

PERÍODE MIG PAGAMENT (des de data registre 
doc.) 

36.20 35.51 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 419.655,35 151.230,98 
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PENDENTS   
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 31.02 47.20 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

82.004.35 27.954,77 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment.” 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Continuem pagant tal com des de Madrid manen, en el 
segon trimestre paguem a 31,17 dies, a l’IMELO a 38,13, a l’IMEJO a 40, a l’Institut 
Municipal de Cultura a 33,63 dies, a Dinàmig a 35,51; tots dintre els paràmetres que 
ens marca la llei, i en conjunt encara més.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només preguntar que en el cas 
de l’IMEJO en el trimestre anterior eren 30 dies i ha passat a 40, això és un increment 
de més del 30 %, pot ser que hi hagi una circumstància que expliqui aquesta variació 
en el trimestre, o si és que es donen altres circumstàncies d’aquest increment en el 
termini de pagament. 
 
Respon l’Alcalde. No ho sabem, haurem de preguntar-ho i li farem arribar la 
informació. No hi ha cap cosa que hagi sonat com una alarma. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. La nostra 
intervenció és en la mateixa línia, també veiem que hi ha altres dos organismes que 
també augmenta el període mig de pagament.  
 
Respon l’Alcalde. El que no sé si han mirat, en els darrers quatre anys, quina ha estat 
la línia i suposo que d’un trimestre a l’altre pot pujar una mica o pot baixar una mica. 
Però estem pagant bé i en comparació amb el que paguen les administracions, jo diria 
que molt bé. Però ho buscarem i intentarem donar-hi, si és que hi ha alguna explicació.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.1. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP 
 
Núm. de referència : X2018021578     
Núm. expedient: SG012018000015 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 20 de juliol de 2018, sobre la composició i 
portaveus del grup municipal CUP, que estableix: 
 
Primer.- El grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – PA) 
quedarà compost de la següent manera:  
 
Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS  
Sr. RAÜL MASSANELLA QUILES  
Sr. LLUÍS RIERA CALLÍS  
 
Segon.- Els portaveus del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(CUP – PA) seran:  
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Portaveu: Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS  
Portaveu suplent: Sr. RAÜL MASSANELLA QUILES 
 
L’Alcalde presenta conjuntament tots els punts del cartipàs, explicant que és deuen a 
la reorganització per la renúncia de la Sra. Mireia Tresserras i la incorporació del Sr. 
Lluís Callís.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.2. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 
Núm. de referència : X2018022957     
Núm. expedient: SG012018000016 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent 
acords:  
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de 20 de juliol de 2018, que estableix que la 
Comissió Informativa quedarà formada pels següents regidors:  
 
-  Presidència: Sr. Estanis Vayreda Puigvert (PdeCAT - DC)  
-  Vocals:  

- Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT – DC) 
- Sr. Josep Gelis i Guix (PdeCAT – DC) 
- Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC) 
- Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT – DC) 
- Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
- Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
- Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
- Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
7.3. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 

COMPTES 
 
Núm. de referència : X2018022965     
Núm. expedient: SG012018000017 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 20 de juliol de 2018 que estableix que la 
Comissió Especial de Comptes quedarà formada pels següents regidors:  
 
- Sra. Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT - DC) - Presidenta  
- Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC)  
- Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT – DC)  
- Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT – DC)  
- Sr. Lluís Juncà i Pujol (ERC)  
- Sr. Jaume Mir Bagó (PSC)  
- Sr. Lluís Riera Callís (CUP)  
- Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.4. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA GENERAL DE 
L'IMEJO 

 
Núm. de referència : X2018022989     
Núm. expedient: SG012018000018 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de 23 de juliol de 2018 que estableix que la Junta 
General de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO) quedarà formada 
pels següents regidors: 
 
Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) - President 
Sra. Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC) 
Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC) 

 
Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT – DC) 
Sr. Josep Quintana Caralt (ERC) 
Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
Sra. Anna Descals Tresserras (CUP) 
Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.5. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL 
CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA (CASG) 

 
Núm. de referència : X2018023034     
Núm. expedient: SG012018000019 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 23 de juliol de 2018, que estableix que la 
Junta General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, CASG, estarà formada pels 
següents regidors: 
 
Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC) 
Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) 
Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC) 
Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
Sra. Mercè Traveria Costa (PSC) 
Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 
Sr. Xavier García Zabal (OeC) 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.6. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL 
CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA SIGMA 

 
Núm. de referència : X2018023035     
Núm. expedient: SG012018000020 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 23 de juliol de 2018 que estableix que la 
Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, estarà formada 
pels següents regidors:  
 
Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC)  
Sr. Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC)  
Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - DC)  
Sra. Anna Barnadas i López (ERC)  
Sr. Josep Guix Feixas (PSC)  
Sr. Lluís Riera Callís (CUP)  
Sr. Xavier García Zabal (OeC)  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.7. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 
DE L'EMPRESA MUNICIPAL GUOSA 

 
Núm. de referència : X2018023039     
Núm. expedient: SG012018000021 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 23 de juliol de 2018 que estableix que el 
Consell d’Administració de l’empresa municipal GUOSA estarà compost per: 
 

President: Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (PdeCAT - DC) 
Vicepresident: Sr. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC) 
Secretari no conseller: Sr. Josep Coromina Vilarrasa 
Vocals:  Sr. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - DC) 

   Sr. Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC) 
  Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 

  Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
  Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 
  Sr. Xavier García Zabal (OeC)  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

8.1. - APROVAR L'INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ORGANISMES AUTÒNOMS PER A 

L'ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2018022425     
Núm. expedient: RH132018000092 
 
Vist que l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018 estableix: 

 Que en l’any 2018 les retribucions del personal del servei públic no podrà 
experimentar un increment global superior al 1,5 per cent respecte a les vigents 
a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de 
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la comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat 
del mateix. 

 Si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants a 2017 
aconseguís o superés el 3,1 per cent s’afegiria, amb efectes de l’1 de juliol de 
2018, un altre 0,25 per cent d’increment salarial. L’aplicació d’aquest increment 
addicional s’aprovarà mitjançant Acord del Consell de Ministres. 

 
Vist l’acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2018 en qual s’ha aprovat 
l’increment del 0,25 per cent addicional en les retribucions del personal al servei del 
sector públic amb l’objectiu que es pugui fer efectiu de manera imminent, atès que es 
donen tots els requisits exigits per la Llei 6/2018, de 3 de juliol. 
 
Atesa la Resolució de 17 de juliol de 2018, conjunta de la Secretaria d’Estat de 
Pressupostos i Despeses i la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la qual es 
dicten instruccions sobre el pagament al personal del Sector Públic Estatal dels 
endarreriments corresponents a l’increment de l’1,5 per cent i al increment addicional 
del 0,25 per cent previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per al 2018. 
 
L’increment retributiu s’aplicarà al sou, triennis i pagues extraordinàries que 
corresponguin al grup o subgrup en què estigui classificat el lloc de treball i el 
complement de destí corresponent al nivell del lloc de treball que s’ocupi amb els 
imports establerts a la Llei 6/2018, de 3 de juliol. 
En quant al complement específic, altres complements, nocturnitats, perllongació de 
jornada, complement per càrrec, productivitat i gratificacions s’aplicarà l’1,5 per cent 
més el 0,25 per cent addicional. 
 
Atès que hi ha diversos empleats que perceben complements personals i transitoris, 
se’ls s’aplicarà allò establert a la Disposició transitòria segona de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aplicar l’increment retributiu establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, pel que fa 
al sou, triennis, pagues extraordinàries i complement de destí del personal funcionari, 
del personal laboral i del personal eventual de la Corporació (Ajuntament i Organismes 
autònoms). 
 
Segon.- Aplicar un increment retributiu de l’1,5 per cent més el 0,25 per cent addicional 
pel que fa al complement específic, altres complements, nocturnitats, perllongació de 
jornada, complement per càrrec, productivitat i gratificacions del personal funcionari, 
del personal laboral i del personal eventual de la Corporació (Ajuntament i Organismes 
autònoms). 
 
Tercer.- Aplicar un increment de l’1,5 per cent més el 0,25 per cent addicional a les 
retribucions dels 2 membres del Consistori que exerceixen el càrrec amb dedicació 
parcial: el Regidor delegat de Benestar Social, Drets civils,  Cultura i Educació i el 
Regidor delegat de Serveis Urbans, Espai públic i Infraestructures i Obra pública 
 
Quart.- L’increment retributiu de l’1,5 per cent té efectes d’1 de gener de 2018 i es farà 
efectiu a la nòmina de juliol de 2018. Els endarreriments corresponents als mesos de 
gener a juny es faran efectius a la nòmina del mes de setembre de 2018. 
 
Cinquè.- L’increment retributiu del 0,25 per cent addicional té efectes d’1 de juliol de 
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2018 i es farà efectiu a la nòmina de setembre de 2018. Els endarreriments 
corresponents als mesos de juliol i agost es faran efectius a la nòmina de setembre de 
2018. 
 
Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. D’acord amb l’article 18.2 de la Llei 
6/2018 del dia 3 de juliol, dels Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, 
portem a aprovació aplicar un increment retributiu de l’1,5 % més un 0,25 % addicional 
al personal funcionari, laboral i eventual de la Corporació, Ajuntament i organismes 
autònoms. També aplicaríem aquest increment a les retribucions dels dos membres 
del Consistori que exerceixen el càrrec amb dedicació parcial. L’increment retributiu 
del 1,5 % té efectes des del dia 1 de gener de 2018 i es farà efectiu a la nòmina de 
juliol. Els endarreriments corresponents als mesos de gener a juny es faran efectius a 
la nòmina del mes de setembre. L’increment retributiu del 0,25 % addicional té efectes 
des de l’1 de juliol de 2018 i es farà efectiu a la nòmina de setembre, els 
endarreriments corresponents als mesos de juliol i agost també es faran efectius en 
aquesta nòmina del mes de setembre.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Sé que no es pot fer 
absolutament res perquè això va marcat per la normativa estatal, però sí que volia 
deixar constància d’algun aspecte. 
Un és que l’IPC del mes de juny a Catalunya està en l’1,3 % gairebé ja s’ha menjat tot 
l’increment retributiu. Dos, deixar constància que els salaris des de l’inici de la crisis 
han patit un endarreriment molt fort, entre ells també els dels treballadors públics, que 
no s’han recuperat, i ja sé que és de caràcter general, però tot això també ens acaba 
afectant als municipis, des del Govern central caldria mirar de renegociar amb 
Brussel·les altres maneres de tractar el dèficit públic que tenim i compaginar-lo 
segurament amb increments d'impostos, que permeti increments de salaris i altres 
aspectes d'inversions, d’una manera més important. Els impostos de societats que a 
casa nostra i a nivell de l'Estat és d'una pressió fiscal de les més baixes de tot Europa 
tan sols ho incrementessin el 15 %, suposaria 4.500 milions més d’ingressos, un major 
impost a les entitats bancàries que hem rescatat amb un esforç per part de tots els 
ciutadans que no recuperarem de cap manera. I tenim un exemple d'un país que ha 
tingut un comportament diferent de la majoria i inclòs nosaltres, que és Portugal, que 
ha permès tenir una política de no retallades com hem fet i encara estem tenint a casa 
nostra.  
I aquí hi afegiria que tenim pendent encara a l'Ajuntament d'Olot i això afectaria els 
salaris, el tema de la descripció i valoració de llocs de treball, que s’ha endarrerit, 
hauria d'estar acabat però no hi és encara, i que això d'alguna manera també afectaria 
els salaris, o bé no podrien fer aquests increments previstos per modificacions que 
segurament sortiran, i per tant tindríem tot un problema.  
És davant de tot això i ja sé que és una mica per que em puc permetre el luxe 
d'abstenir-me. Si de mi depengués l’aprovació d’aquest increment votaria a favor, però 
una mica per tot el que he explicat em sembla que no em ve de gust donar suport a 
aquests tipus de polítiques. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
2 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC). 
 

9.1. - SUSPENDRE TEMPORALMENT DIVERSOS ACORDS DE LA MESA 
GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Intervé l’Alcalde. El punt número 8 el deixem sobre la taula. Té a veure que amb 
l’aprovació  de la Llei d’acompanyament dels pressupostos de l’Estat, afecta els acords 
a què havíem arribat amb els treballadors. En aquests moments la Cap de Recursos 
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Humans està de vacances i tots els esforços que han estat fent per aclarir exactament 
en quins punts podia afectar i en quins no; hi havia la possibilitat de suspendre 
temporalment com ara ja havíem apuntat, o deixar-lo sobre la taula, i esperem que el 
mes d’agost ho puguem tractar, però de moment ho deixaríem sobre la taula per més 
endavant.   
 
El Ple acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.  
 

10.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA SEGONA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL D’OLOT DE VENDA 

NO SEDENTARIA (MERCAT DE MARXANTS). 
 
Núm. de referència : X2018023179     
Núm. expedient: SG032018000004 
 
I.- L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 20 de juny de 2013, va aprovar el 
Reglament del mercat municipal d’Olot de venda no sedentària (mercat de marxants), 
que fou publicat al BOP de Girona, núm. 171, de 5 de setembre de 2013.  
 
Aquest reglament va ser modificat pel mateix ple, en sessió de 19 de maig de 2016 
(BOP núm. 146, de 2 d’agost de 2016), per adaptar-lo al Decret 162/2015, de 14 de 
juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants, mitjançant el qual la Generalitat 
de Catalunya transposava la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 
 
Finalment és remarcable assenyalar la incidència que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 
de comerç, serveis i fires, té en els mercats de venda no sedentària (mercat de 
marxants) que es realitzen a Catalunya. 
 
II.- Les obres de realització del “Projecte de remodelació del Firal-passeig de l’escultor 
Miquel Blay”, que és l’espai físic on es realitza la part del mercat setmanal destinada a 
la venda de productes alimentaris en general i, en especial, a les parades de venda de 
fruita i verdures, així com de productes de consum de proximitat (productors 
venedors), han obligat a realitzar canvis en el mercat setmanal. 
 
En primer lloc, s’han hagut de redistribuir les parades per adaptar-les al nou Firal i, 
d’altra, s’ha vist la necessitat d’adaptar el Reglament a les circumstàncies derivades 
del nou espai. D’un i altre fet se n’ha donat compte a la Comissió del Mercat Setmanal, 
en la reunió del dia 18 de juny de 2018 i també se n’ha informat a tots els marxants 
afectats en reunions a celebrades els dies 9 i 16 de juliol d’enguany. 
 
D’altra banda, la  refosa en un únic text del Reglament original i de les seves posteriors 
modificacions respon a una voluntat de l’Ajuntament d’Olot de respectar els principis 
de simplicitat, claredat i transparència que han de regir les actuacions de les 
administracions públiques 
 
III.- Considerant les competències atorgades als municipis en matèria d’ordenació de 
la via pública i de fires, mercats i comerç no sedentari, als articles 25 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del 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. 
 
IV.- 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 
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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 SG0320180000xx i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple, proposa l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions del Reglament del mercat municipal 
d’Olot de venda no sedentària (mercat de marxants), que a continuació es detallen: 
 
A.- Modificar l’article 9 , que quedarà amb el següent redactat:  
 
ARTICLE 9. TIPOLOGIA PARADES D’ALIMENTACIÓ I PLANTER 
 

Les parades d’alimentació i planter no podran col·locar tendals, carpes o marquesines 
que puguin obstaculitzar el pas o dificultar la visibilitat del passadissos: hauran d’estar 
col·locats pel darrere del punt de venda. Podran disposar de tendals i/o para-sols per 
protegir-se del sol i la pluja, però en cap cas les seves estructures podran sobrepassar 
el taulell de la parada. 
 
L’Ajuntament donarà una gama específica de colors i una tipologia de teixit que els 
marxants hauran d’utilitzar per a la seva coberta, prèvia validació de l’Ajuntament. 
Paral·lelament amb l’objectiu de millorar la imatge de les parades i ocultar les caixes 
de mercaderies, totes les parades estaran obligades a posar un faldó de la mateixa 
gama de colors que la coberta. 
 
També i amb l’objectiu d’evitar el deteriorament del terra del Firal, totes les parades 
estaran obligades a posar una protecció al terra que subministrà per primera vegada 
l’Ajuntament. En cas de pèrdua o deteriorament d’aquesta protecció, la seva reposició 
anirà a càrrec del marxant 
 
B.- Incorporar a l’antic article 16 que es renumera com a article 17 els següent 
paràgraf: 
 
ARTICLE 17. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ  
 
(...) 
 
El procediment de transmissió de les autoritzacions i les seves causes han d’adequar-
se a les previsions de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i els 
reglaments que la desenvolupin; així com el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda 
no sedentària en mercats de marxants. 
 
C.- Incorporar a l’antic article 18 que es renumera com a article 19 el següents dos 
paràgrafs: 
 
ARTICLE 19. EXERCICI DE LA VENDA 
 
(...) 
 
En el cas de les parades d’alimentació i planter, l’Ajuntament els facilitarà el/s 
contenidors de residus orgànics necessaris  amb el número de matrícula de la parada i 
un tag amb l’objectiu de verificar la generació i la selecció de residus. No es poden 
deixar restes orgàniques fora dels contenidors assignats. Tampoc es poden utilitzar els 
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contenidors de recollida ordinària situats a la via pública per ús dels veïns, per deixar-
hi els residus generats durant el mercat. 
 
Paral·lelament i per a la separació d’envasos i rebuig, l’Ajuntament habilitarà quatre 
punts de recollida d’aquestes fraccions de residus. Les caixes s’hauran de deixar 
apilades darrere de cada parada segons el tipus de material: una pila de fusta, una de 
plàstic i una de cartró. L’espai ha de quedar net i escombrat a la finalització del mercat. 
 
D.- Suprimir el tercer paràgraf de l’antic article 19 que es renumera com a article 20 i 
que quedarà amb el següent redactat:  
 
ARTICLE 20. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES 
 
El muntatge s’ha de dur a terme com a màxim 3 hores abans de l’inici de la venda i el 
desmuntatge ha de finalitzar obligatòriament a les 15 hores, i no pot començar abans 
de les 14 hores. 
 
Només dins d’aquestes franges horàries els vehicles dels comerciants poden tenir 
accés al mercat per carregar i descarregar, operacions que cal fer amb la màxima 
celeritat possible. 
 
E.- Incorporar a l’antic article 20 que es renumera com a article 21 el següent paràgraf: 
 
ARTICLE 21. VEHICLES AUTORITZATS 
 
(...) 
 
En el cas de l’espai de mercat del passeig d’en Blay, es prohibeix específicament la 
circulació de camions pel mig del passeig, així com estacionar el vehicle darrere les 
parades durant el mercat. L’emmagatzematge dels productes es farà prioritàriament a 
sota la parada i, si és necessari per falta de lloc, al darrere. Tots els marxants hauran 
de descarregar el gènere i un cop finalitzat el muntatge, aparcar el vehicle fora de 
l’espai del mercat. 
 
F.- Renumerar els supòsit de faltes lleus de l’apartat b) de l’antic article 28 que es 
renumera com a article 29 i que quedarà amb el següent redactat:  
 
ARTICLE 29. TIPUS D’INFRACCIONS 
 
(...) 
 
b) Tenen consideració d’infraccions lleus: 

1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes i el 
contrari als bons costums i a les normes de convivència dins el recinte del 
mercat. 

