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ACTA  NÚM. 14 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2010  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 20 de desembre de 2010, a les set del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de 
l’Ajuntament, sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb 
l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon 
al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler 
Buch, Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol  Sanés, Veva Ruiz Teixidor, 
Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Corominas Barn adas, Josep Berga Vayreda, 
Joan Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barreda, Anna  Linares Bravo, Josep 
Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Pere Gómez I nglada, Clara Casanovas 
Sarsanedas, Llorenç Planagumà Guàrdia, Moisés Font Casademont,  Sr. Joaquim 
de Trincheria Polo .  
Excusa la seva assistència la Sra. Anna Torrent Rafart.  
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És la sessió ordinària del mes de desembre, que havia de tenir 
lloc dijous passat, i la vàrem traslladar de dia perquè s’esqueia en un del dies de dol 
decretats pels tràgics fets que varen passar a la ciutat. També hem variat l’hora, mitja 
hora abans, perquè coincideix que avui hi ha una reunió al Consell Comarcal, on 
diverses persones que són aquí hi ha d’assistir indiscutiblement. 
 

NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR  
 

A l’hora assenyalada –les set del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova per 
unanimitat l’acta de la sessió anterior.   
 

DESPATX OFICIAL  
 
El Sr. Alcalde, dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de la 
darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia  18 de novembre :      
 
de particulars :  11   
d’entitats : 23 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 9 de desembre va rebre la visita de la Sra. MARTA PEDREROL, directora dels 
Serveis Territorials de Salut a Girona, acompanyada del Sr. LLUIS PICART, nou 
director dels Serveis Regionals de l’Agència de Protecció de la Salut. 
I posteriorment, va rebre la visita de la Sra. M. JESÚS BONO,  directora general en 
funcions de la Memòria Democràtica, que es va desplaçar a la ciutat per tractar el 
tema de la simbologia franquista existent al Cementiri d’Olot. 
 
- el dia 10 de desembre, va rebre la visita de l’Hble. Sra. MARINA GELI, consellera de 
Salut en funcions, que va voler desplaçar-se a la ciutat per participar del sopar de 
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cloenda del 700è aniversari de l’Hospital Sant Jaume, que va tenir lloc a la sala El 
Torín.  
 
- el dia 13 de desembre, va rebre la visita de la Sra. EULÀLIA TATXER, subdirectora 
general en funcions d’Ensenyaments Artístics que va visitar l’escola d’Art i va anunciar 
a la premsa la propera licitació del projecte d’ampliació-adequació del centre.  
 
- i finalment el dia 15 de desembre va rebre la visita a Olot dels Srs. ENRIC VILERT, 
president de la Diputació de Girona i ANDREU OTERO, director dels Serveis 
Territorials d’Educació que es van desplaçar a la ciutat per assistir a la inauguració del 
Centre Joan XXIIII.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació 
d’ACTES i REUNIONS, a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- el dia 19 de novembre, juntament amb el regidor Toni Bach, es va desplaçar a 
Barcelona per assistir a la reunió del Consell Rector del Consorci de l’Observatori del 
Paisatge i per assistir a la cloenda de les VIII Jornades del Consell català de Formació 
Professional que va tenir lloc al World Trade center Barcelona i on va firmar amb el 
Conseller d’Educació, l’Hble. Sr. Ernest Maragall, un conveni de col·laboració per a la 
corresponsabilització, consistent en què el Departament d’Educació i l’Ajuntament 
d’Olot compartiran responsabilitats en el disseny de l’educació a la ciutat.   
I a la tarda va assistir a l’Assemblea dels Veïns del barri dels Desemparats, que va 
tenir lloc a la Torre Malagrida.  
 
- el dia 20 de novembre, al matí, va assistir al desè acte, en record a l’Ernest Lluch que 
va tenir lloc al Cementiri de Maià de Montcal i al vespre, al Concert de Sta. Cecília que 
va tenir lloc a l’Orfeó.   
 
- el dia 21 de novembre, va assistir a l’acte d’inauguració de la restauració de l’ermita 
de Sant Roc i al dinar de celebració que va tenir lloc seguidament,a  la seu de la Casa 
Cultural d’Andalusia.  
 
- el dia  22 de novembre, juntament amb el regidor de Benestar Social, Albert Rubirola, 
es va desplaçar al domicili de la Sra. MARIA RIERA GUIX, per felicitar-la i obsequiar-
la,  amb motiu de la celebració del seu centè aniversari. 
 
- el dia 25 de novembre va assistir, juntament amb la regidora de Cultura, Anna 
Torrent, a l’acte de presentació de l’Atles paisatgístic de les terres de Girona, editat per 
la Diputació de Girona, que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospici. I al darrer 
entrenament de les patinadores del Club  de Patinatge Artístic Olot, abans de 
desplaçar-se a Portugal per disputar el campionat mundial, que va tenir lloc a la nova 
pista del pavelló. 
 
- el dia 26 de novembre va assistir a l’acte de presentació del llibre Fluvià que va tenir 
lloc a can Trincheria.  
 
- el dia 28 de novembre, dia de les eleccions autonòmiques, va fer una visita als 
diferents col·legis electorals i al vespre va ser present a la recollida de dades que va 
tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament. Cal dir que la jornada va transcórrer 
amb total normalitat, sense cap incidència a destacar i aprofita per agrair l’interès i la 
celeritat de tot el personal que hi va treballar.   
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- el dia 29 de novembre, va presidir la recepció que es va oferir a les patinadores del 
CPAO, al Saló de Sessions,  per haver obtingut el sisè títol de campiones del món, 
disputat a Portugal el proppassat dissabte.   
 
- el dia 30 de novembre,  va assistir a la Junta del Sigma, que va tenir lloc a la seva 
mateixa seu, a les Juntes del CASC i de l’empresa SUMAR que van tenir lloc a les 
oficines de Salt i posteriorment, a la Junta extraordinària de la Caritat.   
 
- el dia 1 de desembre, va assistir a la reunió de Junta de la Fundació Líder, que va 
tenir lloc a la seva seu.   
 
- el dia 3 de desembre, va ser present a l’encesa de l’enllumenat de Nadal que va tenir 
lloc a la Plaça major i seguidament va encapçalar el recorregut per les diferents seus 
de la Mostra de Pessebres 2010/11 per arribar als claustres del Carme, on van tenir 
lloc els parlaments i les activitats d’inauguració. I al vespre, va assistir al Concert 
benèfic de góspel que va tenir lloc al teatre, a favor de la Fundació Amics Joan Petit 
Nens amb càncer.   
 
- el dia 4 de desembre, va ser present a l’obertura de les activitats que se celebraven 
al pati de l’Escola Petit Plançó, per celebrar el dia internacional de les persones amb 
discapacitat. I seguidament va presidir la inauguració del memorial escultòric Ernest 
Lluch, obra de l’artista local Quim Domene, ubicat al parc Ernest Lluch, darrera de 
l’ambulatori del Passeig de Barcelona.  
 
- els dies 4, 5 i 6 de desembre, va visitar en diferents moments el mercat de Nadal, 
situat a les places Major i Pia Almoina i carrers confrontants.  
 
- el dia 10 de desembre va assistir al dinar que va oferir l’empresa constructora del nou 
Hospital a tots els treballadors, tècnics  i persones relacionades amb el nou centre i al 
vespre, al sopar de cloenda del 700è aniversari de l’Hospital Sant Jaume d’Olot, que 
va tenir lloc a la sala “el Torín”.   
 
-el dia 11 de desembre va assistir a l’acte institucional que es va celebrar en record de 
l’Ernest Lluch, que va tenir lloc al Palau de la Generalitat.  
 
- el dia 12 de desembre va assistir al concert de tarda que va tenir lloc a la sala el 
Torin.  
 
- el dia 14 de desembre, va assistir a la reunió plenària del Consell Municipal Escolar 
que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament. 
 
- el dia 18 de desembre, va assistir a la cantada de Nadales per Àngel Girona que va 
tenir lloc a la seu de l’Associació de Veïns de Batet.  
 
- el dia 19 de desembre, va assistir a la dramatització “En tots els Nadals, pecats 
capitals” presentada per Rapsòdia, veus literàries, que va tenir lloc al Teatre Principal.  
 
- i finalment avui ha firmat a l’Ajuntament, un conveni entre l’ICCO i el Concurs Maria 
Canals del Palau de la Música i per altra banda, ha assistit a la reunió de Junta de 
Ràdio Olot SA.  
  
Intervé el Sr. Alcalde. Simplement voldria manifestar que arran dels tràgics fets que 
tots vàrem viure, i la ciutat també, la setmana passada, des de l’Ajuntament hem rebut 
una munió molt important de mostres de condol; des de la Presidència de la 
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Generalitat, de la majoria dels consellers del Govern de la Generalitat, del Sr. Artur 
Mas, de la majoria dels grups polítics parlamentaris del país, dels delegats del Govern 
a Catalunya del Delegat del Govern a Girona, de l’abat de Montserrat i d’una multitud 
d’ajuntaments del país i de fora del país, remarcar per exemple l’Alcaldessa de 
Mallorca, i també d’una bona munió d’empreses de la comarca, alienes a la comarca 
però que hi estan vinculades.  
 
Ens han fet arribar el seu condol les següents persones, empreses i institucions: 
- M. Hble. Sr. José Montilla, President en funcions de la Generalitat 
- Hble. Sr. Joaquim Nadal, Conseller de PTOP en funcions 
- Hble. Sra. Marina Geli – consellera de Salut en funcions 
- Hble. Sra. Montserrat Tura – consellera de Justícia en funcions 
- Hble. Sr. Joan Saura – conseller d’Interior en funcions 
- Hble. Sr. Ernest Maragall – conseller d’Educació en funcions 
- Sr. Artur Mas, candidat a president Generalitat  
- Sr. Joan Rangel, delegat del Govern a Catalunya  
- Sr. Jordi Martinoy, delegat del Govern de la Generalitat a Girona 
- Sra. Marta Pedrerol, directora de Salut a Girona  
- Sr. Joan Boada, secretari del departament d’Interior 
- Sr. Marc Vidal, director dels Serveis Territorials d’Interior 
- Sr. Àlex Masllorens 
- Alcaldes dels ajuntaments de: Vic, Lloret, Cassà, Roses, Mallorca, Cervera 
- Ajuntaments de: Ripoll, Girona, Tortellà, Castellfollit, Les Planes, St. Feliu, Vall 

d’en Bas, Les Preses 
- Empresa Noel 
- Empresa Bassols Energia 
- Abat De Montserrat  
- Creu Roja Garrotxa 
- Sr. Antoni Ciurana 
- Sr. Antoni Puigverd, periodista  
-     Sra. Adela Subirana 
- Srs. Francesc Moreno i Ester Canal  
- Sra. Josefina Vidal 
- Sr. Rafel Nadal   
- Sr. Joaquim Español 
- Sr. Xavier Casas,  director de GISA 
- Hble. Sr. Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat 
- Sr. Jordi Sargatal 
- Sr. Estanis Vayreda 
- Sra. Lourdes Griñó  
- Sr. Alex Saez, Diputat a Madrid 
- Sra. Montse Palma, Diputada a Madrid  
- Sra. Pia Bosch – diputada al Parlament  
- Srs. José Luis Bartolome i Isabel Maria Cortada 
- Sra. M. Carme Sans Moyà  

 
Penso que és important l’agraïment de la ciutat a aquesta adhesió, no són només les 
institucions sinó moltes entitats del país que s’han volgut solidaritzar i mostrar el seu 
condol, en primer lloc evidentment a les famílies, però també a la ciutat, pel mal 
moment que aquests esdeveniments ens varen portar. I agrair aquest màxim suport 
que hem rebut que també ha de ser per a nosaltres, especialment per a l’Ajuntament, 
un suport que ens esperona a continuar treballant per a la ciutat i per aquesta quantitat 
de coses bones que té la nostra ciutat.  
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Malauradament aquests fets han estat tractats de manera desigual per la premsa, 
alguns amb molt respecte al moment de dolor que les famílies i la ciutat passava, i 
altres amb no tanta subtilesa. Però en tot cas el nom de la nostra ciutat, per aquests 
lamentables fets ha arribat arreu del món, hem de procurar també que el nom de la 
ciutat arribi com més enllà millor per totes les coses bones que sens dubte aquesta 
ciutat que tenim, està fent, des de les entitats, des de les associacions, des de 
persones individuals i també des de les institucions. Per tant Sra. Secretària, si li 
sembla que consti en acta, i passarem aquest llistat nominal de les adhesions, algunes 
de les quals són per escrit, alguna per missatges i d’altres per trucades telefòniques; 
procurarem fer-ne una relació perquè també, passats aquests primers dies, les farem 
arribar a les famílies perquè aquesta és la voluntat de qui ens les va fer arribar, que 
també fem arribar aquest condol a les famílies.  
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple. 
 

NÚM. 4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 

 
NÚM. 5.- DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS  

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
DONAR COMPTE de l’acord de Junta de Govern Local de  data 01 de desembre 
de 2010 que diu: 
 
Primer.- De conformitat amb el que preveu l’article 47 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, s’acorda, amb caràcter provisional, l’establiment del preu públic per a la 
utilització de la sala “El Torín” i l’aprovació del seu text regulador, segons consta a 
l’expedient.. 
 
Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 49-b) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, el present acord provisional s’exposarà al públic durant trenta dies per tal que 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
convenients. 
 
