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ACTA  NÚM. 8 
 

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL DIA 30 DE JUNY DE 2011  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 30 de juny de 2011, a dos quarts de vuit del 
vespre es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, 
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, amb 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i de primera convocatòria que correspon 
al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, N úria 
Fité i Grabalosa, Estanislau Vayreda i Puigvert, Mi quel Àngel Zarza i Aibar, Maria del 
Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferré s Corominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Bach Plaza, Genove va Ruiz Teixidor, Albert Rubirola 
Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mois ès Font Casademont, Ignasi 
Mulleras Vinzia, Pere Gómez i Inglada, Clara Casano vas i Sarsanedas, Júlia Sala 
Esteban. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Benvinguts al Ple de l’Ajuntament, el primer Ple d’aquest mandat, en 
el que desitjo que tots puguem participar activament en aquest gran objectiu que estic segur 
que tots compartim que és aconseguir un Olot millor, una ciutat millor, on tots puguem 
conviure i crec i estic absolutament convençut que serà la tasca que farem entre tots. 
 
La meva voluntat és de moderar una discussió que sigui profitosa per a tothom i per tant en 
això també hi dedicaré tot el meu esforç, de permetre que tothom expressi les opinions 
sense més limitació que el respecte a la resta de les persones. Sense més a dir, els regidors 
trobareu al costat dels micròfons un pin que a mi sempre m’ha fet molta il·lusió, amb l’escut 
de la ciutat, que estic segur que tots lluirem amb dignitat i amb orgull. Dit això comencem 
pròpiament el que és l’ordre del dia del Ple. És un Ple extraordinari, el Ple del cartipàs, en 
que explicarem i detallarem quines són les qüestions internes del funcionament de 
l’Ajuntament durant aquests propers quatre anys. 
 

NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR  
 

A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova 
per unanimitat l’acta anterior. 

 
NÚM. 2.- RÈGIM DE SESSIONS. DETERMINACIÓ DE LA PERI ODICITAT DE LA 
CELEBRACIÓ DE SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I DE  LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL  
 

De conformitat amb els articles  98 i 99 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; l’article 38 del R.D. 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals i amb l’article 11 del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM), en el qual s’assenyala que la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple 
Municipal, serà mensual i el dia de la seva celebració l’acordarà el Ple constitutiu. 
 
D’acord amb l’article 39 38 del ROM, el Ple constitutiu acordarà l’horari de les sessions de la 
Comissió de Govern (ara, Junta de Govern Local), amb periodicitat setmanal i prèvia 
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convocatòria de l’Alcaldia. 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia , oïda la Junta de Portaveus, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament celebrarà sessió plenària ordinària, un cop al mes, el tercer dijous, al 
vespre, podent-se avançar o posposar per circumstàncies especials, degudament 
motivades, a un altre dijous, dintre el mateix mes. 
 
Segon.- La Junta de Govern Local, celebrarà sessió ordinària, un cop a la setmana, cada 
dijous a les vuit del matí. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tenen vostès les propostes, jo les explicaré, si en algun punt ens hi 
hem de parar o llegir específicament la proposta, no han de fer més que dir-ho. Aquí 
determinem la creació del Ple i seguim una dinàmica que fa uns anys que portem endavant, 
el Ple el fixem el tercer dijous de cada mes, podent-se avançar o endarrerir en funció de les 
necessitats, dels festius que hi pugui haver, en funció que tota la documentació i tots els 
projectes que ens semblin importants puguin ser en el Ple. També els avanço que els farem 
arribar un calendari detallat, d’aquí a pocs dies, amb tots els Plens fins a finals d’any.  
 
La Junta de Govern Local sí que hi ha un canvi, l’hem passat als dijous a les vuit del matí, hi 
ha una composició específica de la Junta de Govern Local, mantenint el fet que les Juntes 
de Govern Local són obertes i per tant qualsevol regidor que hi vulgui assistir, i participar 
amb veu però no amb vot, serà molt benvingut. Hi ha alguna cosa a dir en relació amb 
aquest punt? 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí nosaltres precisament remarcar aquest fet, agrair des del nostre 
grup que l’equip de govern obri la Junta de Govern Local com s’havia fet en els últims anys i 
la bona predisposició en aquest sentit, agrair que puguem participar amb veu a la Junta de 
Govern. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 3.- COMISSIÓ INFORMATIVA. PROPOSANT-NE LA CREA CIÓ, DETERMINACIÓ 
D’ÀMBITS  I  COMPOSICIÓ  

 
De conformitat amb els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de 
règim local; 60 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; 119 i 123 a 126 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 56 a 63 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia , oïda la Junta de 
Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- CREAR una única Comissió informativa que agrupi totes les àrees de l’Ajuntament, 
destinada  a l’estudi i dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del 
Ple: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE GENERAL DE L’AJUNTAMEN T 
 

Segon.- La  Comissió informativa a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta dels 
assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, tindrà també per objecte el 
seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin 
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delegacions. 
 
Tercer: Els membres que compondran l’esmentada Comissió Informativa seran els 
següents: 
 

- Presidència: Sr. Estanis Vayreda Puigvert 
- Vocals:  

� Sr. Josep Berga i Vayreda 
� Sr. Josep Gelis i Guix 
� Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
� Sr. Albert Rubirola Sirvent 
� Sr. Jaume Mir Bagó 
� Sr. Moisès Font Casademont 
� Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas 
� Sra. Júlia Sala Esteban 

 
Quart.- Les normes de funcionament de la Comissió Informativa seran les generals 
establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa general i 
al Reglament Orgànic Municipal sens perjudici que la pròpia comissió estableixi normes 
complementàries per al seu funcionament. 
 
En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la  Comissió informativa 
correspon al seu President. 
 
La Comissió informativa podrà emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents 
assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En cap 
cas, però, podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la 
Comissió tenen el dret de proposta. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquí també hi ha un canvi respecte al que s’havia fet fins ara: fins ara 
hi havia tres Comissions Informatives dels temes que van anar al Ple, a nosaltres ens ha 
semblat que per simplificar el funcionament pràctic i el funcionament que abans del Ple per 
explicar totes les propostes, i també per controlar i parlar del funcionament normal de 
l’Ajuntament o de les activitats que tenen els diferents membres del Govern, crear una sola 
Comissió Informativa del Ple. 
 
Aquesta Comissió Informativa del Ple, se celebraria el dilluns anterior al Ple, a les vuit del 
matí, i també seria oberta a tots aquells regidors que si hi ha algun tema que els interessa 
més específicament o un tema que ells porten més directament, hi puguin ser presents. En 
principi la nostra proposta és que la presidència d’aquesta Comissió la porti el Sr. Estanis 
Vayreda i que siguin vocals d’aquesta Comissió, és a dir, oficialment les persones que són 
membres de la Comissió són el Sr. Josep Berga i Vayreda, el Sr. Josep Gelis i Guix, el Sr. 
Miquel Àngel Zarza i Aibar, el Sr. Albert Rubirola i Sirvent, el Sr. Jaume Mir i Bagó, el Sr. 
Moisès Font Casademont, la Sra. Clara Casanovas Sarsanedas i la Sra. Júlia Sala Esteban. 
 
La Comissió Informativa podrà emetre dictàmens, recomanacions sobre els diferents 
assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En cap 
cas la seva actuació serà executiva sinó que serà més aviat consultiva i tots els membres de 
la Comissió tenen dret a proposta. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Aquí nosaltres discrepem, ja ho havíem comentat, ens semblava que 
la manera que teníem de funcionar fins ara era més correcta, amb tres Comissions 
Informatives, de totes maneres tampoc no ens hi oposem radicalment i entenem que és una 
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manera de funcionar i que s’ha de veure com funciona, però com que nosaltres discrepem 
inicialment ens abstindrem en la votació. 
 
Intervé el Sr. Font. Nosaltres ho veiem bé, creiem que és un funcionament molt més pràctic i 
còmode que tots els temes puguin anar seguits i per tant hi estem completament d’acord.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 

 
NÚM. 4.- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES 
 
De conformitat amb els articles 20 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
bases de règim local; 58 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 127 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 64 a 67 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia , oïda la Junta de 
Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR com a membres de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES a: 
  
  Sr. Josep Gelis i Guix 
  Sr. Josep Berga i Vayreda 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 Sr. Jaume Mir Bagó 
 Sr. Moisès Font Casademont 
 Sr. Pere Gómez i Inglada 
 Sra. Júlia Sala Esteban 
 
Segon.- Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres 
de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de 
patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com saben per tal de revisar, controlar, recolzar, aprovar tots els 
comptes municipals es crea una Comissió, on tots els grups municipals hi estan 
representants i que juntament amb l’Interventor i amb els serveis econòmics de l’Ajuntament 
controlen que totes les dades que es porten al pressupost i al tancament del pressupost són 
reals i tenen la seva corresponent partida pressupostària, la seva corresponent factura i el 
seu corresponent detall de la despesa. Aquesta Comissió Especial de Comptes estaria 
composta per les següents persones: Sr. Josep Gelis i Guix, Sr. Josep Berga i Vayreda, Sra. 
Núria Zambrano i Costejà, Sr. Jaume Mir i Bagó, Sr. Moisès Font Casademont, Sr. Pere 
Gómez i Inglada i Sra. Júlia Sala Esteban.  
 
El funcionament de la Comissió és amb una reunió anual que es farà sempre abans de l’1 
de juny, la convocatòria de la Comissió serà a través de l’Alcaldia.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
NÚM. 5.A) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIONS 

RELATIVES A NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL  

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 27 
de juny de 2011, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, que es 
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transcriu íntegrament a continuació: 
 

“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local;  54 del decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
52 i 53 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 34 a 44 del 
Reglament Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà 
integrada per quatre regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de regidors 
de l’Ajuntament d’Olot, i seran els que a continuació s’indiquen: 
 
1. Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
2. Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT 
3. Sr. JOSEP GELIS I GUIX 
4. Sr. MIQUEL ANGEL ZARZA I AIBAR 
  
Segon.- La resta de regidors de l'equip de govern i de l'oposició, podran assistir a les 
sessions de la Junta de Govern Local. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci 
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 

 
Que es traslladi aquest decret a: Membres de la Junta de Govern Local (Sr. Josep 
Berga i Vayreda – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert – Sr. Josep Gelis i Guix – Sr. Miquel 
Àngel Zarza Aibar), Portaveus dels grups municipals (Sr. Josep Guix Feixas – Sr. 
Moisès Font Casademont – Sr. Pere Gómez Inglada – Sra. Júlia Sala Esteban), 
Expedient.” 

 
Intervé el Sr. Alcalde. La Junta de Govern Local és absolutament oberta i per tant hi pot 
assistir tots els regidors que vulguin. En principi estarà formada per l’Alcalde i les quatre 
persones que proposarem com a Tinents d’Alcalde, que són el Sr. Josep Berga i Vayreda, el 
Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, el Sr. Josep Gelis i Guix i el Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres un petit comentari, evidentment és donar compte i 
segurament és com convé més a l’equip de govern d’organitzar-se. Ens sorprén sobretot el 
punt de separar el punt que seria la programació dels museus en dues regidories 
diferenciades. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Estava en el punt 5.a) de moment. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Perdó, em pensava que els fèiem tots junts, perdoneu. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No, sí que ens hauríem de posar d’acord si anem entrant punt per 
punt i volen que els llegim un per un o si ens donem per assabentats de tots els punts que 
estan aquí i de totes les delegacions i representacions, dels nomenaments de Tinents 
d’Alcalde, delegacions a la Junta de Govern Local, creació dels grups i nomenament dels 
portaveus. Si volen jo vaig entrant punt per punt i vaig explicant, si volen llegeixo, o si volen 
passem directament a debat. Expliquem ràpidament. 
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S’expliquen tots els punts conjuntament. 
 

Continua el Sr. Alcalde. En quant a Tinents d’Alcalde, la possibilitat que hi haguessin set 
Tinents d’Alcalde nosaltres hem decidit, en ares a reduir l’estructura només nomenar quatre 
Tinents d’Alcalde. A continuació el Sr. Alcalde llegeix els Tinents d’Alcalde nomenats.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. En quant a delegacions genèriques, que vindria a ser tot el tema de 
cartipàs, seria llarg que el llegeixi específicament, si volen com ja els hi ha passat, els hi 
comento que hi ha quatre grans àrees, una Àrea de Cohesió social i d’atenció a les 
persones, on hi haurà el Sr. Josep Berga com a responsable, amb la Sra. Maria del Mar 
Roca i la Sra. Núria Fité, i que entre ells Benestar Social i Convivència, Cultura, Educació, 
Salut, Joventut, Esports i Lleure, Festes i Coordinació Veïnal. En la delegació específica de 
Coordinació Veïnal i Participació ciutadana continuem amb la nostra proposta que cada barri 
tindrà un regidor de referència i després hi haurà una coordinació que portarà el Sr. Josep 
Berga. En l’Àrea de Progrés Econòmic, en serà responsable el Sr. Estanis Vayreda i en 
formarà part la Sra. Núria Zambrano i portaran Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, 
Empresa i Ocupació. Una altra gran àrea, l’Àrea de Serveis i Innovació, el responsable serà 
el Sr. Josep Gelis i hi haurà el Sr. Josep Ferrés i portaran Hisenda, Serveis Generals, 
Organització, Innovació i Atenció al Ciutadà, Serveis Urbans i Mobilitat i Seguretat. I una 
darrera gran àrea, l’Àrea de Territori i Medi ambient, amb la coordinació del Sr. Miquel Àngel 
Zarza, que hi haurà la Sra. Anna Maria Linares i que portaran Urbanisme, Infraestructures i 
Obra pública, Habitatge i Medi Ambient. El detall de quins àmbits concrets hi ha a cada àrea 
els ho hem passat per escrit. No sé si volen fer una intervenció respecte a això o si al final 
volen fer una intervenció global? Al final, d’acord. 
 
