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ACTA  NÚM. 10 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 28 DE JULIOL  DE 2011 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 28 de juliol 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 ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al 
dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, 
Núria Fité i Grabalosa, Estanislau Vayreda i Puigve rt, Miquel Àngel Zarza i Aibar, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, J osep Ferrés Corominas, Anna 
Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Ba ch Plaza, Genoveva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Adriana Serra Pi ñana, Jaume Mir Bagó, Moisès 
Font Casademont, Ignasi Mulleras Vinzia, Pere Gómez  i Inglada, Clara Casanovas i 
Sarsanedas, Júlia Sala Esteban. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 

 
1. APROVACIÓ 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. 

 
2.- DESPATX OFICIAL  

 
El Sr. Alcalde, en primer lloc dóna compte que l’artista olotí XAVIER CARBONELL va 
voler regalar l’obra amb què es va obsequiar el M. Hble. President de la Generalitat  amb 
motiu de la seva visita a Olot, el passat 17 de juny.  Davant d’aquesta mostra de 
generositat, demana que consti en acta el més sincer agraïment de la Corporació i fer-lo 
arribar  a l’artista.  
 
D’altra banda informa que el proppassat 15 de juliol, es va jubilar la fins ara, treballadora 
de l’Ajuntament : MÒNICA CASALPRIM i COMPTE, després d’haver estat prestant els 
seus serveis durant 47 anys a l’àrea d’Urbanisme. I demana que consti en acta, 
l’agraïment de la Corporació pels serveis prestats a la ciutat al llarg de tots aquests anys i 
traslladar-ho a la interessada.  
 
A continuació exposa el nombre de VISITES que ha rebut des del dia de la seva 
proclamació, que va tenir lloc en el Ple de constitució dels ajuntaments, celebrat el dia 11 
de juny :   
 
de particulars : 57 
 d’entitats :  64 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 12 de juliol va assistir a la trobada de cercles EURAM de Girona que va tenir lloc 
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al Casal Marià amb una conferència a càrrec del Sr. DAMIÀ CALVET, secretari de 
Territori i Mobilitat de la Generalitat, sobre La Garrotxa i la Catalunya transversal. Les 
infraestructures de mobilitat en el context actual.  
 
- el dia 13 de juliol va rebre la visita a Olot del Sr. JOSEP M. ABADAL, alcalde de Vic.  
 
- el dia  20 de juliol es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JOSEP M. 
RECASENS, director general de Comerç i amb el Sr. XAVIER GIBERT, secretari general 
d’Interior. 
 
- el dia 25 de juliol va rebre la visita de l’Hble. Sr. LLUÍS RECODER, conseller de Territori 
i Sostenibilitat, amb el qual va visitar la seu de l’Observatori del Paisatge i va mantenir 
una reunió de treball a l’Ajuntament.   
 
- el dia 26 de juliol va rebre la visita de la Sra. MARTA LACAMBRA, directora de l’Obra 
Social de Catalunya Caixa, per concretar i aclarir el tema del Club de Jubilats Sant Jordi.  
 
- i finalment ahir 27 de juliol va dinar amb el prestigiós vulcanòleg JOAN MARTÍ i altres 
membres del Parc Natural de la Garrotxa per parlar del Parc dels Volcans i del Congrés 
sobre Volcans que se celebrarà a Olot el 2012.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació 
d’ACTES i REUNIONS , a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- el dia 9 de juliol va mantenir una trobada amb el cineasta FERNANDO TRUEBA, per 
informar-lo sobre la pel·lícula que filmaran properament a Olot i comarca i va participar de 
la Festa del barri de la Caixa.  
 
- el dia 11 de juny, va participar de la Festa del barri de Bonavista. I va anar a lliurar 
trofeus als finals de bàsquet, al pavelló d’Esports.  
 
- el dia 12 de juny va assistir a la Missa Rociera cantada pels Cors de la Casa Cultural de 
Andalucía, al lliurament de trofeus de la final del Campionat Tommy Robredo, al dinar de 
la trobada de penyes barcelonistes a Olot i a la Festa del barri de Montolivet.  
 
- el dia 14 de juny va anar a felicitar una centenària de la residència del Tura.  
 
- el dia 15 de juny va visitar l’exposició històrica del BBVA muntada a la primera oficina de 
Banca Catalana, al c/ Sant Esteve d’Olot. 
 
- el dia 16 de juny va fer una visita a l’IES Bosc de la Coma, per veure l’organització de 
les proves de la selectivitat, va participar de la trobada de residències de gent gran que 
va tenir lloc en un restaurant de la comarca, i al vespre, va assistir a la cloenda del curs 
del PTT.  
 
-  el dia 17 de juny va rebre un col·lectiu de diferents alumnes dels Serveis de Català de 
la Garrotxa i d’Osona al Saló de Sessions, va presidir la recepció que es va oferir al M. 
Hble. President de la Generalitat a l’Ajuntament i seguidament va assistir a la festa del 
Garrotxí de l’any, celebrada en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 20 de juny va assistir a la festa de cloenda dels alumnes d’ensenyaments 
postobligatoris de l’IES Montsacopa.  
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- el dia 21 de juny va assistir a la dels alumnes de l’IES Bosc de la Coma. 
 
- el dia 22 de juny va assistir a la reunió dels membres del Consell Assessor del Museu 
del Paisatge que va tenir lloc al Museu Comarcal i a la tarda, a las cloenda de la jornada 
del Fòrum Impulsa que va tenir lloc a l’auditori de Girona.  
 
- el dia 26 va encapçalar la tradicional Sardana de Corpus a la Plaça Major. 
 
- el dia 28 de juny va assistir a la reunió de la Junta General d’Olot Televisió.  
 
- el dia 2 de juliol va assistir a la presentació de la nova línia estratègica del Patronat Joan 
Sellas i Cardelús que va tenir lloc a la mateixa escola, va ser present al discurs que va 
oferir l’Hble. Sra. Consellera d’Educació, IRENE RIGAR en el marc de la visita privada 
que va fer a l’Escola Cor de Maria, i va participar de la festa del barri de Sant Cristòfor i 
mas Bernat.   
 
- el dia 4 de juliol va efectuar una visita a les obres del nou Hospital i va assistir a les 
reunions de Junta i del Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 5 de juliol, va assistir a l’acte de presentació de l’informe econòmic de la Garrotxa, 
per part de la Cambra de Comerç que va tenir lloc a les dependències de l’IMPC i va 
presidir la Taula de Barris que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 6 de juliol va anar a visitar  juntament amb la regidora Mar Roca, els diferents 
Casals d’Estiu.  
 
-  el dia 7 de juliol va assistir a l’acte de constitució del Consell Comarcal de la Garrotxa.  

 
-  el dia 8 de juliol va assistir a l’assemblea de veïns del Barri dels Desemparats i 
seguidament va ser present a la recepció que es va oferir als nens i nenes saharuís que 
passen l’estiu a la ciutat, acollits per diferents famílies d’Olot i comarca.  
 
- el dia 10 de juliol, va participar de diferents actes de l’Aplec de la Sardana. 
 
- el dia 11 de juliol va assistir a l’obertura de la jornada de la VII Setmana Catalana 
d’Educació Ambiental, organitzada per la FES.  
 
- el dia 13 de juliol, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc i va tenir 
una reunió a la Diputació de Girona. 
 
-  el dia 14 de juliol va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Balmes de la 
Universitat de Vic que va tenir lloc al Rectoral de la UVic i a la presentació del Cartell de 
Festes, obra de l’olotí Carles Cargol, que va tenir lloc a la plaça de les Monges.    
 
- el dia 15 de juliol va assistir al Ple de constitució de la Diputació de Girona, al dinar de 
celebració de la jubilació de la funcionària Mònica Casalprim, al lliurament de diplomes 
als alumnes de cursos de treball familiar que va tenir lloc al centre La Sitja de Fornells i a 
la inauguració del Festival de Caproig, a Calella de Palafrugell. 
 
- el dia 16 de juliol va assistir a l’Ofici solemne en honor a la Verge del Carme.  
 
- el dia 17 de juliol va participar de la Festa del barri del Conill.  
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- el dia 18 de juliol va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot.  
 
- el dia 22 de juliol va assistir al Ple de cartipàs de la Diputació de Girona.   
 
- el dia 25 al matí, va dinar al geriàtric de l’Hospital, per sumar-se a la celebració de la 
festivitat de Sant Jaume; a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació 
privada Hospital sant Jaume  i a continuació  es va desplaçar fins al volcà Montsacopa 
per participar del sopar de cuina volcànica amb acompanyament de jazz en directe, acte 
emmarcat dins la programació de  La cua del drac.  
 
- el dia 26 de juliol es va desplaçar a Empúries per assistir a una trobada de diferents 
alcaldes, organitzada per l’alcalde de Figueres.   
 
- i finalment ahir 27 de juliol va dinar amb el prestigiós vulcanòleg JOAN MARTÍ i altres 
membres del Parc Natural de la Garrotxa per parlar del Parc dels Volcans i del Congrés 
sobre Volcans que se celebrarà a Olot el 2012.  
 
Intervé el Sr. Alcalde.  Com a Corporació també vull expressar el condol i rebuig a les 
actituds violentes que s’han produït a Noruega.  
 
Dit això els explicaré una mica quina ha estat la meva activitat durant aquests dies. Des 
del Ple de constitució de l’Ajuntament he rebut 57 particulars i 64 entitats.  
 
― M’he entrevistat aprofitant la visita que va fer a Olot convidat pel Cercle, amb el Sr. 

Damià Calvet.  
 
― He rebut la visita a Olot del Sr. Josep M. Vila d’Abadal, visita que li he retornat jo a 

Vic, i ha servit per refermar la línia de col·laboració entre les dues ciutats. A més vaig 
tenir l’honor d’assistir al Patronat de la Fundació Balmes i de formar part com a patró 
d’aquesta Fundació. Vull manifestar l’agraïment al suport que han mostrat cap a totes 
les iniciatives, que són potenciar estudis de nivell universitari o relacionats amb la 
universitat, des del punt de vista de la Universitat de Vic.  

 
― I també pel que fa a la Universitat de Girona, fa pocs dies vaig tenir la visita del 

Director de l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona que em va anunciar que 
d’aquí uns dies tindrem una entrevista amb la Rectora de la Universitat perquè ells es 
sumaran també a aquests estudis universitaris.  

 
― Em vaig reunir amb el Sr. Recasens, Director General de Comerç, per parlar de 

diferents temes relacionats amb el comerç de la ciutat, per convidar-lo probablement 
a finals d’agost, durant la celebració de la Botiga al Carrer, i també la bona 
predisposició a totes les peticions que li vaig fer com a Alcalde en representació de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 
― I també em vaig reunir amb el Sr. Xavier Gibert, Secretari General d’Interior, per 

parlar dels temes relacionats amb la construcció de la nova caserna dels Bombers i 
de temes relacionats també amb seguretat. 

 
― Vàrem rebre a l’Ajuntament la visita del Sr. Lluís Recoder, el motiu fonamental de la 

seva visita va ser anar a l’Observatori del Paisatge per mostrar el seu suport a 
aquesta institució, que penso que ens honra que tingui la seva seu a la nostra ciutat, 
però després també va tenir una reunió tècnica amb diferents regidors i tècnics 
municipals.  
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― Fa pocs dies vaig rebre a la Sra. Marta Lacambra, Directora de l’Obra social de 
Catalunya Caixa i d’Unnim per despatxar diferents temes d’actuacions d’aquesta 
obra social, especialment relacionades amb el Club de Jubilats Sant Jordi i també de 
recolzament a l’Observatori del Paisatge. 

 
― Per últim ahir vaig estar dinant amb el Director del Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa, amb el Sr. Joan Martí i amb un antic company de Consistori, el Sr. 
Llorenç Planagumà, per impulsar el Congrés mundial de Vulcanologia que 
probablement durant l’any que ve tindrem a la nostra ciutat i que penso que és molt 
important. 