2. Fumar en les parades destinades a la venda de productes alimentaris. 
3. No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada. 
4. La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes 

excedents de l’activitat. 
5. L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i l’exposició de 

mercaderies fora del lloc assignat. 
6. Subjectar elements de la parada a l’arbrat, faroles o mobiliari públic. 
7. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació. 
8. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 
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9. No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents de 
l’autoritat que la requereixin. 

10. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic. 
11. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquest Reglament 

que no tinguin el caràcter de greus o molt greus. 
 
G.- Renumerar i incloure nous supòsits de faltes greus a l’apartat c) de l’antic article 28 
que es renumera com a article 29 i que quedarà amb el següent redactat:  
 
ARTICLE 29. TIPUS D’INFRACCIONS 
 
(...) 
 
c) Tenen consideració d’infraccions greus: 

1. La reincidència d’infraccions lleus en el període d’un any. Es considera que hi 
ha reincidència quan es comet, en el termini d’un any, dues o més infraccions, 
quan així és declari per infracció ferma. 

2. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les 
parades o dificultar l’accés habitual dels vehicles.  

3. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la 
venda com un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 

4. No utilitzar o utilitzar incorrectament els contenidors assignats als marxants per 
a recollida de residus generats durant el mercat. 

5. Utilizar els contenidors de la via pública destinats a l’ús general del veïns, per 
deixar-hi els residus generats durant el mercat. 

6. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 
7. Encendre fogueres o fer foc per qualsevol mitja que pugui comportar un risc per 

a les persones o els béns. 
8. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que 

pugui requerir el personal autoritzat amb vista al compliment de les funcions 
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d’aquesta 
ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta. 

9. La manca de respecte o consideració cap als clients, altres venedors, 
assentador municipal o altres funcionaris que prestin serveis en el mercat. 

10. La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon 
funcionament del mercat, doni el personal del mercat.  

11. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.  
12. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre 

parades laterals. 
13. La manca de condicions higienicosanitàries dels llocs de venda, dels 

manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i 
aliments posats a disposició del consumidor; també la utilització de paletes i/o 
caixes per a la venda de productes. 

14. La venda de productes no inclosos en l’autorització corresponent.  
15. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de la parada sense 

autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions 
d’aquesta. 

16. No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i els comprovants de 
compra dels productes que es posen a la venda. 

17. Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i 
alimentària. 

18. La música o qualsevol mena de difusió de sons per megafonia, a excepció de 
les parades específicament destinades a la venda d’articles o complements 
musicals, sempre que no s’excedeixin els decibels permesos. 
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19. La connivència amb la venda il·legal. 
20. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat o pel mig del Firal. 
21. Estacionar el vehicle a l’espai del mercat del Firal durant la realització el 

mercat. 
22. El canvi d’emplaçament sense autorització.  
23. La manca de respecte o consideració cap als clients, altres venedors, 

assentador municipal  
24. No posar la protecció del terra per tal de mantenir net l’espai de la seva parada. 
25. No utilitzar el material indicat per a la coberta de les parades i no fer servir el 

faldó homologat per l’Ajuntament. 
 
H.- Incorporar una disposició final segona amb el següent redactat: 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.-  La normativa de referència d’aquest Reglament és la 
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i els futurs reglaments que la 
desenvolupin; així com el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercats de marxants.  
 
En tot allò no previst en aquest Reglament s’estarà al règim normatiu establert a la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
En relació al procediment s’estarà al que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic; i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment dels administracions públiques de Catalunya. 
 
Les referències a la diferent normativa estatal i autonòmica que apareix en Reglament 
també s’entén feta a la normativa que la substitueixi. 
 
I.- Incorporar una disposició final tercera amb el següent redactat: 
 
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA.- Aquest text refós integra el Reglament del mercat 
municipal d’Olot de venda no sedentària (mercat de marxants), aprovat pel ple en 
sessió de 20 de juny de 2013 (BOP núm. 171, de 5 de setembre de 2013; la primera 
modificació del Reglament, aprovada pel ple en sessió de 19 de maig de 2016 (BOP 
núm. 146, de 2 d’agost de 2016; i la segona modificació, aprovada pel ple en sessió de 
26 de juliol de 2018.  
 
J.- Modificar l’Annex 1 “Mapa de delimitació del mercat municipal de venda no 
sedentària”, per adaptar-lo a la remodelació del passeig de Blay. 
 
K.- Renumerar els antics articles 9 a 32 del Reglament que passen a ser els articles 10 
a 33, respectivament i la antiga disposició final segona que passa a ser la quarta. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació del Reglament del mercat municipal d’Olot de venda no sedentària, 
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 
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esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar la modificació del Reglament del 
mercat municipal d’Olot de venda no sedentària 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. 
 
Cinquè.- La publicació assenyalada en l’acord anterior es realitzarà en un text refós 
que integrarà el Reglament del mercat municipal d’Olot de venda no sedentària 
(mercat de marxants), aprovat pel ple en sessió de 20 de juny de 2013 (BOP núm. 
171, de 5 de setembre de 2013; la primera modificació del Reglament, aprovada pel 
ple en sessió de 19 de maig de 2016 (BOP núm. 146, de 2 d’agost de 2016; i aquesta 
segona modificació. 
 
Presenta la proposta el Sr. Estanis Vayreda. Com diu el títol de l’acord seria aprovar 
els canvis en aquest reglament municipal que regula el mercat dels dilluns. Els canvis 
afecten només la fruita, verdura i planter, per tant no introduïm canvis en el mercat de 
roba. Aquests canvis són la fórmula o el camí d’un objectiu que és més ambiciós, que 
és el de consolidar o caminar cap a un mercat que sigui un dels millors que hi hagi al 
país. De fet ja en aquests moments tenim un bon mercat, sobretot perquè tenim un 
percentatge de productors important i de paradistes que porten producte ecològic i que 
ja el fa molt atractiu, però ens semblava que el trasllat del mercat al nou Firal també 
ens obligava, tant a l'Ajuntament com als mateixos marxants, a introduir canvis i 
intentar ordenar-lo una mica més. Estem parlant d’un total de 50 parades de fruita,  
verdura i planter.  
- El primer no és un canvi, sinó que és una ratificació d'una decisió es va prendre 

durant el procés participatiu del Firal, que és mantenir el mercat a la zona del Firal i 
el Firal petit. Saben que en algun moment es va plantejar des d’algun sector l'opció 
de canviar d'espai, però a tots ens sembla que és bo que el mercat es mantingui al 
Firal tant per als paradistes com per a tot el centre de la ciutat. 

- Un segon canvi és que amb la nova ubicació, segons la tipologia dels paradistes i 
segons el  producte i segons quines tècniques tenen, també hem fet una distribució 
diferent; al final  aquesta ubicació ens permet donar més protagonisme als 
productors i els paradistes amb  producte ecològic i de proximitat, que estaran a la 
part central.  

- Un tercer canvi és caminar cap a la peatonalització, el reglament deixa clar també 
que no hi podrà haver cap camió durant el transcurs de la venda del mercat, 
excepte els camions botiga, que són els que ubicarem a la zona del Firal petit que 
és l'espai on el terra permet aquest tipus de vehicles. Volem aprofitar una mica 
aquest canvi per facilitar l'accés a peu dels compradors, netejar una mica tot el 
Firal de camions i vehicles i per tant, en aquest sentit també facilitarem aparcament 
reservat als paradistes de la zona del Cementiri i del Morrot.  

- També volem apostar per un mercat verd, per això donarem a cada un dels firaires 
un contenidor de recollida de fracció orgànica, on posarem una matrícula on hi 
haurà un xip i per tant sabrem com va el reciclatge en cada una de les parades i 
treballarem mica en mica per anar reduint les bosses de plàstic, que no les podem 
prohibir, però en tot cas intentarem anar consensuant amb tots els paradistes la 
substitució d'aquestes bosses de plàstic; i mantindrem els ajuts que ja fem de 
suport per millorar la neteja i el reciclatge.  

- Un altre canvi és intentar potenciar l’atractivitat del mercat, amb això volem dir 
introduir novetats en les parades, i aquí fem tres canvis, que els tendals que tenen 
i les parades que tenen els paradistes no sobresurtin del mostrador de venda; és a 
dir, intentar que deixin tots els espais per als compradors lliure,i per tant treure les 
carpes i els ferros que podem trobar en aquests moments, i també plantejar hem 



 

Mod ACTS_DP06 23 

plantejat un tipus de teixit comú i una gamma de colors semblant per a les diferents 
parades. Introduïm també un faldó a totes les parades, també amb una gamma 
cromàtica semblant, que ens ha de permetre millorar la presentació del producte i 
també amagar i dissimular una mica més les caixes. 

- I finalment una protecció per al terra del Firal només per a la zona de venda dels 
paradistes, de l'espai de treball que tenen els marxants, amb un paviment de 
plàstic, que hem estat provant i ha donat bon resultat.  

Tots aquests canvis i inversions que plantegem, les faran els paradistes i a partir de 
setembre o octubre l'Ajuntament traurem una línia de subvenció per ajudar a finançar 
aquestes inversions. En total estem parlant d’una inversió d'uns 35.000 euros, dels 
quals 10.000 venen de la Direcció General de Comerç.  
Recordar també que aquests canvis els hem explicat un per un a tots els 50 
paradistes, que la recepció ha estat molt positiva i que per tant tenim un consens dels 
paradistes que també és molt important. I només recordar, que ho deia també l’Alcalde 
fa uns dies a la ràdio, que el canvi del Firal no és només una reforma urbanística, ens 
sembla que hem d'aprofitar el canvi per millorar totes les activitats que s'hi porten a 
terme. S'ha fet amb la millora de les parades de les festes, de les barraques, hem 
millorat també la connexió dels dos aparcaments que hi ha reduint la circulació de 
trànsit i ens sembla que també era el moment de fer canvis al mercat de marxants i 
que amb aquesta línia esperem que vagi millorant i cada vegada tingui més èxit, no 
només per la gent de la ciutat, sinó per molta gent de comarques que vénen a comprar 
els dilluns. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Com ja ha dit el senyor 
Estanis, totes aquestes millores també surten del procés participatiu del Firal. Ens 
sembla molt bé el tema dels camions que es puguin retirar i posar en un altre espai, el 
tema de protegir el terra del Firal, que si més no es pugui mantenir, el tema de 
l’orgànic. I després hi havia un tema –que em sembla que ja ho havíem comentat a la 
Junta de Dinàmig– que quan la gent tira les coses al contenidor d’orgànic, els mateixos 
paradistes, després hi ha gent que va a buscar fruita o verdura que no està del tot 
malament i que l’aprofiten; a veure si es podia fer alguna cosa perquè no haguessin  
de remenar al contenidor d’orgànic, no sé si posar-ho al costat de la parada o en un 
lloc que dignifiqués més el fet que la gent pugui agafar fruita o verdura que estiguin en 
bon estat. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. En tot cas a nosaltres ens toca 
com a PSC felicitar la regidoria i el regidor per aquesta bona voluntat que han posat 
sobre la taula per tirar endavant aquest projecte del mercat al Firal. El Reglament 
nosaltres el trobem molt correcte, en tot cas s’hi poden introduir alguns canvis, és una 
aprovació inicial, poden introduir alguns canvis pensant en algunes coses de detall, 
però penso que aquesta línia de fer un mercat més sostenible, de més qualitat, el que 
far també és dinamitzar el centre de la ciutat i dinamitzar la societat en general, tant 
socialment com econòmicament. Per tant quan parles amb els paradistes, de fruita i 
verdura sobretot, del mercat d'Olot, et reconeixen que és dels millors mercats de les 
comarques de Girona i també d'altres comarques; ells t’ho reconeixen per la qualitat 
de l'organització del mercat i també pels productes que s'hi exposen, pels clients que 
també compren més a Olot que en a altres llocs. Per tant això penso que ho hem de 
mantenir i ho hem de potenciar. Per tant aquest reclam econòmic penso que és 
important de tenir-lo en compte. I potser afegir –que em sembla que el regidor ja 
n’havia parlat d’aquesta idea– de fer unes campanyes de promoció també del mercat 
d’Olot, sobretot ara a l’estiu, pensant en la gent que està a la costa, o les famílies que 
estan estiuejant a la costa, que puguin pujar a Olot els dilluns per veure el mercat i 
també participar d’aquest mercat d’Olot que és molt interessant, i també participar de 
la ciutat. Per tant votarem a favor.  
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Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Quan ERC vàrem 
donar suport, vàrem expressar que la reforma del Firal era un tema interessant per a la 
ciutat, era no només per fer una millora estètica, que podia ser necessària o no, sinó 
perquè primer posava en valor les coses que passaven al Firal, que en aquest cas un 
dels temes d'identitat de la ciutat, que és el mercat dels dilluns d’Olot, que fa molts i 
molts anys que és així. I l’altra cosa és òbviament per millorar la mobilitat i totes les 
activitats que es fan al Firal. O sigui la intenció sempre és d’apostar per la inversió 
d’aquesta magnitud perquè això suposi una millora real per a la vida i per la gent 
d’Olot. En aquest cas concret, en el tema del mercat, que per sí ja és una activitat que 
té una vida pròpia, i una vida molt rica, em sembla que les millores afavoriran tant els 
usuaris com també als paradistes, i òbviament votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. El tema que comentava la Sra. Descals l’estem estudiant, tot i 
que no acabem de trobar la solució, perquè no és senzill, també per temes de salut 
pública. Però vàrem recollir el seu prec i els tècnics ho estan mirant. 
El tema de la promoció, no ho he comentat però hi ha previst de fer una campanya de 
promoció, un cop el tinguem endreçat i ordenat i per tant ho incorporarem i en tot cas 
agrair-los  el suport a aquest reglament. I recorda que també és una aprovació inicial i 
que per tant es poden introduir al·legacions durant el període d'exposició.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
11.1. - APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SERVITUD DE DRET DE PAS 

DELS APARCAMENTS DE L'ILLA DEL TEATRE - PÀRQUING CENTRE. 
 
Intervé l’Alcalde. Malauradament l’haurem de tornar a deixar sobre la taula, perquè no 
ho tenim signat, ja vàrem fer una aprovació en aquest Ple i després la vàrem haver de 
tirar endarrere perquè no ho teníem tot signat. Sabem que ha passat per l’assemblea 
de propietaris, sabem que l’assemblea ja ho ha aprovat. Estem en un procés que 
necessitem els certificats i que tothom ho hagi signat i que ja no tinguem més 
disgustos. Crec que l’acord està pres, però deixem-ho sobre la taula i donem-los un 
mes més, perquè acabin de fer el que han de fer. 
Sí anunciar-los que ells paguen aproximadament el 50 %, en quant a això, que en 
algun moment havia sortit si havia de ser el 100 % a càrrec de l’Ajuntament, doncs ho 
hem reconduït i en aquests moments la disputa està més en problemes logístics de 
funcionament, i si han de passar les targetes; estem amb discussions d’aquestes, que 
teòricament ja haurien d’estar tancades, però ho volem tenir signat abans de tornar-ho 
a portar al Ple, per tant ho deixem sobre la taula.  
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la 
taula. 
 
12.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS A LES 

ACTIVITATS D'ARTS ESCÈNIQUES DE SETEMBRE A DESEMBRE 2018 
 
Núm. de referència : X2018023017     
Núm. expedient: CPG62018000009 
 
Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques que es 
portaran a terme a la temporada de setembre a desembre 2018. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
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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 la temporada de setembre a desembre de 2018. 
 
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 les propostes del punt 12. Portem a aprovació 
els preus públics de l’Institut Municipal de Cultura corresponents a les activitats d’arts 
escèniques i activitats musicals que es portaran a terme de setembre a desembre 
d’aquest any. Alhora també portem a aprovació els preus públics de l’Institut 
d’Educació i Joventut, de les activitats educatives del projecte Recursos Educatius pel 
curs 2018 i 2019. Donat que el preu públic no cobreix el cost dels serveis l’Ajuntament 
assumirà a través dels dos instituts el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com és habitual, m’abstindré 
fins que no tinguem la tarifació social a l’Ajuntament d’Olot, que penso que progressa 
adequadament, si podem utilitzar aquests termes.  
 
Intervé l’Alcalde. Per a nosaltres és important que hagi dit això que ha dit.  
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Hem vist la proposta així per 
sobre, encara ens l’hem d’acabar de mirar, però abans ho comentava amb el senyor 
García, que hem vist que hi ha cinc trams a la tarifació progressiva i a mi em semblava 
entendre que a la reunió que havíem fet tots els grups de l'oposició, ens semblava que 
com més trams hi hagués, millor, i per tant hem passat de quatre a cinc trams. En els 
preus públics ens abstenim. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
2 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 
12.2. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS A LES 

ACTIVITATS MUSICALS DE SETEMBRE A DESEMBRE 2018 
 
Núm. de referència : X2018023022     
Núm. expedient: CPG62018000010 
 
Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques que es 
portaran a terme a la temporada 2018-2019. 
 
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. 
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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 musicals que es duran 
a terme de setembre a desembre de 2018. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
2 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

12.3. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMEJO CORRESPONENTS A LES 
ACTIVITATS DEL PROJECTE RECURSOS EDUCATIUS 2018/2019 

 
Núm. de referència : X2018023026     
Núm. expedient: CPG62018000011 
 
Vist que l’Institut d’Educació i Joventut d’Olot programa les activitats educatives del 
projecte Recursos Educatius pel curs 2018/2019. 
 