Pel que fa a resolucions relatives a delegacions la Junta de Govern Local, aquí seguim 
gairebé estrictament amb el que hi havia fins ara, i ens adaptem als decrets legislatius i a les 
lleis que regulen totes aquestes disposicions. La gran majoria de les delegacions als 
diferents àmbits, totes són per qüestions legals. 
 
I l’últim punt, també tenen la informació de cadascun dels grups municipals per qui està 
format i qui seran els portaveus. A continuació llegeix els portaveus i portaveus adjunts de 
cada grup municipal. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Ara sí, que abans m’he precipitat. No, només deia que evidentment és 
la distribució que convé millor a l’equip de govern i per tant res a dir, però sí em sembla 
convenient fer notar un parell d’elements que ens han sorprès, que és la separació de la 
gestió dels museus en una regidoria i el que seria la programació en una altra, a més 
deslligant la gestió de museus de Cultura, que no acabem de veure clar. Llavors també hi ha 
un altre punt que ens ha sorprès, que és la separació del que seria Brigada que pertany a 
una regidoria, mentre que mobilitat i ocupació de via pública pertany a una altra regidoria 
diferent, tot i que són de la mateixa àrea; ens ha sorprés. I finalment, també ens sorpren 
l’acumulació de les presidències de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, del Patronat 
Municipal d’Esports i del Consell Municipal de Cooperació en la mateixa persona, del primer 
Tinent d’Alcalde, em sembla si més no sorprenent. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé nosaltres, evidentment és la seva organització, són l’equip de govern i 
a vostès els pertoca fer-ho de la manera que els pugui semblar millor. Només un petit apunt, 
un incís, sobre la delegació a la Junta de Govern Local, que es poden aprovar despeses del 
10% del pressupost sense passar pel Ple, considerem que això a vegades pot ser un límit 
massa alt sense passar pel Ple; és només un apunt. Seria el punt que nosaltres veiem aquí 
que no ens agrada gaire, en la resta evidentment no hi tenim res a dir. 
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Intervé el Sr. Guix. Simplement Sr. Alcalde és la seva organització, són quatre macro àrees, 
veiem que hi ha macro àrees amb més específic perquè els regidors o el regidor que portarà 
aquesta macro àrea té més dedicació que els altres, per tant no sé si això va lligat a què 
vostès consideren que vostès consideren que aquestes macroàrees són més importants que 
les altres o no, però en tot cas és la seva organització i per tant els hi donarem el nostre vot 
de confiança. El que sí que no veiem massa clar –però també és la seva manera 
d’organitzar-ho– és que les associacions de veïns o els barris tinguin diferents regidors, 
nosaltres erem partidaris que un regidor, com a màxim dos, portessin els barris perquè així 
puguin coordinar millor les polítiques lligades als barris i millorar l’actuació de cara a la gent 
dels barris. 
 
Intervé el Sr. Berga. Pel que fa al tema dels museus, que el sorprengui el fet de 
l’organització és un tema que hi hem donat moltes voltes, és veritat que fins ara estaven 
adscrits únicament a l’àrea de Cultura, depenien directament de l’ICCO, no hem volgut que 
deixessin de formar part d’aquesta estructura perquè entenem que als museus hi ha tota 
una part de conservació del patrimoni i la seva difusió, per tant la programació de l’activitat 
que hi ha dintre dels museus correspon clarament a l’àrea de Cultura, però sí que hem 
trobat a faltar una millor difusió dels museus cap a l’exterior de la ciutat, com a forma de 
promoció de la ciutat, i és en aquest sentit que hem buscat una millor coordinació de la part 
de difusió, i és una mica el que posa el cartipàs, tal com està organitzat a dintre del que és 
l’estructura de l’IMPC, a dintre de l’Àrea de progrés econòmic, pensant sobretot en què els 
museus a part de donar servei a la població local i comarcal, haurien de ser una eina de 
difusió de la ciutat. 
 
Pel que fa al tema de la Brigada i Via pública vostè mateix ho ha dit, els ha vist separats 
però formen part d’una mateixa estructura i una mateixa àrea; entenem que són dos temes 
que són indissociables l’un de l’altre i que per tant funcionaran junts, coordinadament. I bé, 
el fet que el sorprengui que una mateixa persona sigui president del Patronat d’Esports i de 
l’Àrea de Cooperació; tampoc és... jo sóc l’única persona d’aquest equip de govern que tinc 
una dedicació exclusiva, és veritat que el tema de Cooperació exigeix una dedicació 
relativament petita, no és una de les àrees més importants en quant a generar treball i ens 
ha semblat perfectament compatible que també a la vegada, com a coordinació d’aquesta 
Àrea de cohesió social i d’atenció a les persones, que inclou, com bé sap, benestar social, 
cultura, educació, salut, esports, joventut, etc. doncs bé, hem pensat que almenys 
inicialment ho volíem fer d’aquesta manera. 
 
Pel que fa al que deia el Sr. Moisès Font, les atribucions de la Junta de Govern Local crec 
que són fixades per llei, és a dir és una cosa que no és arbitrària, han de ser d’aquesta 
manera. 
 
Intervé la Sra. Secretària. Si em permet un aclariment, Sr. Alcalde. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí, sí, endavant. 
 
Intervé la Sra. Secretària. A veure la llei dóna competències específiques a l’Alcalde i al Ple i 
l’Alcalde les pot delegar a la Junta de Govern Local i als Tinents d’Alcalde, no pot delegar al 
Ple. I precisament la llei preveu que totes les contractacions i les despeses que no superin el 
10% dels recursos ordinaris són competència de l’Alcalde, per tant l’Alcalde, encara que 
volgués no podria ni delegar-ho en el Ple. En canvi el Ple sí que podria delegar la 
contractació i les despeses que superessin el 10% dels recursos a l’Alcalde o a la Junta de 
Govern Local. L’operació inversa la llei no ho permet.  
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Continua el Sr. Berga. I pel que fa a la darrera intervenció, del Sr. Guix en referència a la 
figura del regidor de barri, també és un tema que l’hem portat a debat, som conscients 
d’aquesta dificultat que pot haver-hi de diferents regidors que treballin i que es puguin crear 
diferents disfuncions de vegades. Sí que ens ha semblat que és un element de proximitat el 
fet que un regidor tingui només assignats dos o tres barris, que és el màxim que té un 
regidor, i això permet una proximitat i una relació més freqüent amb  els veïns i a més a més 
hem procurat sempre que ha estat possible, que el regidor vivís al mateix barri. Però 
paral·lelament a això hem creat una delegació específica de coordinar els regidors de barris, 
que torna a caure en la meva persona, vull dir que és un afegit més però que precisament la 
meva missió en aquest sentit consistirà en evitar que es puguin donar aquestes diferències 
en el tractament d’una cosa i l’altra, i a partir d’aquesta coordinació és com s’haurien de 
delegar les peticions d’aquelles associacions de veïns als diferents regidors. És a dir sabem 
que una associació de veïns en un moment determinat poden tenir qüestions relacionades 
amb via pública, amb seguretat o amb medi ambient o amb molts altres temes diferents i 
fem una mica aquell coll d’embut que d’alguna manera passa dels regidors de barris cap a la 
meva figura i repartit cap als diferents regidors per les competències que tenen. Pensem que 
és un model que ens funcionarà bé. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

          
NÚM. 5.B) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 

RELATIVA AL NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE  
          

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 27 
de juny de 2011, relatiu al nomenament dels Tinents d’Alcalde, que es transcriu íntegrament 
a continuació: 
 

De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;  55 del decret legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; 46 i 48 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 45 a 
46 del Reglament Orgànic Municipal,  
 

DECRETO: 
 
Primer.- NOMENAR Tinents d’Alcalde, en la relació que a continuació s’estableix, 
als regidors membres de la Junta de Govern Local: 
 
1r. Tinent d’Alcalde: SR.   JOSEP BERGA I VAYREDA 
2n. Tinent d’Alcalde: SR.   ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT 
3r. Tinent d’Alcalde: SR.  JOSEP GELIS I GUIX 
4t. Tinent d’Alcalde: SR.   MIQUEL ÀNGEL ZARZA I AIBAR 
  
Segon.- Per l’ordre establert els Tinents d’Alcalde substituiran l’Alcalde en cas de 
vacant, absència i malaltia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i 
prerrogatives, essent, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la 
substitució. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci 
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 



 
 
 

 9 

Olot, 27 de juny de 2011 
 
Que es traslladi aquest decret a: Membres de la Junta de Govern Local (Sr. Josep 
Berga i Vayreda – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert – Sr. Josep Gelis i Guix – Sr. 
Miquel Àngel Zarza i Aibar), Portaveus dels grups municipals (Sr. Josep Guix 
Feixas – Sr. Moisès Font Casademont – Sr. Pere Gómez Inglada – Sra. Júlia Sala 
Esteban), Expedient. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.C) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LES  RESOLUCIONS 
RELATIVES A DELEGACIONS GENÈRIQUES  

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dóna compte del Decret dictat en data 27 
de juny de 2011, relatiu a delegacions genèriques, que es transcriu íntegrament a 
continuació: 
 
“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local;  56 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril 
pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 114 a 118 i 
120 i 121 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 45 a 50 del Reglament 
Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.-  DELEGAR de forma genèrica,  i específica si escau,  les competències que a 
continuació es determinen a favor dels següents Regidors per a la gestió dels assumptes de 
llurs respectives àrees d’actuació, d’acord amb la definició funcional de cada àrea que 
s’efectua en aquest mateix decret i amb la particularitat de que les matèries que es 
relacionen, són merament enunciatives i no limitatives. 
 
Segon.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent de dictar-se aquest decret i 
la delegació s’haurà d’acceptar expressament pels regidors, tot i que s’entendrà acceptat 
tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des del nomenament el regidor no 
presenta davant de l’alcaldia la seva renúncia expressa. 
 
Tercer .- En el text del decret adoptats pels regidors delegats en virtut d’aquesta delegació, 
s’haurà de fer constar aquesta circumstància incorporant en la part expositiva el text 
següent: 
 
“Considerant la delegació efectuada per l’Alcaldia en el decret de data 27 de juny de 2011.” 
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci d’aquesta 
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
DELEGACIONS DE FUNCIONS  
 
Els regidors delegats de l’alcaldia tenen les facultats de gestió, direcció política i inspecció 
dels serveis inclosos dins el seu àmbit competencial, sota la coordinació del responsable de 
l’àrea la qual queden adscrits. 
 
Tenen la facultat de dictar resolucions vinculants per a tercers, prèvia proposta tècnica, o bé 
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facultat de proposta, segons s’indica en cada cas; situació en què la resolució de les 
propostes correspon a l’Alcaldia o la Junta de Govern Local segons delegacions efectuades. 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

COORDINACIÓ:   Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
DELEGACIONS: Benestar Social i Convivència, Cultura, Educació, Salut, Joventut, Esports i 
Lleure, Festes i Coordinació Veïnal 
 
FUNCIONS DELEGADES: Aquest regidor té  facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos en els següents àmbits competencials: 
 Benestar Social i d’oportunitats 
 Salut 
 Coordinació veïnal i participació ciutadana 
 Joventut  
 Festes 
 Presidència del Patronat Municipal d’Esports (PME) 
 
 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I D'OPORTUNITATS : Sr. JOSEP BERGA I 
VAYREDA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Serveis socials 
 Atenció primària: atenció individualitzada, ajuts a la llar, emergències... 
 Atenció especialitzada 
 Gent gran, infància, dones, persones amb disminució,... 
Política d’immigració 
 Desenvolupament del Pla d’immigració 

Pla de Desenvolupament comunitari 
Criteris socials en la política d’habitatge 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos.  
 
 
REGIDORIA DE CULTURA:  Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Cultura 
 Desenvolupament del Pla de Cultura 
 Política municipal de planificació, programació i foment de la cultura. 
 Promoció i acció cultural 
 Patrimoni cultural: arxius 
 Programació dels museus 
 Arts plàstiques: música, teatre,.. 
 Gestió dels equipaments culturals 
 Nomenclàtor 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té delegada la Presidència de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot 
(ICCO)i facultats de proposta de resolució en temes de nomenclàtor. 
 