 
En aquesta línia, comunicar-los la presència a la nostra ciutat del cineasta Fernando 
Trueba, que vol gravar una pel·lícula a Olot la propera tardor, i que ens va semblar que 
com a Ajuntament havíem d’estar al seu costat i expressar-li el suport i agraïment perquè 
hagi triat la nostra ciutat com a escenari d’aquesta propera pel·lícula per part d’un director 
que ha obtingut un Òscar. 
 
Com a Corporació i com a Alcalde he intentat estar a totes –malgrat que a una no hi vaig 
poder assistir– les festes de cloenda i comiat dels alumnes d’últim curs dels diferents IES 
de la Ciutat. Vaig encapçalar la Sardana de Corpus el passat dia 26 i moltes altres 
accions i d’assistència a actes. 
 
I per últim, aquesta mateixa setmana vaig estar en una trobada de diferents alcaldes de 
les comarques gironines, en la qual representants de capitals de comarca o ciutats de 
més de 35.000 habitants ens vàrem trobar per debatre iniciatives comunes per problemes 
del dia a dia. No tant actuar com a lobby de pressió per parlar d’infraestructures perquè 
això ja s’ha estat fent repetidament i segur que es continuarà fent, sinó per parlar 
d’estratègies comunes en relació a quines mesures podem prendre des dels ajuntaments 
per ajudar a sortir de la crisi; quina ha de ser la nostra posició davant les properes 
ordenances fiscals que haurem d’aprovar i quin és el criteri que en general s’aplica a les 
diferents ciutats; o quines són les actituds que s’han de prendre davant problemes que 
ens afecten en el dia a dia, com la degradació dels centres històrics o la immigració. 
 
També dir que el nostre Cap de la Policia ens ha deixat una tarja, especialment per a tots 
els qui són regidors nous, sàpiguen que tenim –personalment i estic segur que també 
com a Corporació– plena confiança en el Sr. Ignasi López que és un gran professional, i 
per qualsevol dubte que els pugui preocupar en temes de seguretat es poden dirigir a ell, 
que els ha deixat la targeta perquè sigui ben fàcil poder-s’hi posar en contacte. Per tant 
fer públic l’agraïment a aquest oferiment que ens fa. 
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

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

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

5.A DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE COMPLIM ENT DE LA LLEI 
DE MOROSITAT, PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS ORGAN ISMES 

AUTÒNOMS 
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Vist   l'expedient administratiu  i antecedents corresponents, l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Donar compte de l’informe de compliment de la llei de morositat corresponent al 2n. 
trimestre de 2011. 
 
Intervé el Sr. Gelis. En compliment de la Llei de morositat, trimestralment hem de donar 
compte del termini de pagament de les factures de l’Ajuntament. En el segon trimestre 
d’aquest any la mitjana ha estat de 66,45 dies, ha millorat una mica respecte del primer 
trimestre que va ser de 76,19 dies.  
 
En quant als organismes autònoms, l’IME en aquest segon trimestre ha fet el pagament 
en 38,23 dies, i el primer trimestre en 63,55 dies. El Patronat Municipal d’Esports ha fet el 
pagament de les factures en 60,48 dies i el primer trimestre va ser de 65,46 dies. L’ICCO 
en el segon trimestre ha pagat a 55,02 dies i en el primer trimestre a 60,77 dies. I l’Institut 
Municipal de Promoció de la Ciutat, en el segon trimestre 65,47 dies i en el primer 
trimestre 64,65 dies.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 

5.B  DONAR COMPTE DE DIVERSES AUTORITZACIONS I ESTA T D’EXECUCIÓ DEL 
PLA D’INVERSIONS DEL SERVEI D’AIGUA  

         
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     l’Alcaldia  proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DONAR COMPTE  dels següents acords relatius a diverses autoritzacions i estat 
d’execució del Pla d’Inversions del servei d’aigua adoptats per: 
-Decret de l’Alcaldia del dia 10/06/2011 de: 

- donar compte que la inversió executada amb càrrec a la tarifa fins el moment ésa de 
604.308.08 € 

- autoritzar a “Sorea,SA” a la realització d’obres del Pla d’Inversions per tal de realitzar 
nova escomesa del dipòsit de la Zona Baixa per import de 8.461,17  €. 

 
-La Junta de Govern Local del dia 21/07/2011 de: 

 -  donar compte que la inversió executada amb càrrec a tarifa per l’explotador fins el 
moment era de  634.948.12 € . 

 - autoritzar l’execució amb càrrec a tarifa de les obres: “canonada del carrer Bastet” 
per import de 9.159.49 € i “canonada del carrer Ferradura” per import de 5.633,02€. 

 -  donar compte que amb el nou paquet d’inversions  l’import ordenat amb càrrec a 
l’origen d’obres amb càrrec a la  tarifa puja a 2.041.360,58 €  per sota del sostre 
exigible del contracte de  2.054.150,35 € . 

 
Intervé el Sr. Gelis. Simplement dir que en la Junta de Govern Local del dia 21 es van 
autoritzar dues obres: la canonada del carrer Bastet per un import de 9.159,49 euros i la 
canonada del carrer Ferradura per un import de 5.633,02 euros. En el que portem d’any 
s’hauran autoritzat i executat inversions per 634.948 euros i l’acumulat des de l’inici de la 
concessió, de 2.041.360 euros.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
6.- PERSONAL EVENTUAL.- PROPOSANT DETERMINAR EL NOM BRE, 

CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DE CÀRRECS EVENTUAL S 
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Constituïda la nova corporació resultant de les eleccions municipals de 22 de maig de 
2011, en la sessió extraordinària d’11 de juny, s’exigeix que en cas de designar-se 
personal eventual haurà de ser el ple qui en determini el nombre, característiques i 
retribucions màximes per tal que posteriorment per resolució d’alcaldia  se’n faci el 
nomenament. 
 
Vist el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, el DL 2/2003, de 28 d'abril 
i el D 136/1988, de 17 d'octubre, i l’EBEP, l’Alcalde-president  proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents acords: 

          
Primer.- Determinar que el nombre, característiques i retribucions màximes  del personal 
eventual d’aquesta corporació seran el següents: 
 
Càrrec Retribució anual bruta Dedicació   
Gerent 53.950€ Completa   
Responsable comunicació 15.519,84€     20 h/setmana    
 
Aquestes retribucions es distribuiran en catorze pagues mensuals. 
 
Segon.- Les característiques dels llocs de treball destinats al personal eventual és la 
següent: 
 
 
Gerent :  
Grup A1 
Dedicació exclusiva: 100% jornada 
Funcions: El gerent/a, sota l’autoritat de l’alcalde:  

1) Dirigir, organitzar  i impulsar els serveis de l’Administració municipal, i a aquest 
efecte li correspon: 

a) Elaborar i vetllar per l’execució del Pla de govern de la Corporació. 
b) Coordinar, analitzar i valorar el funcionament i realitzar propostes de millora 

dels diferents serveis municipals 
c) Establir mètodes de control de la gestió i d’avaluació de resultats. 
d) Elaborar propostes d’organització dels serveis municipals 
e) Assessorar a l’alcalde i als regidors de l’equip de govern en la confecció dels 

assumptes a tractar en els òrgans col·legiats municipals i assistir a les sessions 
de la Junta de Govern i del Ple, amb veu i sense vot. 

f) Coordinar i vetllar per l’execució dels acords dels diferents òrgans de govern de 
l’Ajuntament. En aquest sentit li correspon: 

i) traslladar al personal directiu i tècnic les directrius dels òrgans de govern i 
donar les instruccions pertinents. 

ii) informar els òrgans de govern sobre l’estat d’execució dels acords.  
iii) facilitar l’execució dels acords en els terminis previstos en aquests o en la 

major brevetat possible. 
iv) elaborar informes de gestió.  

 
2) Creació i coordinació de l’equip directiu de l’ajuntament: 

a) Definició d’un organigrama i de les funcions específiques que ha de tenir 
aquest equip.  

b) Implantació i  priorització de les seves tasques  
c) coordinació de les funcions directives  
 

3) Optimitzar l’elaboració i execució del pressupost anual de l’ajuntament: 
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a) Aportar informació per la definició del pressupost anual de la corporació. 
b) Elaborar propostes en relació a la confecció del pressupost adreçades a 

l’alcaldia. 
c) Informar els òrgans de govern sobre la gestió del pressupost. 
d) Informar  als òrgans de govern del seu estat d'execució. 
e) La coordinació dels estudis necessaris per conèixer l’evolució econòmica de 

l’Ajuntament i les seves perspectives, així com els problemes d’infraestructura, 
d’equipament i de funcionament, l’estat de la població i la demanda social. 

f) Participar en l’elaboració i formulació de programes anuals i plurianuals 
d’inversió en què es concretin els plans d’actuació i que constituirien el 
contingut dels capítols d’inversió dels pressupostos municipals. 

 
4) Coordinar la política de recursos humans de la Corporació i els seus organismes 

autònoms 
a) formular propostes a l’equip de govern de modificació de la plantilla i de la 

relació de llocs de treball 
b) proposar a l’alcalde o regidor/a en qui hagi delegat l’adopció de mesures 

disciplinàries 
 

5) Qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l’alcaldia. 

 
Responsable comunicació :  
Grup C1 
Dedicació parcial: 20 hores setmanals 
 Funcions: 
  Adjunt Secretaria Alcaldia 
  Informació i comunicació municipal 
  Recerca d’informació 
  Suport als regidors delegats   
  Suport als diferents grups municipals      
   
Tercer.- El règim de protecció social serà mitjançant del Règim General de la 
Seguretat Social. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. En qualsevol Corporació, en cas de designar-se 
personal eventual, haurà de ser el Ple que en determini el nombre, característiques i 
retribucions màximes; això és el que fem avui. Fem una proposta que afecta dues places, 
estem parlant d’un càrrec de gerent amb una retribució anual bruta de 53.950 euros, amb 
dedicació completa. I el segon càrrec eventual que proposem contractar, és un 
responsable de comunicació amb una retribució anual bruta de 15.519,84 euros, amb una 
dedicació de 20 hores a la setmana. Aquestes retribucions es distribuiran en 14 pagues. 
 
Pel que fa al primer càrrec, de gerent, intentaré descriure molt breument les seves 
funcions, sense allargar-me perquè en la proposta està àmpliament explicat. Aquesta 
dedicació exclusiva d’un gerent al 100% de la jornada tindrà bàsicament cinc funcions 
principals:  

- Dirigir, organitzar i impulsar els serveis de l’administració municipal, és a dir 
elaborar i vetllar per l’execució del Pla de govern, realitzar propostes de millora, 
elaborar propostes d’organització dels serveis municipals.  

- Un segon punt que és la creació i coordinació de l’equip directiu d’aquest 
ajuntament, bàsicament definir l’organigrama d’aquest Ajuntament i les funcions 
específiques dels treballadors de la Corporació.  
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- Un tercer punt és optimitzar l’elaboració i execució del pressupost anual de 
l’Ajuntament.  

- Una quarta funció és coordinar la política de recursos humans de la Corporació. 
- I per últim qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l’Alcaldia.  

 
Pel que fa al responsable de comunicació, que com he dit tindrà una dedicació parcial de 
20 hores setmanals, les seves funcions seran la d’adjunt a la secretària d’Alcaldia                         
–bàsicament cobrint el torn de tarda–, la informació i comunicació municipal, la recerca 
d’informació, suport als regidors delegats de l’equip de govern i també suport als diferents 
grups municipals. 
 