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 de les activitats educatives del projecte Recursos 
Educatius pel curs 2018/2019. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
2 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
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13.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4 
 
Núm. de referència : X2018023264     
Núm. expedient: CPG32018000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Modificar el Pressupost municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors 
corresponents: 
 
APLICACIONS DE FONS: 
Ordinari ( Transferència de crèdit) 
 
18.200.430.13100 Pers. Lab. Temporal DINAMIG 2.550,00 
18.200.430.16000 Asseg. Social DINAMIG Adm. General                 850,00 
18.100.924.227992. Processos de participació 7.139,00 
18.400.3322.480057 Subv. Col·lectiu cinema independent 2.653,50 
18.700.170.467003 Consorci SIGMA 13.200,00 
18.500.326.480001 Fundació estudis Superiors 68.200,00 
18.140.171.61909 Parcs Urbans 16.000,00  
 
TOTAL APLICACIONS DE FONS 110.592,50 
 
ORÍGENS DE FONS: 
Ordinari (Transferència de crèdit) 
 
18.130.920.160001 Assegurances socials substitucions 82.539,00 
18.400.3322.227990 Arxiu Municipal d’Olot 2.653,50 
18.20017.241.2279993 Social Lab 3.400,00 
18.200.430.467006 Consorci DINAMIG 22.000,00 
 
TOTAL ORÍGENS DE FONS 110.592,50 
 
2.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, 
cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 99999 110592.50 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació la modificació de crèdit 
numero quatre en base a les propostes informades pels tècnics gestors corresponents. 
L’import total de la modificació es de 110.592,50 €.  
Part d’aquest total és una partida de 68.200 € que fem de més aportació a la FES, que 
com tots vostès coneixen ha estat sectoritzada a l’Ajuntament des del dia 1 de gener 
del 2018. Una vegada presa la decisió per part de l’equip de govern que la FES pugui 
continuar amb la seva tasca de formació, l’Ajuntament es compromet a atendre unes 
urgències immediates, una d’elles es la cancel·lació d’una pòlissa de crèdit per un 
import de 40.000 € i l’altra es pagar la indemnització al director que puja a 58.200 €; 
una part es pagaria ara un cop aprovada aquesta modificació, si és així, que serien 
28.200 €, la resta,  es pagarien els 24.000 euros que falten abans de 31 de desembre. 
Una altra partida de la modificació és la de Parc urbans, necessita una aportació 
addicional de 16.000 € per donar compliment a la normativa que obliga a posar rètols 
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informatius en cadascun d’ells, en aquests moments a la ciutat en tenim al voltant 
d’una cinquantena, de parcs.  
Farem també una aportació al Sigma de 13.200 € per poder contractar la Sra. Pilar 
Descals, que és la coordinadora dels Plans Ocupacionals de neteja que tan bona 
tasca està fent. Aquest import es el cost corresponent a sis mesos, ja que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya només la contracta per sis mesos, la resta l’hem de 
contractar nosaltres.  
Per poder atendre aquestes necessitats que hem esmentat abans, i alguna d’altra que 
hi ha a la modificació i que si volen la podem comentar més endavant, transferirem els 
fons de la partida Assegurances socials substitucions i una part de Consorci Dinàmig. 
Aquestes serien les partides que volia comentar i que volia ressaltar més, qualsevol 
altra que vulguin comentar ho podem fer.  
  
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement 
aquesta proposta, i ho he fet més d’una vegada però em sembla que s’ho mereix, 
agrair els esforços que sempre fa la regidora d’explicació i aclariments que tenim sobre 
qualsevol proposta que va en aquest sentit. 
I la segona cosa que volia dir era, respecte a la FES, jo potser separaria dos aspectes: 
un, els resultats econòmics d’aquest darrer exercici, que segurament ha comportat 
prendre aquest tipus de mesures, però jo penso que hem de valorar molt positivament 
també els resultats formatius i acadèmics, per dir-ho així, encara que sigui formació no 
reglada i en aquest sentit em sembla que cal reconèixer el valor de la formació que ha 
estat i espero que continuï duent a terme durant tot aquest temps. I em sembla que 
tots som conscients que hi ha polítiques que tot i que el resultat econòmic no pugui 
resultar positiu, cal fer esforç per part de l’administració pública, i em sembla que la 
formació, tant de les petites empreses, com autònoms, i dels mateixos treballadors, 
penso que val la pena perquè tots reconeixem que és un dels dèficits i de les 
necessitats més importants a casa nostra. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Afegir-me als 
agraïments a la regidora Sra. Torras perquè sempre està disposada a explicar-nos 
aquestes coses, que som profans, sobretot els que som de lletres pures, ens van molt 
bé les seves explicacions.  
Però sí que jo li preguntaria –m’ho va explicar però m’agradaria perquè constés en 
acta– sobre la partida de la subvenció al col·lectiu de Cinema Independent. Per 
copsar, perquè altres vegades ha passat, que apareixen subvencions a entitats que no 
entren dintre el procés normal i el període normal de demanar les subvencions, i és 
simplement entendre aquest concepte. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també votarem a favor 
d’aquesta proposta de modificació de crèdit, justament perquè hi ha dos o tres 
aspectes que els veiem positius. Un és aquest de la FES, en tot cas l'Ajuntament 
aposta per tirar endavant la FES, per aquesta nova etapa de la FES, perquè pensem 
que la FES ha fet però també ha de continuar fent i ha de potenciar tot el segment de 
la formació no reglada a la ciutat. Aquesta formació ocupacional i contínua per als 
treballadors de la ciutat, que penso que és molt important que es pugui desenvolupar 
bé. També hi ha un altre aspecte que s'ha de treballar, que és dinamitzar i potenciar 
les estades dels estudiants de formació professional a l'estranger, a Europa, que 
també des de la FES es pot potenciar aquest tipus de serveis. Per tant ens sembla que 
és molt interessant que es pugui potenciar aquest servei i que pugui tirar endavant 
aquesta nova etapa, i per tant també demanem que hi hagi voluntat política per tirar-la 
endavant i que hi hagi una bona direcció política en aquest sentit.  
En tot cas també el tema del Sigma per potenciar la contractació d’aquesta tècnica que 
dinamitza aquestes brigades de gent aturada, això és un treball molt interessant que 
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es fa a la ciutat, tant per potenciar aquesta gent que està aturats i per tant donar-los 
formació perquè es puguin reciclar i puguin tirar endavant amb una nova feina, molts 
d'ells després s’han col·locat en empreses de la ciutat o de la comarca, i també per la 
gran feina que estan fent de neteja i de manteniment de la ciutat, de millorar els espais 
públics, les zones del riu, etc. Per tant penso que és molt important i està bé que es tiri 
endavant.  
I per descomptat la senyalització dels Parcs públics que tenim a Olot, també és una 
qüestió que ens sembla molt indicada i important perquè sempre és donar servei als 
usuaris i a les famílies que utilitzen aquests parcs. 
Per tant, votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres també votarem a 
favor. Bàsicament perquè també estem d'acord en tot aquests petits imports, i sobretot 
pensem que és molt important que es doni aquest suport a la nova etapa de la FES. 
Malgrat això, el que volíem començar fent és un reconeixement a la figura d’en Jordi 
Calabuig, que és una persona que pensem que és un talent important, que ha estat al 
capdavant de la FES durant molts anys i que la tasca de formació que ha fet la FES 
durant aquests, diria que dinou anys, a nivell d'Olot i comarca, és una tasca molt 
important. Tenim la sensació que la FES s’ha anat empetitint una miqueta, perquè 
venia d'una formació molt àmplia, i cada vegada més ha anat circumscrivint la seva 
formació a l'àmbit més empresarial. No veiem tan clara l'aposta decidida de l'equip de 
govern, però bé, esperem a veure com funciona en aquests propers mesos i a veure si 
realment es pot optimitzar la funció de la FES que pensem que és un òrgan de 
formació no reglada molt important que té la ciutat i que ha estat a punt de 
desaparèixer; ens alegrem que no hagi estat així, i per tant demanem que es potenciï 
aquest tipus de formació, i tant de bo la FES pugui tornar a ser allò que era: un centre 
de formació d'ampli espectre, i no només restringida a l'àmbit empresarial, sinó també 
en altres àmbits. 
 
Intervé la Sra. Torras. Primerament moltes gràcies a tots pel vot favorable.  
Jo crec que és molt important, com heu ressaltat, el treball del Sr. Jordi Calabuig, i 
també de tot el que està fent la FES, crec que no es pot deixar perdre una formació 
com la que s’està donant en aquests moments, i si es pot inclús revitalitzar i es pot fer 
d’una altra manera, jo crec que hi hem de treballar tots i hem de procurar que així 
sigui, per això apostem tots plegats.  
En quant a la subvenció que m’ha comentat, del Col·lectiu de Cinema Independent 
que ja en vàrem estar parlant l'altre dia, aquesta ha estat a petició de l'Arxiu Municipal, 
que ja tenia a dintre del seu capítol 2 aquesta quantitat, no és que ara nosaltres hàgim 
hagut d’afegir una subvenció. Llavors jo crec, però això ho he d’acabar de parlar amb 
ells, perquè ja vaig comentar-ho l'altre dia, que llavors ells possiblement al moment de 
la subvenció no saben encara si aquesta subvenció es donarà o no es donarà i llavors 
esperen fins que es fa l'actuació que mereixi aquesta subvenció. De totes maneres ja 
vàrem quedar de dir, escolteu si ho sabem ja abans i anticipadament, és molt millor 
que en quedi ja constància. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo volia parlar de la FES. En els pressupostos ordinaris l'Ajuntament 
ja porta 60.000 euros, més 30.000 euros més, i la FES ara fa pocs mesos havia caigut, 
en ser una fundació, en causa de desil·lusió perquè fins i tot havia perdut tots els seus 
fons propis i per tant l'única cosa que podia passar és que aquesta decisió que hem 
pres ens la comuniquessin des del Protectorat de Fundacions i des del Govern de la 
Generalitat. Per què ha passat això? Doncs pel que sigui els cursos que estan fent, a 
pesar que passen molts alumnes no són rentables. Jo crec que una pèrdua econòmica 
d’aquesta mena no és acceptable; hem de redirigir-ho d'una altra manera. Què fem? 
Que deixi de ser una fundació i que passi a estar gestionada a través de Dinàmig. És 
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veritat que el seu director, a  més ja li vaig agrair el dia que vàrem estar parlant, i crec 
que també ho he fet públicament i torno a fer l'agraïment, ell ens va oferir que plegaria 
ell, però incorporem una altra persona que estava habitualment a l’IES Garrotxa, que 
és una persona molt vàlida, i que d’alguna manera ens ajudarà també a fer aquesta 
feina que s'està fent des d'allà, a tota la resta d’instituts d’Olot. Vull dir que continuem 
pensant en la FES, continuem donant suport a la FES, el que passa que hem de 
prendre una decisió perquè ara tornem a aportar no sé quants diners més. I és més 
que res el tema de ser una fundació, i que econòmicament no era sostenible i no 
complia amb les normatives. Però no tenim cap mena de dubte que volem continuar 
fent  formació.  
Potser hem potenciat el tema empresarial però el tema de la vulcanologia continua 
sent important; s'han estat fent cursos molt semblants al que s'havia estat fent fins ara. 
És veritat que hi va haver una cosa que ho va dissimular tot, que va ser fer els cursos 
conjuntament amb ESADE, que aquests deixaven uns beneficis molt importants, 
quans s’apuntaven les persones i això amagava tota la situació econòmica el benefici 
que ens deixaven els cursos d’ESADE. Malauradament jo crec que hem arribat a un 
moment que això s'ha saturat i haurem d'esperar uns anys a que es puguin tornar a fer 
cursos per a directius perquè les empreses de la comarca són les que són, i els 
directius que poden o que volen accedir a aquest nivell de formació des d'Olot, havíem 
arribat a un límit de saturació; d'aquí a uns anys segurament podrem tornar-ho a 
plantejar, però ara havíem de prendre una decisió sobre la FES.  
Que no era una decisió sobre la seva funció, sinó quin era el seu model organitzatiu, 
quin era el seu model econòmic o com ho podíem fer per mantenir i per continuar-ho 
incrementant, i això és el que hem fet; no ha estat la nostra idea de dir que deixaríem 
de fer formació o que només faríem formació per empreses. I ara jo no li sabré dir, 
perquè ara no ho sé exactament, però crec que també hi ha algun tema en relació a 
mestres i ensenyament a l'estiu, crec que també fem alguna cosa de jardineria i de 
Medi Ambient. Continuarem fent això, i el Postgrau de Vulcanologia es continua fent, 
són cursos que evidentment molts d'ells ens costen diners i els mantenim, i la nostra 
voluntat és continuar-los mantenint. Ara, la fórmula de gestió econòmica que hi havia 
no ha anat més enllà, això ho hem estat parlant amb el seu director, el director jo crec 
que d’una manera molt lloable ens ha ofert aquesta possibilitat i fem això: ho 
traspassem a què es gestioni sota el lideratge de Dinàmig i continuem en la línia de 
fer-ho crèixer, de continuar fent estudis.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas reiterar aquesta necessitat que hi hagi més formació 
ocupacional i contínua adreçada bàsicament als treballadors, i que si l’Ajuntament té 
un paper important a  poder captar fons del Servei Català d'Ocupació perquè es pugui 
fer aquests cursos aquí a la comarca, que penso que és molt interessant. 
 
Intervé l’Alcalde. I també un aclariment que segur que ja el saben, però que penso que 
és pertinent també fer-lo en aquest moment: la FES no té res a veure amb l'edifici de 
Can Monsà, o sí que hi té a veure, però l’edifici de Can Monsà acull la UNED, acull el 
Consorci de Normalització Lingüística, acull Kreas, que també va funcionant, i això 
volem que continuï sent un centre de formació situat pràcticament al centre de la 
nostra ciutat, i que continuï creixent i millorant els seus serveis per això tenim un 
projecte, lligat amb la Universitat de Vic, que el tenim de moment aquí sobre la taula, 
que hem d'acabar d'estudiar i buscar i treballar-ho, però vull dir que també volem que 
en la línia del que ja havíem vingut fent, que era consolidar l'edifici, que havíem de fer 
unes obres arquitectòniques molt importants. Doncs que això es converteixi en un 
vertader centre de formació, i si aparegués alguna altra opció lligada a la universitat, la 
Universitat de Girona o la Universitat de Vic que totes dues han dit que volen i que 
tenen ganes de fer determinades activitats aquí, doncs crec que Can Monsà els hi 
hauria d’oferir tots els serveis que necessiten. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
2 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP). 
 
14.1. - MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 
DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS I 

DE LA SEVA  EMPRESA MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2018. 
 
Núm. de referència : X2018023048     
Núm. expedient: CPG52018000010 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar la bases onzena (Gestió del pressupost de despeses) d’execució 
del pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2018, en relació als contractes 
menors, adequant-los a la normativa vigent i als límits següents: 
 
1. Tindran la consideració de contractes menors, en aplicació de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic, aquells que tinguin una durada inferior a un any (incloses 
les pròrrogues) i la quantia dels quals sigui inferior a: 
 
 
Tipus de contracte Import sense IVA 
Obres 40.000,00€ 
Subministres 15.000,00€  
Serveis 15.000,00€ 
 
En cap cas aquests tipus de contractes podran ser objecte de revisió de preus. 
 
2. Per la seva tramitació se seguirà allò establert a l’article 118 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic.  
 
La factura que serveix de justificació del contracte haurà d’estar degudament  
conformada, o bé anar acompanyada d’un informe favorable de la contractació i 
execució d’allò contractat, per l’àrea gestora de la despesa. 
 
3. Es requerirà la concurrència d’un mínim de 3 ofertes per aquells contractes menors 
la quantia dels quals sigui inferior a: 
 
Tipus de contracte Import sense IVA 
Obres 5.000,00€ 
Subministres 3.000,00€  
Serveis 3.000,00€ 
 
Segon.-   Modificar el punt 6 de la mateixa base onzena de les esmentades bases en 
el sentit de : 
 
Tot expedient de despesa que suposi la reducció d’un crèdit disponible, 
independentment que sigui de gestió ordinària o de gestió d’inversions, per import 
superior a 1.000,00 euros (IVA exclòs), requerirà d’acord per part de la Junta de 
govern local o del Ple de la Corporació. L’aprovació d’imports inferiors es podrà fer a 
través de la relació d’ordenació de despeses (ADO), que aprova setmanalment la 
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Junta de govern local, i es podrà tramitar a través de les notes d’encàrrec. 
En cap cas es podrà contractar verbalment, llevat que la prestació tingui caràcter  
d’emergència i així sigui declarada expressament per l’òrgan competent. 
 
Tercer.- Donar coneixement d’aquests canvis a través del portal de Transparència de 
la Corporació i tindrà efectes a partir de la seva aprovació. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació la modificació de la gestió del 
pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2018 en relació als 
contractes menors adequant-los a la normativa vigent. En aplicació a la nova Llei de 
Contractes del Sector Públic es consideren contractes menors aquells que tinguin una 
durada inferior a un any, incloses les pròrrogues, i la quantia dels quals sigui inferior a 
40.000 € per obres i 15.000 € per subministraments i serveis. Per a la seva tramitació 
la factura haurà d’estar degudament conformada per l’àrea gestora de la despesa. Es 
requerirà un mínim de tres ofertes per als contractes menors inferiors a 5.000 € per 
obres i 3.000 € per subministraments i serveis. 
També modificaríem el punt 6 de la mateixa base onzena en el sentit que els imports 
superiors a 1.000 €, IVA exclòs requeriran d’acord per part de la Junta de Govern 
Local o del Ple de la Corporació. Els imports inferiors es podràn fer a traves de la 
relació d’ordenació de despeses que aprova setmanalment la Junta de Govern Local i 
es podran tramitar a través de les notes d’encàrrec.  
Donarem coneixement d’aquests canvis a través del Portal de la Transparència. I 
tindrà efectes a partir de la seva aprovació. 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement 
aquesta proposta, perquè entenem pel que ara ha dit la regidora i per reunions 
anteriors, que el més important són les notes d’encàrrec, que passen de 500 euros a 
1.000, IVA exclòs, i per tant el que fem amb aquesta proposta és millorar la gestió 
diària a l'Ajuntament i estalviar burocràcia. Per tant en aquest sentit votarem 
favorablement. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres ens 
abstindrem per un argument que acompanya el del senyor García, que és que si bé les 
notes d’encàrrec  reduiran la gestió i la burocràcia, en canvi amb la nova Llei de 
Contractes el que es fa és complicar-la, és a dir ens resta autonomia local, ens 
impedeix prendre determinades decisions de forma consensuada en els òrgans de 
govern dels ajuntaments, i en canvi el que fa és complicar molt més tota la burocràcia 
de l'Ajuntament. A més a més és una normativa que ja alguns experts municipalistes 
posen en dubte, la seva intenció era evitar la corrupció, però en canvi el que fa és en 
determinades parts pot facilitar-la fins i tot, perquè evita el control i fa que hi hagi altres 
maneres de corrupció; de fet se les pensen totes i fins i tot algun conseller de la 
Generalitat ja ha plantejat que el seu grup polític al Congrés dels Diputats es va 
equivocar votant favorablement a aquesta llei. Per tant nosaltres ens abstindrem.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 5 ERC, 
2 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP). 
 

15.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT, I L’AJUNTAMENT D’OLOT, EN RELACIÓ AMB EL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA VIA CICLISTA EN EL TRAM D’OLOT A 

SANTA PAU.- Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2018021833     
Núm. expedient: URG32018000001 
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El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’empresa Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU, està impulsant el  projecte constructiu “Via ciclista i per 
a vianants a la carretera GI-524 entre els PK 3+400 i 6+500”, amb clau TX-15358. 
 
L’actuació consisteix en la construcció d’una nova via ciclista paral·lela a la carretera 
GI-524, al marge esquerre, entre la urbanització de Can Blanc i l’àrea d’aparcament de 
Santa Margarida del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, passant per 
l’àmbit de Can Serra i la urbanització de Can Xel. Com a criteri general, se situa fora 
del domini públic de la carretera i adopta la forma de camí pedalable, d’ús exclusiu per 
vianants i bicicletes. No obstant això, per motius d’espai, discorre adjacent a la 
plataforma de la carretera en alguns trams. 
 
Un cop executades les obres del projecte esmentat a l’antecedent anterior, incloses 
dins el terme municipal d’Olot, la nova via ciclista serà de titularitat de l’Ajuntament 
d’Olot, tal com figura a l’annex de titularitats i catàlegs del projecte. En conseqüència, 
a partir d’aquell moment li correspondrà acomplir la gestió i conservació de la via 
ciclista. 
 
I, per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, les parts subscriuen 
aquest Conveni de col·laboració. 
 