 
 
 

 11 

 
REGIDORIA D'ENSENYAMENT : Sra. NÚRIA FITÉ I GRABALOSA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Educació 

Escoles bressol 
Ensenyament reglats (primària i secundària) i no reglats 
Ensenyaments específics: escola de música, escola d’expressió, gent gran,.... 
Desenvolupament del Pla Educatiu de Ciutat 

Serveis educatius i Consells Escolars 
Suport infrastructural a les escoles públiques 

Manteniment, neteja, vigilància,.. 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té delegada la Presidència de l’Institut municipal d’Educació (IME) 
 
 
REGIDORIA DE SALUT:  Sra. NÚRIA FITÉ I GRABALOSA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Promoció de la Salut 
 Prevenció i campanyes 
Sanitat 
 Hospital i equipaments sanitaris 
 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta de resolució 
La facultat resolutòria i de resolució de recursos es delega al regidor coordinador de l’àrea. 
 
 
REGIDORIA DE JOVENTUT: Sra. MARIA DEL MAR ROCA I REIXACH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Joventut 
 Dinamització, activitats i serveis per a joves 
 Promoció i suport d’entitats i associacions 
 Formació i participació 
 Desenvolupament del Pla Local de Joventut 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidoria té facultats de proposta de resolució. 
La facultat resolutòria i de resolució de recursos es delega al regidor coordinador de l’àrea. 
 
 
REGIDORIA D’ESPORTS I LLEURE:  Sra. MARIA DEL MAR ROCA I REIXACH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Esports 
 Foment de la pràctica esportiva 
 Activitats esportives 
 Instal·lacions i infraestructures esportives 
 Suport a entitats esportives 
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 Formació, iniciació i pràctica 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidoria té potestats de proposta  de resolució) 
La Presidència del Patronat d’Esports es delega al regidor coordinador de l’àrea Sr. Josep 
Berga i Vayreda. 
 
 
REGIDORIA DE FESTES:  Sra. MARIA DEL MAR ROCA I REIXACH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Festes 
Programació i desenvolupament de les Festes del Tura 
Presidència de la Comissió de Festes 
 
FUNCIONS DELEGADES 
 
Aquesta regidoria té facultats de proposta de resolució. 
La facultat resolutòria i de resolució de recursos es delega al regidor coordinador de l’àrea. 
 
  
DELEGACIÓ ESPECÍFICA DE COORDINACIÓ VEÏNAL I PARTIC IPACIÓ CIUTADANA:  
Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
 Barris 

Consells, Taules i altres mecanismes de participació 
Relació amb les AAVV 
Actuacions als barris de la ciutat 
Convivència i mediació: conflictes veïnals. 

Participació 
Foment de la participació 
Processos participatius 

Solidaritat i cooperació 
Cooperació al Desenvolupament. 
Campanyes de sensibilització ciutadanes.  
Suport a organitzacions no governamentals locals. 
Ajudes d’emergència.  
Consell Municipal de Cooperació. 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta delegació inclou la Presidència del Consell de Solidaritat i les facultats de resolució, 
incloent la resolució de recursos en qualsevol dels àmbits competencials anteriors. 
 
 
REGIDORS DE BARRIS 
 
Com a suport a la tasca de barris del regidor amb delegació específica de coordinació veïnal 
i participació ciutadana es nomenen els següents regidors de barri. 
 
 Pequin – Sra. Anna Maria Linares i Bravo 
 La Caixa – Sra. Anna Maria Linares i Bravo 
 Sant Miquel- Les Tries – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 



 
 
 

 13 

 Nucli Antic – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
 Sant Cristòfor i Masbermat – Sr. Josep Ferrés i Corominas 
 Montolivet – Sr. Josep Ferrés i Corominas 
 Desemparats – Sr. Josep Ferrés i Corominas 
 Hostal del Sol – Sr. Josep Gelis i Guix 
 Sant Ferriol – Sr. Josep Gelis i Guix 
 Les Planotes – Vivendes Garrotxa – Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
 El Xiprer – Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
 Morrot - Pla de Baix – Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
 Bonavista – Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
 Benavent – Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
 Eixample Popular – Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 Pla de Dalt - El Cassés – Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 El Mas Baix i els Turons – Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 Sant Roc – Sra. Núria Fité i Grabalosa 
 Batet de la Serra – Sra. Núria Fité i Grabalosa 
 Sant Francesc – Estires – Sr. Josep Berga i Vayreda 
 Les Fonts – Sr. Josep Berga i Vayreda 
 
AMBIT COMPETENCIAL 
Aquests regidors tindran funcions de representació de l’Ajuntament i intermediació  i diàleg 
amb les associacions de veïns i els veïns del barri i assistiran a les reunions del barri 
corresponent. 
 

 
ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 

 
COORDINACIÓ:   Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT 
DELEGACIONS; Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, i Empresa i Ocupació 
 
 
REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISM E: Sr. ESTANIS 
VAYREDA I PUIGVERT 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Promoció de la ciutat 
Foment de l’activitat comercial  i de serveis. 
Comerç: Pla Estratègic del Comerç 
Promoció turística 
Gestió i promoció dels museus 
Fires i mercats 
Captació d’inversions a la ciutat 
Estudis socials, econòmics,... 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té delegada la Presidència de Institut municipal de Promoció de la Ciutat 
(IMPC) 
 
 
REGIDORIA D’EMPRESA I OCUPACIÓ: Sra. NÚRIA ZAMBRANO I COSTEJÀ 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Ocupació 



 
 
 

 14 

Treball i ocupació 
 
Foment de l’activitat econòmica empresarial. 
 Suport a l’emprenedoria 
 Suport a l’empresa 
  
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora  té facultats de proposta. 
 

 
ÀREA DE SERVEIS I INNOVACIO  

 
COORDINACIÓ: Sr. JOSEP GELIS I GUIX 
DELEGACIONS:  Hisenda; Serveis Generals, Organització, Innovació i Atenció al ciutadà; 
Serveis Urbans i Mobilitat  i  Seguretat 
 
 
REGIDORIA D’HISENDA:  Sr. JOSEP GELIS I GUIX 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 

Hisenda 
Pressupostos municipals: ingressos i despeses 
Gestió econòmica i fiscal 
 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en les 
matèries següents: 
 

• Expedients relacionats amb la gestió tributària i altres ingressos de dret públic, en 
totes les seves fases, fins i tot les derivacions de responsabilitats procedents del 
departament de recaptació .  

• Expedients relacionats amb la recaptació voluntària i exectuva també en totes les 
seves fases. 

• Expedients relacionats amb la gestió liquidatòria de l’IBI, en totes les seves fases. 
 
 
REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS:  Sr. JOSEP GELIS I GUIX 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Manteniment i Gestió de la via pública 
 
 Brigada municipal 
 Manteniment de l’espai urbà 
 Manteniment dels edificis públics 
 Jardineria 
Personal 

Règim interior 
Organització administrativa del personal 
Recursos humans 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta en les següents matèries en totes les matèries 
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incloses en els seu àmbit. A més té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, en les matèries següents: 
 
Recursos humans   

Contractació de personal, pròrrogues i  liquidacions de contracte 
Reconeixement de triennis i el graus del complement de destí del personal funcionari 
Ajudes per matrimoni i per fills 
Reduccions de jornades 
Permisos 

 Autoritzacions a assistència a cursos de formació del personal 
 
A aquest regidor també se li delega la signatura en les següents matèries: 
 Convenis de pràctica 
 Edictes i oficis en relació als recursos humans 

Autoritzacions pagaments dietes, quilometratge i altres despeses 
Autoritzacions pagaments assistències com a membres de tribunal de selecció. 

   
 
REGIDORIA DELEGADA D’ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATEN CIÓ AL CIUTADÀ:  Sr. 
JOSEP FERRES I COROMINAS 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
 
Organització interna 
Processos 

Patrimoni 
Contractació i concessions 
Processos administratius i expedients 
Informàtica i noves tecnologies aplicades a l’administració 
Manteniment web i eines municipals 2.0 
Estadística, censos i padrons d’habitants. 

Atenció al ciutadà 
Oficina municipal d’informació i atenció al ciutadà. 
Qualitat 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta de resolució, excepte en les matèries següents en 
les quals tindrà facultat resolutòries i també de resolució de recursos: 
 
Processos  

Contractació fins al límit de 3000€ (iva inclós) 
Padró d’habitants (a títol enunciatiu altes, baixes, inscripcions indegudes, canvis de 
domicili...). 

 
 
REGIDORIA DE SERVEIS URBANS I MOBILITAT: Sr. JOSEP FERRES I COROMINAS 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Mobilitat  
 Planificació i gestió de la mobilitat. 
 Desenvolupament del Pacte per la Mobilitat 
 Transport públic i taxis 
 Aparcaments 
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Informació del territori; desenvolupament aplicacions SIG  
Ocupació de la via pública 
 Explotació de la via pública: circulació, trànsit i aparcament. 
 Llicències d’obres i ocupació de la via pública. 
 Autoritzacions d’ocupació de la via pública: bars, terrasses, obres,...  

Manteniment xarxes de serveis urbanístics: aigua, clavegueram, .... 
Cementiri i serveis funeraris 
Jardins infantils 
Protecció civil 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en les 
matèries següents: 
 
Mobilitat 

• Autoritzacions per accedir a zones amb restriccions de circulació i d’aparcament per 
persones amb mobilitat reduïda. 

 
Ocupació de la via pública 

• Expedients de llicències de rases, cates i canalitzacions. 
• Expedients d’ocupació de via pública per festes i espectacles i altres ocupacions. 
• Expedients compliment de les ordenances relatives a la via pública, incloent el règim 

sancionador i la resolució de recursos 
 
Cementiri i Serveis funeraris 

• Exhumacions 
• Permutes de sepultures 
• Declaració de caducitat de drets funeraris temporals 
• Expropiacions de sepultures 

 
 
REGIDORIA DE SEGURETAT : Sr. JOSEP GELIS I GUIX 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Seguretat 

Serveis de la Policia Municipal 
Coordinació: Junta de Seguretat 

Convivència 
Aplicació i desenvolupament de les ordenances municipals i de convivència. 
 

FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegades facultats resolutòries en les matèries següents: 

• Expedients de compliment de les ordenances de convivència i trànsit, incloent el 
règim sancionador i la resolució de recursos. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 
COORDINACIÓ:  Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
DELEGACIONS:  Urbanisme, Infraestructures i Obra Pública; Habitatge i Medi Ambient . 
 
 
REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PUBLICA:   Sr. 
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MIQUEL ANGEL ZARZA I AIBAR 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Urbanisme 
 Desenvolupament del P.O.U.M. 
 Planificació urbanística: supramunicipal, general i sectorial 
 Gestió urbanística 
 Política de sòl 
Infraestructures 

Infraestructures viàries, generals i locals 
Serveis urbanístics: aigua, clavegueram, electrificació 
Foment i promoció infraestructures de comunicació ... 

Obra pública: 
Projectes urbans i obres d’urbanització: Vialitat, espai públic i serveis. 

Foment 
 Llicències d’obres 
 Inspecció i disciplina urbanística 
 Construcció i manteniment d’equipaments 
Barri Vell 

Desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral 
Coordinació, desenvolupament i gestió de les actuacions al Barri Vell 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en les 
matèries següents: 

• Expedients de llicències de les obres menors 
• Expedients de pròrroga de les llicències d’obra major, llicències instal·lació de  
 
rètols,de primera utilització, de parcel·lació – segregació i de divisió horitzontal; 
caducitat d’expedients 
• Expedients de protecció de la legalitat urbanística i de disciplina urbanística, 
excepte la declaració de ruïna, incloent el règim sancionador i la resolució de 
recursos. 
• Direcció del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric d’Olot 
 
 

REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE:  Sra. ANNA LINARES I BRAVO 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Habitatge 

Política de promoció d’habitatge públic 
Adjudicació i accés als habitatges de protecció pública. 
Borsa d’habitatge social i d’habitatge jove 
Política de rehabilitació 
Oficina d’habitatge i rehabilitació 

 
EMPRESA MUNICIPAL 
Gestora Urbanística Olotina (GUOSA).   
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de resolutòries, incloent la resolució de recursos 
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REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT:  Sra. ANNA LINARES I BRAVO 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Medi ambient 
 Cicle integral de l’aigua; els rius i l’estructura hidràulica 
 Protecció i intervenció medi ambient 
 Medi natural  
 Consell de Sostenibilitat 
Serveis urbans 
 Recollida i eliminació de residus 
 Neteja viària 
 Campanyes informatives 
 
Qualitat ambiental 
 Prevenció i control ambiental de les activitats. 
 Control de la qualitat ambiental del medi (contaminació atmosfera, aigües,..) 
Salut pública 
  Vigilància i control del risc per la salut derivat de contaminació del medi. 
 Vigilància i control del risc per la salut derivat de les aigües de consum públic 
 Vigilància i control del risc per la salut derivat dels productes alimentaris. 
 Vigilància i control del risc per la salut derivat als indrets públics i llocs habitats. 
 Vigilància i control del risc per la salut derivat de la zoonosi. 
 Promoció de la salut pública (hàbits saludables i campanyes informatives) 
Consum 
 Oficina de consum 
 
FUNCIONS DELEGADES 
 
Aquesta regidora té delegades facultats de proposta, excepte en les matèries següents, en 
les quals té facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en les matèries 
següents: 

• Donar compte de les activitats innòcues sotmeses al règim de comunicació. 
 