Intervé la Sra. Sala. A veure, referent al tema d’aquesta incorporació del gerent, vostès 
han apostat per un gerent que gestioni l’Ajuntament, llavors des del meu punt de vista, 
l’Ajuntament ha de funcionar –això és obvi– però el que voldria dir és que  això pot 
incrementar els sous dins de l’Ajuntament i per tant no vindrà a suposar el percentatge 
d’estalvi per reducció de sous que deien vostès en el Ple anterior. De totes formes jo els 
vull donar el meu vot de confiança i més endavant veurem si això funciona. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, els dos càrrecs que proposen, el del responsable de 
comunicació és una continuïtat d’un càrrec que ja és habitual a la casa, i per tant res a 
dir. El càrrec de gerent, segons pensem nosaltres, és conseqüència de l’organització de 
l’equip de govern, que varen presentar en el ple extraordinari anterior i amb la qual 
nosaltres ja hi vàrem mostrar la nostra posició contrària. La contractació d’un gerent és 
una conseqüència d’un canvi d’estructura important en l’equip de govern, és una 
conseqüència que les dedicacions exclusives i es redueixen pràcticament a l’absolut i 
llavors cal que algú gestioni el dia a dia de l’Ajuntament; i com que els càrrecs polítics, els 
membres electes de la Corporació que formen part de l’equip de govern tenen altres 
dedicacions, necessitem algú que ho gestioni tot plegat i per això necessitem la figura del 
gerent. Per tant com ha dit la Sra. Sala entenem que la figura del gerent és un apèndix, 
un element més de l’equip de govern, i com ha dit, aquella rebaixa en el cost de l’equip de 
govern no és res i fins i tot encara hi hem de posar un petit increment.  
 
Nosaltres pensem que una figura d’un gerent és un canvi radical a com estem 
acostumats que s’organitzi l’Ajuntament d’Olot, a com la ciutadania s’ha relacionat amb 
l’Ajuntament; una ciutadania que pel que entenem nosaltres està bastant a gust i contenta 
amb el funcionament fins ara i incorporar una figura d’aquest tipus, implica un canvi 
radical que en un Ajuntament com el d’Olot no s’acaba de justificar.  
 
Entenem que un gerent en un Consell Comarcal és perfectament factible, no només 
perquè és una figura legal sinó perquè és un ens de segon nivell;  és a dir no hi ha 
polítics escollits directament per fer de consellers comarcals sinó que són regidors o 
alcaldes que després passen a ser consellers comarcals,  per tant no es poden  dedicar 
en exclusiva al Consell Comarcal sinó que han  de compatibilitzar la seva dedicació 
primària –l’ajuntament – amb el Consell Comarcal; i així es necessita en un Consell 
Comarcal com el de la Garrotxa, la figura d’un gerent que gestioni el dia a dia. Però 
nosaltres entenem que qui ha de gestionar el dia a dia en un ajuntament com el d’Olot 
han de ser els polítics, que per a això els escull la ciutadania. Pensem que la figura del 
gerent no és un actiu, al contrari, és una figura interposada entre la ciutadania i els seus 
representants polítics, i nosaltres hi estem en contra. 
 
A part, al punt 2 de les atribucions al gerent, ens sembla molt perillós quan vostès parlen 
de la creació i coordinació d’un equip directiu; ens temem que això suposarà un 
sobrecost, esperem que no, tant de bo sigui així. Però nosaltres ens temem que això serà 
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un sobrecost i encara haurem d’incrementar més el cost que vostès van presentar com 
una reducció i resulta que al final serà un increment important. Per tant votarem en 
contra. 
 
Intervé el Sr. Font. Aquesta discussió pràcticament és una prolongació del discurs del 
cartipàs; és evident que amb la distribució que vostès varen fer l’organització, hi sortia ja 
o es preveia aquesta figura del gerent. Per tant una mica ja estava inclós en la vostra 
organització i distribució. Així doncs és la seva aposta, també continuarem com amb el 
dia del cartipàs, donant aquest vot de confiança, esperant que aquesta organització sigui 
efectiva, però també controlant que això pugui arribar a funcionar i que tampoc els costos 
puguin arribar a traspassar el que hi ha previst fins ara. D’alguna manera doncs per 
aquest vot de confiança nosaltres el que farem serà abstenir-nos; tot i que no seria la 
nostra organització, és la seva i vostès són l’equip de govern i per tant ens abstindrem 
com a vot de confiança. 
 
Intervé el Sr. Guix. Gairebé és calcat el discurs que volia fer el nostre grup del que ha fet 
ERC, és a dir, nosaltres no participem d’aquest model d’organització de l’Ajuntament, ja 
ho vàrem dir en el Ple de cartipàs. A més a més, fent els números –que ja havíem estat 
estudiant aquests dies– amb el que vostès volen pagar a aquest nou gerent, s’incrementa 
en un 2% el cost que suposava el funcionament de l’equip de govern amb l’anterior 
ajuntament. Amb la qual cosa aquell discurs que vostès estalviaven un 25% en la gestió 
del govern de la ciutat d’Olot no és veritat, perquè el cost del gerent sumat a això 
incrementa un 2% tot aquest cost que representava l’equip de govern, per tant no és el 
nostre model, no hi estem d’acord.  
 
El que passa que farem com vàrem fer en el cartipàs, donarem un vot de confiança a 
l’equip de govern, acaben d’entrar i aquest és el seu model, doncs nosaltres ens 
abstindrem. Vostès han escollit aquest model, no és el nostre i no ens agrada, a més a 
més hi ha aquest tipus de cultura de funcionament de l’Ajuntament que no està pensat 
per un gerent, la flexibilitat com deia el Sr. Gómez, d’arribar els ciutadans als regidors, en 
aquesta casa hi ha una cultura de fer les coses diferent, per tant això del gerent pot ser 
un obstacle i no ens acaba d’agradar aquest model. Vostès ens diran que hi ha ciutats on 
ja funciona, però en tot cas no és el model que ens agrada. Però donarem un vot de 
confiança a l’equip de govern i ens abstindrem.  
 
També en l’apartat del cap de premsa, vostès donen mitja dedicació, han reduït. Però cal 
dir que en la primera Junta de Govern vostès van contractar una empresa de 
comunicació per fer aquests serveis per a l’Ajuntament, per tant aquesta mitja dedicació 
quedaria una mica camuflada amb aquesta contractació que varen fer en la primera Junta 
de Govern.   
 
Intervé el Sr. Berga. En tot cas només uns petits aclariments: nosaltres sí que pensem 
que amb aquest nou model organitzatiu de l’Ajuntament d’Olot, l’Ajuntament serà més 
eficient i realment més auster. Per molt que s’intenti barrejar les retribucions, els càrrecs 
electes amb el personal, pensem que això no es pot fer, no és just; més si tenim en 
compte que si anem quatre anys enrere, quan estàvem aprovant els càrrecs eventuals de 
l’anterior govern, eren quatre amb dedicació exclusiva i en aquest moment n’estem 
proposant un i mig. En tot cas nosaltres ens vàrem presentar en aquestes eleccions dient 
que el nostre model seria gerencial –així ho vàrem dir des del primer dia– la majoria dels 
ciutadans ens ha donat la seva confiança i tampoc seria normal que en aquest moment 
no continuéssim amb allò que vàrem explicar que seria la nostra forma d’organització 
municipal.  
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Sí que he de dir que no són unes poques ciutats les que estan apostant per aquest model 
gerencial que es considera més eficient i modern. No són poques, en aquest mandat que 
comencem, hi ha ciutats com: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, és a dir les quatre 
capitals, però també altres com L’Hospitalet, Sant Cugat, Manresa, Figueres, Sant Feliu 
de Llobregat, Tortosa, Olesa, Torruella... n’hi ha un munt, és el model cap on s’està 
tendint; aquelles ciutats que han començat organitzant-se amb un model gerencial no 
l’han abandonat.  
 
És a dir, és un model que funciona, alguna cosa deu tenir de bo i aquí a Olot no inventem 
res, el model gerencial nosaltres creiem que és el millor model organitzatiu possible per a 
la ciutat, i esperem que això s’acabarà traduint –els fets ho acabaran demostrant en el 
temps– en una mesura d’austeritat important per aquest ajuntament. Ho vàrem dir en el 
Ple de cartipàs: haver mantingut un model basat en les dedicacions exclusives com a 
model organitzatiu que en aquest moment teníem a Olot, era en aquests moments 
inassumible per a aquesta Corporació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només per tancar el debat, sí que els voldria llegir un text que es 
va pronunciar fa pocs dies en una altre ajuntament, i que era una cita exacta pronunciada 
l’any 1982: “Els regidors han de ser regidors, no professionals ni tècnics. Des d’aquí i des 
d’ara us repto a viure intensament la vida del carrer, en contacte amb les associacions, 
entitats i sectors econòmics afectats per la vostra actuació. Igualment us demano que us 
feu cabal, complet i continuat, de les condicions de treball i de les aspiracions dels 
vostres funcionaris; deixeu la vida de despatx tancat, per cercar el contacte vivificant amb 
el poble que us ha elegit i amb els treballadors de la casa. Sigueu presents en els llocs 
d’acció de treball, en les obres i serveis, en els conflictes, en els barris, en els mitjans de 
comunicació; en un mot: en la vida quotidiana. Deixeu la tècnica per als tècnics, porteu en 
canvi la representació de Barcelona allà on calgui”. Aquest text el va pronunciar un gran 
Alcalde de Barcelona i després President de la Generalitat, el Molt Hble. Sr. Pasqual 
Maragall. Nosaltres donarem ple suport a això.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (CiU, PP), 2 vots en contra 
(ERC) i 8 abstencions (6 PSC, 2 PxC). 

 
7.- NOMENAMENT.- PROPOSANT NOMENAR CÀRRECS A DIVERS OS 

ORGANISMES 
 

L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a RÀDIO OLOT  a l’Alcalde: 

Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
 

Segon.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a OLOT TELEVISIÓ  a l’Alcalde: 
Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

 
Intervé el Sr. Berga. Aquests són dos nomenaments que d’alguna manera ja venen 
obligats pels propis estatuts dels organismes on nomenem ara els representants. Tant en 
el cas de Ràdio Olot com d’Olot Televisió nomenem representant a l’Alcalde. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per aclarir la nostra posició, en el Ple anterior quan es va 
votar el punt de presència en entitats i organismes el nostre grup es va abstenir, entenem 
que aquests dos són un afegit al punt que hi havia, per tant mantindrem la nostra posició 
encara que no tinguem cap inconvenient en aquests dos nomenaments. 
 



 

 

 

 

 12 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP)  i 6 abstencions (PSC). 

 
8.- RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA DE NO CONCÓRRER A L’AMPLIACIÓ DE 

CAPITAL D’OLOT TELEVISIÓ  
          

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al 
Ple l’adopció del següent acord: 
 
Ratificar el Decret d’Alcaldia dictat en data 22 de juliol de 2011, que disposa que atès 
l’acord de la Junta General Universal i Extraordinària d’Olot Televisió del dia 28 de juny 
fer una ampliació de capital per import de 210.018,00 €, i vistos els antecedents existents 
a l’expedient i considerada l’oportunitat econòmica i financera de l’ampliació; no concòrrer 
a l’ampliació de capital d’Olot Televisió SL. 
 
Intervé el Sr. Berga. Senzillament és ratificar un Decret d’Alcaldia, Olot Televisió ha anat 
a una segona ampliació de capital i aquest Ajuntament no hi concorre, així es va 
posicionar a través d’un Decret que havíem de ratificar avui. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo només volia dir que si vostès han cregut oportú –arribada aquesta 
situació– de no concórrer a l’ampliació, doncs jo hi estic d’acord. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement dir que hi estem d’acord, i recordar o afegir-nos a la 
petició que va fer el Sr. Berga en la Junta de Portaveus, d’intentar recollir aquella 
freqüència que tenim per a la ciutat d’Olot, que quedi per a la ciutat, que s’estudiï. 
 
Intervé el Sr. Berga. Sí, és un tema que ja l’estem treballant, la idea d’aquesta Corporació 
en principi és mantenir aquesta llicència, probablement ho haurem d’acabar fent donant 
aquelles poques accions que estan en mans de l’Ajuntament encara al Consell Comarcal, 
tal com es va fer en el primer grup; però és un tema del qual jurídicament volem estar-ne 
segurs. La voluntat és poder mantenir aquesta llicència perquè en el futur pugui ser 
utilitzada en el cas que convingui. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
9.- CONTRACTACIÓ.- PROPOSANT RATIFICAR ELS COMPONEN TS DE LA MESA 

DE CONTRACTACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DEIXALLES I N ETEJA VIÀRIA  
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 22 de juny de 2011 relatiu a deixar sense efectes la 
suspensió i procedir a la continuació del procés de licitació de la recollida de deixalles i 
neteja viària  i nomenament de la  Mesa de Contractació.  
 