Resumidament, l’Ajuntament d’Olot s’obliga, un cop rebuda la titularitat de la via 
ciclista als trams corresponents, a fer-se càrrec del correcte manteniment i gestió del 
conjunt de la via ciclista i dels seus elements funcionals específics, ja sigui per mitjans 
propis o per encàrrec de gestió a una altra entitat que tingui per objecte aquesta 
finalitat.  
 
No seran objecte de cessió la canalització per a l’estesa de la xarxa de 
telecomunicacions, la barrera de seguretat metàl·lica ni la cuneta més adjacent a la 
carretera, atès que es consideren elements funcionals de la carretera GI-524 i, per 
tant, seran mantinguts pel titular de la carretera. 
 
Tot i la cessió a l’Ajuntament de la titularitat de la via ciclista, en aquells trams concrets 
en què la via ciclista discorri totalment o parcial per la zona de domini públic o per les 
zones de protecció de la carretera, seguiran vigents les prescripcions definides en la 
normativa en matèria de carreteres per a aquests àmbits. En aquest sentit, correspon 
al Departament de Territori i Sostenibilitat atorgar les autoritzacions per a la realització 
de les obres o activitats previstes al títol quart del Text refós de la Llei de carreteres, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el  conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament de Territori i Sostenibilitat, i 
l’Ajuntament d’Olot, en relació amb el projecte de construcció de la via ciclista en el 
tram d’Olot a Santa Pau 
 
SEGON.- FACULTAR el senyor alcalde per a la seva signatura. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Com saben la Generalitat de Catalunya impulsa una 
via ciclista i peatonal entre l’aparcament del volcà de Santa Margarida i Can Blanc. 
Aquesta via té dos trams, un que pertanyen al municipi de Santa Pau i un altre que 
pertany al municipi d’Olot;  en concret el que fa referència al municipi d'Olot és des de 
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la cruïlla del Càmping la Fageda fins a Can Blanc. Per tant el que proposem aquí és 
aprovar aquest conveni que diu bàsicament que la Generalitat construeix aquest carriol 
per bicicletes i per vianants expropiacions i que un cop acabat el cedirà a l'Ajuntament, 
i l’Ajuntament es farà càrrec del seu manteniment. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Entenem doncs 
que el tram de Can Blanch fins a Olot encara no està a punt. I després també el que 
volíem demanar-li és si hi ha termini d'execució d'aquestes obres, si està escrit, o si 
ara simplement fem el  conveni i després tot això encara ha d’arribar. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Una pregunta curiosa:  perquè 
hem canviat el nom de carril bici per via ciclista?  
 
Afegeix l’Alcalde: o via verda. Hi ha diverses opcions. 
 
Continua el Sr. Guix. En tot cas nosaltres sí que demanaríem si aquest conveni es pot 
allargar, almenys la voluntat política em sembla que hi és, que arribi fins a Olot aquest 
carril bici, que  donaria molta facilitat per a la gent d’Olot o els visitants, que puguin 
anar fins a Santa Pau per visitar la zona volcànica. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres teníem el dubte 
si el carril bici està segregat de vianants i ciclistes, o és una sola via i si aquesta té una 
possibilitat d'ampliació perquè vianants i ciclistes no s’entorpeixen, i per tant com més 
ciclistes hi vagin, més problemes tindrem en aquests dos àmbits i no està bé que 
competeixin entre ells. I per tant estaria bé que ja que la fem, i la fem nova, tingués 
segregat el pas de vianants i el pas de ciclistes.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Can Blanc – Olot, les notícies que nosaltres tenim és que estava 
en licitació el projecte d'aquest tram; no sé si ja ha acabat la licitació i està en procés 
d’adjudicació o no, però sí que és veritat que la Generalitat es va comprometre que 
donaria curs a la demanda que s’havia fet des de l'Ajuntament, ha fet la licitació del 
projecte i suposo que tan bon punt el tinguin a punt o ho vagin preparant en tindrem 
notícies i per tant sí que això acabarà a Olot en el seu moment. 
En quant a la terminologia no li sé dir, deu ser una terminologia que utilitza el 
Departament. 
I en quant a si és segregat, que ens demanava la Sra. Barnadas, no és segregat, serà 
tant per a ciclistes com per a vianants. El que passa és que té una amplada de tres 
metres que permet força seguretat. 
 
Intervé l’Alcalde. Com li deia, Sr. Guix, a la Diputació en diem vies verdes, i vostè n’és 
membre del Consorci de les Vies Verdes; deu ser un problema de terminologia.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas podríem recollir la petició de la Sra. Barnadas, i que en 
aquests tres metres el carril bici o la via verda, que tingués un espai de protecció per 
als vianants, que puguin anar diferenciats de les bicicletes, perquè a Banyoles per 
exemple és un embolic important si la gent passa pel carril bici. Per tant si és possible 
introduir aquesta al·legació en el projecte, que encara no s’ha construït, seria 
interessant. 
 
Intervé l’Alcalde. És que nosaltres només fem una aportació mínima, com a 
Ajuntament d’Olot, de la petita part que hi passa; això és un projecte entre la 
Generalitat i l'Ajuntament de Santa Pau han pactat, que s’està adjudicant, i jo crec que 
ara és difícil que puguin canviar el projecte. I tampoc està en aquests moments tot el 
tema de vies verdes, segregat entre vianants i ciclistes. Ho entenc i a mi m'agradaria 
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fos així, si de cas farem una consulta però ho veig difícil.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
16.1. - CONTRACTE DE CESSIÓ D'ÚS DE LA FINCA RÚSTICA COLINDANT A LA 
ZONA ESPORTIVA DEL CAMÍ PEATONAL INTERVOLCÀNIC, AL BARRI DE SANT 

MIQUEL.- Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2018022674     
Núm. expedient: URG42018000003 
 
Vist que la sra. Carmen Marcé Teixidor és propietaria d’una finca rústica anomenada 
camp de La Creu Vermella i és confrontant a la zona esportiva del camí peatonal 
intervolcànic, al barri de Sant Miquel. 
 
Vist que és interès de l’Ajuntament poder disposar de l’ús d’aquesta finca per tal de 
poder dur a terme una actució amb la finalitat de dinamitzar el barri, consistent en 
espais per a joc i esportius, d’acord a les prescripcions de la memòria valorada 
redactada per l’arquitecte senyor Simó Roca.  
 
Vist el contracte de cessió d’ús temporal subscrit en data 28 de juliol d’enguany entre 
l’Ajuntament d’Olot i la sra. Carmen Marcé Teixidor conforme al qual la sra. Carmen 
Marcé Teixidor accepta cedir l’ús en precari de la finca de la seva propietat abans 
esmentada, per tal que l’Ajuntament pugui dur a terme l’actuació prevista en el projecte 
de la zona esportiva del camí peatonal intervolcànic, al barri de Sant Miquel. 
Vist l’expedient administratiu URG42018000003 i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el contracte de cessió d’ús temporal subscrit en data 28 de juliol 
d’enguany entre l’Ajuntament d’Olot i la sra. Carmen Marcé Teixidor de cessió d’ús 
temporal, en precari de la finca rústica confrontant a la zona esportiva del camí 
peatonal intervolcànic, al barri de Sant Miquel, que constitueix la finca registral número 
1858, inscrita al tom 430, llibre 80, foli 122 del Registre de la Propietat d’Olot, on hi 
figura lliure de càrregues i de gravàmens.  
 
SEGON.- SATISFER a la sra. Carmen Marcé Teixidor (DNI 40.215.395X) l’import 
anual de 810,00€ (VUIT CENTES DEU EUROS),  fent-se efectiu el dia 30 de juny de 
cada anualitat amb transferència al següent compte bancari: ES34 3025 0016 1114 
0002 1719, en els termes i condicions establertes en el contracte, amb càrrec a la 
següent partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 18130  920  202000 810.00 LLOGUERS 130 999 999 065 999 999 
 
 

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Aquesta és una finca que està a tocar del nou camp 
de futbol que hem fet a la zona esportiva de Sant Miquel, per tant hem pactat amb el 
propietari que ens cedís aquest espai per poder tenir més zona al voltant del camp de 
futbol. Les condicions són exactament les mateixes que teníem amb l'altre propietari 
que ja ens té cedits tots els terrenys i el venciment és també exactament el mateix, per 
les mateixes dates per tal d'evitar problemes en el moment hipotètic que haguéssim de 
fer les devolucions de tots aquests terrenys. El valor anual d'aquest contracte és de 
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810 euros, i forma part de les accions del PIAM de Sant Miquel,  que també s’ha parlat 
ja amb el Consell de barri. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. A nosaltres el que ens 
crea un dubte és que si és una cessió i s’hi vol fer algun tipus d'acció, és igual, 
enjardinament o el que sigui, passat un temps quan la cessió s'acabi no acaba sent 
mai un terreny de l'Ajuntament. És clar llavors si planifiquem aquella zona i ho fem bé 
la nostra pregunta és per què no s'ha pogut comprar o s'ha pogut fer algun altre tipus 
d'acció, que si realment és una zona de pas fixa i que no canviarà, perquè les pistes 
continuaran estant allà malgrat s'acabi aquesta cessió, es podria planificar d'una altra 
manera i fer un altre tipus d'acció, i que quedi ja per a l'Ajuntament i es puguin fer 
doncs les infraestructures que calguin, si és una zona de pas. 
 
Respon el Sr. Gelis. En aquest moment tots aquells terrenys tenen unes qualificacions 
urbanístiques determinades, una bona part d'ells són edificables. Per tant en el seu 
moment els propietaris podran edificar quan correspongui, hi ha un pla d'actuació que 
s'haurà de fer en el seu moment i que s’haurà de fer un pla parcial, i al propietari en el 
moment que li convingui pot demanar la seva llicència i segons el POUM actual l’hi 
haurem de donar. La compra d'aquests terrenys seria caríssima, perquè tenen una 
determinada finalitat; parlo sobretot dels primers que vàrem arribar a un acord perquè 
ens els cedissin.  
Aquest en concret la cessió no tindria sentit que fos una compra, seria un terreny 
segregat, a tocar just el camí que va entre Sant Miquel i el Morrot, i per tant si els 
altres, en el seu moment els haguéssim de retornar, ens quedaria un terreny allà solt, 
un bolet. Per tant mentre la zona esportiva estigui en funcionament disposarem 
d'aquesta parcel·la perquè la mainada o les persones que no juguin a futbol puguin 
tenir una zona més d'esbarjo, i res més que això. A futur, només aquesta peça, no hi 
veiem la necessitat d'adquirir-la. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. És que potser no ho entès bé, però la zona esportiva ha de 
tenir un termini de durada, vull dir que l'hem fet perquè estigui en funcionament molts i 
molts d'anys, per tant superant el temps de cessió d'aquest espai. Llavors no he entès 
si realment aquest últim terreny és o no és urbanitzable, entenc que sí que és 
urbanitzable?  
 
Respon el Sr. Gelis. Aquesta peça és urbanitzable quan el plenari decideixi urbanitzar-
ho. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. D’acord, i per tant el problema és aquest, que estem fent 
servir un lloc de pas que no serà permanent i que per tant què passarà, en cas que 
s'urbanitzi el lloc de pas? 
 
Respon el Sr. Gelis. Exactament igual que la resta de la zona esportiva; tota la zona 
esportiva  que tenim a Sant Miquel, en part és edificable amb les cessions que s’hagin 
de fer en el seu moment. Per tant allà on hi ha ara les pistes, tant la de bàsquet com 
l’encara actual camp de futbol, el nou que ja està acabat també, tota aquesta zona es 
pot urbanitzar, és urbanitzable, i per tant el que es va fer va ser contracte de cessió per 
deu anys, en aquell moment; ara devem haver consumit aproximadament uns dos 
anys, per tant en deuen quedar  vuit i és el contracte que hem fet ara per aquests vuit 
anys, amb aquests 810 euros anuals, aquest espai addicional que estem parlant ara, 
que són més o menys uns 2.000 m2. 
 
Intervé l’Alcalde. La idea de comprar, que ja ens agradaria, té a veure amb el preu que 
se li ha de donar, si allà poden aixecar no sé quants pisos, el valor –això els ho diran 
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els nostres tècnics– és molt alt. Llavors l’acord és per una cessió, això és un projecte 
jo crec que bastant a llarg termini, i crec que els propietaris sempre han estat molt 
propers a què això continués.  
Ara, si en un moment determinat Olot ha de créixer per allà, haurem de canviar la 
ubicació dels camps esportius. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, justament perquè 
estàvem d’acord amb el plantejament inicial que hi va haver, que va ser llogar aquesta 
finca per fer el vial aquest que va cap al Morrot, sobretot per als estudiants, però 
també els usuaris que van de Sant Miquel cap al Morrot, i ara han pogut posar els 
llums, també, per tant és un bon espai que s’ha guanyat per a la ciutat, malgrat sigui 
de lloguer, però després si es desenvolupa el Pla General ja passaria a propietat 
pública. Es va fer allà una instal·lació esportiva, però llavors per queixes de veïns s'ha 
hagut de canviar a un altre lloc; aquí hem anat improvisant i per tant a nosaltres no ens 
sembla massa bé això, i per tant tornar ara a llogar una altra peça, que això passarà a 
engrandir els costos de l'Ajuntament, anar llogant i anar fent, no ens sembla massa bé. 
Per tant aquí ens abstindrem. 
Ens sembla bé que la ciutat pugui oferir serveis als barris, evidentment, però anem 
improvisant i no ens sembla bé, per tant ens abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Berga. Només aclarir-li Sr. Guix que la improvisació vostè l'atribueix al 
Consell de Barri de Sant Miquel, és a dir, aquesta és una actuació del PIAM, la 
participació té aquests factors: quan som moltíssimes persones opinant, en aquest cas 
ells sabien perfectament que del que es tractava era d'un lloguer. És a dir hi havia una 
concentració d'infants molt important a la plaça de Sant Miquel, quan vàrem fer el camí 
vàrem vam veure que teníem l'oportunitat d’instal·lar pistes esportives en aquell espai, 
per descongestionar una mica la plaça, ens va semblar una bona idea encara que 
només sigui per deu anys, que poden ser més perquè si no es desenvolupa la zona 
poden ser molts i molts. Però d’improvisació no, no faci servir la paraula improvisació 
perquè és una decisió que la prenem el Consell de Barri, i és veritat, el Consell de 
Barri amb tots els elements que acompanyen la participació, a vegades l’endevina del 
tot, a vegades no l'endevina tant. Allà s'acaben prenent decisions que a vegades 
nosaltres equip de govern potser ho faríem lleugerament diferent, però la participació 
té aquest sentit i això ha de recordar que es fa amb diners precisament del PIAM de 
Sant Miquel i que anem seguint tots els procediments. Em semblava important dir-ho, 
nosaltres no improvisem.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 CUP, 
1 OeC) i 7 abstencions (5 ERC, 2 PSC). 
 

17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER LA CREACIÓ D’UN VIVER 
MUNICIPAL DE COOPERATIVES I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

 
Núm. de referència : X2018023097     
Núm. expedient: SG022018000031 
 
ATÈS QUE les cooperatives són empreses basades en principis en les quals les 
persones sòcies participen de la propietat, la gestió i els resultats en funció de 
l’activitat realitzada. Una empresa cooperativa significa una altra forma de treballar i, a 
més a més, són un model empresarial d’èxit, innovador, resilient i eficaç a curt i a llarg 
termini, capaç de funcionar a petita i a gran escala, vàlid per a tots els sectors 
d’activitat econòmica i generador de milions de llocs de treball. 
 
ATÈS QUE vivim un moment extraordinàriament favorable a aquest tipus d’empreses, 
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que promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al 
territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les 
persones, incloent també els col·lectius més desafavorits. Aquest bon moment s’ha 
traduït, els darrers anys, en un creixement del cooperativisme continuat, tant a nivell 
quantitatiu com qualitatiu, amb més de 4000 empreses que donen feina a més de 
30.000 persones, superant el mig milió de clients i consumidors. 
 
ATÈS QUE la nostra ciutat disposa del consorci Dinàmig que té entre els seus 
objectius la potenciació de l’activitat econòmica i la generació d’oportunitats per a les 
persones i les empreses de la comarca, a partir de, en primer lloc, facilitar la definició 
de l’estratègia del desenvolupament econòmic local de la comarca i, en segon lloc, 
executar serveis i projectes, bé directament amb els seus recursos propis, bé 
indirectament amb la col.laboració estreta amb entitats preexistents com la FES, com 
ara la jornada Vols conèixer com funciona una cooperativa?, que es durà a terme 
divendres, 21 de setembre a la FES per donar a conèixer l’experiència de dues 
cooperatives, Avancem Santa Clara i Resilience Earth. 
 
ATÈS QUE el passat mes de gener es va aprovar per Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament l’adjudicació del lloguer dels antics Magatzems Guitart, can Nyera,  com a 
espai de “coworking” per, en paraules del regidor Estanis Vayreda, “recuperar l’esperit 
emprenedor de can Nyera en un local per a professionals, que ens ajudi a retenir talent 
i, alhora, dinamitzi el Nucli Antic”, i per al qual es convocarà un concurs per atorgar la 
gestió i dinamització de l’espai a una empresa o entitat privada, de forma coordinada 
amb l’àrea d’Empresa i Emprenedoria de DinàmiG, gestió que haurà d’afavorir les 
sinèrgies entre els professionals de diferents àmbits que utilitzin l’espai i, al mateix 
temps, promoure projectes que creïn oportunitats de feina i revitalitzin el nucli antic en 
el marc del Pla Integral d’Accions de Millora. 
 
Des del grup municipal de la CUP d’Olot proposem al Ple Municipal d’Olot 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. La creació d’un viver municipal de cooperatives i economia social i solidària, 
que doni suport a creació i consolidació d’empreses d’economia social i solidària 
locals. El viver hauria d’oferir sessions de suport per a la identificació dels projectes i la 
seva concreció en el pla d’empresa, així com informar sobre tràmits, normatives i marc 
legislatiu, ajuts, subvencions i convocatòries, activitats formatives en economia social i 
solidària, gestió empresarial, comptabilitat, etc.  
 
SEGON. Fer una recerca de les diverses ajudes que podrien aportar recursos al 
projecte: Fons Estatals per la Inversió Local, Plans de Cooperació Local i altres ajudes 
vinculades al desenvolupament local.  
 
TERCER. Preveure espais físics, ja sigui a la seu de DinàmiG o en el nou espai de 
“coworking” per poder desenvolupar en condicions aquesta tasca.  
 
QUART. Tenir un tècnic assessor expert que pugui donar suport i acompanyar en el 
projecte i dotar d’infraestructura que ajudi a dinamitzar el teixit social i empresarial que 
sustenta l’economia social i solidària. 
 
CINQUÈ. Una de les funcions del viver haurà de ser impulsar, des del municipi, 
jornades d’emprenedoria, fires, trobades i tallers que fomentin la pràctica de 
l’economia social i solidària per tal d’enfortir els projectes cooperatius. 
 