Expedients de protecció de la legalitat ambiental i compliment de les ordenances vigents 
relatives al seu àmbit competencial,  incloent el règim sancionador i la resolució de recursos. 
 

 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 5.D) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LES  RESOLUCIONS 

RELATIVES A DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dóna compte del Decret dictat en data 27 
de juny de 2011, relatiu a delegacions a la Junta de Govern Local, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;  53.3 i 54 del Decret legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

 
DECRETO: 
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Primer.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, les atribucions referents a: 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
• Autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució del 

pressupost i segons el circuit de gestió de la despesa aprovat i vigent. 
• Ordenament de despeses segons l’esmentat circuit. 
• Ingressos per rebut: l’aprovació dels padrons o matrícules de contribuents, amb 

indicació dels períodes de recaptació voluntària. 
• Ingressos directes: aprovació de les noves altes de padrons fiscals i les liquidacions 

provisionals, que s’entendran elevades a definitives si no hi ha reclamacions. 
• Baixes d’ingressos tributaris liquidats. Aquestes baixes hauran de venir proposades 

per la secció d’ingressos o per la recaptació municipal. 
• Aprovació del compte de recaptació de cada exercici. 
• Acceptació de subvencions i altres ajuts. 
• Autorització d’endossaments i cessions de crèdit. 
• Autorització d’avançaments de tresoreria. 
• Aprovació de la gestió recaptatòria del Consell Comarcal de la Garrotxa segons 

conveni. 
• Concessió de subvencions segons el Reglament aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament.  
• Donar compte de les modificacions de crèdit internes, segons disposen les bases 

d’execució del pressupost, a final d’exercici 
 

La resolució dels recursos de reposició serà competència de l’òrgan que hagi aprovat la 
liquidació o padró. Les correccions d’errades materials o de fet,  les aritmètiques i les 
devolucions d’ingressos seran competència dels òrgans de gestió dels serveis 
econòmics. 
Els ajornaments i fraccionaments per deutes tributaris es gestionen des dels serveis de 
recaptació municipal, segons disposen les ordenances fiscals i el reglament aprovat i 
vigent. 
 
 
RECURSOS HUMANS 
 
• Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de conformitat amb el pressupost i la plantilla 

aprovats pel Ple. 
• Convocatòria d’oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la 

selecció del personal. 
• Distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.  
• Aprovació dels plans de vacances del personal de l’Ajuntament. 
 
En aquestes matèries es delega la resolució de recursos. 
 
No es delega la imposició de sancions al personal, però n’haurà de donar compte a la 
Junta de Local, excepte si es tracta de la sanció de separació del servei dels funcionaris i 
acomiadament del personal laboral que n’haurà de donar compte al Ple. 
 
 
URBANISME 
 
• Aprovació inicial dels instruments de desenvolupament del planejament general del 
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municipi (se’n donarà compte al Ple). 
• Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 

d’urbanització complementaris (se’n donarà compte al Ple). 
• Aprovació inicial de la constitució de les Juntes de Compensació i l’aprovació de les 

bases i estatuts de la Junta i l’aprovació inicial i definitiva dels projectes de 
reparcel·lació i projectes d’expropiació 

• L’atorgament de llicències d’Obres majors 
 
 
CONTRACTACIÓ   
 
• Contractació d’obres, serveis, subministres i concessions quan la seva quantitat superi 

3.000€  però no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris, incloses les de caràcter 
plurianual quan la seva duració no sigui superior als 4 anys, que en ambdós supòsits 
serà competència del Ple. 

• Aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan competent de 
contractació i estiguin previstes en el pressupost. 
 

 
PATRIMONI 
 
• Adquisició  de  béns i drets, acceptació de donacions  i l’alienació de béns patrimonials 

sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris ja que llavors serà competència 
del Ple. L’alienació de patrimoni anirà referida als casos següents: 
1r.-  La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost. 
2n.- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels 

quals no estigui prevista al pressupost. 
 
MEDI AMBIENT 
 
• Expedients d’activitats recollits en la normativa sectorial de prevenció i control 

ambiental de les activitats, d’espectacles públics i activitats recreatives i prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis 
no subjectes a intervenció urbanística. 

 
 

PROTECCIÓ CIVIL 
• Aprovació dels plans de protecció civil dels edificis municipals. 

 
 
Segon.- En supòsits d’urgència l’Alcaldia podrà assumir aquestes competències 
mitjançant decret d’avocació en el qual s’haurà de fer constar aqueta circumstància. 
 
Tercer.- En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància incorporant en la part expositiva, 
el text següent: 
 
“Considerant la delegació efectuada per l’Alcaldia en el decret de data 23 de juny de 
2011” 
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci d’aquesta 
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
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Olot, 27 de juny de 2011  
 
Que es traslladi aquest decret a: Departaments Ajuntament – Expedient.”  
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.E) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LES  RESOLUCIONS 
RELATIVES A COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOME NAMENT DE 

PORTAVEUS 
 

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 27 
de juny de 2011, relatiu a composició dels grups municipals i nomenament de portaveus, 
que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“Vistos els escrits presentats pels diversos grups polítics que obtingueren representació a 
l’Ajuntament d’Olot en les passades eleccions municipals, on manifesten la seva voluntat 
de constituir-se en grup municipal, alhora que en designen portaveus i suplents de 
cadascun dels grups. 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 
68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.- Els grups municipals quedaran compostos de la següent manera: 
 
PP Sra. JÚLIA SALA ESTEBAN 
 
ERC  Sr. PERE GÓMEZ INGLADA 
 Sra. CLARA CASANOVAS SARSANEDAS 
 
PxC Sr. MOISÈS FONT CASADEMONT 
 Sr. IGNASI MULLERAS VINZIA 
  
PSC Sr. JOSEP GUIX FEIXAS 
 Sr. ANTONI BACH PLAZA 
 Sra. VEVA RUIZ TEIXIDOR 
 Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT 
 Sra. ADRIANA SERRA PIÑANA 
 Sr. JAUME MIR BAGÓ 
 
CIU Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS 
 Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
 Sra. NÚRIA ZAMBRANO I COSTEJÀ 
 Sra. NÚRIA FITÉ I GRABALOSA 
 Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT  
 Sr. MIQUEL ÀNGEL ZARZA I AIBAR 
 Sra. MARIA DEL MAR ROCA I REIXACH 
 Sr. JOSEP GELIS I GUIX 
 Sr. JOSEP FERRÉS I COROMINAS 
 Sra. ANNA MARIA LINARES I BRAVO 
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Segon.- Els portaveus de cadascun d’aquests grups seran: 
 
PP Sra. JULIA SALA ESTEBAN 
 
ERC  Sr. PERE GOMEZ INGLADA 
 Portaveu adjunta: 
 Sra. CLARA CASANOVAS 
  
PxC Sr. MOISÈS FONT CASADEMONT 
  Portaveu adjunt: 
  Sr. IGNASI MULLERAS VINZIA 
 
PSC  Sr. JOSEP GUIX FEIXAS 
 Portaveu adjunt: 
  Sr. ANTONI BACH PLAZA 
 
CIU Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
 Portaveu adjunt: 
  Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT  
 
Que es traslladi aquest decret a: Portaveus dels grups municipals – Expedient.   

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6. A) ORGANISMES AUTÒNOMS. COMPOSICIÓ DELS ÒRG ANS DE GOVERN  I 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
 

L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  
(IME) els següents regidors: 
 
 a) CONSELL ASSESSOR 
 Sra. Nuri Fité i Grabalosa  

Sr. Josep Berga i Vayreda 
Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 

 Sr. Toni Bach Plaza 
Sr. Moisès Font Casademont 
Sr. Pere Gómez i Inglada 
Sra. Júlia Sala Esteban 
 
  

b) CONSELL RECTOR  
 Sra. Nuri Fité i Grabalosa  

Sr. Josep Berga i Vayreda 
Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 

 
 
Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  els següents regidors: 
 
 a) JUNTA GENERAL  
 Sr.  Estanis Vayreda i Puigvert 
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 Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 Sra. Nuria Fité i Grabalosa 
 Sr. Jaume Mir Bagó 

Sr. Ignasi Mulleras Vinzia 
Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas 
Sra. Júlia Sala Esteban 

 
b) CONSELL RECTOR 
  Sr.  Estanis Vayreda i Puigvert 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 Sra. Nuria Fité i Grabalosa 
 
 
Tercer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a l’INSTITUT DE CULTURA DE LA 
CIUTAT D’OLOT  els següents regidors: 
 
a) JUNTA GENERAL  
 Sr.  Josep Berga i Vayreda 

Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
  Sr.  Estanis Vayreda i Vayreda 

 
Sr. Albert Rubirola Sirvent 
Sr. Moisès Font Casademont 
Sr. Pere Gómez i Inglada 
Sra. Júlia Sala Esteban 
 

b) CONSELL RECTOR 
            Sr. Josep Berga i Vayreda 

Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
  Sr.  Estanis Vayreda i Vayreda 

 
 

Quart.- NOMENAR representants de l’Ajuntament al PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS  
els següents regidors: 
 
 a) CONSELL DEL PATRONAT  
 Sr. Josep Berga i Vayreda   

Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
Sra. Adriana Serra Piñana 
  

b) CONSELL RECTOR  
  Sr. Josep Berga i Vayreda   

Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
Sra. Adriana Serra Piñana 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 
 

NÚM. 6. B) CONSORCIS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOV ERN  I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

 24 

Primer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la Junta General del CONSORCI 
D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA  (CASG) els següents regidors: 
 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 Sr. Josep Berga i Vayreda 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
 Sra. Nuri Fité i Grabalosa 
 Sr. Josep Guix Feixas 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Moisès Font Casademont 
 Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas  
 Sra. Júlia Sala Esteban  
 
Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la Junta General del CONSORCI DE 
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA SIGMA  els següents regidors: 
 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
 Sra. Anna Maria Linares i Bravo 

 Sr. Josep Gelis i Guix 
 Sr. Josep Guix Feixas 
 Sra. Veva Ruiz Teixidor 

 Sr. Moisès Font Casademont 
 Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas  

 Sra. Júlia Sala Esteban 
 

Tercer.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament CONSORCI DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA a la següent regidora: 
 
 Sra. Nuri Fité i Grabalosa 
 
 
Quart.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSORCI GOVERN TERRITORIAL 
DE LA SALUT els següents regidors: 
 
  Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 Sra. Nuri Fité i Grabalosa 
            
Suplents: 
  Sr. Josep Berga i Vayreda 
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
 
 
Cinquè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al CONSORCI HOSPITALARI DE 
CATALUNYA  al següent regidor: 
  Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 
 
Sisè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al CONSORCI LA GUARDIOLA al següent 
regidor: 
 Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
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Setè.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TV DIGITAL LOCAL  els següents regidors: 
 
  Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 
 
Setè.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSORCI TRANSVERSAL XARXA 
D’ACTIVITATS CULTURALS  els següents regidors: 
 
  Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 Sr. Josep Berga i Vayreda 
 
 
Vuitè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al CONSORCI VIES VERDES a la següent 
regidora: 
 Sra. Anna Maria Linares i Bravo 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 

 
NÚM. 6. C) COMISSIONS GESTIÓ. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  I 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
 

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la COMISSIÓ DE SEGUIMENT I 
INTERPRETACIÓ DEL CONVENI  els següents regidors: 
 
 Sr. Josep Gelis i Guix 
 Sr. Josep Ferrés i Corominas 
 Sr. Jaume Mir Bagó  
 
  
Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
LABORAL   I SALUT LABORAL els següents regidors: 
 
 Sr. Josep Gelis i Guix 
 Sr. Josep Ferrés i Corominas 

Sra. Anna Maria Linares i Bravo 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 
 

NÚM. 6. D) FUNDACIONS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN  I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a la FUNDACIÓ GARROTXA LIDER   a 
la regidora: 
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 Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 
 
Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al Patronat de la FUNDACIÓ LA 
CARITAT  els següents regidors: 
 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

 Sr. Josep Berga i Vayreda 
 Sr. Josep Guix Feixas 
 
  

Tercer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA 
D’ESTUDIS SUPERIORS   els següents regidors: 
  
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
Sr. Jaume Mir Bagó 
Sr. Moisès Font Casademont 
Sr. Manel Mitjà i Batlle 
Sr. Josep Amores Luque 

 
Quart.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL 
SANT JAUME   els següents regidors: 
 
a) PATRONAT  
  Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

Sra. Nuri Fité i Grabalosa 
Sr. Josep Gelis i Guix 
Sr. Josep Guix Feixas 
Sr. Moisès Font Casademont 

 
b) CONSELL RECTOR 
  Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

Sra. Nuri Fité i Grabalosa 
Sr. Josep Gelis i Guix 
Sr. Josep Guix Feixas 
Sr. Moisès Font Casademont 
+ 1 representat de tots el grups (CIU inclòs) 

Sr. Llorenç Colomer Roca 
Sr. Toni Bach Plaza 
Sra. Rosa Maria Llandrich Costa 
Sra. Clara Casanovas Sarsanedas 
Sra. Júlia Sala Esteban 