Intervé el Sr. Gelis. El passat 22 de juny es va fer un Decret d’Alcaldia per al 
nomenament de la Mesa de contractació per donar continuïtat a la licitació de la recollida 
de deixalles i això convé que quedi ratificat pel Ple; és per això que ho portem a 
ratificació, recordant que la Mesa està composada pel Sr. Alcalde, la Sra. Anna Linares, 
el Sr. Josep Ferrés, el Sr. Antoni Bach i jo mateix, Josep Gelis. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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10.- CONTRACTACIÓ.- PROPOSANT L’ADJUDICACIÓ DEL CON TRACTE PER A LA 
RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest punt ha sofert un canvi degut a esdeveniments posteriors a 
la reunió de la Junta de Portaveus, per tant jo els demanaria de canviar aquest punt de 
l’ordre del dia per un altre: és a dir deixaríem sobre la taula el punt núm. 10, i entraria per 
urgència un punt en el qual interrompem el procés d’adjudicació de la plica de recollida 
d’escombraries.  
 
El primer que hauríem de fer és votar si estan d’acord a admetre aquest punt com a 
urgència, i si estan d’acord a tractar-lo en aquest moment del Ple o si volen tractar-lo al 
final; la meva proposta és que com que va lligat amb el punt núm. 10, que ho fem en 
aquest moment. Estan d’acord amb el caràcter d’urgència i amb què ho tractem en 
aquest moment? 
 
Sotmesa a votació la urgència de la proposta i que es debati en aquest moment, s’aprova 
per unanimitat. 
 

URGÈNCIA. CONTRACTACIÓ. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT D ’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA 

 
L’Ajuntament Ple  en sessió celebrada el dia 24 de març de 2011 va acordar aprovar el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules de prescripcions 
tècniques que regiran la gestió dels serveis  públics municipals de recollida de deixalles i 
neteja viària, així com la convacatòria de licitació. 
 
El termini de presentació de pliques va finalitzar el dia 9 de maig de 2011 i van presentar 
ofertes les empreses : “Valoriza Serveis Medioambientals,SA”, “Cespa, SA”, “Fomento de 
Construcciones y  Contratas,SA” i  “Urbaser, SA –IGFA, SA”, les quals han estat totes 
acceptades.  
 
La Mesa de Contractació en dates 28 de juny 1 i 21 de juliol respectivament va procedir a 
l’obertura dels sobres núm.1, 2 i 3 . En data 21 de juliol, tal com preveu l’article 30 del 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la L 30/2007, 
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic es va donar a conèixer, prèviament a 
l’oberta de les proposicions econòmiques, el resultat de la valoració de l’oferta tècnica, 
que conté els aspectes a valorar a través de judici de valor. 
 
En data 27 de juliol de 2011, l’empresa Fomento de Construcciones y  Contratas,SA ha 
presentat un escrit d’al·legacions a la valoració de les proposicions tècniques i ha 
sol·licitat la suspensió del procediment. 
 
Considerant que l’article 313 de la L 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector 
públic preveu la possibilitat que abans d’interposar el recurs especial en matèria de 
contractació els interessats puguin sol·licitar l’adopció de mesures cautelars. 
 
Considerant que la petició es fonamenta en haver observat deficiències en les 
valoracions efectuades. 
 
Considerant el que preveu el plec de clàusules administratives particulars, el president 
de la Comissió Informativa del Ple General de l’Aju ntament  , proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següents acords. 
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Primer.-  Acceptar la petició formulada per Fomento de Construcciones y  Contratas, SA i 
suspendre la tramitació del procediment d’adjudicació del contracte de recollida 
d’escombraries i neteja viària, fins a la resolució de les al·legacions i la convocatòria del 
ple municipal corresponent. 
 
Segon.- Comunicar a Fomento de Construcciones y  Contratas,SA, que disposa de 15 
dies hàbils a comptar de l’endemà d’aquell en què tingué coneixement de l’acte que es 
recorre, per comunicar la interposició del recurs especial en matèria de contractació i per 
interposar-lo. 
 
En el cas que no es presentés el recurs ens els terminis establerts, l’adopció d’aquestes 
mesures provisionals de suspensió del procediment quedarà sense efectes, podent 
continuar la tramitació de l’expedient. 
 
Tercer.- Interposat el recurs s’haurà de notificar a la resta d’interessats en el termini de 
cinc dies hàbils següents a la presentació del mateix, els quals tindran cinc dies hàbils 
més per presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
 
Quart.- Contra aquest acord no s’hi pot interposar cap mena de recurs. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, doncs passo la paraula a la Sra. Secretària perquè ens expliqui 
la situació actual d’aquesta contractació. 
 
Intervé la Secretària. Com vostès saben, el Ple d’aquesta Corporació va acordar aportar 
la licitació del contracte de la recollida de deixalles i neteja viària. En el procés 
d’adjudicació i d’obertura de les proposicions, en el moment que la Mesa va donar a 
conèixer les valoracions de l’oferta tècnica, una de les empreses –Fomento de 
Construcciones y Contratas– ens ha presentat una al·legació. Aquest és un tràmit que 
preveu la Llei de Contractes com a mesura cautelar. També ens demana la suspensió del 
procediment,  un tràmit que la Llei de Contractes preveu com a mesura provisional. A 
continuació el que els correspon fer és presentar un recurs especial en matèria de 
contractació, al·legant tot allò que considerin oportú i en cas que no el presentin, doncs, 
quedaria aixecada aquesta suspensió provisional i es podria continuar el procediment.  
 
Amb això, aquest recurs és especial, el que puguin presentar, i es trasllada també a la 
resta de licitadors i així queda coberta tota la defensa que ells poden presentar en tota la 
contractació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
11.- PRESSUPOST.- PROPOSANT APROVAR UNA MODIFICACIÓ  DE CRÈDITS DEL 

PRESSUPOST 
 
Vist   l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions 
de fons: 

 
APLICACIONS DE FONS:  
  
Retribucions personal eventual 35.500,00 
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Altres indemnitzacions òrgans de govern 51.500,00 
Estudis i treballs tècnics 35.620,00 
Serveis externs (suport urbanístic) 15.000,00 
Govern local 2.000,00 
Promoció i recepcions 8.000,00 
Trasllat mòduls estadi atletisme 7.500,00 
Transferències grups municipals 6.425,00 
Transferències alcaldia 4.000,00 
IMPC 21.200,00 
ICCO 12.000,00 
Vies públiques – ciutat dels detalls 120.000,00 
Casals, entitats i altres aportacions 6.000,00 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 324.745,00 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Sobrant préstec inversions liquidació 2010 64.428,54 
Romanent líquid tresoreria 2010 142.816,46 
Retribucions bàsiques òrgans govern 100.000,00 
Assegurances socials 17.500,00 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 324.745,00 

 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, 
cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà 
definitivament aprovada. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Proposem una modificació de crèdits per un import total de 324.745 
euros, que té l’origen d’aquests fons en sobrants de préstecs i romanents líquids de 
tresoreria de l’any 2010, i de retribucions i assegurances socials. L’aplicació d’aquests 
fons aniria destinada bàsicament a retribucions i indemnitzacions del personal i òrgans de 
govern, estudis, conservació de vies públiques i alguna actuació en vies públiques i a la 
ciutat dels detalls, i també als organismes autònoms i algunes partides d’Alcaldia que 
havien quedat pràcticament exhaurides en el primer semestre d’aquest any.  
 
Intervé la Sra. Sala. Sr. Alcalde, jo només li volia demanar sobre la partida de retribucions 
personal eventual, si em pogués explicar aquest tema? 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, nosaltres tenim més dubtes, no tant en aquestes retribucions i 
indemnitzacions en els òrgans de govern, que això ja se’ns va aclarir, sinó en una sèrie 
de punts que no ens acaben de quedar clars. Hem vist el desglossat d’on s’aplica 
aquesta partida que resumim amb el concepte Impc i estem perfectament d’acord amb 
els cinc punts que s’hi detallen; la partida d’Alcaldia també la considerem correcta, 
sumant els 2.000 euros de govern local, els 8.000 de promocions i recepcions i els 4.000 
de transferències, anem a 14.000 euros; tenim en compte que estava pressupostat en 
33.000 euros l’Alcaldia i que en cinc mesos s’ha buidat el calaix, entenem que és lògic 
que en aquests mesos que queden s’apliqui una proporció més o menys d’aquest tipus. 
 
Després hi ha algun concepte concret, com el trasllat de mòduls de l’Estadi d’atletisme, 
però ni en la partida de l’ICCO de l’Institut de Cultura, sobretot en aquest paquet de la 
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ciutat dels detalls, que són detalls importants, 120.000 euros dóna per molt. Posar en un 
calaix 120.000 euros sense saber ben bé a què els dedicarem, ens sembla que és 
excessiu tenint en compte que som al mes de juliol; ens queden cinc mesos, un dels 
quals és agost, que és un mes hàbil relativament, i entenem que és una partida massa 
important.  
 
Després encara ens queden més dubtes, en aquest concepte també ampli que és el 
d’Estudis i treballs tècnics, que els demanaríem que ens ho desglossin si us plau, en 
aquesta partida hi ha 35.000 euros, que per ser un concepte una mica vague, queda amb 
una dotació prou important.  
 
Bé, ens genera molts dubtes aquest desglossat, tenint en compte a més a  més que 
apliquem 142.000 euros del romanent líquid de tresoreria de l’any passat, que potser en 
propers pressupostos necessitarem.   
 
Intervé el Sr. Font. Bé, en general, sense entrar en detall, no hi veiem cap motiu per 
oposar-nos-hi. Sí que hi ha alguns punts que també han comentat els meus companys, 
que ja respondran. En general dir que és un procediment que al llarg de l’any segurament 
es donarà altres vegades, i que si no s’exhaureix la partida de ciutat dels detalls s’haurà 
de posar a algun altre lloc. En principi hi votarem a favor, pensant que bàsicament és un 
procediment. 
 
Intervé el Sr. Guix. Gràcies, cedeixo la paraula al Sr. Jaume Mir. 
 
Intervé el Sr. Mir. Sí, la modificació de crèdits entenem que és una eina que l’Ajuntament 
té per fer front a modificacions que hi hagi, significatives del pressupost, com ha estat el 
cas en aquest moment, suposo que això respon bàsicament a canvis de partides 
derivades del canvi de model de gestió; perquè hi ha el traspàs de partides de 
retribucions a sobrants de retribucions bàsiques d’òrgans de govern, i per tant, en tot cas 
aquest canvi de model entenem que provoqui una modificació de crèdit en aquest sentit.  
 
I una gran part d’aquesta modificació també és per fer front a un dels punts que tenien en 
el programa, que és el tema de la ciutat dels detalls, que com bé comentaven hi ha una 
partida important de 120.000 euros. En aquest sentit sí que entenem aquesta modificació, 
la nostra posició serà l’abstenció, però sí que voldria fer un parell de reflexions a l’entorn 
d’aquestes dades. 
 

- Primer: pel que fa a l’origen de fons, celebrar que hi hagi un romanent líquid 
important de 142.000 euros, ho dic perquè en campanya electoral semblava que 
les arques municipals estaven molt malament, i veig que hi ha líquid per fer front a 
modificacions de crèdit. I com comentava abans, les dates de pagament són 
realment raonables,  per tant volia constatar que les arques municipals no estan 
tan malament com en alguns moments havien manifestat des del grup de CiU, en 
època de campanya electoral. Entenem que per campanya de vegades es diuen 
moltes coses que després cal puntualitzar en  el moment d’anar-les tractant 
puntualment. 