Presenta la moció el Sr. Lluís Riera, en representació del grup municipal CUP. 
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Nosaltres presentem aquesta moció bàsicament perquè entenem que és un moment 
bastant important per acompanyar i diversificar tota la feina que està fent Dinàmig, que 
entenem que és una molt bona feina per a la ciutat, però també som conscients del 
moment històric que vivim, estem enmig d'una de les vàries crisis sistèmiques que té el 
capitalisme, i el capitalisme sempre acaba igual: amb una acumulació, que els que 
tenen més, més tenen i el que menys tenen. 
A partir d’aquí nosaltres entenem que el cooperativisme no és ni més ni menys que 
una eina d’empoderament, és una eina que ve d’antic, que fa molt de temps que dura. 
Entenem que és una eina de resiliència col·lectiva i entenem que cal més 
acompanyament per part de Dinàmig,  entenem que és un fons i una eina de 
creixement sostingut, diversificat, equitatiu; amb tota una sèrie de valors que ens 
poden ajudar a transformar. I el fet apostar-hi més fermament és allò que considerem 
que no s'ha pogut fer per manca de coneixement, per manca també, fins i tot, d'interès 
d’una part de la societat, però entenem que hem de tendir a compartir pel damunt del 
competir. Llavors creiem que aquesta pot ser una eina molt interessant per 
acompanyar tota la feina que s'ha fet fins ara a Dinàmig, i per això demanem tota una 
sèrie de mesures de suport que puguin ajudar a la feina que s'ha fet fins ara i 
diversificar aquesta oferta que pot oferir la ciutat a nivell d'assessorament i 
d’acompanyament.  
A continuació el Sr. Riera llegeix els acords que es proposen adoptar a la moció.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement 
aquesta moció. Ressaltar la importància que té l'economia social a casa nostra, i que 
ha anat guanyant pes els darrers anys. Els treballadors a Catalunya del sector 
d’economia social són 47.600 treballadors, el darrer any s’han incrementat en 1.619; 
era per veure la importància i la rellevància que té.  
També com deia el regidor, en èpoques de crisi l'economia social ha estat la que ha 
tingut més capacitat de resiliència; és a dir, han trobat maneres de resistir aquestes 
situacions que no sigui la clàssica d’expedients o acomiadaments; hi ha hagut molta 
menys reducció de personal en el cooperativisme i economia social que en l'empresa 
tradicional.  
Per veure també la importància, perquè de vegades segons amb qui parles sembla 
una cosa més o menys folklòrica, dir que a casa nostra la facturació  de l'economia 
social  representa  el 2 % del producte interior brut, per tant estem parlant d’aspectes 
molt rellevants.  
Llavors tinc un dubte: si quan plantegen la proposta és un nou viver o de les 
explicacions, o el que jo he entès, que he sentit el Sr. Massanella, o d’alguna de les 
coses que deia ara, m’ha semblat entendre que seria més que demanar uns nous 
espais de viver d’empresa, seria aprofitar potser algun espai del coworking, si es 
necessita algun altres espai que ajudessin a cercar-lo, bé a Dinàmig o més espai en 
altres punts dels espais ja existents. Jo entenc que és això el que es demana.  
Llavors puntar també algunes coses, sóc absolutament dels convençuts que 
l'economia social és una de les apostes importants i llavors em sembla que entre les 
mesures, caldria cercar també acords per millorar el finançament d’aquest tipus 
d'empreses, bé sigui amb la banca tradicional i si és possible amb la banca ètica,  més 
predisposada a facilitar aquest tipus d'ajuts, doncs fer-ho. També existeixen a nivell 
supramunicipal xarxes, com la de Municipis per l'economia solidària de Catalunya, 
amb la qual caldria buscar aquesta col·laboració. A casa nostra tenim, a part de la 
Cooperativa La Fageda, que segurament és la que més sona a tothom, però tenim un 
volum important de cooperatives: tenim Edat3, la del Petit Plançó, tenim la de 
l’empresa Resilence Earth, i moltes altres. I dintre de l’economia social, també 
s’entenen aquests  grups de consum que existeixen a casa nostra, per tant estem 
parlant d'un aspecte molt rellevant, molt més del que alguna gent es pensa. Per tant 
potser caldria també que Dinàmig d'alguna manera, acollís a totes aquestes empreses 
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creant algun tipus de taula de concertació per veure necessitats, propostes que es 
poden fer; vull dir que bé s’ha tingut molt clar en el sector porcí que calia dinamitzar les 
empreses del sector i ajudar-les, a mi em sembla que amb molta més modèstia però 
amb aquesta mateixa idea em sembla que caldria avançar en aquest sentit. I des de 
Dinàmig o tècnics que es posés a disposició d’aquesta economia es poden fer també 
moltes altres coses, i de vegades són coses tan senzilles i tan complicades com trobar 
nínxols d’oportunitat; a vegades la gent a nivell individual no els sap trobar, però des 
d’entitats de promoció econòmica hi ha aquesta relació contínua amb les empreses i 
amb el sector econòmic, veus possibilitats de cobrir certes necessitats que es pot fer a 
través del cooperativisme o l’economia social. 
I la darrera cosa que volia apuntar també és que potser caldria  fer un esforç que hi ha  
activitats econòmiques que les administracions –en aquest cas estic pensant en tots 
els ajuntaments de la comarca– es subcontracten a empreses privades i jo estic 
convençut que amb una bona feina això es podria des del món de l'economia social i 
no de les empreses privades. I si avança, ho dic com un petit exemple, el tema de 
recollida domiciliària, per exemple, estem davant d'una oportunitat de negoci que està 
a l'abast d’empreses petites i que no cal aquestes grans empreses tipus Florentino o 
d’altres, sinó que es pot permetre la creació d'empreses locals, de tipus social. 
Per tant, totalment d’acord amb la proposta, i que hi ha, per mi, un camp per córrer 
molt  important i cal aprofitar-ho. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també estaríem, en 
general, d’acord amb aquesta moció, i és més, moltes d’aquestes accions que 
especifica la moció, que demana en els seus acords, ja es fan des de l’Ajuntament 
d’Olot, actualment ja fa temps que s'està fent en aquesta ciutat, per tant, en tot cas és 
sumar, la idea que s’ha d’ampliar aquest servei, però ens consta que això s’està fent.  
Jo sóc un gran defensor també de les cooperatives, sobretot perquè vinc del món 
agrari i justament la cooperativa més important que hi ha a la ciutat d’Olot en aquests 
moments, jo penso que és la Cooperativa del Camp d’Olot, que és una cooperativa 
agrària que està situada just a Olot; vostè ha citat cooperatives però algunes 
d’aquestes estan situades a la comarca. I en tot cas també aquest matí la Junta de 
Govern de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat renovar un contracte de lloguer a una altra 
cooperativa que també tenim a la comarca, que és la Cooperativa de la Vall d'en Bas, 
la SAT de la Vall d'en Bas, per afavorir la comercialització dels seus productes a través 
del lloguer d'aquestes sitges que tenim a l’Estació, i per tant ho trobo molt positiu. En 
tot cas hem d’anar buscant sinergies en aquest sentit, però penso que anem en el 
camí, per tant votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres també 
votarem a favor de la moció. Ens agrada el que diu, és veritat que algunes coses des 
de Dinàmig ara ja es fan, i d’altres que es podrien fer. A nosaltres hi ha una música 
que ens agrada molt, que és el concepte de viver d'empreses, o d’altres noms, està 
inventat. 
És veritat que segurament des de Dinàmig es fa molta feina, i els tècnics fan molta 
feina d’acompanyament, d’informació, de formació, d’assessorament, però nosaltres 
entenem que el concepte de viver d’empreses –sigui de cooperatives o d’empreses de 
tot tipus–, nosaltres ho entenem així, a veure si ho hem entès bé, és un pas més 
endavant; un lloc on s’ajuda que les empreses, a part que es formalitzin i comencin a 
caminar, tinguin un espai on puguin començar a créixer abans de volar soles. No sé 
com dir-ho, però que s’entengui que és  una cosa que nosaltres ja portàvem al 
programa electoral, i ens sembla que és una de les coses que la ciutat es podria 
plantejar de fer un pas més i tenir un lloc on es puguin crear aquestes situacions, 
aquest ecosistema on una persona que vulgui crear una empresa pugui fer els seus 
primers passos i pugui ser acompanyat i pugui també conviure amb altres empreses. 
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Intervé la Sra. Zambrano en nom de l’equip de govern. Nosaltres votarem a favor, tot i 
que quan vàrem llegir el títol que posava “creació d'un viver municipal de cooperatives 
i economia social solidària”, vàrem parlar amb el Sr. Massanella perquè ens 
especifiqués una mica el detall de la moció. Realment quan ho ha explicat vostè, 
s’entén que no voleu crear un espai nou, que no esteu demanant això, sinó que és 
aprofitar el que hi ha, que des de Dinàmig o des del coworking quan s’iniciï,  no 
limitarem en cap cas, primer perquè és privat i posaran unes normatives, però no es 
tractarà de dir “cooperatives no en poden venir”, ni molt menys. O sigui que totalment a 
favor que dins el coworking si hi ha alguna cooperativa que encaixi bé, hi haurà setze 
taules, sense espais i la gent hi pot accedir i encantats que ho facin.  
I una miqueta, com ja deia el Sr. Guix, informar que des de l'any 2017 l'Ajuntament 
d’Olot es va adherir a l’Ateneu cooperatiu, que existeix des de principis de l'any passat, 
que rep una subvenció de la Generalitat de Catalunya i que aquest Ateneu té tres 
zones: la zona de Girona, la zona de Garrotxa i Ripollès i la zona de Figueres. A la 
Garrotxa ens toca un tècnic a mitja jornada, que el tenim situat al Núria Social i que 
només dóna informació de cooperatives. Per tant a Dinàmig cada cop que ve algú per 
formar una cooperativa, li mirem, com en un dels punts que teniu aquí dels acords, que 
digueu, que algú que busqui subvencions per la persona que vol muntar una 
cooperativa; evidentment ho fem amb tothom qui ve; sigui cooperativa o no, si es pot 
adherir a algun ajut, l’informem i l’ajudem a tramitar aquest ajut. I si és una cooperativa 
el dirigim al Núria social, on hi ha una persona quatre hores que només fa això: 
cooperativisme, ajudar les cooperatives. 
Altres accions que s’han fet és que l’any passat es van fer unes jornades amb  
assessories d’Olot, perquè realment quan algú vol muntar una cooperativa, costa una 
mica, llavors no hi ha gent molt formada dins les assessories aquí a Olot i se'ls hi va 
fer una jornada de formació, que juntament amb aquesta persona del Núria Social els 
encamina i els ajuda a formar-ho.  
Com ha dit també el Sr. Guix, tenim cooperatives importants a la nostra comarca, que 
ens agrada que continuïn creixent i que al final el que donen es treball a la Garrotxa, 
que és del que es tracta. Aquesta persona es diu Laura, i està allà a mitja jornada, ja fa 
un any i mig que hi és. Aquest any s’ha tornat a treure la subvenció, ens hi hem tornat 
a acollir; fins i tot s’ha  incrementat, des de la Generalitat ens hi hem acollit i ens l’han 
donada. 
I això,que si bé el títol costava d'entendre, però un cop parlat i vist  que ni s’ha de 
contractar  ningú, ni s'ha de crear un espai nou perquè ja hi és, en nom de l’equip de 
govern votem a favor, i qualsevol cosa que puguem fer per col·laborar-hi, ho farem. 
 
Intervé el Sr. Riera. Bàsicament aclarir una mica que considerem que ara mateix no 
cal un espai nou, tan de bo que calgui, crec que és un objectiu que hauríem de tenir, 
que calgui per al tema del cooperativisme i per Dinàmig pròpiament, vull dir que la 
necessitat comporti un creixement exponencial. I nosaltres considerem que amb 
l'economia social, cal que creixi tant com sigui possible i més.  
I llavors recordar un apunt del Sr. García, que en aquest cas el tema de la Xarxa 
d’economia solidària es va presentar una moció i va ser tombada. Estaria bé 
replantejar-ho de nou, a veure si algú s’ho replanteja com una cosa vàlida i important 
per fer créixer la ciutat en un sentit més ampli.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

18.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER CREAR UN REGISTRE 
D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC A OLOT 

 
Núm. de referència : X2018023100     
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Núm. expedient: SG022018000032 
 
Atès que actualment, més d’un 40% dels apartaments legalitzats de Catalunya estan 
localitzats a les comarques gironines, el que equivaldria aproximadament a més de 
28.000 apartaments d'ús turístic i més de 140.000 places.   
 
Atès que, segons dades de l’Associació Turística d’Apartaments, el parc no legalitzat 
d’apartaments turístics a comarques gironines podria ser igual o superior al legalitzat. 
 
Atès que, durant el 2017, s’han atès a l’Oficina de Turisme d’Olot 24.146 persones, 
dada que representa un increment del 15’3% des del 2014; pel que fa a la 
procedència, tot i que majoritàriament ve de Catalunya (56’9%), els turistes europeus 
ja representen el 23%, mentre que el 16,9% venen de la resta de l’Estat espanyol. Pel 
que fa al perfil del visitant, és una parella (37’9%) o una família (35’9%), mentre que 
augmenten els visitants que participen en propostes vinculades a la celebració 
d’esdeveniments a la ciutat, com el MOT, el Sismògraf, les Festes del Tura, el Lluèrnia 
o a Fira Orígens. Aquestes dades indiquen un tipus d’usuari propens a la contractació 
d’un pis turístic a la nostra ciutat. 
 
Atès, doncs, que el creixent interès turístic de les comarques gironines en general, i de 
la comarca de la Garrotxa en particular, i l’auge de plataformes en línia que faciliten el 
contacte entre l’oferta i la demanda dels habitatges d’ús turístic ha incrementat 
l’impacte del fenomen dels pisos turístics a molts municipis de les nostres comarques.  
 
Atès que hi ha un problema col·lectiu d’accés a l’habitatge, i que cada pis que es 
dedica a l’allotjament turístic és un pis que es treu del mercat destinat a habitatge.  
 
Atès que la Llei de Turisme de Catalunya, així com el Decret 159/2012, de 20 de 
novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatge d'ús turístic, regulen les 
condicions i requisits que aquests allotjaments han de complir, així com doten les 
administracions locals de la capacitat de regular i controlar els HUT o Habitatges d’Ús 
Turístic. 
 
Atès que l’Ajuntament ha de vetllar per la qualitat de l'espai públic, fent compatible el 
desenvolupament turístic i econòmic amb la garantia del dret dels veïns a l'habitatge, 
al descans i a la convivència, fent que aquest desenvolupament sigui sostenible, 
descentralitzat, equilibrat i ordenat. 
 
Per tots els antecedents anteriors, demanem al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció 
dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Crear un registre d’habitatges d’ús turístic a nivell d’Olot que contempli tant els 
que operen amb llicència municipal com els que no (Airbnb, Homeway, Booking i altres 
intermediaris).  
 
Segon.- Que aquest registre serveixi per a regularitzar la situació dels pisos que 
exerceixen aquesta activitat de manera il·legal. 
 
Tercer.- Aplicar les mesures corresponents per fer complir la normativa que regula 
l’activitat dels allotjaments turístics (Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de 
Catalunya i Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic), en aspectes tals com: la contractació de les corresponents 
assegurances, l’establiment de l’aforament permès del pis, la revisió de condicions 
higiènico-sanitàries, el manteniment general, els serveis d’atenció al llogater temporal 
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que hi fa una estada, que els veïns/es disposin d’un telèfon de contacte davant de 
possibles conflictes amb la comunitat de veïns, etc.  
 
Quart.- Un cop regularitzada la situació, realitzar un cens real per zones o barris dins el 
municipi d’Olot, amb dades obertes i consultables per a la ciutadania de tots els 
immobles que exerceixen aquesta activitat i identificació d’aquests a la façana dels 
edificis. 
 
Cinquè.- Detectar aquelles zones que el nombre de pisos turístics superin els 
percentatges desitjables pel que fa al seu impacte sobre el preu dels lloguers dels 
habitatges destinats a lloguer per residència permanent  i la vida comunitària i usos de 
l’espai públic dels veïns i veïnes i, per tant, de quina manera incideixen en el creixen 
fenomen del desllogament (o “deixar d’estar llogat”) en règim general. 
 
Sisè.- A partir d’aquí, regular el nombre de pisos turístics, de manera que no superin 
els percentatges que es considerin suficients pel que fa al seu impacte sobre els 
lloguers i la vida comunitària i usos de l’espai públic. 
 
Setè.- Desenvolupar un pla d’usos del sector, que vetlli per mantenir i promoure la 
xarxa social i veïnal del barri.  
 
Vuitè.- Impulsar, a través del Consell Comarcal i el Consorci Turisme Garrotxa, el 
mateix tipus de registre d’habitatges d’ús turístic a nivell de la Garrotxa que contempli 
els mateixos aspectes que el registre d’Olot. 
 