 
Cinquè.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU 
DELS SANTS   els següents regidors: 
 
a) PATRONAT  
  Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
 Sr. Josep Berga i Vayreda 
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b) CONSELL RECTOR 
  Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
 Sr. Josep Berga i Vayreda 

1 representant de cada grup (inclòs CIU) 
Sr. Joan Jurado i Cardelús 
Sr. Albert Rubirola Sirvent 
Sra. Rosa Maria Llandrich Costa 
Sra. Maria Jesús Ferrés i Fluvià 
Sr. Joaquim de Trincheria Polo 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 
 

NÚM. 6.E) EMPRESA MUNICIPAL. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS  DE GOVERN  I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la GUOSA   els següents regidors: 
 
 
a) JUNTA GENERAL 

El Ple de l’Ajuntament 
 

b) CONSELL DE DIRECCIÓ 
President: Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
Vicepresident: Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
Secretari no conseller: Sr. Josep Coromina Vilarrasa 
Vocals:    Sra. Anna Maria Linares i Bravo 

  Sr. Josep Gelis i Guix 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Moisès Font Casademont 

 Sr. Pere Gómez i Inglada 
 Sra. Júlia Sala Esteban 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 
 

NÚM. 6.F) ALTRES ÒRGANS COL·LECTIUS. COMPOSICIÓ DEL S ÒRGANS DE 
GOVERN  I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

 
Primer.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a l’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL   la següent regidora: 
 Sra. Anna Maria Linares i Bravo 
 
Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a l’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE 
CIUTATS EDUCADORES (AICE) els següents regidors: 
 Sra. Nuria Fité i Grabalosa 
 Sr. Josep Reixach (tècnic IME) 
 
Tercer.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al CONSELL D’INICIATIVES LOCALS 
PER AL MEDI AMBIENT  la següent regidora: 
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  Sra. Anna Maria Linares i Bravo 
 
Quart.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament als CONSELLS ESCOLARS CENTRES la 
següent regidora: 
  Sra. Nuria Fité i Grabalosa 
 
Cinquè.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
els següents regidors: 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 Sra. Nuria Fité i Grabalosa 
 Sr. Josep Berga i Vayreda 

Sra. Núria Zambrano i Costejà 
Sr. Toni Bach Plaza 

 Sr. Moisès Font Casademont 
Sr. Pere Gómez i Inglada 

  Sra. Júlia Sala Esteban 
 
Sisè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al CONSELL ESPORTIU DE LA 
GARROTXA  la següent regidora: 
 Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
 
Setè.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSELL MUNICIPAL DE 
COOPERACIÓ I  SOLIDARITAT  els següents regidors: 
 

PLENARI 
 Sr. Alcalde o persona en qui delegui   � Sr. Josep Berga i Vayreda  
 1 representant per cada grup municipal (no cal que sigui regidor) 

Sr. Llorenç Colomer i Roca 
Sra. Veva Ruiz Teixidor 
Sra. Rosa Maria Llandrich Costa 

  Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas 
  Sr. Josep Amores Luque 

  
 COMISSIÓ PERMANENT 

Sr. Alcalde o persona en qui delegui   � Sr. Josep Berga i Vayreda  
1 representant per cada grup municipal (no cal que sigui regidor) 

Sr. Llorenç Colomer i Roca 
Sra. Veva Ruiz Teixidor 
Sra. Rosa Maria Llandrich Costa 

  Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas 
  Sr. Josep Amores Luque 

 
Vuitè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a CREU ROJA el següent regidor: 
 Sr. Josep Berga i Vayreda 
 
Novè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a DIPSALUT - ORGANISME AUTÒNOM 
DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA el següent regidor: 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

Sr. Francesc Canalias Farrés (tècnic SIGMA) 
 
Desè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a FMC a l’Alcalde: 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
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Onzè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT   el següent regidor: 
 Sr. Josep Berga i Vayreda 
 
Dotzè.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a INNOVACC als següents regidors: 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
 
Tretzè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a LA GARROTXA, TERRA 
D’ACOLLIMENT TURÍSTIC – TURISME GARROTXA  el següent regidor: 
 Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
 
Catorzè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a LOCALRED  a l’Alcalde: 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 
Quinzè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a MAYORS FOR PEACE a l’Alcalde: 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 
Setzè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a MIFAS  el següent regidor: 
 Sr. Josep Berga i Vayreda 
 
Dissetè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al PACTE TERRITORIAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L’OCUPABILITAT DE LA GAR ROTXA a la següent 
regidora:  

Sra. Núria Zambrano i Costejà  
 

Divuitè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al PATRONAT JOAN SELLAS 
CARDELÚS   el següent regidor: 
 Sr. Josep Berga i Vayreda 
 
Dinovè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I 
DEL CONSELL DE SALUT DEL CONSORCI SANITARI DE BARCE LONA. 
REPRESENTANT DE LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA  a l’Alcalde: 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 
Vintè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al Patronat de la UNIVERSITAT DE VIC a 
l’Alcalde: 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 
Vint-i-unè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a la XARXA DE CIUTATS I POBLES 
PER A LA SOSTENIBILITAT   a la següent regidora:  
 Sra. Anna Maria Linares i Bravo 
 
Vint-i-dosè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a la XARXA EUROPEA 
D’AUTORITATS LOCALS I REGIONALS PER A LA IMPLANTACI Ó DEL CONVENI 
EUROPEU DEL PAISATGE a l’Alcalde: 
 Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

 
Vint-i-tresè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a la XARXA SIDA I MÓN LOCAL 
(Ple 20.12.10) a la següent regidora: 

Sra. Nuria  Fité i Grabalosa 
Sra. Clara Aulinas Ros (representant ACAS Garrotxa). 
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Intervé el Sr. Alcalde. Jo entenc que vostès tenen tota aquesta informació, si volen jo no tinc 
cap inconvenient en llegir punt per punt les quatre pàgines d’aquest apartat, com vostès 
vulguin. No cal? Bé, doncs passem al debat. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo en principi no tinc cap comentari. El que sí vull dir és que jo sóc nova 
i ara he de veure a venir, he de fixar-me en tot. El que a mi em sembla bé de la proposta 
anterior que volia dir, és que les quatre grans àrees que vol fer l’Ajuntament em sembla bé i 
jo us dono el meu vot de confiança pel que heu parlat en el punt també. I aquí també, no hi 
tinc cap problema, ja ho podeu tirar endavant. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltíssimes gràcies Sra. Sala. Tots som nous, tots hem d’anar 
aprenent aquesta funció... 
 
Intervé la Sra. Sala. No, però vosaltres estàveu a l’oposició i sabeu més o menys de què va 
la cosa... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí, però diem que d’estar en aquesta ala d’aquí a estar a l’altra, 
sempre hi ha una diferència. 
 
Intervé la Sra. Sala. No però al ser portaveu també és diferent. Però de mica en mica 
n’anirem aprenent. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No es preocupi que té tot el suport de tots els membres del Ple i 
endavant. Gràcies. Sr. Gómez, té la paraula. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Aprofitar per comentar una qüestió que el dia de les eleccions ja vaig 
comentar: el nostre grup havia estat tradicionalment el tercer grup del Consistori i passa a 
ser el quart i llavors això implica que perdem representació en algun organisme, per 
exemple en el Patronat de la Fundació de l’Hospital Sant Jaume i és un element que a 
nosaltres ens ha preocupat. Però vaja és el que hi ha i no ho canviarem pas ara. Agrair al 
Sr. Alcalde, tal com havíem comentat, la referència a la composició i als estatuts al Patronat 
municipal d’Esports, el fet que no formem part dels grups de l’oposició, excepte un 
representant del primer grup de l’oposició, la resta no formem part del Patronat municipal 
d’Esports però tradicionalment se’ns ve convidant a algun representant dels grups de 
l’oposició; agrair al Sr. Alcalde que hagi mostrat la predisposició de seguir-ho fent i també de 
remetre’s a aquella voluntat que ja és una mica ancestral, de mirar de refer els estatuts del 
Patronat municipal d’Esports. En tot cas com hem vingut fent amb aquest punt dels 
representants a organismes autònoms, etc., nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé la idea d’alguna forma revisar els estatuts del Patronat municipal 
d’Esports, és veritat que almenys fa quatre anys ja en vàrem parlar i continuem tenint 
aquesta voluntat i segur que durant aquests quatre anys serem capaços de fer-ho. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 
 

NÚM.   7 .-  REGIDORS.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE  
DEDICACIONS I ATORGAMENT DE COMPATIBILITAT  

 
De conformitat amb  els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal servei 
de les administracions públiques,  i normes reglamentàries de desenvolupament, en especial 
el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitat 
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del personal al servei de l’Administració Pública de Catalunya i els articles 329 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals,  
l’Alcaldia  que subscriu, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  
 

A. Determinar que el càrrec de PRESIDÈNCIA realitzarà les seves funcions en règim de 
dedicació parcial al 95% de la jornada a l’Ajuntament d’Olot. 

B. Determinar que el càrrec derivat de  les delegacions de cohesió social i atenció a es 
persones vell conjuntament amb el càrrec de primer tinent d’alcalde,  realitzarà les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva.   

 
Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixen els seus càrrecs en 
règim de dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que s’estableix en el punt primer, les 
retribucions mensuals que a continuació es relacionen.  
 
- El càrrec d’alcalde president percebrà una retribució mensual bruta de 3.903,26 €, per 

catorze pagues. 
- El càrrec de primer tinent d’alcalde percebrà una retribució mensual bruta de 3.071,43 €, 

per catorze pagues. 
 
Aquestes retribucions es faran efectives en el cas del Sr. Alcalde des de la data de presa de 
possessió, l’11 de juny de 2011, i en cas del Sr. Josep Berga Vayreda, des de l’1 de juliol de 
2011. 
 
Tercer.- Atorgar al Sr. Josep M. Corominas Barnadas la compatibilitat per continuar la seva 
activitat professional en la medicina. 
 
L’exercici de l’activitat privada s’ha de concretar i restringir a un horari i a una presència no 
coincident amb la que tingui atribuïda en aquest Ajuntament. 
 
Quart.- Efectuar les modificacions pressupostàries necessàries en el ple de juliol. 
 
Cinquè.- Publicar els acords del punt primer i segon al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’edictes de la Corporació. 
 
Sisè.- Notificar aquest acords als interessats i a Serveis Econòmics, Tresoreria i Recursos 
Humans. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquesta també és una proposta, per tant la posarem a votació. En 
quant al règim de dedicacions la Presidència, és a dir aquesta Alcaldia, el seu càrrec tindrà 
una dedicació parcial del 95% de la jornada a l’Ajuntament d’Olot. Determinar que el  càrrec 
derivat de  les delegacions de cohesió social i atenció a les persones vell conjuntament amb 
el càrrec de primer tinent d’alcalde, és a dir del Sr. Berga, tindrà dedicació exclusiva. Establir 
les retribucions que tenen aquests dos càrrecs; la retribució del càrrec d’Alcalde President 
serà de 3.903,26 euros mensuals brutes per 14 pagues, i el càrrec de primer Tinent 
d’Alcalde percebrà una retribució mensual bruta de 3.071,43 euros. 
 
Aprofito per explicar que el 95% de dedicació del Sr. Alcalde –ja ho vàrem explicar el dia de 
la Junta de Portaveus– que és una qüestió personal, perquè penso que el meu pas per la 
política és una etapa transitòria de la meva vida, jo continuo considerant-me metge, penso 
que després vull continuar exercint de metge i que la meva especialitat en anestesiologia i 
reanimació no és una feina que es vulgui abandonar durant un temps i després tornar-hi 
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fàcilment. I aquest 95% de dedicació vol dir que algunes hores en horari de tarda i fora de 
l’horari habitual en què tot l’Ajuntament està en fucionament, jo pugui exercir la meva tasca, 
per tant també demanem aquesta compatibilitat per poder continuar l’activitat professional 
en la medicina per part d’aquest Alcalde.  
 
A partir d’aquí, aquesta és la nostra proposta, després vindran en els punts 8 i 9 altres 
consideracions econòmiques. 
 
Intervé la Sra. Sala. No, cap problema, ja podeu tirar endavant. 
 
Intervé el Sr. Gómez. També n’hem parlat alguna vegada en Junta de Portaveus i en alguna 
altra conversa que hem tingut, no és l’organització que nosaltres pensem que és més 
adequada per donar un servei als olotins; ja ho hem comentat i segurament és una qüestió 
de visions polítiques diferents. Pensem que passem d’un règim que segurament tampoc no 
hi estàvem d’acord al 100%, però passem d’un règim de cinc dedicacions exclusives més les 
dedicacions parcials a un règim de dues dedicacions exclusives una de les quals és al 95% 
de la jornada. Nosaltres pensem que els olotins hi surten perdent, nosaltres pensem que els 
representants polítics i especialment els membres de l’equip de govern estem per donar 
resposta als ciutadans i donar resposta als ciutadans implica ser-hi. Ser-hi amb una 
organitació diferent de la que hi havia en l’equip de govern anterior però el fet que en 
aquests moments vostès plantegen la dedicació de l’Alcalde en un 95% i una altra dedicació 
exclusiva al 100%, això ens genera molts dubtes sobre quin servei rebrem els olotins. 
 