 
- L’altra reflexió era a l’entorn de la ciutat dels detalls, entenem que és un punt 

programàtic i per tant no hi veiem cap inconvenient en què puguin aplicar una 
partida, però sí que aquesta partida ens genera molts dubtes en el sentit que no 
veiem massa clar què hi ha. Aquests dies, entre moltes coses, s’havia comentat 
que potser era per fer alguna actuació al passeig de Barcelona; aquest és un 
passeig emblemàtic de la ciutat i per tant si s’hi ha de fer alguna actuació 
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important ens agradaria conèixer-la, hi hauria d’haver suposo algun projecte per 
tirar-lo endavant i en tot cas voldríem fer-ne el seguiment i veure com es concreta. 
Si és per pintar un pas de vianants entenem que no hi ha d’haver cap problema, 
però si dintre d’aquests 120.000 euros hi ha pensada alguna actuació important 
per a la ciutat en aquesta línia, ens agradaria conèixer-la.  

 
Davant la poca concreció de tot això i amb l’argument que evidentment és una eina que 
l’equip de govern pot utilitzar perfectament, nosaltres en aquest punt ens abstindrem en la 
votació.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Sra. Sala, les retribucions de personal eventual fan referència al punt 
núm. 6 que hem aprovat, al pagament del gerent i de la persona de comunicació, de 
premsa. No sé si amb això li deixo aclarit. 
 
Respon la Sra. Sala. Sí, jo només ho deia perquè en moments de crisi no em semblava 
bé que s’hagués de contractar més personal i paguéssim més nòmines. 
 
Respon el Sr. Gelis. No, no, és el gerent i la persona que està mitja jornada a premsa. 
 
Respon la Sra. Sala. Molt bé, doncs queda aclarit. 
 
Continua el Sr. Gelis. Responent al Sr. Gómez, en les diferents partides en els quals ens 
ha demanat aclariment: 
 

― Pel que fa a l’ICCO, dels 12.000 euros que aquí indiquem, 7.500 euros són per la 
Mostra de Pessebres i 4.500 són per la substitució de la Directora del Casal dels 
Volcans que està de baixa. 

 
― Referent a vies públiques i ciutat dels detalls –que amb això també puc contestar 

al Sr. Mir– efectivament hi ha pensada una partida important del voltant de 90.000 
euros, que és un projecte ja antic del passeig de Barcelona, que es tracta 
d’anivellar el passeig de Barcelona i posar-hi llum en una de les bandes. En 
aquest moment està en estudi, ho estan estudiant des d’Infraestructures, en 
aquest moment no està suficientment clar si el llum s’hi posarà o no, però en 
principi està previst posar-l’hi i és aquesta modificació de crèdit de què estem 
parlant aquí.  

 
― Referent a estudis i treballs tècnics, que demanava el Sr. Gómez, en aquesta 

partida hi està inclós el contracte d’Undatia del qual parlàvem abans, i hi està 
inclós també un pla de govern que pensem portar a aprovació en un proper Ple i 
en el qual vostès també hi estaran convidats a participar-hi. 

 
Sí que falta algun aclariment per al Sr. Mir respecte al que dèiem en campanya: nosaltres 
en campanya sempre havíem parlat bàsicament de l’endeutament, mai havíem parlat que 
les arques municipals fossin buides, en cap cas. I certament, les arques municipals no 
estan buides. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, només, em sembla que és l’únic que falta per repassar perquè 
me l’he deixat abans. Entenem que el suport urbanístic, els serveis externs, és mantenir 
la figura que hi ha? Només un petit aclariment a nivell contractual, que no s’entengui que 
estem contractant sis mesos, i després sis mesos i que faci un any i que tinguem un 
problema derivat d’aquest tipus, és només un aclariment de tipus tècnic. 
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Respon el Sr. Gelis. No, és simplement per acabar treballs ja començats del govern 
anterior, eren projectes que havia portat aquesta persona i és per anar acabant aquests 
treballs i poder tancar tot aquest tema. 
 
Intervé el Sr. Guix. Referent al Sr. Gelis, potser haurem de buscar a l’hemeroteca, però sí 
que s’havia dit que a les arques municipals hi havia algun problema, alguna teranyina. En 
tot cas també ens agradaria això que deia el Sr. Jaume Mir, que si vostès fan una 
modificació de crèdit per fer una obra concreta, saber-ne la quantitat, el cost i per tant 
tenir el projecte, em sembla que seria indicat abans de fer la modificació tenir el projecte 
per saber la valoració i com es pot desenvolupar aquesta obra. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La idea és només fer aquesta modificació de crèdits i per això hem 
inclós tots aquells conceptes que d’alguna manera havien de tenir una dotació 
econòmica: 
 

- El projecte d’arreglar el passeig de Barcelona ni tan sols és un projecte nostre, però 
sí que pensem que és necessari i sí que d’alguna manera ha de tenir una valoració 
econòmica, el que fem és que hi hagi dotació perquè al final el puguem portar a 
terme.  

 
- La ciutat dels detalls ha estat un dels nostres punts programàtics més importants i 

pensem que hi ha moltes actuacions que s’han de fer per mantenir la ciutat i ens 
sembla que hi ha d’haver una partida específica des d’on puguem treure els diners i 
puguem aplicar totes aquelles mesures que són petites, que no estan ara detallades 
però que molts ciutadans ens fan arribar, d’aquí que hi hagi aquesta partida.  

 
- La partida dels sous del personal de confiança ve compensat per una altra partida 

d’on traiem sous de personal fix; és una partida que es compensa, no són partides 
que creem una cosa nova, sinó que pràcticament és el mateix.  

 
- Sobre l’estat de comptes de l’Ajuntament, tornar a repetir el que vàrem dir una i deu 

vegades i es pot anar a l’hemeroteca: l’Ajuntament d’Olot té un endeutament molt 
important: 28 milions d’euros, això genera una càrrega financera molt important. I  
que d’alguna manera entre la situació econòmica global i aquesta càrrega 
financera, això genera una limitació de les decisions que es poden prendre; aquesta 
ha estat la nostra afirmació. L’afirmació que no hi havia problemes de tresoreria jo 
crec que la vaig fer més d’una vegada, una vegada segur, en un debat amb vostè, 
Sr. Guix. Una cosa és la tresoreria, l’altra és l’endeutament i l’altra la gestió 
econòmica de l’Ajuntament. Amb la modificació de crèdit l’única cosa que fem és 
traspassar partides d’un lloc a un altre, sense més voluntat que poder tirar endavant 
el nostre programa de govern. 

 
- El que sí és important és el que hem aprovat al principi: quan paguem les factures, 

això sí que té una importància. Però també continuem mantenint que la ciutat d’Olot 
és una ciutat endeutada i que a això hi haurem de fer front. 

 
Intervé el Sr. Mir. Entenem que aquest projecte del passeig de Barcelona, quan es vagi 
concretant, el podrem veure, hi podrem donar la nostra opinió, l’aprovarem, etc. no? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Evidentment, no serà una cosa que farem d’amagat. D’alguna 
manera ve perquè hi ha hagut deficiències que ja s’havien detectat en el mandat anterior i 
que ja havia començat a caminar i ens sembla que és un projecte que probablement 
necessitarem executar durant aquest any i per tant hi ha d’haver una dotació econòmica, 
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perquè si no, tindrem el projecte però no el podríem executar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 1 PP), 2 
vots en contra (ERC) i 6 abstencions (PSC). 

 
12.- FESTES LOCALS.- PROPOSANT DETERMINAR ELS DIES DE FESTA LOCAL 

PER A L’ANY 2012  
 

Vista la petició de la Conselleria d’Empresa i Ocupació relativa a l’assignació de les 
Festes Locals per a l’any 2012, consultats els agents socials que figuren en el present 
expedient, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
ASSIGNAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2012 pels dies: 
 

• DISSABTE 8 DE SETEMBRE DE 2012,  festivitat de la Mare de Déu del Tura, 
patrona de la ciutat. 

 
• DILLUNS 10 DE SETEMBRE DE 2012 .  

 
Intervé la Sra. Roca. Com a equip de govern hem fet les propostes per determinar els 
dies de festa local de l’any vinent, de l’any 2012. Una de les propostes és que sigui festa 
local els dies 8 i 10 de setembre, i l’altra proposta era que fos festa local el 8 de setembre 
i el 18 d’octubre. La nostra proposta s’ha fet arribar a les diferents entitats, associacions, 
sindicats, organismes empresarials, penyes i partits polítics, perquè participessin 
d’aquesta proposta. Els resultats han estat que la majoria han votat perquè siguin festa 
local els dies 8 i 10 de setembre i nosaltres hi estem d’acord. 
 
Intervé la Sra. Sala. Sr. Alcalde, jo voldria comentar que m’agradaria saber si es va 
consultar amb penyes i entitats, perquè suposo que això és una cosa una mica complexa, 
perquè pel turisme sí que aniria bé que el dia 18 d’octubre hagués estat festa; però pels 
empresaris suposo que no. Per això més o menys m’agradaria saber per on es va 
decantar, o si per altres anys es pot mirar que el dia 18 d’octubre es pogués fer festa. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, una mica en aquesta línia, entenem que per als dos dies de 
festa local sobretot s’ha de mirar de consultar i si la tendència majoritària en els últims 
decennis és que hi hagi dos dies de festa per les Festes del Tura, a no ser que hi hagi 
alguna circumstància; hauríem d’estar molt segurs de fer el pas per canviar aquests dies. 
En tot cas, com deia la Sra. Sala, sempre a partir de la consulta al conjunt de la 
ciutadania.  
 
Intervé el Sr. Font. Només dir que si s’ha consultat a totes les entitats, que són les que 
tenen més part a dir-hi, i si ha guanyat la consulta els dies 8 i 10 de setembre, trobem 
lògic que si una majoria social vol això ho hem de recolzar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per aclariments, aquest any es dóna una circumstància que 
és especial: el dia 8, dia de la Mare de Déu que ha de ser festiu, molta gent ja té festa 
perquè és dissabte, però el dia 8 està clar que ha de ser festiu. El dia 10, que el 
declararem festiu, molts olotins i olotines hauran de treballar: hi haurà mercat, 
probablement obrirà el comerç, i a més molta gent ja hauria fet igualment festa perquè la 
majoria d’empreses haurien fet pont.  
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Per això ens semblava que era una bona proposta  intentar aquesta idea que venim 
defensant repetidament i que ens agradaria, que el dia 18 d’octubre, dia de Sant Lluc, fos 
una festa ciutadana. Però això no té recolzament en aquests moments, a nivell de 
ciutadania, potser perquè els que més es manifesten són les penyes i des d’altres 
estaments no hi ha tant de posicionament en aquest sentit.  
 
El que sí que no volem fer de cap de les maneres és prendre una posició en contra de la 
majoria de la gent a qui hem consultat. Hi ha una majoria aplastant de les entitats 
consultades a favor dels dies 8 i 10 de setembre, entenem que hi haurà gent que estarà 
contenta i gent que no ho estarà tant perquè encara que hàgim declarat festa local el dia 
10, hauran de treballar i que el dia 8 ja molta gent tenia festa. Però davant el resultat que 
ens han contestat –entitats, associacions, associacions empresarials i sindicats– decidim 
portar a Ple, i espero que amb el seu recolzament, que les festes locals per a l’any 2012 
siguin el dissabte dia 8 i el dilluns dia 10 de setembre. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

13.- PLA ESPECIAL DE L’HOSPITAL.- PROPOSANT LA REVI SIÓ D’ACTE DE 
L’APROVACIÓ DEFINITIVA  

 
L’Ajuntament d’Olot en la sessió plenària ordinària de data 28 d’octubre de 2010 va 
aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Especial 9 Hospital comarcal que es 
va publicar al Butlletí oficial de la província, núm. 233 de data 7 de desembre de 2011. 

En data 17 de gener de 2011 es va trametre l’expedient i el projecte a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes d’allò que preveu l’article 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

Posteriorment la Comissió Territorial d’urbanisme ha comunicat a l’Ajuntament que 
l’aprovació de la modificació puntual del Pla Especial 9 Hospital comarcal és nul·la de ple 
dret ja que l’ajuntament d’Olot no és l’administració competent per prendre aquest acord, 
sinó que ho és la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme. 