Novè.- Traslladar aquests acords als propietaris d’Habitatges d’Ús Turístic, a 
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, a la Diputació de Girona i al Departament de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
Presenta la moció el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. 
Tothom té la part prèvia, només destacaré alguns dels seus punts, i abans permeti’m 
que faci una prèvia. Potser en aquests moments, quan pensem en habitatges d'ús 
turístic, doncs creiem que a la ciutat d’Olot no tenim una problemàtica com per 
exemple sí que comença a haver-hi, i de forma molt greu, a la ciutat de Girona, i a 
Barcelona doncs ja és conegut per tothom. Però també un dels objectius de la moció 
era la necessitat de crear un element preventiu, per tant no esperem a tenir el 
problema per després buscar solucions, sinó que intentem crear un element preventiu 
que en el moment que ens arribi la dificultat, que aquest element estigui en plena 
actuació i per tant no ho hàgim de lamentar i no hàgim de veure les conseqüències 
que està tenint, per exemple en el barri antic de Girona. Tenint en compte aquesta 
prèvia llegiré tan sols tres dels elements del preàmbul. 
A continuació el Sr. Massanella llegeix el tercer, quart i cinquè paràgrafs de la moció, i 
els acords que es proposen adoptar. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement 
aquesta moció, i en tot cas només voldria fer una observació i una proposta per si la 
podrien recollir en la seva moció. L’observació és la percepció que tenim nosaltres fins 
al moment, és que encara no és un problema per a la ciutat d’Olot, i que depèn de com 
es desenvolupi aquest creixement de pisos turístics, pot ser fins i tot positiu, si tenim 
en compte el nucli antic, que cal la intervenció privada també d’una manera important, 
si és donés amb una certa força i amb una certa proporció aquesta intervenció 
segurament podria ser positiva. I la proposta aniria en la línia, com és el que està bé i 
ajustat, segurament cadascú de nosaltres pot tenir una percepció diferent; en la seva 
proposta no hi ha cap mesura o proposta de seguiment de què és el que està passant 
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a Olot en aquest sentit de pisos turístics. Per tant seria trobar un lloc per fer un 
seguiment periòdic, un podria ser la Taula d’habitatge, que a més del que habitualment 
li hem vingut donant com a contingut, recollís això i per tant que d’una manera 
semestral poguéssim tenir una informació de com s'està desenvolupant, per poder 
actuar en cada moment segons  quina sigui la situació. I si no es considera la Taula 
d’habitatge i es considera unes trobades periòdiques, semestrals, amb una altra forma 
de comissió també m’aniria bé.   
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres en general amb la 
moció estem d’acord amb la música, està ben plantejada, el que passa que a Olot 
encara no tenim aquesta problemàtica, ja ho ha dit vostè. I potser, en tot cas, el que 
han aportat els pisos turístics fins al moment, els que estan legalitzats, lògicament, ha 
estat una aportació positiva per a la ciutat, perquè s’han rehabilitat pisos del barri vell i 
també en altres zones de la ciutat i també han aportat equipament d’infraestructura 
turística equipament per poder allotjar la gent que ens visita a la ciutat. Lògicament el 
turisme que tenim aquí a Olot i Comarca és un turisme familiar bàsicament, que per 
tant aquelles problemàtiques que poden tenir alguns barris de la ciutat de Barcelona o 
també de Girona, aquí de moment, toquem fusta, no ens ha passat. En principi la 
música ens sembla bé, és un tema que hem de plantejar a la ciutat, potser és un tema 
de Pla General també, de definir a quins espais de la ciutat o a quins barris hi podrien 
anar aquest tipus de pisos, però en tot cas ens agradaria sentir l'opinió de l'equip de 
govern, a veure si tècnicament això és possible; és a dir, si ara aquí votem una moció i 
després no es pot portar a terme perquè tècnicament hi ha alguns problemes tècnics, 
que jo no conec en aquests moments, potser també esperéssim o consensuéssim 
algun altre tipus de moció. Però en tot cas ens agrada la música, esperaríem a que 
l’equip de govern es pronunciï. 
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Bé, com la música que 
sona en les intervencions que m’han precedit, la sensació és que la moció ve a posar 
la bena abans que la ferida, però ens sembla bé, tenim ganes d’abordar una qüestió 
que segur que serà fonamental. I en tot cas la regulació dels pisos turístics i en general 
de l'entorn que regula el turisme a Olot fa falta, i per tant si ens podem anticipar a 
problemes que vindran, millor que millor. Ara, és evident que el problema que tenim 
avui no és d’excés de turisme i menys a Olot, i per tant comparar-nos amb Girona, o 
amb algunes ciutats que estan a anys llum de nosaltres, quan nosaltres tenim 
dificultats serioses per atreure el turisme que passa per la comarca i que no ve mai a 
Olot, i que per tant això és el problema important que tenim nosaltres; crec que aquí hi 
hauríem de posar l’accent. Malgrat això nosaltres votarem a favor de la moció, però 
amb aquest esperit, de dir això és posar la bena abans que la ferida; està bé que 
obrim el debat. En tot cas qui regularà això serà la Generalitat, que properament 
segurament traurà un decret que regularà tot aquest món, de fins a quin punt es poden 
concedir llicències turístiques, com l’habitatge particular de les persones es pot fer 
servir per llogar a turistes; tot això quedarà regulat a nivell català a través de la 
Generalitat, i aquí serà bo que nosaltres també hi fem les nostres aportacions i que en 
tot cas aquest reglament, aquest decret que s’aprovarà, també el sapiguem gestionar 
el millor possible, per fer això; no tant solucionar un problema de turisme que no tenim 
en el sentit que s’entén quan mires els mitjans, sinó que el nostre problema amb el 
turisme és que no venen a Olot. I hauríem d'aprofitar la regulació que hi hagi i els pisos 
turístics i la combinació de factors que hi ha al voltant del turisme per promocionar 
justament que els turistes que arriben a la comarca i més que en podrien venir, siguin 
un factor de riquesa per a tothom i no un factor de generar externalitats negatives per 
a tothom, com passa a molts llocs de Catalunya, és evident.  
Jo punxaré una mica, com que ja que posen abans la bena que la ferida, avui no ho 
han fet vostès i a la seva moció tampoc hi ha cap goteta d’això, però sí que la CUP en 



 

Mod ACTS_DP06 45 

alguns llocs fa una retòrica a l’engròs anti turisme, que em sembla que no ajuda a tenir 
un debat seriós i que els agraeixo que vostès avui no hagin fet.  
 
Intervé el Sr. Vayreda, en nom de l’equip de govern. Com a grup municipal ens 
agradaria també posar en context tota aquest tema dels habitatges d’ús turístic. Com 
dèien, tots ho han dit, en algunes ciutats pot ser un problema important, però també 
coincidim, almenys la nostra percepció és que a Olot no tenim aquesta problemàtica. 
No diem que no es puguin fer millores, o que no es pugui prevenir, però honestament 
dubtem que Olot i la comarca en aquests moments sigui un problema que requereixi 
dedicar tots els recursos que planteja la moció en contra de recursos que haurien de 
destinar a altres aspectes del turisme i de l’habitatge.  
Si ho podem en context, en aquests moments a Olot tenim 59 habitatges registrats 
d’ús turístic, a la comarca n’hi ha 173, per tant a Olot tenim un 34 % dels habitatges de 
la comarca, quan som el 60 % de la població, i en aquest sentit només apuntar que hi 
ha municipis de la comarca amb 2.000 habitants que gairebé tenen la meitat 
d'habitatges turístics que a Olot. I en tot cas és una primera reflexió, si a Olot ens 
convé o ens toca liderar aquest tema.  
D’aquests 59 que són els registrats, és evident que n'hi ha alguns que no estan 
registrats. De fet no ho podem saber, perquè com saben s’haurien d'analitzar els més 
de 30 portals d'intermediació que hi ha a Internet, mirar un per un els habitatges que hi 
ha a Olot, i per poder disposar de les dades dels propietaris hauríem de contractar o 
pagar un habitatge, perquè és l'única manera que llavors sàpigues qui és el propietari, 
a quin lloc està; per tant requereix d'una feina d'inspecció que Barcelona sol em 
sembla que té 30 inspectors que estan dedicats a fer això. Nosaltres aquesta feina ja 
fa uns mesos l’hem fet en el portal AirBNB, que és un dels més coneguts, però com dic 
n'hi ha més de trenta, i aquí hi hem trobat vint-i-un allotjaments que no estan registrats; 
que tampoc és una quantitat, no són centenars. Amb aquests que estem fent? Doncs  
intentem amb els recursos que tenim, saber de qui és i si aconseguim l'adreça sense 
haver de pagar una nit, enviem una carta perquè regulin aquesta activitat. Per tant la 
primera aportació és que no és una problemàtica important; de fet estem parlant que a 
Olot hi ha uns 18.000 habitatges, d'un 0,4 %; a Barcelona estem parlant de 
problemàtiques d'entre el 8 % el 10 %, per tant estem molt lluny. Tampoc tenim una 
concentració d'habitatges d'ús turístic a cap barri; és a dir, si mirem les dades estan 
repartits en sis barris, i en el barri que n’hi ha més n’hi ha el 30 %, en alguns el 20 % o 
el 10 %, per tant està repartit en diferents llocs de la ciutat.  
Ni l'Ajuntament ni el SIGMA, almenys en el nostre mandat, hem rebut mai cap queixa 
de problemes de convivència, de conflictes amb els veïns; és més, tenim molts més  
problemes de convivència amb els habitatges ordinaris dels olotins o amb els bars, 
que amb el tema dels d'habitatges d'ús turístic.  
I tampoc –també en parla a la moció– tenim constància que els habitatges d'ús turístic 
hagin condicionat el preu de l'habitatge. De fet, mirem vostès els preus de lloguer dels 
últims dos anys a la ciutat i es mantenen molt estables, inclús aquest any han baixat 
una mica el primer trimestre respecte el 2017, per tant tampoc entenem quina 
influència pot tenir en aquests moments en el tema del lloguer. Ni en tenim molts, la 
majoria estan registrats ens sembla, no genera molèsties i com dic, no tenim 
constància que influeixin.  
Jo tot això ho vaig intentar explicar al regidor, Sr. Massanella, per intentar consensuar 
un acord amb la moció. A vostè els sembla que és un tema extremadament important, 
ens demanen prendre mesures que no prendrà cap altre ajuntament de Catalunya, 
excepte Olot i Barcelona, o sigui som els dos grans pols de turisme, de problemàtica; 
Barcelona ho entenc, però que siguem Olot els que haguem d'abanderar aquest tema, 
ens sembla completament desproporcionat. Ens sembla a nosaltres, ens sembla al 
Consell Comarcal i ens sembla a Turisme Garrotxa. Perquè al final és un tema de 
recursos i vostès entenc que a la moció parlen d'acords i demanen coses, però llavors 
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ens queixem que les mocions no es poden portar a terme. Però és que realment ens 
demanen un registre, ja els ho he explicat: no tenim ara recursos humans com per 
començar a fer la inspecció de tots els habitatges que hi ha. Ens demanen que es 
compleixi la Llei d’establiments d'allotjament turístic, això és una competència de la 
Generalitat de Catalunya; els ajuntaments ara hem d’agafar més competències quan 
és tema de la Generalitat? Ens demanen una limitació, amb quin criteri, quin altre 
ajuntament ho ha fet excepte Barcelona, quin percentatge hi posem? Ens demanen un 
pla d’usos del sector, jo tampoc entenc un sector de 59 habitatges, no estan ni 
constituïts. 
La proposta que els fèiem nosaltres era esperar que aquesta moció, que es va portar a 
la Diputació i es va deixar sobre la taula, també una moció de la CUP, intentar-ho 
analitzar de forma conjunta, amb la Generalitat, amb la Diputació, amb els consells 
comarcals; intentar utilitzar una metodologia comuna. Miri, la informació que ens ha 
donat el Sr. Juncà l’agraeixo molt perquè és evident que ara, fins que no hi hagi aquest 
decret no podrem fer res perquè està molt bé que la Generalitat faci la feina que li 
toca, que és regular això; si cada ajuntament hem d’anar regulant, llavors no sé gaire 
quin sentit té. Jo era una mica la proposta que els hi vaig fer a vostès, a vostès els 
sembla això, veig que la resta de grups també els sembla que aquest és un tema 
important. Nosaltres ens abstindrem però també deixant-los clar que no ho 
prioritzarem perquè no ens ho sembla i no hi dedicarem recursos extres perquè els 
tenim, i per tant esperarem el decret de la Generalitat que ho aclareixi, i en tot cas 
podem anar treballant i preveient. Jo no crec que això sigui un problema a futur de la 
ciutat d'Olot, però en tot cas està bé que ho analitzem, que ho mirem, però jo crec que 
no ho podem fer sols i menys quan cap  ajuntament ho està fent, només Barcelona, 
amb els problemes i els recursos que té, que ara l'Ajuntament d'Olot haguem de 
dedicar recursos en un tema que és menor.  
I en tot cas només un apunt, al senyor Juncà: cada vegada en ve més de gent a Olot, 
jo li vull recordar que el 2011 l'ocupació de la ciutat era un 37 %, ara estem en un 55 % 
de mitjana, per tant ve més gent i es queda a dormir i a l’Oficina de Turisme, encara 
l’any passat, vàrem  incrementar un 15 %, per tant tot i que tenim camí a córrer i estic 
d'acord amb vostè, jo crec que hem aconseguit transformar una mica i que la gent, a 
part de gaudir de la ciutat, també gaudeix d'Olot, dels esdeveniments, pels festivals o 
el que sigui, però cada vegada tenim la sort que ve més gent a la ciutat i incorporen en 
el seu recorregut també la ciutat d'Olot, tot i que evidentment coincideixo amb vostè 
que hi ha camí a córrer i a millorar. 
 
Intervé el Sr. Massanella. Les dades d'increment de turisme també les he donades jo 
en la moció, per tant confirmo les paraules del regidor, de fet són extretes d'una roda 
de premsa que ell mateix va fer, per tant no me les he inventades. 
Diferents coses que s’han anat dient, en principi moltes gràcies pels suports i per anar 
afinant algunes de les idees que s’han expressat. 
Jo començava la meva intervenció dient que la moció tenia un caràcter preventiu, és 
veritat que a Olot i a la comarca de la Garrotxa no tenim un problema, però sí que ens 
sembla important poder tenir alguns elements que puguin començar a treballar en la 
línia d'evitar que la situació que s'està donant ara pugui ser un problema. De fet el 
regidor ens ha confirmat que consultant  un sol d’aquests portals ja han trobat 21 
pisos, habitatges d'ús turístics que no estan registrats. Per tant ja s'estan fent coses 
des d'Habitatge, i en aquest sentit els felicitem perquè es també la tasca que 
correspon. 
Altres cosetes que s’han dit: no tenim ocupació en determinades zones de la ciutat, és 
veritat, però també ens ha reconegut el regidor que hi ha un barri, que deu ser el nucli 
antic, que hi ha un 30 % d'ocupació, vol dir que aquests habitatges d'ús turístic que 
estan en aquest règim, vol dir que són habitatges que no estan en el sistema de 
lloguer. I per tant aquí voldria rectificar-li les dades que vostè ha donat: segons la 
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Cambra de la Propietat Urbana de Girona, als darrers quatre trimestres el preu mitjà 
del lloguer a la ciutat d’Olot ha augmentat, en el segon trimestre d'aquest any 2018 
està al voltant 400 euros, dades publicades la setmana passada, el Sr. Guix em 
donava la gràfica, jo també la tinc. Són dades de la Cambra de la Propietat Urbana, no 
són dades de la CUP. Per tant l'increment dels lloguers a la ciutat d’Olot està pujant i 
pot ser que un dels elements sigui que les persones que tenen un habitatge en desús, 
decideixen posar un habitatge d'ús turístic i per tant vol dir que són menys pisos que 
es posen a lloguer per a les persones que necessiten pisos a la nostra ciutat, per 
exemple per als directius de les empreses que venen a treballar a la ciutat d’Olot 
d'aturar o pels simples obrers. Per tant tenim un element més per afegir a la llista.  
Per altra banda nosaltres no estem en contra de les persones que tenen un habitatge i 
el volen destinar a ús turístic les persones a títol individual. A la nostra ciutat és molt 
freqüent que tinguem famílies que han heretat un pis dels seus pares o dels seus avis, 
que el tenen al nucli antic, que decideixen arreglar-lo i una de les opcions que tenen és 
posar-lo a habitatge d’ús turístic, ens sembla molt lícit. Nosaltres no anirem en contra 
d’aquest tipus d'economia, de les famílies que decideixen posar el seu habitatge 
heretat com a habitatge d'ús turístic. Nosaltres, i en la moció en fem esment, del que 
anem en contra és dels fons d'inversió voltors, aquesta gent que viuen en paradisos 
fiscals, que porten les seves quantitats de milions i que compren edificis sencers, en 
els quals hi ha persones de lloguer i quan se’ls acaba el contracte marxen o els fan 
una pressió suficient com perquè hagin de marxar. Això està passant a Girona i 
esperem que no passi a Olot. Per tant nosaltres ens referim a aquest tipus de 
propietaris d’habitatges d'ús turístic; no ens referim al matrimoni que viu al Pla de Dalt i 
que té una casa dels pares al nucli antic d'Olot; al contrari, endavant que facin 
rehabilitació del seu habitatge i que el posin a habitatge de lloguer normal o habitatge 
d’ús turístic, només faltaria. 
Atracció turística, les dades del regidor confirmen que cada vegada tenim més gent i 
tan de bo en continuïn venint, però ens sembla a nosaltres que el model turístic no ha 
de ser la concentració de pisos d'habitatges d'ús turístic en determinades zones de la 
ciutat, per fons voltor que els han comprat i que han fet fora els llogaters. Per tant, en 
aquest sentit estaríem d’acord que vinguin turistes, però no en la forma com han de 
venir.  
Per altra banda la regulació de la Generalitat, benvinguda sigui. Nosaltres la moció la 
basem en el decret de l'any 2012 que és el que estipula que aquí hi ha una 
corresponsabilitat entre la Generalitat i l'Ajuntament; és a dir, en mesures d'inspecció 
l'Ajuntament pot fer aquesta tasca d’inspecció però també pot demanar la col·laboració 
de la Generalitat. Per tant nosaltres també els demanem això: explorem què diu el 
decret de l'any 2012 en temes de col·laboració entre administracions; perquè ho diu, li 
hauria de buscar exactament l’article, però diu que pot haver-hi una col·laboració entre 
administracions en aquest sentit. Vostè mateix m’acaba de reconèixer que des de 
l’Oficina d’Habitatge s’estan fent coses, endavant, aquesta és la línia, en la moció no hi 
ha terminis: no els estem dient d’aquí a un mes, tres mesos o d'aquí un any; estem 
dient, fem coses, comencem a fer coses amb els recursos que tenim, en la moció 
tampoc plantegem contractar cap tècnic nou; al contrari, tenim els tècnics que tenim, 
per nosaltres en falten només faltaria, però si tenim els tècnics que tenim, utilitzem 
aquests tècnics per a fer coses. Li repeteixo el que ha dit abans vostè: en van detectar 
21 a AirBNB, per tant vol dir que tenim un tècnic que pot fer aquestes coses, seguim 
en aquesta línia. No els hi posem una pistola al pit perquè ho tinguin fet d'aquí tres 
mesos, només faltaria; els demanem que facin cosetes, anem fent, i potser en anar 
fent aquestes cosetes, detectar aquests 21 que vostès han detectat i enviar les cartes 
als seus propietaris, doncs potser algú diu, no puc anar amb AirBNB a Olot, perquè 
resulta que em controlen, resulta que em vigilen. Però si un propietari té un pis al nucli 
antic i viu a les Planotes, que l’arregli, i tant que sí, endavant.   
Intervé el Sr. García. Només insistir amb la idea de la prevenció, perquè tots em 
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sembla que compartim que no és un problema d’ara mateix, però a mi em sembla 
important que en lloc de fer el que sol ser tradicional a les administracions, que són 
mesures reactives, és a dir, quan ja tenim el problema, correm-hi a veure què fem o 
deixem de fer. Em sembla bé que es plantegin aquestes mesures preventives abans 
de tenir el problema, comencem a treballar-lo, per veure què podem fer i em sembla 
entendre –així he llegit jo també la moció– tenim temps, no cal que sigui d’una manera 
immediata ni que es posin uns recursos extraordinaris; si en canvi tenir en compte 
aquesta problemàtica i començar a treballar-la abans que sigui realment un problema i 
llavors haguem de córrer i posar persones, diners i no sé què més, quan a vegades ja 
per segons quines coses és tard.  
Per tant en aquest sentit ratifiquem el suport a la proposta.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres vista la voluntat de qui presenta la moció, en aquest cas 
la CUP, de no posar límits ni terminis, ni que s’hagi de contractar personal per tirar 
endavant aquest tema, sinó que és buscar un consens i una taula de treball, en aquest 
cas votaríem a favor de la moció. 
 