Tercer.- Aprovar tanmateix les normes de funcionament de la sala “El Torín” que 
consten a l ‘expedient . 
 
Quart.- Donar compte al proper Ple del present acord. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6.- CONVENI.- PROPOSANT APROVAR CONVENI AMB L’ AGÈNCIA 

CATALANA DE L’AIGUA PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I M ANTENIMENT 
D’OBRES.  

 
El Pla director d’abastament de la ciutat d’Olot, preveu un seguit d’obres de millora i 
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ampliació de la xarxa per tal de poder assegurar l’abastament de la ciutat a llarg 
termini. 
 
Entre aquestes obres es preveu la necessitat de construcció de dos pous nous 
d’abastament de la ciutat, apartats de l’actual zona d’abastament situada al Parc Nou, 
a l’igual que la construcció d’un nou dipòsit d’emmagatzematge d’aigua que permeti 
garantir, com a mínim, 24 hores d’abastament de la ciutat en cas d’avaria o 
emergència. 
 
El Pla director no definia els llocs d’emplaçament d’aquestes infraestructures, que ha 
estat estudiat per la companyia adjudicatària i els tècnics de l’Ajuntament fins definir la 
zona proposada. 
 
Tenint en compte que aquestes actuacions s’han de considerar com infraestructures 
d’abastament en alta, es va determinar que calia parlar amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua per tal de sol·licitar la seva ajuda per assegurar el finançament d’aquestes 
actuacions. 
 
Les converses amb l’ACA van permetre arribar a una proposta de conveni de 
col·laboració pel finançament de les actuacions proposades de construcció dels nous 
pous, les canonades d’impulsió en alta i la construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge 
d’aigua, per un valor total d’obra de 2.238.184,71 € sense IVA. 
 
El conveni proposa un finançament a càrrec de l’Agència del 50% de valor total de les 
obres en diferents anualitats, en concret: el 20% pel 2011 (223.818,47 €), el 40% pel 
2012 (447.636,94 €) i el 40% pel 2013 (447.636,94 €), sense IVA. 
 
Considerant que aquesta obra és una de les que estan incloses en el pla d’inversions 
de l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable al municipi, 
aquesta actuació no suposarà cap cost directe, en concepte d’obra, per a l’Ajuntament. 

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     l’alcalde-
President de l’Ajuntament d’Olot   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agencia Catalana de l’Aigua pel 
finançament de les actuacions proposades de construcció dels nous pous, les 
canonades d’impulsió en alta i la construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua, 
per un import de 2.238.184,71 € sense IVA. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa concessionària del servei d’abastament 
d’aigua potable del municipi a fi que ho tingui en compte en el seu programa 
d’inversions a  la xarxa d’aigua municipal. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer 
efectius els presents acords. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Aquest és un tema que quan vàrem fer la Junta de 
Portaveus s’estava pendent de si es podria dur a aquest Ple o no, finalment el conveni 
ha arribat, s’ha pogut estudiar bé, i el portem a aprovació.  
 
Hem de recordar que vàrem fer una concessió de l’aigua fa un parell d’anys, en aquest 
mateix Ple, en la qual es preveia una sèrie important de millores a fer en tota la xarxa 
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d’abastament d’aigua de la ciutat, i una d’aquestes obres de millora és la construcció 
d’uns nous dipòsits que assegurin un abastament d’almenys 24 hores, en cas que els 
pous de subministrament tinguessin algun problema. En aquest moment no tenim cap 
problema, però els actuals dipòsits, si s’estronqués l’abastament dels pous, abastarien 
la ciutat només 7 o 8 hores. La pròpia Agència Catalana de l’Aigua considera que per 
assegurar l’abastament cal tenir uns dipòsits que assegurin aquest manteniment de 
cabdal de l’aigua per 24 hores.  
 
El tema d’assegurar l’abastament de l’aigua és un tema que per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua sempre li dóna preferència a l’hora d’atorgar subvencions; en 
aquest sentit el conveni que presentem és que un cop estudiats els costos d’aquestes 
actuacions de construcció de nous pous, de canonades d’impulsió, de nous dipòsits, 
que signifiquen un pressupost d’uns 2.300.000 euros, el conveni que signem és que 
l’Agència Catalana de l’Aigua es pugui fer càrrec del 50% d’aquests costos, 
evidentment si aconseguim aquesta subvenció; el conveni és una expressió de 
voluntats. Si s’aconsegueix vol dir que dels recursos previstos en la plica de la 
concessió de l’aigua, seran uns diners que podrem aplicar a altres millores d’inversions 
per la xarxa d’abastament d’aigua. Aquest és el sentit d’un conveni en el qual 
marquem quin és el cost d’assegurar aquests manteniment i la voluntat de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de col·laborar en el 50% d’aquest cost.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

NÚM. 7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS 2010 A REGIR PER AL PROPER EXERC ICI 2011 
 

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada  el dia 28 d’octubre de 2010 va aprovar 
provisionalment els següents acords: 
 
*Acord de derogació parcial de la part de l’ Ordenança fiscal núm 3.2 “Taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general”, no relativa a la telefonia mòbil, que 
constituirà la nova Ordenança núm.3.3. 
 
*Acord de derogació de l’apartat 1 – Llicències d’obres / Urbanístiques de l’article 7è 
de l’Ordenança fiscal núm. 3.4 “Taxa per Expedició de Documents Administratius” i 
aprovació de la nova Ordenança  núm. 3.6 “Taxa per llicències o la comprovació 
d’actuacions comunicades en matèria d’urbanisme”, que recull l’esmentat apartat 
derogat de l’ Ordenança fiscal núm.  3.4. 
 
*Acord d’aprovació de les modificacions de la resta de les OOFF a regir a partir del 
proper exercici 2011, segons constava a l’expedient. 
 
Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 212 de 5 de novembre de 2010 i la 
seva exposició pública s’ha fet des del dia 6 de novembre fins el dia 13 de desembre. 
 
Durant l’esmentat període s’han presentat dos reclamacions: 
 
1) Associació de marxants de les Comarques Gironines.- Reclama contra l’elevat 
augment de la taxa del mercat del dilluns. 
2) Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona.- Reclama contra la taxa 
recollida escombraries particulars relativa a vivendes desocupades que continuen a 
nom del promotor. 
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En relació a la reclamació de l’Associació de marxants de les Comarques Gironines, 
l’informe tècnic que consta a l’expedient i que es transcriu a continuació estima la 
petició atenent a què degut a una errada material, el preu que constava a l’OOFF era 
erroni . 
 
JOSEP REBUGENT I NOGUE, TAG i Cap de la Secció d’Ingressos  d’aquest Ajuntament 
 
Expedient: Associació de marxants de les Comarques Gironines: reclama contra l’elevat augment de la 
taxa del mercat del dilluns. 
 

INFORME 
 
El recurrent al.lega que el nou preu 2011 fixat en concepte de taxa del mercat del dilluns és molt elevat 
(de l’ordre del 15%). El considera desproporcionat  tenint en compte que l’increment anual de l’IPC ha 
estat molt inferior. 
 
Estudiada la reclamació formulada s’ha vist que: 
 
En data 28 d’octubre de 2010 es van aprovar provisionalment les OOFF exercici 2011. El punt cinquè 
de l’acord establia textualment: 
 
“l’augment general de les Ordenances, llevat de casos molt concrets, ha estat de 2,1% (increment IPC 
Catalunya agost-agost).” 
L’OOFF núm. 3.14 Taxes de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions, de l’ exercici 2010,  
fixava al seu article 7-1: 
Llocs públics (mercat setmanal del dilluns)..............................ml/any.............................................. 69,50 € 
 
Degut a una errada material de transcripció es va aprovar per a l’exercici 2011 i per aquest concepte el 
preu de 79,95 €. El preu correcte en canvi era 70,95 € (69,50 *1,021). 
 
 

CONCLUSIONS 
 
Atesa la consideració anterior, es proposa estimar la reclamació presentada per l’Associació de 
marxants de les Comarques Gironines. 
 
 
Això és el que s’informa als efectes oportuns. 
 
Olot, 17 de desembre de 2010 
 
Josep Rebugent Nogué 
 
Cap de la Secció d’Ingressos.  
 
 
En relació a la reclamació del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona, 
l’informe tècnic que consta a l’expedient i que igualment es transcriu a continuació 
desestima la petició.  
 
JOSEP REBUGENT I NOGUE, TAG i Cap de la Secció d’Ingressos  d’aquest Ajuntament 
 
Expedient: Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona.- reclamació contra la taxa recollida 
escombraries particulars  relativa a vivendes desocupades que continuen a nom del promotor amb núm. 
d’expedient ES022010000073 i amb registre d’entrada núm. E2010009112. 
 

INFORME 
 
L’argumentació del recurrent és basa en considerar en què si un habitatge tot i disposar de la primera 
utilització està pendent d’ocupar (bàsicament per estar pendent de venda), tampoc ha de tributar per 
l’esmentada taxa. 
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Continua el recurrent al·legant que aquest tipus de vivenda no utilitza el servei i per tant considera que, a 
menys que aquesta s’hagi venut o llogat, correspon l’exempció de tributació.  
 
Estudiada la reclamació formulada, i tal com ja es va apuntar en una carta prèvia adreçada al Gremi de 
Promotors i Constructors d’Edificis de Girona amb data 4 d’octubre de 2010: 
 
a) L’Ajuntament considera que no pot cobrar la taxa recollida d’escombraries a un habitatge que no 
reuneix les condicions d’habitabilitat, encara que estigui ubicat en una zona on es presti el servei i per això 
és requisit imprescindible disposar de la llicència de primera utilització.  
 
b) En canvi si que procedeix cobrar la taxa quan ja es disposa de la primera utilització, doncs el propietari 
de l’habitatge pot contractar els diferents serveis de subministrament i per tant fer ús de l’habitatge i gaudir 
del servei (això ho pot fer directament o llogant l’habitatge a tercers). 
 
c) En aquest mateix sentit apunta la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala de lo 
Contencioso- Administrativo, Sección 9ª Sentencia núm. 205/210, de data 9 de febrer: 
 
“(...) la exacción de la tasa es por la mera disponibilidad del servicio, con independencia de la efectiva 
utilización del servicio por el interesado. Y en relación con las viviendas no ocupadas por razones 
voluntarias o coyunturales pero sin ningún impedimento para su utilización (se supone que es posible con 
la licencia de primera ocupación y de funcionamiento), el mero hecho de prestarse el servicio de recogida 
de residuos urbanos determina la sujeción al pago de la tasa. (...) 
 
(...) Por ello, si no existe ningún impedimento para la utilización y ocupación de las viviendas (se presume 
que no lo hay desde la fecha en que se obtiene la licencia de primera ocupación y funcionamiento) y el 
servicio  público de gestión de residuos urbanos de presta por el Ayuntamiento, la conclusión es que 
existe obligación de abonar la tasa. (...) 
 
(...) No se trata de exigir la tasa ante la posibilidad de prestar el servicio, sino porque el servicio se presta 
de forma que al ser un servicio general y de recepción obligatoria no solo afecta a los vecinos que lo 
utilizan sino a todos los que se encuentran en disposición de poder utilizarlo aun cuando el beneficio 
directo no se produzca. Y en el caso de las viviendas se entiende que existe esta disposición dese el 
momento en que se dispone de licencia de primera ocupación y funcionamiento.(...)” 
 

CONCLUSIONS 
 

Ateses les consideracions anteriors, es proposa desestimar la reclamació presentada pel Gremi de 
Promotors i Constructors d’Edificis de Girona 
 
 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Estimar íntegrament la reclamació presentada per l’Associació de marxants 
de les Comarques Gironines en base als raonaments que s’exposen a l’informe jurídic 
que s’ha transcrit a la present resolució. 
 
Segon.- Desestimar íntegrament la reclamació presentada pel Gremi de Promotors i 
Constructors d’Edificis de Girona en base als raonaments que s’exposen a l’informe 
jurídic que s’ha transcrit a la present resolució. 
 
Tercer.- Aprovar els acords de derogació parcial detallats a la part expositiva, així com 
l’acord d’aprovació de la modificació de les OOFF 2010 a regir a partir del proper 
exercici 2011. 
 
Quart.- Aprovar definitivament l’establiment de les noves OOFF núm.3.3 i núm.3.6, junt 
amb els seus textos reguladors.  
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Cinquè.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2011, segons detall: 
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
 

Formes de pagament: 

A) si s’ha facilitat la domiciliació: 

- El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el 
calendari especificat. 

 
B) Si no s’ha facilitat la domiciliació: 
 
- A qualsevol de les entitats financeres col.laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic 

o avís de pagament que s’enviarà. 
- A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”. 
- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La 

Caixa “ www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament. 
 

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2011,  tal com 
disposa l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a 
comptar des del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als 
efectes d’examen i reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es 
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels 
corresponents padrons. 
 
Quart.- Publicar al BOP, d’acord amb el que estableix l’article 17 del R.D.Legislatiu 
2/2004. 
 

1- L’ acord d’aprovació definitiu de les OOFF.2011   
2- L’ acord d’aprovació provisional de les OOFF. 2011 
3- Les noves OOFF 2011 aprovades. 
4- Totes les modificacions de les OOFF 2010 a regir a  partir de l’ exercici 2011. 