A més a més ens sembla que és de dret fer-ho notar, la dedicació de l’Alcalde, pel que 
sabem, no serà només del 95% sinó que també serà representant a la Diputació de Girona i 
per tant hi haurà alguns dies que no estarà a l’Ajuntament i per tant respecte de la situació 
que teníem anteriorment els olotins hi sortim perdent, perquè l’Alcalde no estarà al 100% en 
la dedicació a la ciutat. Segurament sí que es dedicarà a la ciutat però des de la Diputació 
de Girona i per tant és una dedicació diferent, és una altra dedicació a part de la dedicació 
de l’Alcaldia. El mateix pensem en la dedicació exclusiva del primer Tinent d’Alcalde, si no 
hem vist malament a la premsa, el primer Tinent d’Alcalde a part d’aquestes dedicacions en 
aquests organismes que li ha tocat de presidir i representar seguirà essent vicepresident del 
Consell Comarcal si no ho tenim mal entès, per tant la dedicació exclusiva de l’Ajuntament 
d’Olot l’haurà de compaginar o compatibilitzar amb la dedicació al Consell Comarcal.  
 
Per tant passem de cinc dedicacions exclusives més dues a mitjà jornada, a una dedicació 
de l’Alcalde del 95% amb la incorporació a la Diputació de Girona i amb el primer Tinent 
d’Alcalde que té dedicació exclusiva del 100% però que haurà de compatibilitzar amb la 
vicepresidència del Consell Comarcal. Nosaltres pensem que els olotins hi sortim perdent. 
La prova és que segurament aquest cartipàs no hi surt, però ho hem parlat alguna vegada i 
ho ha manifestat l’equip de govern, la prova és que segurament haurem de contractar un 
gerent que faci la feina que deixen de fer els polítics perquè els polítics de l’equip de govern 
no tenen dedicació en aquest Consistori. Ja ho havíem comentat, segurament són visions 
polítiques diferents, nosaltres pensem que els ciutadans ens han triat per alguna cosa que 
els representants polítics estem per donar servei al ciutadà.  
 
El servei, tan de bo ens equivoquem, preveiem que el servei que vostès donaran serà pitjor 
que el que es venia donant fins ara. Tant de bo ens equivoquem, tant de bo d’aquí a dos 
anys o tres puguem dir que ens vàrem equivocar votant en contra, però com que no és 
l’organització que nosaltres faríem ni la que preveiem que funcionarà bé, doncs nosaltres 
hem de votar en contra. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, és evident que aquí segurament cada grup faria la seva organització i 
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fins i tot cada persona segurament, per tant entenem que bé, que aquesta és la que creuen 
vostès que és la millor, potser nosaltres segurament ho faríem diferent, el que sí està clar és 
que nosaltres ens abstindrem en el sentit que s’ho agafin com un vot de confiança, que 
anirem seguint tota aquesta organització i allà on pugui fallar o pugui haver-hi un problema 
doncs aportar-hi solucions. Per tant no considerem que s’hagi de posar pals a les rodes, 
sinó d’alguna manera donar un vot de confiança amb el que seria aquesta abstenció. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, senyor Alcalde nosaltres també ens abstindrem en aquest punt, 
perquè entenem diferent l’organització de l’Ajuntament però tampoc volem posar pals a les 
rodes i volem que si aquest és el seu model que han triat, l’abstenció serà una mica aquest 
vot de confiança cap a la seva gestió i la seva organització. En tot cas dir-los que nosaltres 
sí que lamentem la poca dedicació que poden tenir alguns regidors a l’Ajuntament i també 
que d’aquestes quatre macroàrees que han creat, n’hi ha alguna que té més pes específic 
que les altres perquè el regidor s’hi dedicarà en cos i ànima i les altres, que pensem que 
serien molt importants per a la ciutat, com és la promoció econòmica que tots hem destacat 
en els nostres programes electorals, no hi ha dedicació en aquest sentit, no? O no hi ha la 
dedicació que tenen altres àrees d’aquest Ajuntament.  
 
En tot cas també el que deia el Sr. Pere Gómez, també hi volem fer referència. Nosaltres 
entenem i ens sembla bé que l’Alcalde es continuï dedicant a la seva feina i que no la deixi, 
perquè entenem que la política ha de ser això, ha de ser un servei al país i per tant és una 
situació passatgera i la gent ha de poder continuar fent les seves feines, però sí que 
l’Alcalde, el Sr. Corominas, en la seva campanya electoral va manifestar que seria un 
Alcalde durant 365 dies a l’any i 24 hores al dia, per tant sí que hi ha hagut una mica de 
contrasentit en aquestes expressions que es van fer en algun mitjà de comunicació durant la 
campanya; en tot cas a mi em sembla bé que pugui continuar desenvolupant la seva feina. 
 
I en tot cas després en l’altre punt parlaríem de retribucions, no? I ara parlem només de 
dedicacions? Gràcies. 
Intervé el Sr. Berga. Bé, el primer que he de dir és l’agraïment a tots els grups que amb la 
seva abstenció confien o almenys ens donen un temps prudencial per veure si el nostre 
model funciona, i en tot cas lamentar que el grup d’ERC ni concedeixi aquest dubte possible, 
que és evident que nosaltres pensem que la ciutat hi hagués de sortir perdent no ens 
organitzaríem d’aquesta manera, ho tingui per segur, perquè no volem que la ciutat hi surti 
perdent. Probablement més endavant parlarem d’austeritat, parlarem de moltes altres coses; 
quan parlem de retribucions, però el que és evident és que no ens hi dedicarem poc. A 
vegades també estem confonent una mica el fet que hi hagi una presència horària amb 
horaris de matins amb el fet de ser més efectius o dedicar-nos en cos i ànima a la ciutat; una 
cosa no treu l’altra. I el fet que alguns de nosaltres, com en tots els ajuntaments de les 
comarques de Girona i tots els ajuntaments del món, acabem també fent una part de la 
nostra tasca en organismes supramunicipals que com bé sap només poden estar ocupats 
per càrrecs electes. Vol dir que al Consell Comarcal, si ens ho agaféssim així, vol dir que els 
vint-i-cinc consellers comarcals que aniran al Consell Comarcal desatenen els seus 
municipis o els que aniran a la Diputació desatenen els seus municipis? No té perquè ser 
així de cap de les maneres; ni perquè un estigui treballant en el Consell Comarcal dedicant-
hi unes hores deixa de treballar per Olot, ni quan s’està treballant a Olot es deixa de treballar 
per la comarca; igualment això va per la Diputació. El tema de la poca dedicació no es 
preocupi, hi dedicarem totes les hores que s’hi hagin de dedicar. 
 
Jo penso que el contrasentit a què feia referència el Sr. Guix en quant a l’Alcalde, l’Alcalde 
no deixarà de ser-ho pel fet que es posi una bata i vagi a anestesiar una tarda al mes que és 
el que ell té voluntat de fer, per no perdre el contacte amb una feina que estima i que és 
normal que no vulgui perdre el contacte pensant que potser en el futur s’hi haurà de 



 
 
 

 34 

reincorporar; continuarà essent Alcalde encara que porti la bata durant aquelles hores i no hi 
ha gaire més a dir; que ens hi dedicarem en cos i ànima, hi dedicarem totes les hores que hi 
haguem de dedicar i el fet que les persones continuïn actuant en les seves feines i després 
vinguin a les tardes o vinguin tot un dia sencer com és el dijous, que estaran en horari de 
matí a disposició dels ciutadans i de tothom que ho demani, no farà que desatenguem les 
nostres obligacions amb la ciutat. I el que sí que vull dir és que si mantinguéssim el model 
anterior, més tenint en compte que part dels regidors que ocupaven aquestes dedicacions 
exclusives, pel fet de ser funcionaris del Departament d’Educació, les seves aportacions a la 
Seguretat Social no sortien del que és el pressupost municipal sinó que venien del 
pressupost de la Generalitat, que també és diner públic però ve d’un altre lloc; si haguéssim 
intentat mantenir aquest model exactament com estava, probablement en aquest moment 
estaríem parlant d’un augment molt considerable dels diners que hauríem de dedicar a 
retribucions dels regidors. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo també volia fer algunes puntualitzacions a tot això. És evident que 
quan ens vàrem presentar a les eleccions ho vàrem fer amb un programa clar, i amb un 
programa on detallàvem específicament, i on no és que critiquéssim el que hi havia fins 
aquell moment en quant a dedicacions dels regidors, sinó que el nostre model era un altre. 
Allò ho vàrem explicar repetidament a per tot on vàrem poder i els ciutadans ens han fet 
confiança perquè en aquests moments nosaltres estiguem a l’equip de govern. I em sap 
greu que en el primer Ple es posi en dubte quelcom que els ciutadans han decidit que volien 
que fos l’organització d’aquest moment; em sap greu que es valori l’actuació d’un 
Ajuntament per l’horari, que pot estar absolutament segur i a més no li permeto que ho dubti, 
que no tenien un horari els regidors que estaven aquí de 40 hores, tenien un horari molt més 
llarg, hi dedicaven tot el que feia falta, per més que el seu contracte pogués dir 40 hores 
setmanals. Jo penso que pel que s’ha de valorar l’actuació d’un determinat equip de govern 
és per la seva efectivitat, pel seu servei a la ciutat. Jo penso que tenim el dret d’exigir que 
ens deixin treballar i demostrar si ens hi dedicarem o no ens hi dedicarem. Però fer l’única 
valoració utilitzant un criteri de quin és l’horari teòric, no pas real, que els regidors dediquen 
a l’Ajuntament, sincerament m’ha sabut greu. 
 
En quant a la dedicació del Sr. Alcalde, la meva frase exacta, estic segur que a l’hemeroteca 
podran trobar-la si hi tenen interès, és: “exerciré d’Alcalde d’Olot vint-i-quatre hores al dia els 
tres-cents seixanta-cinc dies a l’any”. I a més vaig comentar a darrera, però durant aquestes 
hores, dormiré, faré vacances, tindré el meu lleure i per tant el fet que excepcionalment 
algun dia pugui anar a un quiròfan per mantenir aquest contacte que em sembla 
absolutament imprescindible; o que si s’acaba confirmant –perquè s’ha d’acabar confirmant– 
em demanen que vagi a la Diputació, jo no deixaré d’exercir d’Alcalde d’Olot, i penso que és 
una acusació greu el pensar que això sigui així. És a dir, l’Alcalde de Vic que és també 
Diputat al Parlament de Catalunya, deixa d’exercir d’Alcalde? Jo crec que no, la feina 
d’Alcalde no es fa des de dintre d’un despatx, sinó que avui en dia les coses han canviat 
molt; les comunicacions són molt diferents, la facilitat de comunicació a través dels mòbils i 
d’internet és permanent i no s’ha de valorar l’efectivitat d’un Alcalde perquè estigui més 
hores o menys teòricament, perquè ja li dic que han treballat moltíssim més els càrrecs 
electes que hi ha hagut fins ara que les possibles quaranta hores teòriques que deia el seu 
contracte. Per tant no estic gens amb acord amb aquest tema de les dedicacions i fer el que 
ha fet el Sr. Berga: agrair als grups que ens han fet confiança i ens deixaran treballar i estic 
segur que d’aquí a un temps se’ns podrà jutjar per si ens hi dediquem o no, i quina és 
l’efectivitat de les hores que hi posem, i no d’entrada fer afirmacions que sincerament penso 
que no són certes. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo el que volia comentar és que em sembla bé el que ha dit ara vostè 
de la dedicació del 95%. De totes maneres el que sí és cert és que tots volem el millor per a 
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la ciutat i els ciutadans d’Olot, llavors se li ha de donar un vot de confiança en el sentit que 
això s’ha de provar, si més endavant veiem que això no surt bé llavors sempre podem 
parlar-ne. Vull dir que tots ens podem equivocar. Llavors per la meva part no hi ha cap 
problema. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Jo pensava fer un comentari després, però ja que em donen un torn 
de rèplica. Em sembla que no he dubtat en cap moment que es dedicarien tant com calgués 
a l’Ajuntament d’Olot, simplement hem posat en dubte el nostre grup que aquesta dedicació 
fos semblant a la que podrien tenir l’anterior equip de govern els membres que tenien cinc 
dedicacions exclusives i dues mitges jornades, tenint en compte que només tindrem dues 
dedicacions en l’equip de govern d’aquest any. I que a més a més aquestes dues 
dedicacions s’han de compatibilitzar amb representació amb altres organismes que l’equip 
de govern anterior no tenia. No hem dubtat en cap moment que tots els vint-i-un regidors 
d’aquesta Corporació treballem tants hores com calgui, compaginem la feina amb la 
dedicació política com podem, caps de setmana i l’Alcalde el que més segurament, però que 
com a prèvia, com a organització, em sembla que com a grup polític tenim dret a pensar que 
aquesta no seria l’organització més adequada i que els olotins pensem que surten perdent 
amb aquesta organització, i no hem dubtat en cap moment de la dedicació a Olot de 
l’Alcalde ni dels altres regidors de l’equip de govern, només faltaria. 
 