Intervé el Sr. Juncà. Jo estic molt content que millorin les dades de turistes que arriben 
a Olot, el que passa que jo entenc aquest punt com potser massa ambiciós, i em 
conformo amb poc, però bé, estic molt content. 
I per a mi l’essència de la moció no és tant exactament el que diu avui, sinó que 
intentem posar nos d'acord per mi en canviar una mica la perspectiva amb què 
afrontem el turisme, i a Olot a dia d’avui, i el turisme encara és més una font 
d'oportunitats per millorar la ciutat que no pas  una font de riscos que ens hagin de 
començar a preocupar. Per tant el turisme, i en concret com el turisme passa nits a 
Olot, com deixa diners i com genera riquesa a Olot, és una font d'oportunitats, per 
exemple, millorar el barri antic, que el tenim amb un problema grandiós on falta 
inversió per rehabilitar; doncs potser el turisme pot ser una part de la solució en 
generar aquesta mobilització de recursos perquè es millorin les condicions dels 
habitatges del nucli antic, i per tant insisteixo en això: tenir una visió, almenys a dia 
d’avui, com a font d'oportunitats del turisme i no com a una font de riscos com a 
vegades sembla que es tracta. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Només algun aclariment: 
- El 30 % és al nucli antic, però apuntar que tots els habitatges al nucli antic estan 
registrats, però tenim dos barris que estan a prop del 25 %, que ningú s'ho imaginava, 
jo vaig ser el primer sorprès, del 25 % a dos barris que no són el nucli antic.  
- I en tot cas hem pogut fer aquesta petita inspecció perquè hi ha un Pla ocupacional 
que hi hem pogut dedicar uns recursos, i una estudiant de Turisme Garrotxa que s’hi 
ha dedicat, però diguem que amb l'estructura habitual de l'organització que hi ha en 
aquests moments, difícilment podríem dedicar-nos a tenir una persona a anar 
inspeccionant això.  
- I coincidir amb el Sr. Juncà amb l’aposta pel turisme; de fet nosaltres hem estat un 
equip de govern descaradament a favor del turisme, sense complexos, tot i que hi ha 
altres grups que ho hagin pogut criticar. I sí que hem estat ambiciosos, miri si ho hem 
estat, que hem doblat l'ocupació: del 37 % al 55 % en uns anys de crisi. Per tant 
coincidim amb l'ambició, tan de bo fos més, però l’hem doblat en aquests anys, 
l'ocupació a la ciutat, del  37 % al 55 % i esperem als propers anys que s'incrementi 
més.  
 
Intervé el Sr. Massanella. Simplement és reforçar dues idees, que ja he dit: la primera, 
no és anar en contra del turisme, en tot cas en cap moment de la moció, i de fet el Sr. 
Juncà s’ha encarregat de recordar-ho als companys de la CUP de Girona, que suposo 
que es referia ell, que de vegades tenen un discurs cap al turisme una mica dur. 
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Realment i per sort a Olot no tenim la problemàtica que hi ha al nucli antic de Girona, 
sinó que nosaltres el que apostem també que el turisme és una font de riquesa i per 
tant hem d'intentar que tinguem elements que serveixin per crear riquesa a la nostra 
ciutat, però no a qualsevol preu. És a dir aquesta riquesa pot venir a la ciutat d’Olot, 
només faltaria, hem de continuar augmentant les dades de turisme a la ciutat d’Olot, 
només faltaria, però tampoc ho hem de fer a qualsevol preu, nosaltres sempre diem, 
és una frase que l’ha dit moltes vegades en Lluc Salellas: qualsevol pis que es posa a 
habitatge d’ús turístic és un pis que es deixa de posar en lloguer. I per tant també hem 
de vigilar que aquesta afirmació no s'acabi complint, i per tant ens sembla a nosaltres 
que aquest element preventiu és important.  
Per altra banda també reafirmar les paraules del Sr. García, al qual li agraeixo. Tenim 
una oportunitat de tenir un element transformador per a la nostra ciutat. Nosaltres no 
els exigim, el to com a mínim de la moció, no és el d’exigència, que potser altres 
vegades pot semblar-ho, el to d’aquesta moció no és el d'exigència: no els hi posem 
terminis, no utilitzem verbs en  imperatiu, em penso que estan tots en infinitiu, la qual 
cosa com a filòleg no sé si seria del tot correcte, però bé, ho hem fet. Per tant 
simplement els ho diem, una mica en la línia de la moció de les cooperatives 
d’economia social i solidària, estem fent cosetes, continuem en aquesta línia, potser 
incrementem fem un pas més doncs en dir, comencem a detectar que comença a 
haver-hi una situació que hauríem de mirar de controlar. Parlem del Pla d'usos, no ens 
tanquem a parlar del Pla d’usos, esperem què diu la normativa de la Generalitat, 
esperem que no s’allargui massa per després adequar-la; de moment tenim la del 
2012 que és la que podem  utilitzar, que és la que diu que l’administració de la 
Generalitat ha de treballar col·laboradorament amb l’administració de l'Ajuntament, el 
qual també té una funció inspectora a desenvolupar. Per tant en aquest sentit el to de 
la moció també és conciliador.  
 
Intervé l’Alcalde. Potser per tot això que ha dit, la posició de l’equip de govern no és 
votar-hi en contra, sinó l’abstenció.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (5 ERC, 
2 PSC, 3 CUP, 1 OeC) i 9 abstencions (PdeCAT - DC). 
 

19.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PER A MODIFICAR L’ORDENANÇA 
DE CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA PER PERMETRE AMPLIAR ELS SUPÒSITS DE 

SUBSTITUCIÓ DE LES SANCIONS ECONÒMIQUES PER TREBALLS 
COMUNITARIS 

 
Núm. de referència : X2018023101     
Núm. expedient: SG022018000033 
 
Un dels aspectes centrals de les ordenances de civisme és la introducció de mesures 
alternatives a la sanció econòmica com a eina per a promoure la convivència 
ciutadana des de la corresponsabilitat, el respecte als espais comuns i públics, així 
com el sentit de pertinença, compromís i participació al municipi. Aquestes mesures 
són una oportunitat per fer pedagogia de la convivència, el respecte i el diàleg, 
necessària per a construir ciutats més amables i oberts. 
 
Aquestes mesures proposades no tenen una finalitat exclusivament pedagògica sinó 
que també poden tenir efectes importants en persones a les quals els hi és molt difícil 
o impossible afrontar el pagament de les sancions econòmiques. 
 
Actualment són molts els municipis que, essent conscients d’aquesta realitat, 
contemplen la possibilitat de substituir les sancions pecuniàries per treballs en benefici 
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de la comunitat, el què permet a aquests ciutadans, pagar determinades multes amb 
treball que reverteixen en benefici de la comunitat.  
 
Per tot això, aquesta proposta de substitució de sancions econòmiques per treballs 
que reverteixen en benefici social, compleix segons el nostre criteri, diversos objectius: 
 
1.- S’aplica la sanció corresponent a la persona infractora. 
2.- Es dóna una oportunitat a l’infractor de rescabalar el dany fet als seus veïns. 
3.- S’educa en què “el què és públic és de tots” i s’ha de respectar i cuidar. 
4.- En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança és el següent: 

a) Totes les matèries que per ordenances municipals o per altres disposicions 
legals comportin sancions econòmiques i la competència sancionadora sigui de 
titularitat municipal. 
b) Tots els supòsits en què la legitimació per l’acció de responsabilitat 
econòmica correspongui a l’ajuntament. 

 
Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Ordenança i no procedeix a la 
substitució de les sancions econòmiques per mesures alternatives: 

a) Procediments sancionadors en matèria tributària. 
b) Procediments sancionadors de règim disciplinari del personal al servei de 
l’ajuntament. 
c) Procediments sancionadors en matèria de contractes del sector públic. 
d) Procediments sancionadors en matèria urbanística. 
e) Les infraccions molt greus tipificades en l’article 65.5 de la Llei de Trànsit, 
Circulació de Vehicles, Seguretat vial i altres de rang superior 

 
Per aquests motius el grup municipal d’OLOT en COMÚ proposa l’adopció del 
següents acords: 
 
1.- Instar a l’equip de govern a iniciar els tràmits per modificar l’ordenança de 
convivència i via pública per ampliar l’abast de les persones que poden acollir-se, ara 
sols ho poden fer els menors, uns nous requisits per a l’aplicació de les noves mesures 
alternatives, la organització interna que implicarà, un nou procediment administratiu, 
com s’implementen mesures alternatives amb garanties?, definició de les accions 
educatives i/o reparadores etc. perquè les sancions econòmiques a persones físiques 
puguin ser voluntàriament substituïdes per treballs a la comunitat. 
 
2.- La modificació de totes aquelles ordenances que contemplin sancions perquè 
s’adeqüin a questa mesura. 
 
3.- Les mesures alternatives s’han de basar en els principis següents: La voluntarietat, 
el respecte i reconeixement mutu, la responsabilitat individual i pública, i que les 
accions tinguin utilitat pública i ciutadana. 
 
4.- Els treballs a realitzar no han de repercutir en els serveis que l’administració hagi 
de dur a terme mitjançant el seu propi personal. 
 
5.- Instar a l’equip de gover de Govern a formar una comissió perquè els diferents 
grups municipals i les entitats socials i professionals dels departaments municipals 
afectats puguin fer aportacions. 
 
6.- Fer arribar aquesta moció a les Associacions de la nostra ciutat. 
 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dir que presentem 



 

Mod ACTS_DP06 51 

aquesta moció de substitució de sancions econòmiques per treballs comunitaris, 
bàsicament per tres raonaments: un o perquè ja tenim una regulació actual a 
l'Ajuntament d'Olot, però només afecta els menors i nosaltres el que pretenem amb la 
proposta és que pugui afectar a totes les persones independentment de la seva edat,  i 
sobretot perquè hem insistir vàries vegades i en  diferents situacions, els canvis 
econòmics que hem patit els darrers anys, entre altres efectes, provoca que tenim una 
franja de persones important a la nostra ciutat que tenen moltes dificultats per accedir 
a serveis bàsics, encara més li tenen per poder fer front a possibles sancions de tipus 
econòmic, per tant aquesta proposta en aquest sentit, afavoreix també de manera 
important aquesta gent. I el sistema actual, tal com ho tenim, necessita de millores 
perquè la realitat és que ens trobem que s'hi han acollit molt pocs joves, poquíssims, i 
per tant el que pensem és que val la pena fer modificacions per veure com ho 
incrementem.  
Dir que aquestes mesures alternatives de substitució de sancions econòmiques, també 
és una eina –se li ha de reconèixer– que ajuda a promoure la convivència ciutadana, a 
estendre la corresponsabilitat, el respecte als espais comuns i públics de la ciutat, així 
com aquest sentit de pertinença, compromís i participació a la ciutat. Apuntem amb la 
nostra moció,  perquè entenem que hi ha uns camps que han de quedar exclosos 
d'aquesta substitució, llavors parlem de sancions en matèria tributària, les sancions 
molt greus de circulació, temes de contractes del sector públic o en matèria 
urbanística; en principi pensem que aquests camps haurien de quedar exclosos.  
A continuació el Sr. García llegeix els acords que es proposen adoptar. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Jo agraeixo molt que hagi 
presentat aquesta moció, bàsicament perquè des de la CUP moltes vegades ens 
havíem plantejat que aquesta Ordenança de convivència i via pública és una 
ordenança que és molt arcaica,  és del  2013 però si us la llegiu hi ha les paraules 
“prohibir”, “sancionar”, “infraccions”; jo penso que estem en un altre moment i s'hauria 
de plantejar un canvi de tota la normativa, si pensem ja en una línia més educativa, 
més preventiva, més pedagògica. Perquè a mi, que em posis una multa de 50 euros, 
aquí fins i tot 50 euros pot ser per jugar a pilota en un espai públic, que entenc que els 
policies no acaben fent aquesta acció, però no sé si la quarta vegada que es juga a 
pilota, potser si que cau una multa de 50 euros. Jo recordo un noi que em deia: no 
deixeu jugar a pilota a la plaça, i què voleu, que anem a fumar porros? En aquest 
sentit, que no és gens educatiu, el posar multa. 
Per tant nosaltres, des de la CUP votarem a favor de la moció, però el que plantegem 
és que es torni a agafar aquesta normativa i que es torni a rellegir, a escriure i a treure 
les paraules “prohibir”, “infraccions”, fins i tot em sembla que poden fraccionar per 
demanar diners al carrer, suposo que tampoc ho fan i deuen dir a la persona que 
demana que vagi al Consorci, però sí que s'hauria de plantejar que no sigui tant de 
prohibir, sinó que pensem una mica més enllà i que pugui ser més educativa.  
Després el protocol que deia de mesures reparadores, també com es fa aquest 
protocol? Qui diu, perquè a més em sembla que l'Alcalde és qui té el poder 
sancionador; vull dir qui decideix si va per via reparadora; hi ha tot això que no està 
escrit enlloc. El protocol qui ho fa, què vol dir mesures reparadores, quins 
departaments de l'Ajuntament col·laboren? Potser et surt més a compte que si et 
carregues un fanal, doncs que la pintis; perquè al final pagar, a més si són menors, 
normalment qui paga són els pares, vull dir que no hi ha aquesta part.  
Per tant plantegem que ja que ha sortit sobre la taula, doncs que es torni a agafar, que 
es torni a escriure, que es torni a redactar i amb el temps que calgui, amb tots els 
agents de l'Ajuntament i amb tots els departaments o qui calgui, que es plantegi fer un 
canvi a tota l’ordenança.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres, la música sempre 
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sona bé, però aquí el que no veiem clar és com ho portem a la pràctica això. És a dir el 
qui, el què, el com, és a dir, com portem a la pràctica això: quan una persona adulta 
d’aquesta ciutat té una sanció i l’hem de portar a desenvolupar unes tasques laborals a 
la Brigada, com s’organitza, qui hi farà? Aquests conceptes, si pedagògicament no 
està ben cobert, de vegades és pitjor el remei que la malaltia. Per tant, nosaltres en 
aquest cas voldríem també sentir l’opinió de l’equip de govern per veure si això 
tècnicament és possible o no és possible, perquè ens fa por que  pot no funcionar. 
 
Intervé el Sr. Mitjà, en representació del grup municipal ERC. És evident que el 
civisme i el respecte pel comú ens afecta com a societat i evidentment com a ciutat, 
aquest civisme l’hem  de potenciar. Ja sabem que vivim en un món que en el fons no 
és perfecte, i la convivència, el manteniment de l'espai públic o comú, no sempre és 
respectat per tothom. Per tant nosaltres pensem que aquest canviar amb aquesta 
moció, demanant a la personal que trenqui aquesta convivència i aquestes regles, hagi 
de rescabalar aquest dany que provoca fent treballs per la comunitat, ens sembla que 
és una bona mesura, i per tant donarem suport a aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. Aquesta moció és complexa 
d’abordar, Sr. García, ja li he comentat abans de començar. El primer que et ve a la 
ment quan llegeixes una moció com aquesta, és Olot ciutat educadora, és evident que 
hi ha moltes maneres d’educar i que seria fantàstic que fóssim capaços en molts casos 
que determinades infraccions que ha comportat a les persones una sanció econòmica, 
trobéssim un treball comunitari per fer d’alternativa, i també la possibilitat de conversar 
amb aquella persona o  fer-li entendre que el que ha fet no està bé i que no es 
repeteixi, que és una mica la finalitat. 
Però d'alguna manera aquesta moció també em recorda molt l'anterior, la del registre 
dels pisos turístics, perquè quan has fet aquesta reflexió inicial, que el paper ho 
aguanta tot, t’adones de  les dificultats per portar això a la pràctica i que no dic que 
sigui impossible, dic dificultats. I se me n’acudeixen diverses, per exemple 
relacionades amb el moment del mandat en què estem i se me’n acudeixen d'altres: 
dels recursos humans i materials de què disposa l'Ajuntament. I vostè ho sap, que 
sempre que ens presenten una moció el que intentem és poder donar compliment en 
la mesura que aquesta moció s'aprovi, del que s’ha aprovat, i tal com està plantejada 
ens costa veure que siguem capaços de fer això, a no ser que ho deixem en un estat, 
com han fet abans el grup de la CUP, de dir no en parlem ni ara, ni d’aquí a un any ni 
d'aquí dos, senzillament parlem-ne una mica, comencem-ne a parlar; que si la intenció 
és aquesta, canvia la cosa.  
El que és imprescindible per poder aplicar aquesta substitució amb treballs comunitaris 
de les sancions econòmiques, és tenir tot un corpus d'ordenances que ho recullin i s’hi 
adeqüin i disposar dels recursos humans i materials necessaris per fer bé aquests 
treballs, i en aquest moment no disposem ni d’una cosa ni de l'altra.  
Precisament en el primer punt, en què ens diu de modificar l'Ordenança de 
convivència, aquesta sí que ho recull: l’article 70 ja ho posa: “En les infraccions lleus, 
es pot substituir la sanció de multa per la realització de treballs en benefici de la 
comunitat.” És a dir, això no cal, és l’única ordenança que no cal modificar, aquesta 
que ens demana que modifiquem, perquè ja recull aquesta possibilitat; ho recull no 
només amb els menors, sinó que també ho recull amb els majors d’edat. El que passa 
és que l’ordenança aquesta, “arcaica” del 2013 –com s’hi ha referit la regidora–, que 
és una ordenança que venia de la Maria Costa i que en el seu dia va modificar essent 
regidor en Josep Ferrés, qui va liderar aquesta modificació, té un protocol que es va 
aprovar el 2014, que permet fer-ho amb els menors, i en canvi mai no hem aprovat un 
protocol que ens permeti fer-ho amb els majors d’edat. Li he de dir que amb els 
menors ja representa un problema important, estem parlant de dos casos o tres casos 
a l’any, i que cada vegada que en tenim un, és un autèntic calvari, perquè has de 
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demanar per força que algú d’Esports t’agafi aquell nano, que se’n cuidi, que ho faci; 
perquè és complicat, l’Ajuntament no està preparat per atendre aquest tipus aquest 
tipus de peticions.  
En canvi sí que hauríem de modificar tot el que són les altres ordenances, que són: la 
de control i tinença d'animals domèstics, que aquí hi ha moltes sancions, més de 80 
anuals que tenen relació amb tenir gossos perillosos sense permís, o deixar-los 
deslligats pel carrer, etc.; la de circulació, aquí n’hi ha un munt, la simple multa 
d’aparcament. El que ens està demanant a través d’aquesta moció és que una 
persona que li han posat una multa –perquè no ho diferencia– pot venir a  l'Ajuntament 
i pot dir: jo aquesta multa què he de fer, no vull fer la multa; d’alguna manera et 
traslladen un problema important com a administració, el que et digui que t'has de 
preocupar d’aquesta persona. Perquè tots els municipis que estan prestant aquest 
tipus de serveis, comencen normalment amb tres o quatre sessions informatives; és a 
dir, que has de tenir tot un dispositiu organitzat que no tenim, preparat per educar –no 
sé si fer servir la paraula “educar”–, per aconsellar o donar bons consells a aquestes 
persones de com han d'actuar. I després has de tenir per exercir el treball comunitari, 
unes condicions molt determinades, perquè has de mantenir per exemple la 
confidencialitat de les persones, no es tracta de fer-los fer qualsevol cosa, a més a 
més has de trobar feines que no entrin en competència amb les dels treballadors 
municipals, ni entrin en competència amb els de les empreses concessionàries, per 
tant es limita moltíssim les coses que es poden fer. Has de tenir unes assegurances 
expresses per a aquestes persones; has de tenir un coordinador, una persona que 
se’n cuidi, que ordeni, que vigili, que tingui cura que els treballs es facin bé; i a més a 
més en molts casos has de tenir el material que acompanya: guants, una roba 
determinada, etc. És a dir, que és complex, s’ha d’organitzar tot això i en aquest 
moment no ho tenim.  
Per tant hauríem de canviar aquestes cinc ordenances, que estem en un moment que 
ara molts de nosaltres anirem de vacances i tornarem, i entrarem en una etapa de 
tancament de mandat, ho he de dir d'aquesta manera; no sé si és el moment per 
agafar cinc de les ordenances importants que té aquest Ajuntament, com la de 
circulació, com la de convivència; que la Sra. Descals diu: no em conformaré 
probablement, si em porten l’Ordenança de convivència en aquest Ple, jo no em 
conformaré amb que m’incloguin que a part dels menors, també els majors; voldré dir 
alguna una cosa sobre això, sobre allò altre. És a dir, entrem en un procés important, 
que no sé si és el millor moment; entrem amb uns recursos humans i materials que no 
tenim, no tenim pressupostats en aquest moment, i en tot cas els hauríem de 
dissenyar i preveure per l’any que ve, si fos per al mandat que ve. I en definitiva és 
complicada d’aplicar.  
Jo abans li he comentat a l’entrada, no sé si és una moció que en podem tornar a 
parlar fora del plenari, per veure exactament com podem avançar en aquesta qüestió, 
però a nosaltres ens costa molt aprovar-la tal com està plantejada en aquest moment, 
perquè ens obligarà a una sèrie de compromisos per als quals no ens sentim 
preparats, ni tenim ni els recursos, ni  probablement la voluntat ni el temps per fer-ho 
amb garanties, per fer-ho bé.  
I per acabar una petita cosa de forma, però que crec que val la pena dir-la. Entenc que 
aquesta és una moció que ha corregut per a Catalunya, que vostè l’ha agafat i 
senzillament l’ha presentat aquí a Olot, però que quan fa un acabament del tipus: i 
comunicar l’acord d’aquesta moció a totes les entitats d'Olot, han de saber que quan 
aquesta moció ha estat aprovada aquí arriba a Secretaria, hi ha una persona, una 
única persona, que té un màxim de deu dies per fer aquesta feina, i que quan ho fem 
amb aquesta lleugeresa, li plantegem un problema realment important. És a dir, en tot 
cas si fem afirmacions d’aquest tipus, formalment doncs hem de dir a quines entitats 
exactament ens facin arribar les adreces, ho facin d'alguna manera perquè ens hem 
trobat de vegades, i ho sap vostè perquè de vegades ha rebut correus d’aquesta 
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persona, demanant-li exactament a qui es referia, per donar compliment a això. 
Perquè amb molta lleugeresa podem posar això; i fer una campanya informativa, i 
comunicar-ho a tota la ciutadania, o a totes les escoles, o a totes les associacions i 
realment això ens genera una feina importantíssima a l'Ajuntament. 
A mi m’agradaria d’aquesta moció continuar-ne parlant, perquè repeteixo, i me’n torno 
a anar al punt de partida: jo al moment que he llegit la moció he pensat en ciutat 
educadora. Tan de bo fóssim capaços com a ciutat de tenir ben organitzat un recurs 
per atendre aquestes situacions, sobretot per la part educativa, vostè s’ha referit 
sobretot a la part econòmica, hi ha gent que té dificultats per pagar; el que té dificultats 
per pagar, i que anava amb un gos perillós i que li has posat llegir ha posat una multa, 
no sé com ens ho farem per fer-li aquestes quatre sessions. No és fàcil d’abordar tot 
aquest tema i n’hauríem de parlar molt.  
Si ens atira realment la responsabilitat de donar compliment a aquesta moció molt 
enllà, no tenim inconvenient en abstenir-nos, que prosperarà. Si no, la veritat és que 
ens sentim més inclinats a votar-hi en contra, sense tancar la porta de continuar-ne 
parlant, i com molts altres ajuntaments acabar organitzant aquest servei.  
 