 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Portem a aprovació definitiva les Ordenances 
Fiscals 2011. En aquest període d’exposició al públic hem tingut dues al·legacions i 
per tant també els hi donem resposta. Una de les al·legacions ve del Gremi de 
Marxants, que hi va haver un error a l’hora de picar el preu per metre quadrat, i ells 
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quan varen veure el preu que sortia a les ordenances provisionals varen dir què 
passa? I era un error al picar, quan aplicàvem el 2,1 havia de donar 70, i com que 
abans era 69 va quedar 79, per tant és una correcció que no té més. 
 
I l’altra és del Gremi de Constructors, que el que demanen –i ho han fet a la majoria 
d’ajuntaments, almenys de la nostra dimensió–és que mentre hi hagi habitatges o 
promocions que ells hagin fet, que continuïn estant amb la seva titularitat, no se’ls 
apliqui la taxa de gestió de residus. A les nostres Ordenances –hi ha l’informe tècnic– 
es recull que perquè hi hagi l’aplicació corresponent del servei, hi ha d’haver un 
habitatge que sigui habitable. Per tant només quan hi ha un informe dient que aquell 
habitatge no té les condicions de ser habitat, surt del padró i, per altra banda, entra en 
el padró quan qui ha promogut l’habitatge ha vingut a buscar la cèdul·la d’habitabilitat i 
la primera ocupació, i només quan passa tot això entra a la gestió d’escombraries. En 
tot cas, nosaltres atenent també jurisprudència que hi ha en aquest sentit, desestimem 
aquesta al·legació, però això no treu que puguem analitzar situacions particulars. 
 
La resta de qüestions que portem avui a aprovació són modificacions formals que 
tenen a veure també amb allò que explicàvem que la taxa 3.2, que tenia a veure amb 
l’ús privatiu del subsòl, la dividíem en dues altres taxes i això és el que ara s’aprova 
definitivament i també que tot aquella modificació que hi va haver en diferents taxes 
d’expedició de documents pel fet d’entrar en vigència la directiva europea de serveis i 
per tant que entri en règim de comunicació, ha canviat nomenclatures. 
 
I l’altre punt que també portaríem ara a aprovació definitiva seria el calendari del 
contribuent, que en principi segueix el que ja està establert la resta d’anys i el que té a 
veure amb les formes de pagament. I poso de manifest allò que ja venim aplicant, que 
és: que si hi ha un rebut domiciliat, fins l’últim dia del període de voluntària no es 
carrega al banc, que si algú no ho té domiciliat rebrà el díptic on explica els terminis i 
les formes de pagament –amb targeta, per la pàgina web de l’Ajuntament, o a través 
del díptic amb ràfega bancària a qualsevol oficina de la Caixa–. 
 
Intervé el Sr. Font. Només era per fer referència que amb coherència amb el que vaig 
votar en el seu dia, continuaré amb el mateix sentit de vot, no per res més. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, la nostra intervenció serà pràcticament calcada, que 
també d’acord amb les argumentacions que ja vàrem explicar l’altra vegada, ens 
abstindrem.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP), 1 
vot en contra (PxC) i 7 abstencions (CiU). 
 
 NÚM.  8.A) PROPOSANT  CONCÓRRER A L’AMPLIACIÓ DE C APITAL D’ OLOT 

TELEVISIÓ S.L.  
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 11 de març de 2010, va aprovar  exercir el dret 
d'adquisició preferent de participacions provinent d'una emissió d'ampliació de capital 
de Olot Televisió SL  en proporció al capital social del que n'és titular l’Ajuntament. 
Aquest acord es va condicionar a l'emissió de l'informe favorable per part del  
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i a la subscripció 
del 100% de l'ampliació de capital d'acord amb les condicions adoptades per la Junta 
general extraordinària de Olot Televisió SL de data 1 de febrer de 2010.  
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En data 9 d'abril de 2010 el Departament d'Economia i Finances va emetre un informe 
desfavorable sobre l'operació proposada.  L'esmentat informe posava de manifest que 
l'adquisició no s'ajustava a condicions de mercat, atès que de l'examen de l'expedient 
es deduïa que amb l'ampliació de capital acordada no es garantia l'equilibri patrimonial 
de la societat ja que l'entitat restava en la causa de dissolució prevista a l'article 
104.1.e) de la Llei de societats de responsabilitat limitada.  
 
A la vista dels informes tècnics preceptius desfavorables i en compliment de l'acord 
plenari de data  11 de març de 2010 no es va concórrer a l’ampliació de capital d'Olot 
Televisió SL, acordada per la Junta General extraordinària d’1 de febrer de 2010.    
 
El dia 4 de juny del 2010, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa –en 
la seva condició de socis- varen elevar a públic els acords de renúncia al càrrec 
d’administradors mitjançant l’atorgament d’ escriptura pública notarial (número 1.282 
del protocol del notari d'Olot Sr. Angel Arregui Laborda), i varen també requerir 
notarialment al President i Secretari del consell d’administració de la dita companyia 
OLOT TELEVISIÓ, SL per tal que convoqués la Junta General de Socis a l’empara del 
què disposa l’article 45.3 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. 
 
En data 17 de novembre de 2010 es va convocar i reunir la Junta General 
extraordinària de socis d'Olot TV SL, i entre d'altres acords, va aprovar acceptar la 
renúncia dels consellers del l’Ajuntament d'Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, 
i declarar cessats tots els membres del consell d'administració de la societat, aprovant 
a tots la seva gestió.  Tot seguit va nomenar nous consellers de la societat.    
 
En data 30 de novembre de 2010 es va convocar i reunir novament la Junta General 
extraordinària de socis d'Olot TV SL, i va acordar el acords següent: 
 
1.- Deixar sense efecte l'ampliació de capital aprovada en data 1 de febrer de 
2010 i acords posteriors d'execució. 
 
2.- Aprovar el balanç de situació intermedi amb data 31 de maig de 2010 formulat 
pels administradors en data 18 de novembre de 2010,  i auditat per l'empresa 
Quantum Auditoria SL, que fixa un patrimoni net negatiu per un import de 722.764,33 
euros. 
 
3.- Reducció a zero del capital social amb simultània ampliació de capital i nova 
reducció tècnica del capital de la companyia per equilibrar el patrimoni.    
 
Amb la reducció de capital amb càrrec als resultats negatius d'exercicis anteriors la 
societat ajusta el seu patrimoni net i deixa d'estar incursa en causa de dissolució, i per 
altra banda s'acompleixen els requeriments o objeccions formulades a l'informe 
d'intervenció i secretaria de data 4 de març de 2010, que entre d'altres demanava 
practicar una auditoria per contrastar la fiabilitat dels comptes i formalitzar una 
operació acordió del capital per tal de restablir l'equilibri patrimonial de la societat i 
salvar la causa de dissolució.    
 
La Junta General extraordinària de socis de data 30 de novembre de 2010 va acordar 
la reducció de capital a zero euros, la simultània ampliació de capital fins a 791.000,00 
euros i la posterior reducció de 722.183,00 euros per deixar el capital fixat en 
68.817,00 euros, amb la pertinent modificació de l’article sisè dels estatuts socials.  
Abans de la reducció el capital social estava constituït per 791 accions a un valor 
nominal de 1.000,00 euros l’acció: 791.000,00 euros. El nou capital, després de la 
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reducció queda xifrat en 68.817,00 euros. Aquest fet fa que l’acció passi a tenir un 
valor nominal de: (68.817,00 euros/ 791 accions) = 87,00 euros l’acció. 
 
L'ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa tenien una participació del 33 
% del total de les accions de l’empresa, a raó d’un 4,9 % l’Ajuntament d’Olot i d’un 
28,1 % el Consell Comarcal.  La proposta d’ampliació i posterior reducció de capital es 
fa sota la perspectiva d’una nova situació accionarial, amb la incorporació de diferents 
socis privats que capitalitzen la societat.      
 
La totalitat dels socis renuncien al dret d'assumir, preferentment i de forma 
proporcional, les participacions procedents de l'ampliació de capital, i acorden una 
nova distribució en la participació de la societat.  Així doncs, aquestes noves 
participacions, seguint un ordre estricte segons les aportacions de cadascú sobre els 
791.000,00 euros fa que els percentatges de participació es modifiquin, així 
l’Ajuntament passa a tenir un 2,78 % del capital social i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa un 16,18 % d’aquest capital. El total de participació pública local passa del 
33% al 18,96 %.     
 
L’aportació dinerària a fer per l’Ajuntament és de 22.000 euros que es correspon amb 
l'adjudicació de 22 participacions amb valor nominal inicial de 1000 euros (números 
620 a 641), que equival al 2.78% del capital social.  
 
En data 3 de desembre de 2010 l’Alcalde-president de l’Ajuntament d’Olot  ha emès 
una memòria explicativa sobre la proposta d'adquisició dels valors mobiliaris i l'interès 
de la comarca de mantenir un capital minoritari de participacions socials de l’empresa 
Olot Televisió SL.    
 
En data 2 de desembre de 2010 l'interventor i el secretari  han emès un informe que 
conclou que des d’un punt de vista estrictament formal, s’acompleixen els requisits per 
a concórrer a l’ampliació de capital proposada per “Olot-TV, SL”. 
 
El secretari ha emès en data 3 de desembre de 2010 un informe sobre el procediment 
i legislació aplicable en matèria d'adquisició de valors mobiliaris a títol onerós per part 
de l'administració local.   
 
L'interventor de fons ha informat que l’Ajuntament disposa de consignació 
pressupostària suficient per subscriure íntegrament la part del capital social que li 
correspon a l’Ajuntament.   
 
En dates 9 i 13 de desembre de 2010 la proposta va ser sotmesa a la consideració de 
la Junta de Portaveus i de la Comissió Informativa de Serveis Generals.  
 
Fonaments de dret  
 
Article 308 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Societats de Capital. 
 
Articles 28, 29, i 31 del Decret 336/1988 de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el 
reglament de patrimoni dels ens locals 
 
Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
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Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,   la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  Aprovar la memòria sobre la finalitat de l'adquisició i subscripció de 
l'ampliació de capital de Olot Televisió SL  i la justificació a que l'adquisició respon a 
un interès públic local.    
 
Segon.- Aprovar subscriure l'ampliació de capital de Olot Televisió SL derivada de 
l'operació de reducció de capital a zero amb simultània ampliació de capital i nova 
reducció tècnica del capital de la companyia per equilibrar el patrimoni, aprovada per 
la Junta General extraordinària de socis reunida en data 30 de novembre de 2010.   
 
La subscripció de l’Ajuntament d’Olot  és per un valor de 22.000 euros corresponents 
a 22 participacions socials per un valor de 1.000 euros cadascuna (accions 620 a 
641), que es correspon al 2,78% del capital social. 
 
Tercer.-.  Comunicar els presents acords al Departament de Governació i 
Administracions Públiques per tal que emeti informe previ de conformitat amb el que 
disposa l'article 206.3.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Quart  Trametre al Departament d'Economia i Finances la documentació detallada a 
l'article 7 de la Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril a fi de què emeti l'informe preceptiu.  
 
Cinquè.-  Autoritzar la despesa a càrrec del Capítol VIII del pressupost de la 
Corporació. 
 
Sisè.-. Facultar al president per tal que formalitzi en documents públics i notarials els 
acords de subscripció de capital aprovats en el punt 2 dels presents acords, una 
vegada s'hagin emès els informes preceptius dels Departaments de Governació i 
Administracions Públiques i d'Economia i Finances, o en el seu cas i a manca 
d'aquests,  hagi transcorregut el termini de 30 dies des de la comunicació de 
l'expedient a aquests Departaments de la Generalitat.  
 
Setè.- Notificar els acords a Olot TV SL i  al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com vostès molt bé saben, en aquest mateix Ple vàrem aprovar 
com a ajuntament per majoria, concórrer a l’ampliació de capital que s’havia proposat 
al Consell d’Administració del mes de febrer, amb una ampliació de 450.000 euros 
dels quals entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal hi participàvem amb 150.000 
euros; i l’Ajuntament amb 22.000 euros per aquesta qüestió de les accions que tenim 
de l’Ajuntament en nom del Consell Comarcal. En tot cas parlaré de les dues entitats.  
 
Bé en aquell moment vàrem fer l’acord condicionat a què el Departament d’Economia i 
Finances donés un informe favorable, i no va ser així, tal com ens temíem, perquè en 
l’ampliació de capital no s’aconseguia garantir equilibri patrimonial de l’empresa i per 
tant l’informe va ser negatiu; és a dir, amb l’ampliació de capital l’empresa no sortia de 
causa de dissolució. Per tant no vàrem concórrer a l’ampliació de capital que s’havia 
aprovat a la Junta General d’Accionistes de l’1 de febrer i va començar un nou procés 
en el qual es va procedir a fer una auditoria de l’empresa, que ha donat un patrimoni 
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negatiu d’Olot TV de 722.000 euros i escaig, i per altra banda s’ha reunit el capital 
suficient com per poder anar a una ampliació de capital. 
 
Per part de l’Ajuntament i del Consell, la nostra posició ha estat la mateixa que havia 
estat a primers d’any; al mes de gener en el Consell d’Administració i en el Ple de 
març aquí, que és la de concórrer amb la quantitat global de 150.000 euros i si 
l’ampliació passava de 450.000 euros, o una quantitat superior com és la que en 
aquest moment estem plantejant, doncs simplement que la participació accionarial de 
les dues administracions disminuís proporcionalment.  
 