Intervé el Sr. Guix. Jo simplement constatar el que ja he comentat, que ja em sembla bé que 
vostè es continuï dedicant a la medicina, perquè justament jo penso que la classe política 
hauria de fer això, continuar amb les seves professions sempre que pugui perquè la política 
és una cosa passatgera i tant de bo la majoria de ciutadans poguessin passar per aquestes 
cadires representant a l’Ajuntament. En tot cas jo és el que vaig entendre a la campanya 
electoral, simplement i si és una cosa que jo vaig entendre malament doncs em disculpo, 
però com vostè s’expressava en aquest sentit que vostè exerciria d’Alcalde vint-i-quatre 
hores al dia i 365 dies a l’any enteníem que es dedicaria plenament a l’Ajuntament, 
simplement això. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP), 2 en contra 
(ERC) i 8 abstencions (6 PSC, 2 PxC). 

 
NÚM.  8.-  REGIDORS.- DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈNC IES DELS MEMBRES DE 

LA CORPORACIÓ  
 
De conformitat amb  els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal servei 
de les administracions públiques,  l’Alcaldia  que subscriu, proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.-  Fixar l’assistència a percebre per la concurrència efectiva a les sessions dels 
Òrgans Col·legiats  dels quals formen part els regidors/es que no tenen dedicació exclusiva 
o parcial, en la quantia i condicions següents: 
 
Assistències                                                                                 Quantia   
Ple                                                                   475 €/ple   (amb un màxim de 12  l’any)  
Portaveus                                                          95 €/Junta  (amb un màxim de 12  l’any) 
Junta de Govern Local                                    104 €/Junta (amb un màxim de 48 l’any) 
Coordinació tècnica per delegació                  775 €/mes   
Coordinació tècnica Comissió Informativa      318 €/mes                                      
 
Segon .- Establir aquestes indemnitzacions amb efectes retroactius des de la data de 
constitució de l’Ajuntament l’11 de juny de 2011. 
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Tercer.- Efectuar les modificacions pressupostàries necessàries en el ple de juliol. 
 
Quart.- Publicar d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acords als interessats i a Serveis Econòmics, Tresoreria i Recursos 
Humans. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En aquest punt d’alguna manera el que es ve a definir és quines seran 
les assistències dels diferents regidors als diferents òrgans col·legiats d’aquesta Corporació i 
quina serà la retribució que se’ls facilitarà per aquestes assistències. 
 
A continuació el Sr. Alcalde passa a llegir les indemnitzacions per assistències detallades en 
el primer punt. 
 
Continua el Sr. Alcalde. No sé si volen que els llegeixi algun punt més, si no passaríem al 
torn de paraules. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo suposo que això ja està estipulat per Decret tot el que doneu aquí o 
és un acord que es va fer ja; no crec que s’hagi augmentat de fa quatre anys, més o menys 
suposo que és el mateix i jo en aquest punt acataré el que diguin les altres persones. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, nosaltres sí que hem fet els números, em sap greu tornar a ser 
discrepants i no és voluntat de posar pals a les rodes ni molt menys, però és que veiem la 
dedicació política d’una manera molt diferent a com la veuen vostès; nosaltres els vàrem 
demanar des del primer moment que les compensacions econòmiques no es toquessin, en 
tot cas si s’havien de tocar és a la baixa i no pas a l’alça i més que res perquè pels temps 
que corren, venim del mes de juny passat, tot just fa un any, de tenir una reducció important 
de sou, per donar exemple en la reducció que comportava amb el sou del funcionariat, al 
mes de juny entre un 5% i un 8-9%; venim d’una contenció pressupostària, venim d’unes 
dedicacions que han aprovat al mes de desembre, i ens semblava que ara no era moment 
d’incrementar-les en cap cas. Llavors si no hem fet malament els números, els dos regidors 
que no tenien a l’Ajuntament, tenien una compensació per representació però no tenien 
dedicació; és a dir, dels cinc que tenien la jornada completa o mitjà jornada percebien per la 
feina que feien 1.092 euros, ara si no hem fet malament els números, si els hem fet 
malament em disculpi ja d’entrada, el segon Tinent d’Alcalde percebrà 1.672 euros que és 
un increment important, el tercer i el quart Tinent d’Alcalde percebran 1.354 euros que 
també és un increment i els altres cinc regidors sense dedicació percebran 1.250 euros que 
segueix essent un increment respecte del que es percebia.  
 
Nosaltres havíem demanat que aquesta part no es toqués, que no s’incrementés aquesta 
dotació econòmica, llavors entenem que ha estat així i per tant votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Font. Sí, aquesta determinació de les assistències suposo que van també una 
mica en funció de la feina que s’ha proposat tot l’equip de govern. En tot cas no tinc potser 
tan ben estudiat com el Sr. Gómez, però a mi em semblava que no hi havia pràcticament 
cap augment o un augment per la redistribució o pel que sigui, però potser també m’ho he 
mirat malament, si em poden aclarir aquest tema. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Els ho aclarirem, no pateixi Sr. Font.  
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Intervé el Sr. Guix. Sí nosaltres una mica en la mateixa línia del punt anterior ens abstindrem 
en aquesta proposta que fan vostès, justament perquè han canviat el model i per tant el 
model és d’assistències i en tot cas s’ha d’acabar de veure com això es pondera finalment 
en cada regidor i quan cobra cada regidor. El que sí un càlcul global que hem fet de la 
despesa que tindrà aquest Ajuntament amb aquest nou model, únicament suposa un 13% 
menys de l’anterior model. Un 13% menys però amb menys dedicació, abans hi havia cinc 
regidors amb dedicació exclusiva i alguns amb parcial i amb menys dedicació, únicament el 
que es baixa de percentatge és un 13%. Ho dic perquè en alguns moments a alguns mitjans 
de comunicació ha sortit per part de vostès que aquest model suposava un estalvi d’un 20% 
a un 25% de la Corporació, però si vol li passaré els números que els tenim molt detallats, i 
justament els nostres comptes ens donen un 13% d’estalvi, just pel que ha dit el Sr. Berga 
que hi ha hagut un augment del que ha hagut de pagar la Corporació per Seguretats 
Socials, etc. i per tant tot això fa que en aquests moments, l’estalvi que vostès proposen és 
un 13% però amb menys dedicació, evidentment. 
 
Intervé el Sr. Berga. Bé, en tot cas això dels números... sí senyor Gómez que hi ha 
correccions amb els números tal com els ha calculat. Jo el que voldria dir és que la reducció 
del que són les retribucions que percebem els deu membres del govern, és a dir, els deu 
regidors que en aquest moment estem en govern en relació amb els deu regidors de 
l’anterior govern és una reducció del 25%, concretament del 24,95%, és a dir és una 
reducció important. Sí que és veritat que després, i atenent que és un punt que sortirà 
posterior, a les retribucions que donem per al funcionament dels grups municipals i per tant 
si agafem el conjunt del Consistori, ja no només l’equip de govern, la reducció és del 15%. 
Però és una reducció important. 
 
El Sr. Gómez s’ha equivocat una mica amb els números, però de fet s’ha equivocat a la 
baixa, les retribucions que rebrem com a regidors seran lleugerament més elevades que les 
que vostè ha calculat, però en conjunt suposa una reducció molt important respecte a 
l’anterior, repeteixo és el 25%. També ha escombrat cap a casa i ha fet notar allò que havia 
pujat perquè hem organitzat les retribucions d’una manera diferent tal com ha dit, però s’ha 
oblidat de dir que el sou del primer Tinent d’Alcalde, en el cas de la meva persona, és un 
descens del 18%. O també s’ha oblidat de parlar de les retribucions del conjunt, ha oblidat 
de parlar de la reducció del sou del primer Tinent d’Alcalde i també que l’Alcalde cobra 
exactament el mateix que cobrava. I hem d’afegir el tema de la Seguretat Social, que he fet 
observar abans. Però és veritat, senzillament hem fet una distribució diferent a partir de les 
hores que pensem que els regidors que no tenen dedicació exclusiva com és el meu cas o el 
cas de l’Alcalde dedicaran a l’Ajuntament, que d’entrada són força més hores del que estava 
previst per poder tirar endavant la seva  feina. L’organització que hem fet és aquesta. Vull 
dir, a mi em fa l’efecte que el que fa amb aquest jugar amb els números cap aquí, tornem 
una mica al mateix de sempre: no sé si està considerant que són injustos aquests salaris 
que estan tots ells molt per sota del que recomana l’Associació Catalana de Municipis o la 
Federació Catalana de Municipis i entrem en aquell joc de desprestigiar la política, perquè 
nosaltres realment pensem que suposa un estalvi important per a l’Ajuntament el sistema de 
retribucions que hem imposat o que estem proposant i que portem a votació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo també només per tornar a insistir en el mateix tema. Em sap greu 
que valorin la dedicació per un nombre teòric d’hores que teòricament es fixen per cada 
regidor. Tots sabem perfectament que la dedicació que exigeix l’Ajuntament i que traiem de 
les nostres famílies i del nostre lleure és molt més alta que aquestes vint o deu hores 
teòriques. L’única cosa que hem fet ha estat canviar el model retributiu i penso que val la 
pena que es quedin amb aquestes xifres: 25% de disminució si comparem equip de govern 
amb equip de govern. Si comparem despesa global de tot el que és el Consistori, 15% de 
disminució. Jo penso que hem fet un esforç important, que hi ha moltíssima gent que sí que 
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s’ha esforçat en rebaixar aquestes retribucions i continuo demanant que no tinguin dubtes 
en si ens hi dedicarem o no ens hi dedicarem; jo entendria que d’aquí a un any ens diguin 
“escolta, és que no us trobem mai”; si passa això tindran tot el dret a dir-ho. Però escolti, 
ERC n’ha tingut de regidors amb dedicació parcial i estic segur que hi ha dedicat 
moltíssimes més hores del que era aquella retribució com a membre de l’equip de govern 
que adscrivia amb un determinat nombre d’hores. Tots ho sabem això. Aleshores, jo penso 
que fem un esforç important en contenció de la despesa que representa l’equip de govern. 
Jo penso que això són números i els podem discutir, no sé si en el Ple, o en privat a dalt, 
amb els equips econòmics de l’Ajuntament i podem veure on pot estar l’error. A nosaltres 
ens sembla que no tenim cap error, que són números que hem contrastat, que hem revisat i 
que aquestes xifres són les reals, són les que surten. A partir d’aquí, si us plau, la confiança 
que ens han fet els olotins, que els havíem explicat molt clarament aquest canvi de model 
organitzatiu de l’Ajuntament, ens la facin vostès també si us plau, i d’aquí a un temps podran 
valorar-ho perfectament.  
 
Intervé la Sra. Sala. Sí, jo el que volia comentar és el que diu vostè, que si aquests números 
són certs a mi em sembla bé, inclús el que m’agradaria és que hi ha d’haver una reducció 
del temps que estem passant i que no es pot pagar més; tothom s’ha hagut de reduir els 
sous, tothom s’ha vist amb la nòmina reduïda, i llavors no són temps ara per pujar els sous; 
vull dir que si això que diu vostè és cert a mi em sembla molt bé. Llavors el que ha dit, que si 
no anés bé més endavant se’n pot parlar, i el que interessa és que tots els regidors facin la 
seva feina i que la facin ben feta. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Vostè Sr. Alcalde, insisteix, a atribuir-me que dubte de la seva 
dedicació; ho he repetit tres vegades i ho tornaré a repetir, no es tracta de dubtar de la 
dedicació, estem segurs que s’hi dedicaran tant com puguin i més i fins i tot ens fa patir la 
salut d’algú que haurà de multiplicar-se. En el cas concret referit al primer Tinent d’Alcalde, 
jo  només he tret els números per dir que el que cobraven els dos regidors de l’anterior equip 
de govern que també tenien dedicació és menys –vostè ha dit que m’he equivocat, que 
encara ho he comptat a la baixa– doncs és menys del que ara passaran a cobrar els vuit 
regidors que no tenen dedicació a l’Ajuntament; només he dit això. En aquest cas, nosaltres 
pensem, segurament vostès pensen diferent i pensen en el global i nosaltres pensem aplicat 
a aquest cas, que no hauria de ser així, que no hi hauria d’haver un increment de la 
retribució dels regidors que no tenen dedicació a l’Ajuntament, que haurien de tenir la 
mateixa retribució que es tenia fins al mes passat. Només he dit això. 
 