Considerant el que disposen  allò que disposen els articles 67.1 e), 80, 81 96 del Dl 
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, segons els qual 
la competència per a l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Especial 9 
Hospital comarcal, per raó de la matèria, es de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 

Atesa la documentació existent a l’expedient i vist l’informe de secretaria de data 31 de 
gener de 2011 en el qual s’indica que l’Ajuntament ha d’acordar la revisió d’ofici i declarar 
la nul·litat de ple dret de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Especial 9 Hospital comarcal  
per ser adoptat per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria, tal com 
disposen els articles 62.1 b) i  102 de la L 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Considerant que l’article 66 de la L 30/1992, de 26 de novembre, preveu la conservació 
d’actes i tràmits el contingut dels quals s’hagués mantingut igual si no s’hagués comès la 
infracció,  la declaració de nul·litat no afecta els actes d’aprovació inicial i d’exposició 
pública de l’expedient. 

Atès que es tracta d’una proposta promoguda per l’ajuntament d’Olot i de contingut i 
execució també públics en la qual no hi ha tercers perjudicats  per la nul·litat de l’acord 
del plenari, no es preveu indemnitzacions en atenció al compliment del que disposen els 
articles 102.4 i 139 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, President de la 
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Comissió Informativa del Ple General de l'Ajuntamen t. proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Ratificar el Decret de data 2 de febrer de 2011 pel qual s’incoa expedient de 
revisió  d’ofici de l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla Especial 9 
Hospital a fi de, si s’escau, declarar-ne la nul·litat. 
 
SEGON.- Declarar nul de ple dret l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió 
de data 28 d’octubre de 2010 pel qual aprova definitivament la modificació puntual del Pla 
Especial 9 Hospital comarcal. 
 
TERCER.- Retrotreure la tramitació del procediment a la finalització del tràmit 
d’informació pública de l’acord de  l’aprovació inicial i prosseguir la seva tramitació a partir 
d’aquest moment procedimental acordant la seva aprovació provisional.  
 
QUART.- Aprovar Provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial de l’Hospital, 
redactada pels serveis tècnics municipals en data maig de 2010, d’acord amb l’informe 
emès per la lletrada d’urbanisme en data 11 d’agost de 2010 i que s’adjunta a l’expedient. 
 
CINQUÈ.- Trametre l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent 
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació 
definitiva, si procedeix. 
 
SISÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
SETÈ.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

Intervé el Sr. Zarza. Bé, l’Ajuntament d’Olot en la sessió plenària ordinària de data 28 
d’octubre de 2010, va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Especial de 
l’Hospital Comarcal. Aquesta modificació puntual del Pla Especial es va fer al Ple, el que 
passa és que la Comissió Territorial d’Urbanisme ens va comunicar que l’administració 
competent no era el Ple sinó la Comissió Territorial d’Urbanisme i per tant lara hem de fer 
les modificacions que portem a aprovació, per poder tornar a canviar i iniciar una part del 
procés.  
 
A continuació el Sr. Zarza passa a llegir els punts primer a cinquè, de la proposta.  
 
Continua el Sr. Zarza. Per tant el resum seria això: vàrem aprovar una modificació 
definitiva que no tocava al Ple de l’Ajuntament sinó a la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
per tant hem de retrotreure, anul·lar, tota la part que vàrem aprovar aquí i tornar a 
començar el procés perquè finalment la Comissió Territorial d’Urbanisme aprovi la 
modificació puntual del Pla especial. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

14.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR DE MILLORA  URBANA – CAN 
VERA.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT (MPOUM-29) UPL 1-14/11 

 
Vista la modificació puntual del POUM al sector de Millora Urbana Can Vera, redactada 
pels serveis tècnics municipals l’objecte de la qual és la reordenació de l’espai que 
ocupen les instal·lacions de Can Vera nascuda del cessament de l’activitat industrial. Per 
tant es fa necessari analitzar per una banda els motius que porten als propietaris de les 
instal·lacions industrials existents a procurar un canvi d’ús, i per una altra banda valorar 
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els motius que tindria l’administració local, centrats en els beneficis col·lectius que 
resultarien, per procedir a la reordenació d’aquesta illa. 
 
Vist l’informe emès per la lletrada d’Urbanisme en data 22 de juliol de 2011 que s’adjunta 
a l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació Puntual del 
POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del 
POUM al sector de Millora Urbana Can Vera. 
  
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2011 i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen 
la formació.  
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme i l’art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  la Modificació Puntual del POUM al sector de 
Millora Urbana Can Vera, del terme municipal d’Olot, redactada pels serveis tècnics 
municipals, d’acord amb l’informe favorable emès per la lletrada d’Urbanisme en data 22 
de juliol de 2011 i la secretària de l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2011 i que 
s’adjunten a l’expedient. 
 
SEGON.- ACORDAR , d’acord amb l’establert a l’article 73, ss i cc del decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i article 102, ss 
i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme,  la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com acordar la suspensió de 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els 
àmbits del municipi identificats gràficament en el plànol que s’adjunta fins que sigui ferm 
en via administrativa l'acord d'aprovació definitiva de la present modificació puntual.  
 
TERCER.- SOTMETRE’L  a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
QUART.- SOL·LICITAR , simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, a saber, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, en aquest punt es porta l’aprovació inicial de la millora urbana del 
sector de can Vera. És una millora urbana que ja ve de fa temps, ja es va fer un concurs 
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d’idees a l’Ajuntament d’Olot, es va posar en estudi i finalment, a partir dels nous 
propietaris que volen desenvolupar tota aquesta zona, pensem que és una bona zona de 
millora urbana perquè connecta els vials de l’avinguda Bisaroques amb el pont nou de 
l’avinguda Onze de Setembre. Per això proposem al Ple aprovar la modificació puntual 
del POUM, al sector de Millora Urbana Can Vera, redactada pels serveis tècnics 
municipals, d’acord amb l’informe favorable emès per la lletrada d’Urbanisme en data 22 
de juliol de 2011 i la Secretària de l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2011. 
 
Intervé el Sr. Guix. Entenem que és una bona acció per a la ciutat i ens felicitem que hi 
hagi una promoció en aquests moments que vulgui tirar endavant aquest projecte. En tot 
cas sí que després en el projecte de reparcel·lació ens agradaria veure-ho o estudiar-ho 
en detall perquè és un sector de la ciutat molt important i interessant que pensem que 
hem de fer-ho amb molta cura. Però en principi el document és molt favorable, hi estem 
d’acord. 

 
Intervé el Sr. Zarza. Informar que és una aprovació inicial, per tant ara hi ha tot el procés 
d’exposició pública, al·legacions, haurà d’anar a Urbanisme, s’hauran de demanar tots els 
certificats dels diferents organismes competents i per tant tindrem un procés una mica 
llarg de tramitació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

15.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AMPLIACIÓ ILLA HO SPITALÀRIA –  
SECTOR SUND.- PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT (MP OUM-22) UPL1-

25/10 
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 24 de març de 2011 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual del POUM ampliació Illa Hospitalària – 
sector SUND, redactada pels serveis tècnics municipals i la qual té com a finalitat, d’acord 
amb el que es desprèn de la memòria de la modificació puntual el següent: 

• Per part de l’Ajuntament es fa necessari disposar del sòl que completi la totalitat 
de l’illa que finalment es destinarà a equipament hospitalari i aparcaments. Un cop 
definit aquest nou àmbit, en base a les determinacions del POUM i a la realitat 
executada de les obres del nou hospital, resulta que la superfície final de l’illa que 
ha de ser destinada a equipament hospitalari, és de 42.442 m2 dels quals 24.724 
m2 ja estan qualificats d’equipament hospitalari i foren cedits anticipadament l’any 
2007, essent per tant necessari procedir a qualificar els restants 17.718 m2 de la 
mateixa forma. Dins aquesta illa es troba una zona boscosa que el POUM 
cataloga i protegeix i que el nou planejament haurà de garantir la seva 
conservació i protecció. 

 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 86 de 5 
de maig de 2011, al Diari de Girona de 20 d’abril de 2011, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic s’han presentat set escrits d’al·legacions, 
una per part del sr. Joan Puigdevall Mata en nom i representació de Cooperativa del 
Camp d’Olot  en data 2 de juny de 2011 i amb RE2011004674, el sr. Xavier Campasol 
Tubert en nom i representació de la Comunitat de les vivendes Garrotxa en data 2 de juny 
de 2011 i amb RE2011004675, el sr. Pere Farré Vila en data 2 de juny de 2011 i amb 
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RE2011004694, el sr. Jordi Fàbrega Pagès en nom i representació de l’Associació de 
veïns Les Planotes en data 2 de juny de 2011 i RE2011004695, el sr. Pere Rifà Tenas en 
nom i representació de l’Associació de veïns pla de Dalt El Cassés en data 3 de juny de 
2011 i amb RE2011004718, sr. Josep Maria Mir Codina i sra. Aurèlia Codina Oiveras en 
data 6 de juny de 2011 i amb RE2011004748, i el sr. Albert Vallès Castells en nom i 
representació de l’Associació Xiprer de data 6 de juny de 2011 i amb RE2011004749.  
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que tot i havent-lo sol·licitat en data 10 de maig de 2011, a data 
d’avui no s’ha emès. 
 
Vist que és preceptiu sol·licitar informes sectorials els quals s’han d’emetre en el termini 
d’un mes, tret que una disposició específica n’autoritzi un de més llarg, i en cas contrari 
es consideraran favorables. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte Director en funcions de la Unitat de Projectes 
estratègics en data 9 de juny de 2011 que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR en tots els seus extrems l’escrit d’al·legacions presentat per 
part del sr. Joan Puigdevall Mata en nom i representació de Cooperativa del Camp d’Olot  
en data 2 de juny de 2011 i amb RE2011004674, el sr. Xavier Campasol Tubert en nom i 
representació de la Comunitat de les vivendes Garrotxa en data 2 de juny de 2011 i amb 
RE2011004675, el sr. Pere Farré Vila en data 2 de juny de 2011 i amb RE2011004694, el 
sr. Jordi Fàbrega Pagès en nom i representació de l’Associació de veïns Les Planotes en 
data 2 de juny de 2011 i RE2011004695, el sr. Pere Rifà Tenas en nom i representació 
de l’Associació de veïns pla de Dalt El Cassés en data 3 de juny de 2011 i amb 
RE2011004718, el sr. Albert Vallès Castells en nom i representació de l’Associació Xiprer 
de data 6 de juny de 2011 i amb RE2011004749, d’acord amb l’informe emès per 
l’arquitecte Director en funcions de la Unitat de Projectes estratègics en data 9 de juny de 
2011 que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- ESTIMAR PARCIALMENT  l’al·legació presentada pel sr. Josep Maria Mir 
Codina i sra. Aurèlia Codina Oiveras en data 6 de juny de 2011 i amb RE2011004748, en 
el sentit d’estimar l’al·legació en relació a la correcció de la descripció de les propietats 
afectades i desestimar l’al·legació en la resta de demandes fetes, d’acord amb l’informe 
emès per l’arquitecte Director en funcions de la Unitat de Projectes estratègics en data 9 
de juny de 2011 que s’adjunta a l’expedient. 
 
TERCER.- APROVAR PROVISIONALMENT  la Modificació Puntual del POUM ampliació 
Illa Hospitalària – sector SUND, redactada pels serveis tècnics municipals, d’acord amb 
l’informe emès per l’arquitecte Director en funcions de la Unitat de Projectes estratègics 
en data 9 de juny de 2011 que s’adjunta a l’expedient. 
 
QUART.- TRAMETRE  l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent 
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació 
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definitiva, si procedeix. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. El Ple de l’Ajuntament de data 24 de març de 2011 va adoptar entre 
d’altres l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM, que és l’ampliació 
de l’illa hospitalària, el lloc on tenim ubicat el que serà el nou hospital comarcal. Per part 
des de l’Ajuntament es feia necessari disposar del sòl que completi la totalitat de l’illa que 
finalment es destinarà a l’equipament hospitalari i aparcaments.  
 
No ho continuo llegint perquè es diu tot a la proposta; bàsicament és que quan es va fer 
tot el projecte i es va aprovar aquest pla especial només es va fer la cessió i el tràmit pel 
que és estrictament l’edificació del nou hospital comarcal. Per tant calia també incloure en 
aquest Pla especial tota la zona destinada a aparcaments i l’entrada de les urgències i 
per tant ara és necessari fer-ho per poder acabar d’executar tot el seu projecte.   