Finalment el 30 de novembre es va fer una Junta General en la qual es va acordar, en 
primer lloc, una reducció del capital a zero, segon, una ampliació per 791.000 euros,  
la qual es cobreix amb aportacions dels socis actuals o que hi havia històrics, més la 
incorporació de nous socis, que garanteixen l’aportació d’aquests 791.000 euros. Es 
fa alhora una reducció de capital fins assegurar que l’entitat queda en una situació de 
legalitat patrimonial, és a dir que no està en causa de dissolució, que va ser el motiu 
pel qual Economia i Finances va fer l’informe no favorable perquè l’Ajuntament o les 
institucions hi entressin. I per tant en aquest moment el que aprovem és, simplement 
concórrer amb la mateixa quantitat que havíem aprovat en el mes de març; això 
significa una reducció de la participació de les institucions en el global de l’empresa, 
que passa d’un 33% a un 18% i escaig en la seva globalitat, i per tant, el nomenament 
d’un nou Consell d’administració. Les institucions ja en el seu moment vàrem 
renunciar a participar en el Consell d’administració, i per tant en aquest moment, fem 
una cosa que entenem que és el nostre deure, que és que hem estat participant 
d’aquesta empresa en un moment en què hi ha hagut unes pèrdues, per tant tenim 
una corresponsabilització fins a una quantitat que és la que vàrem establir i ens vàrem 
fixar i vàrem posar l’obligació de participar que era la dels 150.000 euros. Això és el 
que en aquest moment presentem: simplement de participar en l’ampliació, un cop 
s’ha posat l’equilibri patrimonial, i que per tant l’empresa, després de les successives 
ampliacions i reduccions no està en causa de dissolució. Aquest és el tema que 
presentem, i que això permeti a l’empresa haver tingut la suficient aportació de capital 
com per poder desenvolupar amb normalitat econòmica financera les seves funcions.  
 
Intervé el Sr. Trincheria. Dir que me n’alegro molt que la televisió olotina hagi pogut 
tirar endavant amb noves aportacions de capital, em sembla molt bé i me n’alegro per 
ells. També me n’alegro que nosaltres acotem la nostra participació i responsabilitat. 
L’únic és preguntar-los si aquesta participació, que és un número d’accions més 
petita, permetrà que les obligacions i els acords que hi havia entre l’Ajuntament i Olot 
Televisió continuïn igual o bé es modifiquen. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Primer una qüestió: votem junts els punts A i B del punt 8 de 
l’ordre del dia. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Així ho proposem nosaltres. 
 
Respon el Sr. Gómez. Nosaltres proposaríem desglossar-ho i votar separadament el 
punt A i el punt B, entenem que el punt B és una qüestió tècnica que és l’acord amb el 
Consell Comarcal per distribuir les responsabilitats. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Per part nostra no hi ha problema.  
 
Continua el Sr. Gómez. Llavors pel que fa al punt B amb el Consell Comarcal 
nosaltres votaríem a favor. Pel que fa al punt A, d’entrada també expressar la nostra 
satisfacció que aquesta mena de viacrucis  en què s’ha convertit tot aquest tema 
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d’Olot TV al llarg d’aquest any i segurament també dels dos anys anteriors, que no en 
tenim una notícia exhaustiva, es resolgui favorablement definitivament. A nosaltres 
ens queda encara el però d’en quines circumstàncies queda Olot TV, perquè entenem 
que és una televisió molt important per Olot i la comarca i la no participació de les 
entitats administratives potser li fa perdre solidesa. Precisament també ens 
qüestionem el model; és a dir, fins a quin punt les administracions poden participar en 
una empresa privada, quan formen part del Consell d’administració i tenen 
responsabilitats, però que el poder de decisió no està en mans de les administracions 
sinó que tenen un percentatge minoritari. Derivat de tot això i fent referència al que ja 
havíem dit en el seu moment, no ens consta que s’hagi fet un pla de viabilitat de 
l’empresa; el tema del Consell assessor, que no hi havia manera que es convoqués 
sembla ser que tampoc no s’ha convocat, ja veurem com queda.  
 
És a dir, dintre de la satisfacció que finalment acabem el via crucis de com queda la 
responsabilitat de les administracions en relació a les pèrdues que ha tingut Olot TV, i 
amb el convenciment que els nostres representants –tant el President del Consell 
Comarcal com l’Alcalde d’Olot– han actuat tan bé com han pogut, sí que no hem 
d’amagar ni hem de deixar de banda que Olot TV ha tingut unes pèrdues 
importantíssimes, i que ens felicitem que només amb aquesta aportació nostra 
finalment ens evitem les responsabilitats. És veritat que derivat d’això sortint del 
Consell d’Administració, i ni que sigui per deixar testimoni que la direcció de l’empresa 
no ho ha fet bé, que ha acumulat unes pèrdues molt grans i amb la confiança que en 
el futur les coses econòmicament aniran millor, però que la participació de les 
administracions es redueix. Nosaltres ni que sigui per donar testimoni d’aquesta mala 
gestió, no tant dels representants de les administracions sinó de la direcció de 
l’empresa, votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres com ja vàrem dir l’altra vegada continuem pensant 
que Olot Televisió fa un servei públic, un servei important d’informació i per tant és bo 
que tinguem una televisió local. A més ens n’alegrem que la iniciativa privada confiï en 
aquest projecte i aporti diners. Jo no estic d’acord que només per la direcció de 
l’empresa hi ha hagut les pèrdues, penso que tots els mitjans de comunicació han 
passat un moment molt complicat perquè els ha afectat la crisi econòmica i suposo 
que la televisió no és una excepció en això. Llavors nosaltres ens alegrem molt que la 
iniciativa privada cregui en el projecte i el recolzi i pugui tirar endavant perquè ens 
sembla que és bo que Olot tingui una televisió; només expressar això. Nosaltres hi 
votarem a favor en tots dos punts, a) i b) amb el desig que Olot Televisió superi el 
tràngol i faci el servei que ha de fer als olotins. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres des d’Alternativa també hi votarem a favor, 
tanmateix sempre hem dit que aquest no és el nostre model de televisió; el nostre 
seria un model més públic, on els continguts estiguin més participats per tothom, i no 
per un Consell de direcció, que abans hi érem i ara no hi serem. Però de totes 
maneres, per corresponsabilització, i també ja ho vàrem dir en el seu moment, per 
confiança; hi votarem a favor. I una de les coses que també demanàvem per poder 
votar a favor, que en aquest cas no ha pogut ser una realitat i que ens hauria agradat 
que hagués pogut ser, és un pla de viabilitat, consistent i sòlid. Hi votarem a favor tot i 
que sempre havíem supeditat a aquest pla de viabilitat continuar votant a favor, i ens 
sap greu que aquest pla de viabilitat no hagi estat una realitat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Breument, Sr. Trincheria; a veure els lligams de l’Ajuntament a 
partir que es consolidi aquesta ampliació de capital que l’hem de fer efectiva abans del 
30 de gener, per tant ara estem parlant d’una proposta que s’ha de materialitzar, 
aquesta ampliació i el desemborsament de diners fins el 30 de gener, vol dir que 
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queda limitat a que som accionistes d’una empresa en la qual no participem en la 
seva gestió, que en som accionistes en quant a què ens hauríem de remuntar a tot el 
procés de naixement d’Olot Televisió absolutament lligat a Ràdio Olot, del qual 
l’Ajuntament n’era un dels primers accionistes. D’aquest naixement absolutament unit 
amb Ràdio Olot, amb el temps es van anar separant en dues entitats diferents, en la 
qual en una som accionistes en un percentatge conjuntament amb el Consell 
Comarcal i en Olot Televisió en una altra. No tenim cap vinculació ni cap 
responsabilitat sobre la gestió bona o dolenta que se’n pugui fer; esperem que bona, 
perquè com a accionistes si hi ha una bona acció que produeix beneficis rebríem uns 
dividends, i si no hi són no els rebrem.  
 
De totes maneres, com deia el Sr. Corominas, sempre la voluntat de l’Ajuntament 
d’Olot és de participar en aquest mitjà d’informació i comunicació amb el 
convenciment que és una eina important per un territori, en aquest cas el territori de la 
comarca de la Garrotxa, que porta uns elements molt importants d’informació, equilibri 
i de sentir de tots plegats que formem part d’aquest espai. La responsabilitat en 
aquest moment està en mans del Consell d’administració i d’una societat en la qual el 
82% del capital està a mans d’uns privats que són els que han de fer aquest pla de 
viabilitat, nosaltres no portaríem això sense aquest pla de viabilitat si el féssim 
nosaltres o el Consell d’administració; hem de donar confiança a tot un seguit de 
persones i entitats que fan una aportació important de recursos econòmics per tirar 
endavant; serà aquest 82% d’accionistes el que tindrà interès en què tot tiri endavant. 
 
El Consell Assessor es va crear fa temps, vinculat tant amb Olot Televisió com amb 
Ràdio Olot, i per tant l’hem de considerar encara que no hi hagi hagut un acte formal, 
és un consell assessor dissolt; en tot cas el que es pot plantejar és que Olot Televisió 
tingui un consell assessor i Ràdio Olot en pugui tenir un altre. Si així ho considerem o 
ho podem proposar si com a Ajuntament, accionistes d’un lloc i d’un altre, si 
considerem que és convenient o que pot ser positiu per a l’entitat. Nosaltres hem 
mantingut allà on érem al mes de març; desitjar que s’aprovi aquesta ampliació que ja 
està expressada la voluntat de tots els que hi participen, Consell i privats, i desitjar 
que a partir d’aquest reforçament del capital, l’empresa pugui tenir –com comentàveu– 
una solidesa; malgrat que és absolutament cert el que comentava el Sr. Corominas, 
que estem en uns moments molt difícils pel que fa a la publicitat i molt especialment 
en mitjans locals, i per tant  Olot Televisió no s’escapa d’aquesta crisi global que ens 
afecta de manera molt directa.  
 
Si no hi ha cap més intervenció, passaríem a votació. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Havíem demanat de votar-ho separat. 
 
Respon el Sr. Alcalde. És veritat, votem primer aquest apartat a) i tot seguit el b). 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PP), 2 
vots en contra (ERC) i 1 abstenció (PxC). 

 
NÚM. 8.B) CONCÓRRER A L’AMPLIACIÓ DE CAPITAL D’OLOT  TV. 

APROVAR  UN  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ECONÒMICA  AMB  EL  
CONSELL  COMARCAL DE LA GARROTXA.  

 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot de data 26 d’octubre de 2006 va aprovar la cessió 
gratuïta amb condició resolutòria de 4.530 participacions socials de l’empresa Olot 
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Televisió SL (un total del 15,1% del capital social) a favor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa. 
 
Aquestes participacions varen ser valorades en 33.069,00 euros.  Les participacions 
socials objecte de la cessió són les número 22.221 a 26.750, ambdues incloses.   
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa en el Ple 14 de novembre de 2006 va acordar per 
unanimitat convalidar el Decret de Presidència de data 8 de novembre de 2006 pel 
qual s'acceptava de l’Ajuntament d’Olot la cessió gratuïta d’aquestes participacions 
socials. 
 
La cessió està condicionada a un dret de reversió, en el sentit que si la propietat de 
determinat nombre de participacions, per part de l’ajuntament d’Olot, deixa de ser 
causa impeditiva per adjudicar la concessió per a la prestació del servei públic de 
televisió digital local, les participacions cedides revertiran automàticament de ple dret 
al patrimoni de l’Ajuntament, sense perjudici de realitzar les operacions jurídiques 
necessàries per revertir la propietat de les mateixes.    
 
Ambdues institucions entenen que les esmentades accions amb dret de reversió són 
accions prestades i que es mantenen amb la titularitat del Consell Comarcal com a 
fiduciari, de tal manera que l'ajuntament  ha d'assumir els compromisos econòmics que 
s'esdevenen del manteniment dels percentatges de participació a Olot TV SL. 
 
En la primera ampliació de capital que es va proposar i a la qual finalment no s’ha 
concorregut ambdues institucions van acordar subscriure un conveni de finançament i 
col·laboració que regulés els compromisos d'ambdues parts en el procés de 
subscripció de l'ampliació de capital plantejada per Olot TV SL, en el Ple d’11 de març 
de 2010. 
 
Considerant que aquest conveni no s’ha materialitzat i que ara amb aquesta nova 
ampliació de capital d’Olot TV, SL, desembre 2010, alguns dels aspectes i de les 
condicions de l’ampliació concretades en aquell han sofert alguns canvis. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
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. 

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de 
la Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració aprovat entre l’Ajuntament 
d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió plenària d’11 de març de 2010. 
 
Segon.- Aprovar el nou conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament d'Olot 
i el Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament dels compromisos d'ambdues 
parts en el procés de subscripció de l'ampliació de capital plantejada per Olot TV SL.  
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament d’Olot per signar tota la documentació 
necessària per tal de fer efectius els presents acords. 
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Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, 
PP) i 1 abstenció (PxC). 
 

NÚM.  9.-  MODIFICACIÓ ORDENANÇA.- Proposant aprova r inicialment la 
modificació de l’Ordenança de control i tinença d’a nimals domèstics.  

 
Vist que en sessió ordinària de 28-10-2004 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa 
va aprovar definitivament, prèvia delegació del municipi d’Olot, entre d’altres,  
l’ordenança tipus reguladora del control i tinença d’animals domèstics (BOP núm. 207 
de data 26-10-04). 
 