Si parlem de paquet, del que costarà al Consistori, sí que és cert –els números els tenen 
més clars vostès que nosaltres–, sí que és cert que hi ha hagut una rebaixa del que costa el 
Consistori a nivell polític, però ja ho he dit abans i tampoc hem d’amagar les coses, també 
les hem de dir més clares: en el moment que contractem un gerent l’aportació que haurà de 
fer l’Ajuntament serà més alta, és a dir ens costarà més tot el que és l’entramat polític, més 
els càrrecs de confiança, ens costarà més que el que ens venia costant fins ara; només 
diem això. Segurament que és la seva manera de fer i ho acceptem perfectament, però no 
és la nostra. Nosaltres pensem que s’ha d’explicar bé i és el que estem fent aquí nosaltres, 
explicar-ho i explicar-ho bé. I com que a nosaltres no ens agrada hi votarem en contra sense 
voluntat de posar pals a les rodes perquè son vostès els que han de tirar endavant el govern 
d’aquest consistori. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres estem a l’oposició i treballem i fem els números i els 
tenim i en tot cas l’equip de govern del Sr. Sacrest, representava pagar anualment al voltant 
de 400.000 euros, vostès en aquesta seva proposta pagaran 336.897 euros anuals, això vol 
dir un 13% de menys, no un 25%. Però en la proposta que fan vostès, jo li puc passar la 
documentació si ens hem equivocat, però l’hem treballat. Però en la proposta que fan vostès 
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de funcionament, després com deia el Sr. Gómez ens va anunciar vostè en la Junta de 
Portaveus i també es deia en el seu programa electoral que passaria per contractar un 
gerent aquest Ajuntament, per tant si contracten un gerent aquest 13% que ara ens 
estalviem a la Corporació, de cares als sous dels càrrecs electes, això es veurà canviat i per 
tant no és el que realment vostès està dient que s’estalvien un 25% amb aquesta nova 
proposta. Després també hi ha el tema que ha dit el Sr. Gómez, si vostè després se’n va a a 
Diputació com a diputat o com a vicepresident, el sou o les compensacions que rebi de la 
Diputació si es veurà una mica mermat el sou aquí a l’Ajuntament o no; en tot cas això és un 
aclariment que podem fer més endavant quan se sàpiga si vostè va a la Diputació o no 
perquè no ho sabem encara. 
 
Intervé el Sr. Berga. A veure, tornem als números. A vostès els hi surt un 13%, a nosaltres 
ens surt un 15%, en tot cas després els podem contrastar si vol. 
 
Pel que fa al tema del gerent, efectivament, nosaltres en el model organitzatiu que tenim 
contractem un gerent, sempre ho hem dit, en tot moment; ens sembla que és una manera 
efectiva d’organitzar-nos, ens sembla que és la manera que en aquest moment funciona a 
l’Ajuntament de Figueres, funciona a l’Ajuntament de Girona i al de Sant Cugat i que és un 
model que de mica en mica es va aplicant i que funciona. Però també he de recordar, que 
encara que nosaltres contractem un gerent que és un tema que vindrà en un tema a venir, i 
que serà personal de confiança, he de recordar que al 2007 varen ser quatre les persones 
que en el Ple de cartipàs es contractaven com a personal de confiança. És a dir, separem 
una cosa de l’altra: el fet que nosaltres contractem un treballador com a personal de 
confiança, i que encara que siguin dues persones –encara hem d’acabar de definir el model, 
si serà el gerent i potser hi haurà una persona que haurà de fer unes hores dedicant-se a 
Comunicació– però és un tema que ja el  debat ja el tindrem quan pertoqui, però que no està 
gens lluny ni molt menys d’una proposta que fa quatre anys la donaven per bona. És que a 
mi em sorprén una mica el fet que confonem una cosa amb l’altra.  
 
És evident que vostè ha fet referència a les persones, però vostè continua insistint en el 
tema única i exclusivament de les dues persones que no tenien ni dedicació parcial ni 
dedicació exclusiva pel que cobraven, i nosaltres ha d’entendre que tota la feina que feien 
aquestes persones amb dedicació exclusiva i que ara es farà a través de regidors que 
continuen fent les seves feines habituals, s’ha de repartir d’alguna manera. Probablement la 
dedicació haurà de ser major en aquest cas per part de tots els regidors, és evident que 
l’Alcalde i jo no ho podrem fer tot, és evident això. I de fet, si les coses continuen com han 
estat aquestes dues setmanes, jo diria que tots deu regidors ens hi hem passat tot el dia 
aquí, o pràcticament. És una cosa que senzillament, deixi que ens organitzem, nosaltres els 
hi presentem una proposta que suposa, acaba comportant una reducció important de les 
retribucions als càrrecs electes, i si us plau deixi’ns treballar i veurà com el sistema funciona, 
inclòs el de la gerència que més endavant en un ple en tornarem a parlar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo també només per aclarir els números: 13 o 15%, podem acabar de 
controlar-ho amb els serveis econòmics, en quant al global de tot l’estament polític de 
l’Ajuntament, però en el cas de l’equip de govern la reducció –insisteixo– és d’un 25%. I 
encara aquí hauríem de sumar-hi la Seguretat Social, és evident que aquest Ajuntament no 
l’havia de pagar però és que els impostos surten dels ciutadans, els ciutadans d’Olot també 
paguen impostos i a traves de MUFACE es feien càrrec de la Seguretat Social; ens 
n’aniríem molt més amunt, ni ho hem comptat això. Però la disminució de retribució en els 
membres de l’equip de govern és d’un 25%, jo penso que això s’ha de valorar. 
 
Pel que fa al gerent jo voldria que fugíssim del tema estrictament econòmic, el motiu de voler 
contractar un gerent no és un motiu econòmic, no té cap motivació econòmica, sinó què és 
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per un model de funcionament d’ajuntament; copiem un sistema d’èxit reconegut fins i tot 
internacionalment com és el de l’Ajuntament de San Cugat, com estan fent a Figueres i com 
estan fent la majoria dels ajuntaments que estan al nostre entorn i a nivell de Catalunya. No 
entenem el gerent com un cost, sinó que l’entenem com un benefici, com que ell produirà 
accions que aniran en favor de l’austeritat i de l’eficiència de l’Ajuntament, i per tant en la 
valoració del gerent voldria que fugíssim del tema estrictament econòmic i que penséssim en 
l’eficàcia del fet de tenir aquesta figura que molts altres ajuntaments han anat incorporant, i 
amb la innovació que ell pot aportar i el canvi de manera de funcionament global de 
l’Ajuntament, no és res més que això.  
 
Canviem un sistema on els regidors eren molt presents en la presa de decisions, que el 
respectem perfectament, però nosaltres hem presentat el nostre model que es basa en això: 
en intentar innovar a través de la figura d’un gerent, que és un model que no ens inventem 
sinó que en altres ajuntaments ha tingut un gran reconeixement i una gran eficàcia. 
 
Si algú vol tornar a intervenir. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Més que res per al·lusions i per acabar d’aclarir. Evidentment del tema 
del gerent ja en parlarem quan surti, per aclarir la nostra posició fa quatre anys quan es va 
presentar el personal de confiança de l’anterior equip de govern, nosaltres vàrem manifestar 
que en algun cas no hi estàvem a favor; el personal de confiança d’aquells moments era la 
Directora dels Museus, era la Directora de l’IMPC i era una Cap de Projectes estratègics que 
nosaltres hi estàvem radicalment en contra. Només per posar les coses al seu lloc, no és 
que ara ens inventem que estem en contra d’una proposta que fa l’equip de govern, 
nosaltres sempre hem dit que quan hi ha una cosa, tan abans com ara, que no ens sembla 
bé, doncs nosaltres evidentment defensarem la nostra postura, només faltaria.  
 
I em perdonarà Sr. Alcalde però tornar a insistir en el mateix, no estem parlant ni de la feina 
ni del rendiment de la feina, estem parlant d’unes retribucions i evidentment quan sigui l’hora 
de parlar del gerent parlarem d’unes retribucions, i llavors resultarà que si ho sumem tot 
plegat serà més car. Segurament després el rendiment –tan de bo– serà millor, però 
d’entrada el cost serà més alt. 
 
Intervé la Sra. Sala. Sr. Alcalde a mi em sembla bé el tema del gerent, en principi perquè 
també ha de posar una mica d’ordre, dintre de l’Ajuntament, llavors és una figura que també 
s’ha de prioritzar els tècnics que hi ha dintre l’Ajuntament i que tinguin més resolució de cara 
a prendre decisions perquè hi havia persones dintre l’Ajuntament que no podien prendre 
decisions. Llavors suposo que aquest gerent serà el que ha de coordinar que l’Ajuntament 
funcioni. Llavors de cara a mi, us dono un vot de confiança que s’ha d’intentar de portar a 
terme, i segons diuen vostès funciona a Figueres, a Sant Cugat, a Girona jo no tenia 
constància que tenen gerent, el tindran perquè suposo que en haver entrat un Alcalde de 
CiU el posaran també un gerent. Llavors s’ha de donar un vot de confiança per intentar que 
les coses funcionin. 
 
Intervé el Sr. Guix. Si, en tot cas hem dit que ens absteníem en aquest punt, divergeixo 
d’aquest globus sonda del 25% al 15%, en tot cas ho comentarem i ho estudiarem bé. I en 
tot cas el tema del gerent, com deia el Sr. Gómez, en un proper Ple en podem parlar, però sí 
que m’agradaria que quedessin les coses clares, que no és tan l’estalvi que es fa amb 
aquesta proposta.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP), 2 vots en 
contra (ERC) i 8 abstencions (6 PSC, 2 PxC). 
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NÚM. 9.-  GRUPS MUNICIPALS.- DETERMINACIÓ DE LES DO TACIONS 
ECONÒMIQUES DELS GRUPS MUNICIPALS  

 
De conformitat amb  l’article 73 del reglament Orgànic Municipal,  l’Alcaldia  que subscriu, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Mantenir una dotació econòmica mensual a l’objecte d’atendre les respectives 
despeses de funcionament, als diferents Grups Municipals, a raó de 300 € per grup 
municipal i 150 € per regidor, donant els següents resultats: 
 

CiU 1800 

PSC 1200 

PxC 600 

ERC 600 

PP 450 
 
Segon .- Aquesta dotació té efectes des de l’1 de juliol de 2011. 
 
Tercer.- Efectuar les modificacions pressupostàries necessàries en el ple de juliol. 
 
Quart.- Publicar d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquí sí que hi ha un augment que segurament també modula aquest 
13% o aquest 15% que discutíem abans, però ens ha semblat molt important, essent 
sensibles a petició dels grups de l’oposició, de donar totes les facilitats perquè els grups 
municipals treballin amb la màxima comoditat i amb els mitjans que puguin creure 
necessaris en favor d’Olot, de la millora d’Olot i dels olotins i olotines. Per tant aquí sí que 
hem fet un augment, que a nosaltres ens sembla que fent un esforç al final en números 
absoluts no seria tan important com en números relatius. Proposem que es passi a cada 
grup municipal, pel seu funcionament en favor de l’Ajuntament d’Olot, 300€ per grup 
municipal i 150€ per regidor. La proposta és tan concreta com això i per tant passem al torn 
de paraules. 
 
Intervé la Sra. Sala. Per mi és correcte, ja es va dir en el seu moment i per mi no hi ha cap 
problema. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Tornem a discrepar, l’argument és el mateix. Vàrem demanar, ja fa 
dies que estem parlant d’aquest tema, que no hi hagués augment de cap mena de retribució, 
i evidentment, encara que sigui relativament petit l’augment, nosaltres hi estem en contra. 
 
Intervé el Sr. Font. Només fer constar que l’augment és molt i molt petit, i en números totals, 
és molt petit. En tot cas és una proposta que sembla que hi ha molts grups que ho veuen bé, 
nosaltres en aquest cas ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, nosaltres veiem bé la proposta, justament amb l’ànim que deia vostè 
que per treballar per a la ciutat convé fer-ho amb condicions i convé dedicar-hi temps i 
esforços i en tot cas aquest petit augment que s’ha fet amb dotacions pels equips municipals 
em sembla correcte. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Això respon una mica a la voluntat que sempre hem anat explicant, de 
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mà estesa als grups. Penso que és molt important que tots els grups, nosaltres hem estat a 
l’oposició fins ara, puguin treballar amb una certa comoditat i per la retribució que tenen els 
regidors i que moltes vegades han de dedicar des del seu telèfon mòbil les consultes que 
moltes vegades han de fer a determinats especialistes, doncs que això pugui sortir de les 
finances municipals. A mi em sembla lògic i per això els ho vaig dir que ho assumiria 
personalment i com a Alcalde ho proposaria. 
 
També volia fer constar, tot i que no sigui específicament aquest punt, però en la línia de la 
mà estesa, de comunicar-los que aquestes propostes les hem fet arribar a la resta de grups 
que es varen presentar a la campanya municipal i que no varen tenir representacions. Veig 
al Sr. Massanella, em sap greu perquè el seu correu m’ha rebotat això i per tant no li ha 
pogut arribar, però sí a la resta de grups. I que d’alguna manera la nostra voluntat, seguint 
aquesta línia de mà estesa i ja entenc que no és específicament d’aquí, d’articular algun 
sistema perquè la resta de formacions polítiques que es varen presentar a l’Ajuntament i que 
no han tingut representació puguin intervenir als plens.  
 
Aclarides totes aquestes coses i explicada la voluntat de perquè hem fet aquest augment, 
amb quina filosofia i amb quina justificació l’hem fet, passaríem la proposta a votació. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 17 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 1 PP), 2 
vots en contra (ERC) i 2 abstencions (PxC). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com que és un Ple extraordinari no hi ha precs i preguntes, i 
demanant disculpes per la meva inexperiència, els agraeixo molt la seva col·laboració i 
participació en aquest Ple. Quedem emplaçats per d’aquí uns minuts a la Sala Gussinyé per 
l’acta de constitució de Guosa i el Ple del mes de juliol amb tota probabilitat serà el darrer 
dijous de juliol. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a les nou menys deu minuts 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, 
 