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

16.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SECTOR 12 “LA GUARDIOLA” 
PARCEL·LES 1-2.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT  

 
Vist que per Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2011 es va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla Parcial sector 12 “La 
Guardiola” parcel·les 1-2, redactada pels serveis tècnics municipals en data març de 2011 
l’objecte del qual és: 

1. Ajustar puntualment els paràmetres urbanístics de la zona d’ordenació aïllada int. 
2 ( 16.2), per tal de que les noves activitats es puguin desenvolupar en un edifici-
volumetria que esdevingui verdaderament una construcció aïllada. 

2. modificar i ajustar puntualment els paràmetres de l’ordenació de l’edificació en 
aquesta zona per tal que les edificacions potencials no estiguin limitades o 
condicionades a la situació de l’obligació de compartir una mitgera.  

 
Vist que la referida modificació puntual del Pla Parcial es va exposar al públic pel termini 
d’un mes amb la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 97 de 20 de maig de 2011, al diari de Girona de data 4 de maig de 2011, al 
tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el referit termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de la qual hem rebut l’informe favorable 
corresponent. 
 
Vist els articles 85 i 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels 
plans urbanístics derivats i els articles 110, 117 i 118 ss i cc del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, els quals fan referència a 
la modificació dels instruments de planejament urbanístic i a les determinacions i 
documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic.  
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En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la Modificació Puntual del Pla Parcial sector 12 
“La Guardiola” parcel·les 1-2, redactada pels serveis tècnics municipals en data març de 
2011. 
 
SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona en el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa 
completa a efectes d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb l’article 88 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei 
d´Urbanisme. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Aquest punt fa referència a  un projecte iniciat en data 6 d’abril, per 
tant és un projecte també de ja fa uns mesos. Es va adoptar entre d’altres, l’acord de Ple, 
d’ajustar puntualment els paràmetres urbanístics de la zona d’ordenació aïllada de la 
Guardiola, perquè es puguin desenvolupar en una volumetria que esdevingui 
vertaderament una construcció aïllada. El segon punt que es va aprovar, era modificar i 
ajustar puntualment els paràmetres d’ordenació de l’edificació en aquesta zona per tal 
que les edificacions potencials no estiguin limitades o condicionades a la situació de 
l’obligació de compartir una mitgera. És a dir, en el sector de la Guardiola les naus havien 
d’estar adossades i el que es proposa és que es puguin compartir mitgera per poder 
facilitar la venda de les parcel·les. Per tant el que demanem és poder aprovar 
definitivament la modificació puntual del sector de la Guardiola i publicar i seguir tot el 
procés administratiu. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
17.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL POLÍGON B “LES FONTS” ILLA 4.-  

PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT  
 

Vist que per Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2011 es va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial Polígon B “Les Fonts” – 
Illa 4, redactada pels serveis tècnics municipals, de data abril de 2011 la qual té com a 
objecte possibilitar la ubicació del sostre potencial assignat a la parcel·la 1 de la illa 4, 
sense contravenir la parcel·la mínima que es determina en les seves ordenances, tot 
ajustant solament la parcel·la mínima reguladora,  a la realitat física i jurídica del sòl 
privat, sense alterar cap altre paràmetre ni aprofitament ja assignat pel pla parcial i en el 
projecte de reparcel·lació.  
 
Vist que la referida modificació puntual del Pla Parcial es va exposar al públic pel termini 
d’un mes amb la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 97 de 20 de maig de 2011, al diari “El Punt” de data 5 de maig de 2011, al 
tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el referit termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
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Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de la qual hem rebut l’informe favorable 
corresponent. 
 
Vist els articles 85 i 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels 
plans urbanístics derivats i els articles 110, 117 i 118 ss i cc del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, els quals fan referència a 
la modificació dels instruments de planejament urbanístic i a les determinacions i 
documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic.  
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació puntual del Pla Parcial Polígon B 
“Les Fonts” – Illa 4, redactada pels serveis tècnics municipals en data d’abril de 2011. 
 
SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona en el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa 
completa a efectes d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb l’article 88 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei 
d´Urbanisme. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, en aquest últim punt, el que es tracta és que en aquest Pla 
Parcial del Polígon B de Les Fonts es va fer una permuta –tal com correspon en els plans 
parcials– amb un propietari, i aquesta parcel·la que li va tocar no complia amb el mínim 
exigible per poder-hi fer una edificació. Aleshores el que ara se’ns demana és que 
puguem modificar per Ple, l’ampliar aquesta superfície de la parcel·la, a canvi de l’altra, 
per tant tornar a reparcel·lar perquè la parcel·la compleixi la normativa per poder-hi 
edificar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. A continuació venen tres mocions, i donarem la paraula perquè les 
puguin defensar les persones que les han presentat. No tenim un micròfon per fer-lo 
arribar fins al públic, per tant si poden apropar-se. 

 
18.- MOCIÓ.- MOCIÓ PRESENTADA PER ALTERNATIVA PER L A GARROTXA PER 

DEMANAR LA RETRANSMISSIÓ DELS PLENS PER INTERNET  
 

El Ple és l’òrgan de govern municipal en què participen tots els regidors i regidores del 
Consistori. Per això, constitueix un espai de debat emblemàtic de la política local i és un 
dels que mereix més atenció i interès informatiu per la ciutadania, especialment perquè 
s’hi exposa tant la visió dels grups polítics municipals que són al govern, com la dels que 
són a l’oposició. En aquest sentit és una oportunitat pel debat polític, plural i representatiu 
de la ciutadania d’Olot. 
 
Sovint els ciutadans no poden assistir presencialment a les sessions del Ple i, per tant, no 
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poden tenir un accés directe a la informació que genera. Sortosament, els mitjans de 
comunicació recullen els aspectes més rellevants d’aquestes sessions, i també el web 
municipal reprodueix l’acta literal escrita de les sessions posteriorment. 
 
Tanmateix la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació –les TIC– 
permeten que des de l’Ajuntament es puguin establir noves dinàmiques de funcionament 
per millorar la atenció al ciutadà, la transparència institucional i l’acostament entre política 
i ciutadania. 
 
En aquest sentit, altres municipis catalans, com Castelló d’Empúries, Vilassar de Mar, 
Mollerussa, Sabadell, la Bisbal del Penedès, etc., han impulsat experiències de 
retransmissió audiovisual en línia de les sessions del Ple, amb l’objectiu de mostrar la 
màxima transparència en la gestió i aconseguir una comunicació més dinàmica, més àgil i 
més pròxima amb els ciutadans. 
 
Finalment, la incorporació i la participació de la ciutadania a l’Ajuntament ha estat un dels 
elements de debat en la passada campanya electoral, defensades per totes les 
formacions que s’hi varen presentar, i la retransmissió dels plens per internet garanteix 
l’accés a la informació i el dret a la participació dels ciutadans de la nostra ciutat. 
 
Per tot això, des d’Alternativa per la Garrotxa presentem per al seu debat, votació i 
aprovació, si s’escau, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Valorar el cost econòmic de publicar al web municipal l’enregistrament 
audiovisual de les sessions dels plens municipals perquè es puguin seguir en línia (en 
directe i en diferit), amb l’objectiu que qualsevol ciutadà que disposi de connexió a 
Internet pugui veure les sessions en qualsevol moment i des de qualsevol lloc del món. 
 
Segon.- Quan el cost pugui ser assumit pel pressupost municipal, activar el servei. 
 
Tercer.- Com a complement al servei, facilitar als ciutadans que no tenen connexió a 
internet el servei que ofereix la Biblioteca Pública de manera gratuïta perquè hi puguin 
accedir i, així mateix, posar en marxa des de la mateixa Biblioteca Pública un servei  
gratuït de préstec dels DVD dels plens perquè els ciutadans els puguin veure també al 
televisor. 
 
Quart.- Que es traslladin aquests acords al Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa 
perquè en prengui de semblants. 
 
Presenta la moció el Sr. Raül Massanella. Bon vespre. Bé, doncs el grup d’Alternativa per 
la Garrotxa volen presentar en aquest Ple una moció, els regidors suposo que la tenen 
però per al públic, si volen, la puc llegir. A continuació el Sr. Massanella llegeix el text de 
la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. Com ha dit el Sr. Massanella, això s’haurà de mirar quin cost 
representa per a l’Ajuntament, llavors jo ho deixaria sobre la taula per veure com va anant 
aquest tema. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres estem d’acord amb el company d’ApG, que els plens són 
els que mereixen més atenció i interès informatiu per a la ciutadania; o nosaltres diríem 
que “haurien de ser” els que mereixen més atenció i interès. En la pràctica entenem que 
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fora d’algun moment més o menys distès, els plens són llargs i avorrits i difícilment poden 
centrar molt d’interès informatiu, i per tant transmetre en directe un Ple, no creiem que 
tingui un seguiment molt important –en general– de la ciutadania. A més a més, aprofitem 
per recordar que els plens són oberts i tothom pot assistir a una sessió d’aquest tipus, 
que hauria de ser les que generessin més atenció i interès informatiu. 
 
De totes maneres nosaltres estem sempre a favor de la participació i pensem que 
transmetre i tenir la possibilitat de repassar com ha anat un Ple en vídeo és interessant, 
per transparència i perquè la ciutadania s’interessi més pel govern de la ciutat. I a més a 
més també som uns fans de les noves tecnologies que ens apropen als representants 
polítics al conjunt de la ciutadania.  
 
Dit això en positiu, en negatiu hi ha el tema del cost econòmic. Com bé diu la moció que 
presenta el grup d’Alternativa per la Garrotxa, aquest és un tema que s’ha de valorar molt 
i que sobretot en aquests moments tampoc no és per desprendre grans quantitats. Per 
tant sempre que es pugui fer amb un cost mínim, que el cost vagi a la baixa i sobretot que 
no impliqui la contractació de serveis externs, que fos tipus posar una webcam i que es 
vegi el que hi ha, sense editar el vídeo, nosaltres hi estaríem a favor. En tot cas sempre 
amb aquest “però” del cost econòmic: que no impliqui un cost econòmic elevat i sobretot 
que no impliqui la contractació de serveis externs, que segur que llavors el cost 
s’incrementaria.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, entendria aquesta moció, si realment cap mitjà de comunicació no 
el posés íntegrament a la xarxa. Em consta que hi ha mitjans que posen el contingut dels 
Plens a la xarxa íntegrament. Una cosa és en directe i l’altra és en diferit, ja sabem que el 
cost és molt diferent del que podria arribar a significar, per tant demanar això també amb 
un rendiment que és més que dubtós de la quantitat de gent que en directe vulgui veure 
el Ple; és més, segurament seria la mateixa gent que ve als Plens, no la veiem una 
proposta realista ni que ens porti enlloc; més aviat hi veiem una ànsia de protagonisme 
de qui presenta la moció. 
 
Intervé el Sr. Bach. Bé, nosaltres sí que donarem suport a aquesta moció dels companys 
d’Alternativa per la Garrotxa. Pensem que la moció és assenyada, evidentment molts dels 
problemes o dels dubtes que han sortit aquí, venen, tal com diu la moció de si es pot 
assumir el cost econòmic per tiar-ho endavant. L’aprovació d’aquesta moció no obliga a 
què s’hagi de fer moció –entenem nosaltres–, sinó que diu –i per això votarem a favor 
d’aquesta iniciativa– que s’estudiaran les possibilitats de poder fer la retransmissió en 
directe i poder ser gravat.  
 