Vist que l’esmentada ordenança fou ratificada pel Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió 
ordinària de data 28 d’octubre de 2004 (  BOP núm. 25-01-05) i posteriorment 
modificada pel mateix òrgan. ( BOP núm. 246 de data 28-12-05) 
 
Vist que és necessari actualitzar el redactat de diversos articles de l’ordenança i 
regular determinats aspectes no recollits en l’ordenança vigent, relatius  a la limitació 
del nombre d’animals que poden tenir-se  en habitatges particulars, així com la 
d’establir una taxa sobre els animals censats per tal de minimitzar les despeses que 
ocasiona a la hisenda municipal el  servei municipal de recollida i custòdia d’animals 
de companyia. 
 
Vist allò que disposen els articles 8.1, 52.2d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de 
Catalunya; i els articles 63 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de control i tinença 
d’animals domèstics, redactada pels serveis tècnics i jurídics municipals, pel que fa als 
següents articles:  
 
Es proposa modificar el redactat de l’article 2  de la següent manera: 
 

1. Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta ordenança 
són tots els animals considerats com a domèstics, que són els següents:  

 
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es 

reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. 
També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció 
de carn, de pell o d’algun altre producte útil per l’ésser humà, els animals de 
càrrega i els que treballen en agricultura. 

 
b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen 

generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes 
d’aquesta ordenança, totes les varietats i espècies de gossos, gats i fures. 

 
c) Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu al nucli urbà de les ciutats i 

pobles compartint territori geogràfic amb les persones (colom roquer, gavià 
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argentat, estornells i d’altres espècies de la fauna salvatge no autòctona que 
determini la legislació sectorial). 

 
d) Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona que 

de manera individual depèn dels humans i viu en captiveri. 
 

e) Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan 
apte per a la convivència amb les persones. 

 
Es proposa ampliar el redactat de l’article 4  de l’ordenança, que queda: 
 

1. La tinença d’animals en domicilis particulars queda condicionada a les 
circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament i a l’absència de risc 
sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal mateix. 

 
2. Serà obligatòria l’autorització municipal per a la possessió de tres o més 

animals de companyia en un sol habitatge de tipus vertical o horitzontal, jardí, 
finca o altre espai urbà. 

 
3. La capacitat màxima d’alberg i tinença d’animals de companyia en un mateix 

espai és de 5 exemplars. A partir d’aquest nombre, l’agrupació zoològica tindrà 
consideració de nucli zoològic i caldrà complir el que dicta la normativa al 
respecte. 

 
4. L’autoritat municipal requerirà als propietaris o encarregats dels animals que 

els treguin del domicili si la tinença no pot ser autoritzada. 
  
Es proposa modificar l’article 5  incorporant-hi el següent punt: 
 

- Els posseïdors d’animals de companyia estan obligats a liquidar la taxa per la 
tinença d’animals de companyia, en base al que dictin les ordenances fiscals 
municipals. 

 
Es proposa modificar el redactat de l’article 11.2  de la següent manera: 
 

- Totes les persones que no desitgin continuar tenint un animal del qual són 
propietaris o responsables han de comunicar-ho a l’Ajuntament per tal que els 
serveis competents corresponents l’acullin, amb l’abonament previ de la taxa 
corresponent i el lliurament del document d’identificació de l’animal. 

 
Es proposa modificar el redactat de l’article 22  de la següent manera: 
 

- Es prohibeix donar aliments als animals, especialment animals abandonats, 
animals salvatges urbans i gats urbans, en les vies i/o espais públics, també als 
portals, finestres terrasses i balcons. 

 
Es proposa modificar el redactat de l’article 27.1  de la següent manera: 

 
- Els propietaris i/o posseïdors d’animals han d’adoptar les mesures per no 

embrutar amb les deposicions fecals dels animals, les vies i/o espais públics i 
les zones verdes i terrosses, i evitar les miccions en les façanes d’edificis i en 
el mobiliari urbà. 
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Es proposa eliminar un paràgraf de l’article 34 , concretament el que diu: 
 

- Per a la tramitació de la llicència municipal és requisit indispensable posseir i 
presentar el permís de nucli zoològic. 

 
Es proposa modificar el redactat de l’article 36.1  de la següent manera: 
 

- La criança domèstica per l’autoconsum d’aus de corral, conills, coloms, faisans 
i d’altres animals en domicilis particulars, en terrasses, balcons, patis, etc. 
queda condicionada al fet que les característiques de l’habitatge i de la zona, 
l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en 
l’aspecte higiènico-sanitari, la proximitat a habitatges annexes i la no existència 
d’incomoditat i molèsties per als veïns o per a d’altres persones. 

 
Es proposa, al llarg del redactat de l’Ordenança, substituir la Llei 22/2003, de 4 de 
juliol, de protecció dels animals per Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
Segon.-   Obrir un termini d’informació pública per un període de trenta dies, perquè es 
puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.-  Pel cas que en el termini d’exposició al públic no es presentin reclamacions o 
suggeriments, es considerarà definitivament aprovat el reglament, ordenant-se la seva 
publicació íntegra.  
 
Quart.-  Ordenar la publicació del present acord al BOP, al DOGC, a 1 diari de premsa 
escrita de major difusió, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. 
 
Intervé la Sra. Fontaniol. Portem a aprovació la modificació de l’Ordenança de control i 
tinença d’animals domèstics, que bàsicament consisteix en la modificació del redactat 
d’alguns dels seus articles, però també incorporem dos punts importants. Un primer 
punt –molt important perquè ens ha d’ajudar a solucionar algunes problemàtiques que 
ens hem trobat últimament a la nostra ciutat– és el de determinar un número límit 
d’animals a cada habitatge, unes condicions òptimes d’higiene i sanitàries, i per tant 
això ens ha de poder assegurar una bona convivència amb els veïns. I un segon punt 
que portem en aquesta ordenança és el de posar una taxa per a la tinença d’animals; 
tot i que és una taxa que no contemplen en les ordenances fiscals que acabem 
d’aprovar per aquest 2011, sí que l’incorporem ja que respon a un compromís polític 
que es va adoptar en l’últim Consell d’Alcaldes, que hi havia el compromís que els 
pobles de la comarca poguessin posar aquesta taxa en els seus municipis amb 
l’objectiu d’ajudar econòmicament a la gestió de recollida i custòdia dels animals de 
companyia. Evidentment com que no és una taxa d’aplicació immediata, en el moment 
de poder parlar d’aquesta taxa i concretar-la, convidem a tots els grups polítics a 
poder-la debatre, però l’incorporem en aquest moment  pel fet que portem una 
modificació d’aquesta Ordenança i per tant ja la tenim incorporada. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo espero que un altre dia ens ho aclareixin una mica més. 
Limitant el número d’animals no garanteixes que les condicions d’higiene o de molèstia 
als veïns siguin menors, o sigui jo crec que això no està tant en funció de la cura dels 
animals com de la cura que tinguin les persones; però en fi, en tot cas, jo si demanar 
que això ens ho expliquin amb més detall perquè segur que no ens ho han explicat tot; 
ara, jo no vaig anar a la Comissió Informativa.  
 
Intervé el Sr. Font. Una mica que el segon punt, que ha dit la regidora, és el que m’ha 
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sorprès. La taxa, suposo que com ha dit, més endavant se’n parlarà, i sobre aquest 
punt suposo que ara no queda reflectit enlloc cap quantitat.  
 
Pel que fa a la resta del redactat sí que el veiem bé, que és una eina per evitar els 
problemes que poden haver-hi de convivència. Res més, només dir que trobem a faltar 
aquesta informació d’aquest segon punt que ha dit que farien referència a les taxes. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Sí, jo faré una reflexió pel que fa a la taxa, que de fet en la 
Comissió Informativa ja vaig comentar. A vegades fer les taxes genèriques, són iguals 
per a tothom i poden arribar a ser injustes. Sí que fiscalment són fàcils de gestionar, 
però sí que poden generar injustícies, de tal manera que de vegades hi ha gent que 
tenen molts recursos i d’altra que en tenen pocs, de tal manera que han de pagar el 
mateix si disposen d’animals. Això s’ha de mirar amb calma, perquè fins i tot hi ha gent 
que tenir animals els hi és un benefici per a la salut; sobretot persones grans que 
poden tenir una jubilació precària, que ara hagin de pagar una taxa per tenir un gos, 
que els hi és beneficiós per a la salut, perquè l’han de treure a fora a passeig i així de 
passada fan exercici, s’hauria d’analitzar amb calma. De fet la Sra. Fontaniol ja ha 
comentat que ens trobarem per analitzar aquestes taxes amb calma i que no sigui allò 
que tothom qui tingui un animal ha de pagar i qui no el tingui no; només era fer 
aquesta reflexió. 
 
Intervé la Sra. Fontaniol. Evidentment el de la taxa és el que he comentat abans: 
nosaltres ho hem incorporat però quan l’haguem d’aplicar ja en parlarem conjuntament 
i ja arribarem als acords oportuns, per tant de moment no caldria parlar-ne més. I en 
referència que comenta el Sr. Trincheria, nosaltres creiem que el fet de poder limitar el 
número d’animals en els habitatges, sí que ens ajudarà a solucionar les 
problemàtiques que tenim ara. També és veritat que una persona pot tenir molts 
animals i en unes condicions molt bones i un altre que en tindrà menys pot ser les 
tindrà en condicions no tan bones; però l’experiència ens ha portat a arribar a aquesta 
conclusió i pensem que és l’eina que tenim per poder solucionar aquests problemes. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. En tot cas agrair-los que aquesta nova taxa no digui les coses 
una mica entre cometes absurdes que deien per exemple a Girona, que estava 
obligada que els propietaris traguessin a passejar el gos cada dia mitja hora; quan 
s’arriba a aquests extrems un s’espanta, veig que aquí han tingut molt de seny. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. A veure, la taxa que comenta la regidora, simplement és una 
voluntat que va sortir en el consell d’Alcaldes de la comarca, hi ha hagut ara una nova 
concessió per la gossera i pel tractament en condicions dels animals,  que evidentment 
significa uns costos i per tant el Consell d’Alcaldes va encarregar l’estudi de com s’ha 
de fer per aconseguir els recursos per mantenir en bones condicions les gosseres que 
han d’acollir els animals abandonats. El Sr. Berga ens pot informar perquè és de les 
persones que ho han portat. Per tant vàrem encomanar que al llarg d’aquest 2011, 
s’estudiés això i que en tot cas, com que estem parlant d’un tractament de les 
gosseres d’àmbit comarcal, també s’estudiés si hi ha d’haver una taxa que s’apliqui en 
el conjunt de la comarca.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 10.- ADHESIÓ. APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMEN T D’OLOT A 

“XARXA SIDA I MÓN LOCAL”.  
 

La “Xarxa sida i món local “constitueix un espai d'intercanvi i reflexió entre tots els 
agents que intervenen des del món local en l'abordatge de la sida, ja siguin 



                     

 
 
 

 23 

administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), 
professionals de la salut i els serveis socials, ONG's o d'altres entitats socials, tot 
conferint-li una dimensió comunitària.  
 
La constitució de la Xarxa va culminar amb l'acte de signatura del document de bases 
per a la constitució de la Xarxa sida i món local, que va tenir lloc a la ciutat de 
L'Hospitalet, el 13 de desembre de 2004, sota la presidència de l'Hble. Consellera de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.  
 
Amb l'objectiu de promoure la implicació del món local en l'abordatge present i futur de 
la infecció pel VIH/SIDA, generant un discurs positiu envers aquesta necessitat, la 
“Xarxa sida i món local “es planteja definir les bases per a un model comú d'intervenció 
comunitària d'àmbit local en matèria de VIH/SIDA a Catalunya, donar suport als agents 
que intervenen en el món local per a l'aplicació d'aquest model d'intervenció, així com 
impulsar iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat dels programes d'intervenció en 
VIH/SIDA.  
 
Atesa la seva condició de projecte obert i participatiu, la “Xarxa sida i món local “es 
gestionarà mitjançant una fórmula similar a la d’altres xarxes de ciutats sense que es 
prevegi, inicialment, la constitució de cap mena d’organisme amb personalitat jurídica 
pròpia. 
 
És per això que tampoc es creu necessària l’elaboració d’uns estatuts específics per a 
la Xarxa. No obstant, amb l’objecte de concretar el compromís de cadascuna de les 
administracions i entitats integrants amb els objectius de la Xarxa, es considera adient 
l’establiment d’uns criteris d’adhesió. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la “Xarxa sida i món local”. 
 
Segon.- Aprovar els criteris d’adhesió a la “Xarxa sida i món local”, següents: 
 

Seran membres de la “Xarxa sida i món local “tots aquells ajuntaments, consells 
comarcals, diputacions provincials, organitzacions no governamentals (ONG), 
societats científiques i/o professionals de l’àmbit de la salut i els serveis socials, 
així com d’altres entitats ciutadanes que acreditin el compliment dels següents 
requisits: 
 
• Compromís polític d’adscripció a la Xarxa sida i món local, mitjançant acord 
de Ple de l’ajuntament, consell comarcal o diputació provincial corresponent pel 
que fa a les administracions públiques, i acord de la junta directiva o de govern 
de la societat, ONG o entitat corresponent. 
 
• Compromís de desenvolupar un pla d’actuació intersectorial, plural i 
participatiu en l’àmbit territorial corresponent per assolir els objectius de la Xarxa. 
 
• Dotar-se d’un mecanisme de coordinació entre els diferents departaments, 
àrees i entitats implicades en el pla d’actuació territorial. 
 