Intervé el Sr. García. De les intervencions dels companys de la CUP, aquesta voluntat 
de rellegir el que tenim actualment i canviar segurament termes de com està recollit 
actualment aquesta temàtica, la voluntat és aquesta, és a dir, la proposta final d'alguna 
manera és –i en aquest sentit potser dono resposta, o intento donar-la, a un aspecte 
que comenta el Sr. Berga– el termini que tenim per portar-la a la pràctica, és 
l'antepenúltim punt de la moció, és constituir una comissió de treball amb tots els 
partits i evidentment els departaments de l'Ajuntament que puguin estar implicats. Per 
tant el termini no pretén que sigui in eternum tampoc, però no és ni per demà passat. 
Entenc que si es necessiten uns recursos que no tenim en aquests moments, per tant 
potser el moment idoni és constituir aquest any aquesta comissió, per veure una mica 
la voluntat de fer aquests canvis i per on poden anar; conèixer les experiències d’altres 
ciutats. Quan el Sr. Guix parlava del què, com, qui i recursos, jo dels ajuntaments que 
he mirat, un dels que he pogut veure és Sant Pere de Ribes, que és més petit que la 
ciutat d'Olot i està funcionant perfectament. Em sembla que la nostra ciutat està en 
condicions de fer-ho, de la mateixa manera, no estic comparant  amb Barcelona o amb 
ciutats d’aquestes dimensions.  
Per tant, per mi la necessitat existeix. He parlat més dels aspectes econòmics, com 
deia el Sr. Berga, però hi ha una funció educativa molt important, com ell s’ha 
encarregat de recordar. I per mi, si tots entenem que és necessari treballar en aquest 
sentit, i en quant a com ha de ser, exactament tampoc; he fet algunes indicacions 
genèriques, però la voluntat és que aquesta comissió ho treballi, es fixi el calendari, i jo 
entenc que potser un dels moments serà el pressupost a finals d’any, si necessitem 
recursos, potser serà el moment de veure quins són i si ens posem d’acord amb què 
quedin recollits, o no es recull en aquests pressupostos i passen a algun altre.     
Em sembla que una mica he intentat d’alguna manera respondre. I entenc que el 
moment és adequat encara que sigui, com deia el Sr. Berga, estem a una mica menys 
d'un any de tancament del mandat, però a mi em sembla que aquestes necessitats, 
que em sembla que són evidents, van més enllà de si és tancament o inici de mandat, 
és a dir, és necessari, comencem a treballar-lo; ha consensuarem el calendari, 
recursos, si després som capaços de fer-ho. 
 
Intervé el Sr. Mitjà. El regidor ha fet referència al model de ciutat educadora que tenim, 
pensem que potser aquesta moció seria un bon motiu, si realment ens creiem aquest 
model, de poder-lo implementar i de fer passos endavant cap a aquest model de ciutat 
educadora.  
 
Respon el Sr. Berga. Personalment no en tinc cap dubte, que és el camí a seguir. Jo 
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senzillament baixo a la realitat, me’n vaig a demà al matí. És a dir, vostè ens fa això 
cada mes: instar a l’equip de govern que organitzi una comissió. També ho pot fer 
vostè d’organitzar una comissió, també pot convèncer grups, perquè aquí no m’hi posa 
els grups municipals, m’hi posa els treballadors municipals i les entitats socials, que les 
entitats socials, qui són? És a dir, demà hem de tenir la responsabilitat de crear una 
comissió de treball per tractar aquest tema. Sincerament, preferiríem parlar-ho 
prèviament nosaltres, veure fins on podem arribar, els grups municipals, podem 
dedicar-hi una tarda, però assumir aquest compromís del que diu aquesta moció, 
perquè ho tenim sagrat això, ens agrada complir-les les mocions. I en aquest moment 
jo, si em parla de final d’any i tot, passi el que passi, perquè pot ser que aqueta moció 
prosperi, perquè altres vegades ha passat, que saben que no tenim la majoria per fer-
ho, nosaltres preferiríem votar-la en contra, però en canvi quedar una taula i parlar 
d’aquest tema i a veure com l’afrontem.   
  
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb  11 vots en contra (9 PdeCAT - DC, 
2 PSC) i 9 vots a favor (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
Intervé el Sr. Berga. Més enllà que no hagi prosperat, ens emplacem a quedar un dia, 
a la propera reunió de coordinació de grups per tornar a posar aquest tema sobre la 
taula i a veure podem abordar els temes de modificació de les ordenances i veure com 
ho fem.   
 
Respon el Sr. García que ho agraeix.  
 

20.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé la Sra. Descals.  
  
LOCAL ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL NUCLI ANTIC.- Un prec o una reflexió, o una 
queixa. Sabem que l'Associació de Veïns del Barri Vell, que està molt bé que hi hagi 
una associacions i la feina que fan, però sabem que fins ara feien servir el local 
d'entitats del carrer Proa, que és un local que si hi heu estat hi ha dos espais, és un 
local infrautilitzat perquè s'utilitza però hi ha molts dies que està lliure. Fins ara 
l'associació es trobava allà, i ara l’associació ha degut dir que volen un local per ells 
només, i l’Ajuntament ha decidit que sí i per tant se'ls hi paga un lloguer. Per fer la 
reflexió, de dir bàsicament, si aquest local que es podia haver fet servir i que el feien 
servir fins ara, per què s'ha d'obrir un nou local i pagar amb diners públics aquest nou 
local, quan l’altre, segurament que trobaríem dies buits,  no crec que fos perquè fos 
molt utilitzat. 
Això, una mica de reflexió perquè no sé si és perquè totes les associacions de veïns 
tenen  local propi, no crec, n’hi deu haver moltes deuen fer servir el mateix casal o que 
comparteixen espais, com és que aquesta associació no li cal compartir espais. Tot 
aquest plantejament, si més no deixar-ho sobre la taula i que quedi en acta. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Aquesta era una reclamació històrica de l’associació. De fet va 
ser una gestió va començar la Sra. Mercè Traveria. No són l’única associació que 
tenen local propi, en tènim vàries, i en tot cas hi ha dos elements que a nosaltres ens 
sembla que mai són malgastats els diners: un, és per a les entitats, i ho farem, i l’altre 
és per al nucli antic. I a més a més en aquest cas, justifiquem que hi hagi aquest espai 
perquè en el conveni hem establert que la seu del Consell de barri del PIAM serà en 
aquest espai, per tant és un espai que l'Ajuntament lloga per a l’associació, però que 
també totes les accions del PIAM que es facin a partir d’ara, de fet ja els consells de 
barri, els farem  i en aquest espai, i per tant el podem utilitzar també com a ajuntament. 
Per tant contents i convidar-la a la inauguració el dissabte si vol venir. 
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Intervé el Sr. Massanella.  
 
FINCA PASSEIG DE LA MURALLA.- Hi ha una finca situada al passeig de la Muralla, 
que des de fa molts mesos està encerclada per unes tanques molt fixes, és una 
cantonada.  
 
Respon l’Alcalde que és al carrer Proa, 17. 
 
Continua el Sr. Massanella. Doncs fa molts mesos que està amb aquelles tanques, 
s’ha hagut de treure una zona d'aparcament de motos, després el carrer és més estret, 
de vegades hi ha cotxes que aparquen sobre d’aquella línia, tenim problemes, etc. 
Com a usuari d’aquella zona quan vaig a estiraments, de vegades trobo afectada la 
meva mobilitat. El tema és com està la situació d’aquesta finca –també perquè m’ho 
han demanat–, si és que ha d’anar a terra, si és que s’ha de rehabilitar?   
 
Respon el Sr. Gelis. Aquesta és una finca que està encerclada perquè hi havia algun  
problema de seguretat en el moment que varen fer les inspeccions en aquest sentit, i 
que a la propietat se la va avisar i en aquell moment es va prendre aquesta decisió. És 
una finca que per a nosaltres té interès, estem intentant adquirir-la, de fet hem arribat a 
un acord econòmic, que des del punt de vista econòmic si l’acabem signant –i no li diré 
ara l’import, perquè no està signat– és molt avantatjós, i la nostra idea seria adquirir 
aquesta finca. Enderrocar-la, hi ha algun tècnic que ens diu que si fos possible 
enderrocar-la conservant la façana estaria molt bé. S’haurà d’estudiar en el seu 
moment això, i deixar-la en situació que no creï cap tipus de perill i amb la mateixa 
qualificació urbanística que té ara, perquè en un moment determinat, si es considera 
oportú, es pugui edificar i fer-hi pisos; o l’Ajuntament o col·laborant amb algú que ens 
vulgui ajudar, perquè nosaltres l’any que ve tenim el compromís d'edificar els pisos de 
l'edifici que enderrocarem al carrer Mont Carmel, i per tant segur que durant l’any que 
ve no tindrem la possibilitat de fer més actuacions aquest sentit. Aquesta és la situació. 
Per tant jo espero que abans de final d'any tinguem una notícia concreta. Per la nostra 
banda ja estaria fet, però costa una mica arribar a signar aquests acords. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
PLA ESPECIAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA.- El Pla Especial de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, és un pla llargament reivindicat en aquest plenari, ERC 
en diferents plens va fer preguntes sobre aquesta qüestió. En tot cas és un pla que ja 
està desenvolupat, que es van fer reunions ja amb els veïns de Les Preses afectats i 
els veïns d’Olot. El porta a terme o el lidera la Junta o el Director del Parc de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, però gairebé fa un any, des que vàrem fer aquesta reunió, 
que no en sabem res més. La pregunta és com està aquest pla, i si està en stand by si 
us plau que el tirin endavant perquè és un pla molt important per a la zona volcànica, 
per a la nostra ciutat, i per a la comarca. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
PLAGA ERUGA DEL BOIX.- Tornem a tenir atac d’eruga important; es va crear una 
comissió de seguiment de l’eruga del boix, aquesta plaga que ens ve de l’Àsia, que no 
té depredador pràcticament i que és complicat de lluitar-hi. Es va fer una comissió de 
seguiment tècnica, el Departament d’Agricultura es va comprometre a editar uns 
fulletons per repartir als veïns de la ciutat; això que em consti a mi no s’ha fet. I tampoc 
sé quin és el tractament o el seguiment que s’ha fet de la plaga perquè els boixos de 
les tanques del Parc Nou, els grossos ja van quedar afectats, van rebrotar, però els 
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boixos de la tanca, sobretot de l'espai gran estan molt afectats i em sabria molt de 
greu que aquest patrimoni natural que tenim a la ciutat es pogués perdre. Per tant 
demanaríem el màxim de celeritat en aquest tema i que hagi els tècnics que hi 
treballin.  
 
Respon el Sr. Gelis. És cert, tornem a tenir altre cop la plaga de les erugues; jo ho puc 
confirmar perquè a casa també l’hi tinc. Els tècnics, tant de l'Ajuntament com de la 
Generalitat com del Parc Natural, han fet dues reunions. No tenen solució. En alguna 
reunió que hi ha hagut a Sant Boi, amb tècnics de Viles Florides, i no només tècnics 
del país sinó de fora, amb tècnics francesos, ningú té una solució per a boixos en 
espais públics de gran abast; a casa sí que podem ensulfatar amb uns productes que 
hi ha, però aquí no hi ha cap solució. A més a més ens diuen que hi ha tres 
reproduccions anuals; s’ha fet la primera, ara estem en la segona, i hi haurà una 
tercera. Estem amb això, però no hi ha una solució. Nosaltres no la sabem, si algú la 
té serà molt benvingut i l’aplicarem i la provarem, però en aquest moment no hi ha una 
solució que ens permeti poder solventar aquest problema. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
SALA DE CERIMÒNIES DEL CEMENTIRI.- És un punt que ho hem comentat en petits 
comitès, però penso que és important per a la ciutat: hi ha la sala de cerimònies de 
comiat del Cementiri, que és una sala que és petita pel que és la ciutat d’Olot i pel 
volum de cerimònies que s'hi estan portant a terme, i és un lloc que és molt important 
per a la ciutat i pels ciutadans, perquè és un lloc d’intimitat, de comiat, etc. Llavors allà 
hi ha la proposta de fer una ampliació d’aquesta sala de vetlla o sala de comiats, però 
sembla que hi ha dificultats perquè és zona verda. Demanaríem com està aquest tema 
urbanísticament, si ja s'estan fent passos per poder tirar endavant aquesta reforma, 
aquesta ampliació d’aquest element que tenim a la ciutat que és molt important. 
 
Respon el Sr. Gelis. És cert, hi ha una dificultat urbanística amb una qüestió de zona 
verda. S'està treballant, no és fàcil trobar-hi una solució, no és gens fàcil. En una 
propera reunió que tenim, justament per parlar d’això, aquest matí en parlàvem amb 
l’arquitecta Sra. Yeste, quan torni la resta de personal de vacances farem una reunió 
específica, a veure si som capaços de trobar una solució definitiva, perquè fa molt de 
temps que en parlem però la solució no ha arribat, i hem d'arribar a un punt final.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
FIGUERES ALS PONTS.- Ens hem fixat també que en alguns ponts de la ciutat, 
sobretot el pont de Sant Roc, i alguns altres ponts de pedra, hi creixen figueres. Les 
figueres ja saben vostès que tenen un potencial d'arrelament molt fort i que per tant 
això pot fer que a la llarga trenqui l'estructura del pont o el malmeti. Per tant 
demanaríem si aquestes figueres es poden anar retirant. 
 
Respon el Sr. Gelis. Jo no estava al cas d’aquesta problemàtica, ho mirarem i 
efectivament, si s’han de fer actuacions perquè hi surten algun tipus de figueres, o 
herba o arbre,  els haurem de treure, netejar i deixar-los en condicions.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
ENTRADA A OLOT PER LA CANYA.- A l’altre Ple li vaig demanar, però veig que 
encara no ho han fet, abans d’entrar a Olot,  sobretot per l’entrada de la Canya, allà on 
tenim el dipòsit municipal de vehicles, vostè va dir que ho arreglarien, no sé si hi ha 
algun problema tècnic o que no s’ha pogut fer. 
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Respon el Sr. Gelis. Tenim tot el material, és un problema que no tenim prou personal 
per qüestions de vacances, però el material ja el tenim, i per tant això, jo em vaig 
comprometre abans final de juliol, estem dintre el termini, però no sé si ho farem o no 
en el que queda d’aquesta setmana i els dos dies de la propera. Però això serà 
imminent. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
GIR A L’ESQUERRA DEL CARRER EIXIMENIS.- El gir a l‘esquerra del carrer 
Eiximenis, que també dificulta molt el trànsit allà en aquella zona, a veure si hi poden 
posar prohibir girar a l’esquerra, al carrer Eiximenis quan es baixa del Pou del Glaç. 
 
Respon el Sr. Gelis. Estàvem esperant que tornés el tècnic o l’agent responsable de 
mobilitat, ahir vàrem fer la reunió que fem tots els dimecres, vàrem quedar que sí, que 
això es podia fer, hem encarregat avui la senyalització. No només aquesta, sinó que a 
la part de dalt també ho hem de senyalitzar dient que no es podrà girar a l’esquerra, i 
que per tant utilitzin el següent carrer, que és el que hi ha el semàfor i que permetrà fer 
aquest gir. Quan tinguem aquesta senyalització es col·locarà. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts i mig de set de la tarda, i per a constància del 
que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