• Designar un responsable polític del pla d’actuació que garanteixi el 
compromís estratègic de la corporació local, comarcal o provincial. 
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• Designar un responsable tècnic que s’encarregui de la coordinació, 
dinamització i execució del pla d’actuació. 

 
Tercer.- La “Xarxa sida i món local “estarà vinculada, formarà part i, per tant, en 
dependrà de la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya. 
 
Quart.- Manifestar que s’està elaborant un pla d’actuació intersectorial plural i 
participatiu en l’àmbit d’Olot  per assolir els objectius de la Xarxa. 
 
Cinquè.- Nomenar com a responsable polític del pla d’actuació de “Xarxa sida i món 
local “per Olot, al regidor de Salut, Sr. Antoni Bach. 

 
Sisè.- Nomenar com a responsable tècnic que s’encarregui de la coordinació, 
dinamització i execució del pla d’actuació a Olot: Sra. Clara Aulinas i Ros,  
representant de l’ACAS Garrotxa. 
 
Intervé el Sr. Bach. Portem a aprovar aquesta adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la 
Xarxa Sida i Món Local. Neix aquesta petició per part de l’entitat ACAS Garrotxa, que 
és una entitat que com vostès saben treballa en la prevenció del VIH i el SIDA, i en 
l’educació social i en l’atenció a persones afectades per aquesta malaltia; anem a 
normalitzar una situació de fet, perquè ACAS Garrotxa ja fa temps que se l’ha convidat 
a participar en aquesta Xarxa. 
 
La Xarxa Sida i Món Local va néixer a Catalunya l’any 2004 i constitueix un espai 
d’intercanvi i de reflexió entre tots els agents que intervenen des del món local en 
l’abordatge de la SIDA, ja siguin administracions públiques, ajuntaments, consells 
comarcals o bé diputacions provincials, també forma part d’aquesta xarxa 
professionals de la salut,  serveis socials, oenegès  i  altres entitats socials; tot  
conferint-li una dimensió comunitària; no en forma part tant sols l’administració sinó 
més entitats.  
 
L’objectiu d’aquesta xarxa és promoure la implicació del món local en  l’abordatge, 
present i futur de la infecció del VIH i el SIDA, generant un discurs positiu envers 
aquesta necessitat. La Xarxa Sida i Món Local a Catalunya es planteja i està treballant 
per definir les bases per un model comú d’intervenció comunitària en l’àmbit local en 
matèria del SIDA, donant suport als que intervenen al món local en l’aplicació d’aquest 
model d’intervenció; així com impulsar iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat dels 
programes d’intervenció en la SIDA.  
 
L’adhesió en aquesta xarxa demana el compromís polític per part de l’Ajuntament o de 
l’entitat que es vulgui adherir; per tant aquest és un dels punts d’aprovació, el 
compromís polític d’adscripció. Després també demanen un compromís a fer un Pla 
d’actuació; cal comentar-los que en aquests moments aquest Pla ja està elaborat per 
part de l’ACAS, ha estat debatut en una Comissió coordinadora d’agents i per tant 
només falta passar-ho als grups polítics per donar la seva aprovació final. 
 
Una altra part de l’adhesió demana mecanismes de coordinació entre els diferents 
departaments i àrees i entitats implicades en el Pla d’actuació. Aquesta Comissió ja 
està creada, la presideix el regidor de Salut, jo mateix; i un representant de Medicina 
Interna de l’Hospital Sant Jaume, un de Ginecologia de l’Hospital Sant Jaume, un del 
Centre d’Atenció Primària d’Olot, un del Centre d’Atenció Primària dependents de 
l’Hospital Sant Jaume, i un de cadascun d’aquests organismes i entitats: ACAS 
Garrotxa, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Consorci de Medi Ambient i Salut 
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Pública de la Garrotxa, Centre d’atenció al usuari de l’hospital Sant Jaume, IME, 
Joventut, Tarda Jove, CAS, ADAD i un representant dels directors de secundària.  
 
També calia assignar un responsable per al Pla d’Actuació, en aquest cas posaríem al 
regidor de Salut de l’Ajuntament d’Olot així com un responsable tècnic que 
s’encarregui de la coordinació i dinamització i execució del Pla, que en aquest cas 
posaríem un representant de l’ACAS, que és Clara Aulinas i Ros.  
 
Aquesta adhesió per a nosaltres també significa un recolzament a la tasca que està 
fent ACAS Garrotxa, que està fent una bona tasca en tot el tema del SIDA.  
 
Per acabar diré que en la meva exposició no he volgut donar dades ni demonitzar 
aquesta epidèmia, crec que fa poc que vàrem celebrar, el dia 1 de desembre el dia 
Internacional del SIDA i per tant els mitjans de comunicació ja varen exposar-ne la 
situació actual. El que sí que puc dir és que no podem baixar la guàrdia, hem de 
continuar fent prevenció i educació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

NÚM. 11.- APROVAR EL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (P EC) 

Olot des de fa anys treballa seguint els objectius i la filosofia de la Carta de Ciutats 
Educadores. Tot i això no va ser fins l’any passat que es va veure la possibilitat de fer 
un pas més i adherir-se a aquesta xarxa que té com a objectius principals: 

*Promoure l'acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.  

*Impulsar col·laboracions i accions concretes entre les ciutats.  

*Participar i cooperar activament en projectes i intercanvis d'experiències amb grups i 
institucions amb interessos comuns.  

*Aprofundir en el discurs de Ciutats Educadores i promoure les seves concrecions 
directes.  

*Influir en el procés de presa de decisions dels governs i de les institucions 
internacionals en qüestions d'interès per a les Ciutats Educadores.  

*Dialogar i col·laborar amb diferents organismes nacionals i internacionals. 

El Ple Municipal va aprovar per majoria absoluta el dia 18 de juny de 2009 l'adhesió a 
la Carta de Ciutats Educadores i per tant també als seus objectius i principis. 

Per poder aconseguir que aquesta filosofia i aquests principis esdevinguin una realitat, 
siguin útils, i ajudin a tots els ciutadans a tenir una millor qualitat de vida es va iniciar el 
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) que ha buscat la complicitat i la participació 
ciutadana per poder concretar una bona estratègia educativa per als proper anys. 

Tal i com estava previst en el projecte és el moment de presentar al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot la proposta de PEC que presenta: 

-Introducció. 
-Mirades Educatives.  
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-Fonaments, el punt de partida del PEC d’Olot 
-Principis del PEC 
-Eixos Estratègics 
-Organització i seguiment del PEC. 
 
El document es complementa amb uns annexos que pretenen ser un recull 
d’informació i de propostes orientatives per poder fer els diferents plans d’actuació en 
els propers anys. 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió Informativa de Serveis a les persones , proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.- Aprovar el Projecte Educatiu de Ciutat. 

Segon.- Manifestar que s’ha elaborat el Pla d’Acció per al 2011. 

Tercer.- Nomenar com a responsable polític del PEC, al regidor d’educació Sr. Antoni 
Bach. 

Quart.- Nomenar com a responsable tècnic que s’encarregui de la coordinació, 
dinamització i execució del PEC al Sr. Josep Maria Reixach tècnic de l’IME. 

Intervé el Sr. Bach. Ja vàrem explicar l’any passat el mes de juny, que Olot des de fa 
anys treballa seguint els objectius i filosofia de la Carta de les ciutat educadores. No va 
ser fins l’any passat que es va veure la possibilitat de fer un pas més endavant i 
adherir-se a aquesta xarxa. Va ser al Ple del 18 de juny que es va aprovar per majoria 
l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Educadores i per tant també els seus objectius i 
principis.  

Per poder aconseguir aquesta filosofia i aquests principis esdevinguin una realitat i 
siguin útils i ajudin a tots els ciutadans a tenir millor qualitat de vida es va iniciar el 
Projecte educatiu de ciutat, el PEC; va ser també un compromís que vàrem adoptar 
l’any passat, en aprovar l’adhesió a la Carta de les Ciutats Educadores. Aquest PEC 
que avui us presentem i esperem la vostra aprovació, ha buscat la complicitat i la 
participació ciutadana per poder concretar una bona estratègia educativa per als anys 
propers.  

Per poder elaborar aquest PEC es va crear un grup impulsor, que està format per 
professionals que tenen diferents sensibilitats polítiques, volia aquí citar els noms 
perquè també els vull agrair la seva participació voluntària i el seu esforç, com són: el 
Sr. Carles Ollé Barnadas, del Col·lectiu de Mestres de la Garrotxa; el Sr. Joan Torras 
Nadal, ex-regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Olot i director de l’Escola Malagrida; el 
Sr. Joan Serra Capallera, dels Serveis Educatius de la Garrotxa i director de l’EAP; el 
Sr. Jordi Antiga Callís, professor del IES Garrotxa i membre responsable del Centre 
Integral; Sra. Margarita Castañer, en aquell moment directora de la FES; Sra. Anni 
Font Batallé, ex-regidora d’Educació i mestra de primària a l’Escola Bisaroques en 
aquests moments; Sr. Octavi Bonet Blanch, director de l’empresa Tosca que és la que 
realitza els recursos pedagògics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; 
el Sr. Miquel Àngel Zarza, director de l’Escola Pia, escola de secundària i primària 
concertada; la Sra. Anna Torrent, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Olot; la Sra. 
Tena Busquets, tècnica de Cultura i directora del Teatre Principal; la Sra. Adrianna 
Serra, presidenta de l’Associació de Veïns de la Caixa i mestra de primària; i finalment 
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la Sra. Mireia Tresserras Fluvià, directora d’Educart i membre de la Càtedra de la 
UNESCO i professora de la UdG de Museologia. També evidentment el Sr. Xarli 
Reixach, tècnic de l’IME, que era el responsable del PEC i que ha participat de manera 
activa en l’elaboració del PEC. També l’empresa que ja vàrem anunciar l’any passat 
que ens ajudaria a portar aquest procés, és l’empresa ICE Consultors, en la persona 
del Sr. Carles Espar. 

El PEC és fruit d’un any de treball –una vegada vàrem aprovar el mes de juny 
l’adhesió, fins passades les Festes del Tura no s’hi va començar a treballar– per tant 
podem dir que la tardor de 2009  vàrem iniciar el PEC, i la tardor del 2010 hem acabat; 
després d’un any de treball crec que profitós. 

El PEC que us presentem, que ja heu rebut i que heu pogut llegir amb atenció, 
constitueix quatre grans blocs: un bloc que és la introducció i les mirades educatives, 
és el bloc inicial de diagnòstic, és una mica el retrat de la situació de l’educació a Olot i 
també recull tota la informació dels plans que tenim i documents estratègics que en 
aquest moment l’Ajuntament d’Olot té i està desenvolupant –el Pla de Cultura, els 
PALS, el Pla d’Immigració–, també fruit de les entrevistes i dels diferents tècnics que hi 
ha hagut, i també de tota la documentació que disposa l’IME en quant a educació. Per 
tant és un diagnòstic, però no només des del punt de vista de l’escola, sinó des de 
diferents punts de vista: el lleure, la salut, l’esport i la convivència. Com l’educació és 
un tema transversal, recull la seva visió des de molts àmbits. Aquest seria el primer 
gran bloc. 

Un altre bloc és el tema dels fonaments i els principis, el punt de partida del PEC 
d’Olot. Evidentment el PEC és una eina estratègica que normalment totes les ciutats 
educadores elaboren. Totes les ciutats són diferents, tenen uns elements singulars i 
nosaltres en aquest segon bloc, hi relatem i explicitem quins són els fonaments del 
nostre PEC, quines són les nostres arrels i quins són els nostres principis. 

Després tenim un tercer bloc que són els eixos estratègics. Jo penso que aquest és el 
vertader acord, el que anàvem a aconseguir: intentar definir els eixos estratègics, les 
línies de treball que ha de portar Olot durant un període de temps i que ens ha de dur 
a aconseguir aquest objectiu i aquest horitzó utòpic que són les ciutats educadores. 

Finalment també hi ha un altre part que són el recull d’actuacions: el PEC, jo estic molt 
satisfet en aquest aspecte, també ha estat un element de participació. Una vegada el 
grup impulsor va anar validant els documents i vam tenir els eixos estratègics, el van 
poder posar en comú amb força ciutadans i vàrem arribar quasi a un centenar, en 
diverses reunions sectorials; de salut, d’esports, que amb els grups que he dit abans 
les mirades coincidien. En aquests grups participatius varen sortir moltes propostes 
que estan recollides en l’annex 1, que varen sortir en funció del procés participatiu tot 
un seguit d’actuacions que queden escrites. 

El que anem a aprovar avui fonamentalment, el PEC, són els eixos estratègics; 
evidentment també es dóna validesa a la diagnosi i als fonaments i principis, però per 
a mi l’important en aquest cas, són els eixos estratègics. Jo voldria remarcar molt 
breument els principis del PEC; només parlaré de dos blocs i concretament dels 
principis del PEC i els eixos estratègics. 

Els principis del PEC només els anomenaré. El PEC no està fet només pensant en les 
mancances que tenim en educació a la ciutat d’Olot amb les diferents mirades, sinó 
que també intenta donar una voluntat i manifestar quina és la nostra voluntat en relació 
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al model de ciutat que es defensa. Quins són aquests principis? Són que tot Olot 
educa, pensem que hem de tenir aquesta visió que l’educació va molt més enllà que 
l’escola, per tant nosaltres definim aquest concepte: tot Olot educa; tant l’escola com 
els agents, les persones individuals, els col·lectius, l’administració pública, i per tant és 
un instrument molt important el PEC per fer agafar consciència a tots els ciutadans i 
totes les entitats que el seu paper a la nostra ciutat pot ser un paper educatiu 
important, i que l’educació a la ciutat l’hem de compartir entre tots plegats. 

El segon punt és que tots els ciutadans d’Olot tenen dret a l’educació. És un altre 
element molt important: estem en una societat que en l’esdevenir del temps és una 
societat i ciutat molt diversa, també a les ciutats del nostre entorn. La diversitat passa 
per l’edat, la generació, l’orígen, el gènere, etc. I per tant hem d’aconseguir que tots 
aquests ciutadans, amb necessitats educatives molt diverses trobin una resposta, per 
tant hem d’esforçar-nos de poder trobar la resposta educativa per a tots els ciutadans; 
per això diem que tots els habitants d’Olot tenen dret a l’educació. 

Tercer punt: l’educació esdevé una estratègia central pels reptes d’Olot. Pensem que 
la inversió en educació és molt important i és un capital social important per a la ciutat. 
El PEC d’Olot situa l’educació al centre de l’estratègia del desenvolupament de la 
ciutat, i per tant com a resposta als reptes actuals i futurs. Uns reptes que tenen a 
veure amb els importants canvis, que ja he esmentat fa uns moments, a l’estructura 
social i econòmica de la ciutat, protagonitzats en bona part pels processos migratoris 
interns o externs i pels efectes de la crisi econòmica global.  

Quart punt, i acabem aquí amb els principis del PEC: Olot s’adhereix als principis de la 
ciutat educadora. No podia ser d’altra manera, havent-nos adherit a la Carta de les 
ciutats educadores, que el nostre PEC s’havia de basar en aquests principis i valors 
que volen promoure i promocionar les Ciutats educadores; les citem aquí perquè quedi 
ben clar en el document que treballarem en actuacions futures que estaran 
emmarcades en els eixos estratègics d’aquests valors: la responsabilitat, la igualtat, la 
pau, l’equitat, la sostenibilitat, el creixement personal, la solidaritat, l’identitat, la 
cohesió i el compromís. 

Per acabar, voldria citar els eixos estratègics, que són tres: inclusió i cohesió social, 
educació i formació al llarg de la vida i complicitat i implicació en l’educació. Els dos 
primers són molt transversals però també juguen un paper molt important a l’escola 
reglada, el tema de la formació i l’educació en les escoles; la inclusió i cohesió social; 
en aquesta societat diversa que tenim és molt important aquest eix. Es defineix 
l’educació com un element d’acció central per al foment de la cohesió social i inclusió. 
L’educació ja actualment juga aquest paper, però en el PEC es vol reforçar encara 
més la funció cohesionadora i inclusiva de l’educació; tant a l’escola com a fora. 
L’aposta que es realitza amb aquest eix, és un model de ciutat que dóna resposta als 
reptes que deriven de l’actual context social caracteritzat per la diversitat. 

Educació i formació al llarg de la vida; en la filosofia del PEC sempre surt la frase 
“educació al llarg de la vida”, aquest és un concepte que ja des de fa temps Olot té ben 
après, però també aquí nosaltres en aquesta línia estratègica hi posem la formació. 
Pensem que en el moment actual, de crisi econòmica important, cal donar un sentit 
molt important al tema de la formació; pensem que tenim una situació que gràcies a la 
tradició de l’àmbit de la formació professional i l’existència d’estructures específiques 
com el Centre Integral ha de permetre donar una formació continuada, donar 
oportunitats de formació perquè actualment la flexibilitat, la temporalitat del lloc de 
treball i aquests recurs professionals menys estables dels que nosaltres hem pogut 
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gaudir i gaudiran els nostres fills, fan que la formació jugui un paper molt important. 

Per acabar parlo del tercer eix: la complicitat i implicació de l’educació. Penso que 
aquest és l’eix que potser més reflecteix el que ha de ser la ciutat educadora; sempre 
diem que l’educació sobrepassa el marc de l’escola i per tant hem d’intentar que tota la 
societat i els ciutadans actuïn de forma que la seva acció sigui educadora. En aquest 
punt actuarem sobretot per fer conscients a molts dels agents, les entitats esportives, 
culturals, veïnals, etc., que la seva acció pot ser molt educativa. El que sí que hem 
d’intentar que aquesta acció vagi millorant i que d’alguna manera tingui aquests 
principis que he comentat abans del PEC. Per tant en aquest eix nosaltres pensem 
que hem de crear el que se’n diu Observatori de l’Educació que estarà dins de l’IME, 
perquè vetlli perquè aquestes entitats i aquest teixit que tenim associatiu que ja fan 
moltes activitats, les facin des d’un punt de vista educatiu, per tant aquí és on 
treballarem per conscienciar les entitats del seu paper educatiu i perquè les activitats 
que estan fent i les que poden fer en un futur, tant a nivell individual com col·lectiu els 
ciutadans d’Olot tinguin un segell de ciutat educadora.   

Finalment dir que hi ha un tema important: l’actitud exemplar que ha de tenir 
l’administració i els seus treballadors des de la perspectiva educativa. Jo crec que 
molts ja en són de conscients, però d’alguna manera han d’intentar també, des del cas 
de les entitats, que siguin conscients que les seves actituds i actuacions han de ser 
educatives, per tant hem de coordinar-nos per desvetllar aquesta actitud i aquesta 
manera de fer. Dir-vos que acompanya a aquest document una proposta d’actuacions, 
són setze actuacions, per tal de començar a desenvolupar el PEC i caminar cap 
aquest horitzó de la Ciutat Educadora.  

Per acabar voldria dir dues coses: agrair a tothom la seva participació, fonamentalment 
al nucli impulsor i als tècnics els Srs. Xarli Reixach i Carles Espar; i dir que jo crec que 
s’ha aconseguit un bon PEC, que és el que em penso que necessita en aquests 
moments la ciutat d’Olot per poder vèncer els reptes que tenim plantejats, penso que 
és un bon instrument per continuar avançant cap aquest horitzó utòpic de ciutat 
educadora. 

Intervé el Sr. Trincheria. Realment ens ha explicat a bastament aquest tema del PEC. 
Escolti, es nota que vostès venen del món de l’educació i estan fent un món d’una 
cosa que em sembla completament natural. Jo vaig ser crític ja des del primer moment 
perquè em sembla que les coses que s’han dit aquí, que algunes són importantíssimes 
–els olotins tenen dret a l’educació, la pau– una sèrie de coses, que no fa falta crear 
un organisme nou perquè tot això sigui important per a la nostra ciutat. Ja ho vaig dir al 
principi quan va sortir aquest tema: això de fer comissions de coses que em semblen 
elementals i de sentit comú, que això si no estaven fetes mal fet. Jo no em vull 
carregar  aquest tema, perquè sé que han fet una bona tasca. Però home, que ara els 
hi donin una organització, com Ciutat educadora, que qualsevol ciutat, sigui educadora 
o no,  ha de tenir presents aquests principis i ha de veure com els soluciona, que si 
vols tenir un model de ciutat, aquests temes que vostès han estudiat han de ser sobre 
la taula; i això és lògic que sigui així, i no fa falta ser ciutat educadora. 

Primer, dir-los que agraeixo la feina que han fet, que estic segur que ha estat bona, 
que me l’he llegit part –no tota– i que la veig positiva, però que això hauria de ser una 
cosa natural, no fa falta anar creant organismes i coses. Aquí hi ha una sèrie de gent 
implicada, sempre li he dit, Sr. Bach, que vostè és un dels regidors més trempat que hi 
ha a l’Ajuntament, i llavors quan se’m dedica aquestes coses, jo dic, aquest senyor em 
perd el temps en altres coses que potser serien més importants.  
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O sigui, hi ha coses que... tota una sèrie de gent involucrada aquí, uns estudis i unes 
coses... però si això són coses que ja haurien d’estar fetes. No s’han de crear. O sigui, 
que la pobra ciutat que no sigui ciutat educadora no ha de tenir totes aquestes coses 
clares? Permeti’m que jo sempre sóc una mica extremista. Em sap greu, sé que han 
fet una bona tasca i em sap greu posar-me així quan sé que han treballat, que han fet 
una bona tasca i segur que alguna cosa bona en traure’m per Olot. Però home, anar 
creant comissions i comissionetes, llavors l’administració –que vol dir ajuntaments, 
consells comarcals– encara són insuficients i això que estan atapeïts de gent. Per 
què? Farem una comissió per això, treballarem per estudiar allò altre, hem de parlar de 
la pau a Olot... home, no fotem.  

Bé, suposo que m’han entès. A mi de vegades m’agrada esplaiar-me, però realment hi 
ha coses que jo crec que són naturals i tenir-se clares, i de tant en tant caldria revisar, 
però per això no fa falta fer PECs, ni ciutats educadores... Aquesta és la meva opinió. 
Com que sé que han fet una bona tasca, sàpiguen, que així com m’hi vaig oposar al 
principi, ara m’abstindré, perquè he vist el que han treballat i em sembla bé. Però 
continuo insistint que anar fent reunions i comissions, i més lletres de cicles 
d’aquestes, que ja un al final no sap si és el PEC o el PAC... jo hi estic realment en 
contra, i ja està. 

Intervé el Sr. Font. Bé, considerem majoritàriament que és positiu i correcte, sempre hi 
haurà alguns punts que hi puguem estar més d’acord o menys.  En el fons,  
sospesant-ho de manera general, al final és positiu, potser una mica massa optimista, 
una mica massa utòpic; esperem que realment serveixin tal com creuen o esperen que 
serveixi, que això serà un altre tema. Però en línies generals hi estem d’acord. 

Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres sí que estem d’acord que s’hagin de fer plans, de la 
mateixa manera que tenim un pla de ciutadania o un pla de Cultura, estem d’acord que 
hi hagi un Pla de Ciutat Educadora. Nosaltres sí que ens hem llegit tot el document 
amb detall i realment és un document ben fet i amb molt bones intencions, però hi 
posem molts “peròs”. Hi posem molts peròs, derivats d’entrada d’aquesta comparació 
que acabo de fer: no entenem com en el Pla de Cultura o en el Pla de Ciutadania, en 
molts altres plans que hem fet, els polítics hi hem intervingut des del primer moment, 
en taules, en debats, i aquí no se’ns ha consultat absolutament res. Se’ns ha dit que hi 
han estat treballant un any, i realment el resultat es nota, que han estat un any 
treballant-hi i han fet una feina molt ben feta, però la nostra participació ha sigut nul·la 
fins a última hora; després explicaré fins a quin punt hem arribat a intervenir. Clar, si 
nosaltres el que volem fer com a Ajuntament és fer un projecte educatiu de ciutat i els 
representants polítics no hi pintem res, ens sembla que el plantejament és incorrecte 
d’entrada; cosa que en altres plans no s’ha fet així i amb molta coherència.  

En segon lloc, un cop analitzes el Pla i veus el grup impulsor, jo que sóc del ram de 
l’ensenyament els conec a tots i em mereixen una gran confiança tots ells, però, en 
primer lloc són tots del món de l’ensenyament. És a dir, si realment com ha dit el 
regidor, el que volem marcar és la idea que Olot educa i que tot educa, com és que en 
el grup impulsor només tenim gent d’ensenyament i no tenim gent de les entitats, dels 
sindicats, de les associacions de veïns, de l’esport? Només són gent que ve del món 
de l’ensenyament; tots molt vàlids, jo els conec a tots personalment i em mereixen 
plena confiança. Però això genera un tipus de projecte que és bàsicament amb un 
enfocament de l’ensenyament, quan tal com deia el regidor i com creiem nosaltres, un 
pla d’aquest tipus ha d’intentar integrar el màxim de ciutadania possible, per tant aquí 
al grup impulsor pensem que hi hauria d’haver un representant de tot el ventall ciutadà 
i no només gent del món de l’ensenyament. Entenem que és difícil que la gent participi 
en un pla així, però en tot cas si la idea és fer-lo, mirem que sigui tan ben fet com sigui 
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possible. 

També dèiem que era un grup impulsor de gent de l’ensenyament però triat de manera 
aleatòria; és a dir, a qui o què  representen? Perquè s’ha triat aquestes persones i no 
unes altres? No ho sabem. Sí, són gent trempada, gent del món de l’ensenyament que 
ens mereixen confiança, però perquè aquests i no uns altres? Ens sembla que per ser 
un projecte tan interessant, triar un grup aleatòriament no és la manera més correcta. 
El que passa és que això només ho hem pogut dir fa tres setmanes, perquè fins llavors 
no sabíem res d’aquest Pla. 

Una part important del Pla ve derivat, a part de les trobades amb grups o entitats que 
s’han convocat de manera general, a partir d’unes entrevistes fetes a persones 
concretes. Les entrevistes també són exclusivament a gent del món de l’ensenyament 
i tècnics municipals. Nosaltres entenem que si realment es vol obrir el Pla i que sigui 
un Pla que Olot i la ciutadania se’l faci seu, el ventall de gent que s’havia d’haver 
entrevistat era d’un altre tipus. Insisteixo que tot això no ho hem pogut dir en el seu 
moment perquè no en teníem coneixement.  

De tot plegat deriva un Pla que a mi personalment m’agrada, però sóc una persona 
que ve de l’ensenyament i que per tant tinc la mateixa visió de la gent que ha fet el Pla, 
però a mi m’agradaria que aquest Pla tingués una visió no pas del món de l’educació 
sinó de tota la ciutadania i no ho acabem de veure. Per exemple, hi ha un punt que a 
mi em repèl una mica, i que votaríem en contra d’aquest punt, tot i que com que 
votarem en general ens abstindrem: un dels membres del grup impulsor és la regidora 
de Cultura, que és un dels responsables d’atorgar les ales a la Cultura i un dels 
projectes que proposa com a objectiu per a l’any 2011 és que algú del món de la 
pedagogia tingui les ales de Cultura, em sembla que no és ètic. Nosaltres aquest punt 
ja els hi vàrem dir que el trauríem i no ens han fet cas. 

Bé, quan fa tres setmanes vàrem revisar el Pla i n’hem parlat amb el regidor i amb el 
tècnic responsable, tocar una coma era com si els arrenquéssim un queixal, és a dir, 
aquell Pla que ens presentaven era un Pla absolutament tancat, de manera que els 
partits polítics no hem pogut intervenir per res. És més, es va fer alguna rectificació 
final in situ que en el document final que ens han portat no s’ha corregit. És a dir, 
intervenció nostra, nul·la. Si no fos perquè la gent que ha treballat ens mereix tanta 
confiança, si no fos perquè els tècnics que han d’impulsar el projecte i el regidor, que 
segurament és un dels millors regidors de la Corporació –igual que els altres– ens 
mereix entera confiança, votaríem en contra, gairebé per obligació; però en aquest cas 
ens abstindrem, lamentant que no hàgim pogut participar com realment hauríem 
volgut. 

Intervé el Sr. Corominas. Bé, nosaltres més enllà del tema de la participació en el que 
ja hem manifestat repetidament el concepte de participació que té l’equip de govern, 
tots sabem com ha anat, i més enllà d’això i obviant-ho, sí que ens sembla, molt 
breument que invertir en l’educació és molt important perquè la solució dels problemes 
del futur està precisament en l’educació dels nois d’avui i per tant nosaltres recolzem 
aquesta idea. Recolzem la idea de l’educació en tots els àmbits de la ciutat i no només 
en les escoles i penso que això està present en aquest document i en aquesta voluntat 
que Olot sigui una ciutat educadora, voluntat que també compartim. 

És veritat que el Pla d’acció per al 2011 ens sembla més aviat una declaració 
d’intencions que no pas una cosa que es pugui fer; ens sembla inabastable i tan de bo 
fóssim capaços d’aconseguir tot el que es diu en el pla d’acció del 2011. Probablement 
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haurem d’anar repetint en els propers anys aquest Pla d’acció, però nosaltres hi 
donarem suport i votarem a favor.  

Intervé el Sr. Planagumà. Des d’ApG també hi votarem a favor, nosaltres sí hem 
reflexionat realment sobre aquest projecte i hem arribat a la conclusió que aquests 
projectes pel sol fet de plantejar-los i començar-los ja és positiu, d’això no en sortirà 
res dolent. De tal manera que el veiem un punt de partida, que té coses bones, que té 
coses molt millorables i creiem que a partir d’aquest punt de partida i a partir de 
millorar-lo, podem aportar certs reptes de ciutat, sobretot si en el futur som capaços de 
cohesionar tots els projectes; tant el Projecte Educatiu de Ciutat com els altres 
projectes i plans que pugui tenir la ciutat, per afrontar reptes complicats que tenim en 
el futur. Reptes com la crisi econòmica que hem d’afrontar com a ciutat, com el canvi 
climàtic, com ho afrontem com a ciutat i som responsables conjuntament amb tot el 
món envers el canvi climàtic; reptes de cohesió social, pensem que és una eina més 
de cara a poder afrontar aquests reptes i que el que cal a partir d’ara fer, és aplicar 
criteris de millora contínua. És a dir: és un començament, el que cal és fer un 
seguiment i mirar com l’anem millorant dia a dia entre tots. 

Intervé el Sr. Bach. Molt breument. Al Sr. Trincheria, jo diria que hi ha coses que 
sempre es donen per fetes, igual que suposo que un equip de futbol posar-hi onze 
jugadors ja es dóna per fet que anem a jugar a futbol, i també es dóna per fet que en 
una escola els mestres van a educar i no s’hauria de fer res. Però sí que l’experiència 
ens demostra que  les escoles que a nivell de claustre, desenvolupen un projecte 
d’escola, un PEC, els resultats són millors, quan la intencionalitat de tots els mestres, 
es posen d’acord en quines són les seves prioritats i què s’ha de fer i es coordina. En 
principi és evident que tots els mestres van allà a ensenyar i no caldria fer res però a la 
pràctica es veu que la coordinació i la intencionalitat i una mica el Pla educatiu, no ha 
representat esforços extres, la gent hi ha anat voluntàriament, la gent del nucli 
impulsor no ha cobrat, s’ha fet en hores a part de les hores de feina. Comissions 
tampoc n’hem fet tantes, hem fet reunions per tal de coordinar. Per tant Sr. Trincheria, 
ens hem posat d’acord per intencionalitat: això que és tan evident que s’ha de fer, hem 
dit ho volem fer, a partir d’ara intentarem que es vagi fent. Bé, potser ens hem 
equivocat i hem perdut el temps, però jo penso que el recuperarem.  

Al Sr. Gómez. Sé que vostès hi ha el problema perquè no hi ha participat políticament. 
Jo penso que tota la resta és donar voltes allà mateix, perdoni que li digui així. Sí que 
només hi ha participat gent que és del món educatiu en el cas del nucli impulsor, en 
principi això és responsabilitat meva i de ningú més, perquè vaig ser la persona que 
vaig escollir quin era el grup impulsor; no és aleatori sinó que és “made in Toni Bach”. 
Per tant la responsabilitat aquesta és meva. Però també li he de dir que també hi ha 
participat, ho he dit abans, una vegada teníem els eixos estratègics, i a l’hora de 
pensar en quines actuacions s’havien de fer en el futur, vàrem fer reunions sectorials, 
ens vàrem trobar amb els sindicats –CCOO, UGT, amb la patronal, amb directors 
d’empreses, amb caps de personal- hem anat al món de la salut, de l’esport. Per tant, 
sí que el nucli impulsor, el que ha anat validant els documents, eren gent del món de la 
pedagogia, perquè són gent que coneix molt més el tema de l’educació, i em va 
semblar que aquesta gent podia validar; però ho hem consultat i s’hi ha participat i la 
participació ha vingut de tots els sectors; evidentment. 

El tema de les Ales de Cultura és molt discutible, hi ha una proposta de dir que un any 
concret s’intentaria que es pogués coincidir que l’Ala de Cultura es poguessin donar a 
una persona que tingués uns mèrits pedagògics; penso que això no és cap sacrilegi 
Sr. Gómez, pots portar la cultura cap a un cantó o cap a un altre, només dir que un any 
que hem aprovat el PEC, que es veiés simbolitzat en això; senzillament. 
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Intervé el Sr. Gómez. Només per aclarir el tema de l’Ala de Cultura, ho he copiat 
“Projecte 12: que l’Ala de Cultura s’entreguin a una persona de la ciutat pel seus mèrits 
en el camp de la pedagogia, la didàctica o la investigació de l’educació abans del 
2013”. Si això no és forçar una mica la cosa, tenint en compte que la regidora de 
Cultura que és qui dirigeix l’àrea que dona les Ales de Cultura... personalment no em 
sembla ètic això. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PxC) i 3 
abstencions (ERC, PP). 
 

NÚM. 12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. Trincheria. 
 
IMATGE DE LA CIUTAT.-No sé si dir-ho aquí, però hauríem de mirar de fer algun tipus 
d’estudi tots plegats, algun tipus de reflexió, per intentar rentar una mica la imatge que 
tenim en aquests moments de ciutat. O sigui que hauríem de crear una comissió o 
crear un centre d’estudis per mirar si aconseguim rentar una mica la imatge. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En tot cas aquesta seva voluntat, jo diria que almenys com a 
desig i voluntat n’hem parlat aquests dies a bastament entre els que malauradament 
ens hem anat trobant en un espai o altre. I per tant sí que és un tema que hem de 
treballar amb calma i tranquil·litat en el futur. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
ACTES A LA SALA EL TORÍN.- Aquests dies, la setmana passada, va sortir en un 
mitjà de comunicació que el grup dels Maulets havia demanat la sala polivalent El 
Torín per tal de celebrar una festa de cap d’any i que no havien rebut resposta, ni en 
favor ni en contra. Era saber si això s’ha resolt, precisament per la premura que hi ha 
de la data. 
 
Respon el Sr. Monturiol. Bé, del tema del cap d’any per a la sala Torín, des del mes 
d’octubre hem rebut cinc peticions diferents, hem intentat de mica en mica anar-nos 
trobant per ordre, començant pels primers interessats –hi ha hagut empreses, entitats, 
privats, és a dir a títol individual–. Es va acordar amb el coordinador de la Sala, el Sr. 
Jordi Serrat, vàrem quedar que  es trucaria per telèfon als que venien a darrera per  
dir-los que fèiem aquest ordre, i que pel mateix ordre que havien entrat aniríem 
responent sí o no en funció de la proposta que hi hagués i quines activitats volien fer. 
El Sr. Serrat em confirma que ha trucat tres vegades al telèfon que hi havia a la 
instància dels Maulets i que ha estat absolutament impossible localitzar-los; que a més 
a més va intentar trobar-los a través d’un dels negocis que tenia un dels responsables, 
però que tampoc existeix ja aquest negoci, per tant hi ha hagut certs problemes per 
això. Malgrat això, quan vaig veure l’escrit em va sorprendre, i llavors va ser quan em 
va dir que no els havia pogut localitzar per telèfon i li vaig dir que es respongués per 
escrit, perquè rebin una resposta. També em sembla recordar que el regidor Sr. 
Planagumà em va preguntar sobre aquest tema, i de paraula li vaig comentar com 
estava, que hi havia aquestes cinc peticions, i que els Maulets eren els últims que 
havien presentat instància, per tant suposàvem que com a mínim algun dels altres 
quatre hi haurien. Finalment de les tres instàncies primeres, la primera es va denegar, 
a la segona hi varen renunciar quan varen veure les condicions, obligacions i 
compromisos que tenien per fer una festa d’aquest tipus per cap d’any, i finalment la 
tercera entitat, que és l’entitat La Gresca són els que realitzaran la festa de cap d’any, 
tal i com està programat en la propaganda del mes de desembre del Torín. 
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Intervé el Sr. Fabregó. Jo volia fer un parell de preguntes i un prec. 
 
PASSOS DE VIANANTS.- És en relació al pintat del pas de vianants. Fa un temps que 
veiem que es venen pintant els passos de vianants més estretament, no sé si això és 
una mida estàndard o es fa coincidir amb un rebaix de les voreres, amb alguns llocs 
coincideix, en altres no; en altres s’ha començat a pintar de negre el començament 
d’algun lloc. Aquí al principi del carrer Bisbe Serra es veuen tres pintats alternatius... 
dóna una mica la sensació de garbuix, i llavors era per veure si ens ho podien aclarir. I 
llavors a veure el tipus de pintura que fan servir, si patina molt perquè se’ns ha queixat 
alguna persona que hi ha patinat; a mi em semblaria que no, però si ens ho poden 
aclarir. 
 
Respon el Sr. Bach. Començo dient que la pintura és la mateixa de sempre, per tant si 
patina ara, patinava fa deu anys, la comprem a la mateixa casa. Sí que s’ha intentat fer 
que els passos de vianants tinguin les mides dels rebaixos de les voreres, perquè 
potser d’altres vegades s’havien pintat molt amplis, i a més a més d’una despesa 
supèrflua de pintura, no encaixava; per tant s’intenta que els passos de vianants 
responguin a aquesta amplada. No vull dir que no hi hagi algun error però en principi 
es fan més petits de cara a adequar-ho a les mides. 
 
OBRES VESTIDORS ESTADI D’ATLETISME.- Referent a la pròrroga del termini 
d’execució de les obres dels vestidors de l’Estadi d’Atletisme, voldríem saber quins 
motius són els que han endarrerit aquesta obra, a veure aquesta pròrroga de quan 
serà i això si no s’acabés què passaria, si realment es perdria aquesta subvenció; em 
sembla que no però si ho poden aclarir. 
 
Respon el Sr. Albesa. En principi és una pròrroga normal, estem dins les obres del 
Fons Estatal d’aquest any, s’ha demanat la pròrroga; els motius són la complexitat de 
l’executiu, que al final tots els tancaments són metàl·lics i cada detall constructiu és 
una peça singular. Jo crec que no hi ha d’haver cap més tipus de problemes en quant 
als terminis; és una obra que malgrat la pròrroga s’ha demanat per sis mesos, jo crec 
que l’obra en menys de la meitat de temps estarà acabada. 
 
PAPERERA CARRER TERRASSA.- Un últim prec és en relació a aquest camí que es 
va obrir vora riu al carrer Terrassa, al parterre de dalt hi havia una paperera i els 
vilatans d’allà em demanen a veure si fos possible tornar-la a posar, que ha 
desaparegut i no s’hi ha posat.  
 
Respon el Sr. Bach. En principi, suposo que la Brigada ho té a la llista de posar-l’hi. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a les un quart i cinc minuts de nou del vespre. I per a 
constància del que s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que 
certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA 