Nosaltres pensem que tot el que sigui acostar els ciutadans a l’Ajuntament i que els 
ciutadans puguin conèixer els esdeveniments que passen, és una cosa interessant, 
penso que és important i és transparència institucional. El que passa és que és veritat 
que tenim els nostres dubtes que sigui molt seguit, en alguns casos pot ser molt avorrit i 
s’allarga molt. Però pensem que és un tema que no hem de censurar nosaltres, sinó que 
han de ser els ciutadans que han de decidir si volen estar-se una hora o una hora i mitja 
davant de la televisió veient el Ple. Però pensem que també dóna oportunitat a gent que  
no pot assistir al Ple, perquè treballa o per altres motius, de poder-lo veure en diferit. Per 
tant definitivament donem el nostre suport. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. En primer lloc agrair la presentació de la moció a Alternativa per la 
Garrotxa, sobretot perquè va en la línia del que es proposava en el programa electoral en 
el qual ens vàrem presentar a les eleccions municipals, de potenciar l’ús de les noves 
tecnologies en tot el consistori; fins i tot podríem aprofitar per fer alguna cosa aquí en 
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aquesta mateixa sala de Plens, que avui dia veiem plena de papers i que potser es 
podrien suplir d’alguna altra manera. També aniria en la línia del que ens proposem de 
millorar el govern de l’Ajuntament. Per tant valorem aquesta moció com una nova 
possibilitat per incrementar el que deia el Sr. Gómez, la transparència informativa.  
 
Sí que hem començat ja a fer un estudi, que contempla diverses possibilitats: tant pel fet 
que pugui ser un on line estricte, com en diferit o a la carta, o les dues. El que sí que ens 
agradaria és que l’apartat de realització ens donés una certa dignitat, la dignitat que es 
mereix el Ple de l’Ajuntament, per tant la possibilitat de disposar d’una simple webcam en 
principi la descartaríem. 
 
Dir també que des de fa un any i mig hi ha una empresa olotina que està oferint un servei 
en diferit, és l’empresa Videosistemes i ho està oferint de forma absolutament altruista, la 
qual cosa des d’aquest Consistori es valora super positivament i agraïm profundament.  
 
L’únic punt que ens agradaria ampliar en l’estudi és el que fa referència a la Biblioteca 
Pública, de poder tenir les gravacions en DVD perquè poguessin estar en servei de 
préstec; això ens agradaria estudiar-ho una mica més, perquè és un servei molt 
complementari però molt minoritari. En certa manera sí que compartim la idea que el 
públic potencial de visualització dels Plens en directe seria realment reduït, creiem que el 
servei de préstec probablement encara ho fos més; per això ens agradaria estudiar-ho 
una mica més. 
 
En definitiva, des del nostre grup votarem afirmativament a la moció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 1 
PP), i 2 vots en contra (PxC). 

 
19.- MOCIÓ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PATRONAT D’ESTUDI S HISTÒRICS 

D’OLOT I COMARCA I L’ASSOCIACIÓ AULES DE DIFUSIÓ CU LTURAL 
“GARROTXA” EN RELACIÓ A LA RECUPERACIÓ, DIFUSIÓ I D IVULGACIÓ DE LA 

SIGNIFICACIÓ DE LA MATERNITAT D’ELNA  
 

Atesa la voluntat expressada en diverses ocasions per part d’aquest Ajuntament 
d’impulsar la participació social i política dels seus ciutadans i ciutadanes, 
 
Ateses les declaracions per part d’aquest Ajuntament de potenciar la recuperació de la 
memòria històrica i democràtica i la seva adhesió al Memorial Democràtic, alhora que ha 
impulsat la recuperació dels llocs de memòria històrica locals, 
 
Atès que el passat mes de maig, un grup de trenta olotins i olotines han realitzat la visita 
a la Maternitat d’Elna i que grups d’alumnes de 2n de Batxillerat de l’IES Montsacopa ho 
fan de forma integrada en el seu currículum, regularment, en els darrers cursos, lloc on 
van ser acollides, entre el 1939 i el 1944 unes 600 mares, la majoria d’elles exiliades 
catalanes i que gràcies a aquesta acció van poder infantar en condicions dignes els seus 
nadons,  
 
Atès que la creació de la Maternitat d’Elna va ser iniciativa molt meritòria de la cooperant 
de la Creu Roja suïssa, Sra. Elisabeth Eidenbenz, que va ser la responsable de la seva 
organització i funcionament per tal que les mares exiliades no haguessin d’infantar a la 
sorra dels camps de concentració del Rosselló (camps d’Argelés i de Sant Cebrià, per 
exemple). 
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Atès que l’acció a Elna de la Sra. Elisabeth Eidenbenz (morta el passat 23 de maig de 
2011) ha estat reconeguda amb la distinció de Justa entre les Nacions pel govern d’Israel 
el 2002, per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi i per l’Estat Espanyol, 
mitjançant la Reina Sofia, amb la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, 
el 2006 i per part de l’Estat Francès amb la Legió d’Honor el 2007. 
 
Sol·liciten que: 
 
1. Es doni suport a totes les iniciatives que vagin encaminades a la recuperació, difusió i 
divulgació del que va representar la Maternitat d’Elna, el seu entorn i la seva significació. 
 
2. Promoure totes aquelles actuacions que tinguin l’objectiu de recuperar la memòria 
històrica i democràtica per part dels ciutadans de la nostra localitat, com per exemple 
donant suport a les visites als llocs de memòria, com ara la pròpia Maternitat d’Elna, fent 
arribar la informació necessària als centres d’ensenyament per a la seva organització i 
realització per part dels nostres estudiants de secundària i de batxillerat. 
 
3. Instar al Govern de la Generalitat a continuar honorant la memòria de les persones 
que es van veure implicades, perseguides i damnificades pels anys d’exili. 
 
4. Demanar al Govern de la Generalitat que doni suport a totes les tasques de 
recuperació d’aquests espais de memòria, com la Maternitat d’Elna, pendent d’una 
necessària rehabilitació i d’un projecte de museïtzació, i que s’arribi a acords amb les 
autoritats franceses dins del marc de les polítiques de dignificació d’aquests espais que 
impulsa el Memorial Democràtic de Catalunya. 
 
5. Donar trasllat d’aquesta moció a l’Ajuntament d’Elna, com a suport a la seva tasca de 
convertir la seu de la Maternitat en un símbol de lluita pels drets humans en una Europa 
tan carregada de conflictes. 
 
6. Fer arribar aquest acord als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya per tal que donin suport i prenguin 
les mesures oportunes per a afavorir els objectius expressats anteriorment. 
 
Presenten la moció el Sr. Gutiérrez i el Sr. Charles.  
 
Intervé el Sr. Gutiérrez. Bé, jo sí pot ser els faré un petit resum de la voluntat de la moció i 
el Sr. Charles els llegirà en què consisteixen els acords que es demana adoptar. Bé, es 
tracta de fer una declaració política de suport a les gestions i a les actuacions que estan 
fent des de l’Ajuntament d’Elna al Rosselló, per rehabilitar i dignificar un espai de 
memòria històrica que és la Maternitat d’Elna, fundada durant la Segona Guerra Mundial 
per una membre de la Creu Roja Suïssa, la Sra. Elisabeth Eidenbenz, en la qual van 
néixer aproximadament sis-centes criatures en un entorn absolutament infernal, ple de 
camps de concentració, molts d’ells de refugiats catalans, espanyols; feia relativament 
poc que s’havia acabat la Guerra Civil. La seva tasca va ser anar pels camps recollint a 
les dones que estaven a punt de donar a llum o que havien acabat de parir, i permetre 
que les criatures es poguessin recuperar.  
 
De fet és un espai que no fa gaire anys, fa tot just catorze o quinze anys que s’ha 
identificat exactament quin és l’edifici, estava en estat ruinós, i s’ha fet una tasca molt 
digna però petita pel que hauria de ser. I des de l’Ajuntament d’Elna estan recollint 
adhesions o suports per convertir allò en un espai de memòria, vinculat al Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Per tant és una mica això, vinculat amb una 
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sèrie de visites que fa uns quants anys hem organitzat des d’algun institut de la ciutat; ara 
aquest darrer mes de maig amb membres d’ACUGA vàrem visitar-la novament. És 
simplement això; no comporta cap mena de despesa econòmica, sinó simplement és la 
decisió política de donar suport a aquesta rehabilitació d’aquest espai.  
 
Intervé el Sr. Charles. Bé, el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca i les Aules de 
Difusió Cultural Garrotxa, després del que ha dit el professor Jesús M. Gutiérrez, 
sol·liciten que es prenguin els següents acords.  
 
A continuació el Sr. Charles llegeix els acords que es proposen en la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. Després d’aquesta explicació que ens han fet tan acurada i profunda, 
em sembla molt interessant el tema que ens han explicat: Jo dono tot el meu suport al 
que ens han dit i també recomanar a tothom que tinguem un moment i ho puguem anar a 
visitar.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Sobretot agrair als companys del PEHOC i d’ACUGA que ens hagin 
donat la possibilitat de parlar d’aquest espai i de recordar una vegada més el dramàtic 
tema de l’exili i com es van trobar els catalans i espanyols que fugien de la dictadura 
franquista. La veritat és que es van trobar molt malament, com suposo que tots vostès 
saben, i van ser acollits de la pitjor manera possible; unes 400.000 persones que fugien 
de la guerra i de l’exèrcit franquista victoriós, els van posar en ple hivern al ras a les 
diverses platges –perquè en una no hi cabien tots– del Rosselló i el Vallespir.  
 
Que una persona de fora, com la Sra. Elisabeth Eidenbenz, vinculada posteriorment a 
Creu Roja dediqués tots els seus esforços a mirar de salvar sis-cents infants, és en 
aquestes circumstàncies més que de lloar que anés a buscar les mares que havien 
d’infantar pels camps de concentració, a les platges, que havien de parir de la pitjor 
manera possible, i llavors va demanar aquest espai a Elna. La veritat és que ho hauríem 
d’elogiar permanentment i a més a més ens recorda de passada aquest infern dels 
camps; en aquest cas concret, d’Argelès i de Sant Cebrià.  
 
Ja que avui és qüestió de cites, no faré la cita però sí que recomanaré un llibre, que és 
d’un poeta català que va haver de passar per algun d’aquests camps, l’Agustí Bartra. De 
la seva experiència en un d’aquests camps –a la platja d’Argelès– va escriure una 
novel·la explicant la seva experiència, que es titula Crist de dos-cents mil braços, que 
eren els pobres catalans i espanyols que estaven allà; molts d’ells fins i tot tirant-se al mar 
per suïcidar-se perquè no podien fer res més i sortien de la guerra. 
 
En fi, aquests temes de memòria històrica, per part nostra tindran sempre el recolzament 
més absolut. I molt agraïts des del nostre grup perquè ens hàgiu donat la possibilitat de 
parlar-ne. 
 
Intervé el Sr. Font. Evidentment estem totalment d’acord i també volem agrair i felicitar 
per aquesta iniciativa per aquesta moció presentada tant al PEHOC com a ACUGA. Per 
tant estem totalment a favor de recolzar aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres també estem a favor d’aquesta moció, i no afegir res 
més a les paraules del Sr. Gómez. Sí que hi ha una cosa que, documentant-me una mica 
sobre el tema... de fet ens varen tractar bastant malament els de la Catalunya Nord, però 
en tot el departament dels Pirineus Orientals eren 230.000 habitants, i van arribar 
400.000 catalans i espanyols. Vull dir que pobrics també van fer el que van poder. No, no, 
no vull defensar ni entrar en polèmiques. 
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Intervé el Sr. Gómez. Si em permet... té tota la raó del món el Sr. Rubirola, en aquests 
230.000 habitants respecte dels 400.000 refugiats, però a més a més segons informen 
totes les dades i els historiadors, la gent de la Catalunya Nord va intentar ajudar tant com 
els va ser possible i en tot cas eren les autoritats franceses amb l’exèrcit, especialment de 
senegalesos, els encarregats que no hi hagués contacte entre els exiliats que venien de 
la frontera espanyola i catalana, amb la població autòctona de la zona. Vull dir que no és 
que fossin els veïns de la Catalunya Nord que tractessin malament els que fugien de 
l’exèrcit franquista, sinó que van ser les autoritats governamentals les que van fer tot 
aquest muntatge. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Gràcies per l’aclariment Sr. Gómez. El que sí que m’agradaria és 
felicitar els promotor d’aquesta moció, els membres del PEHOC i d’ACUGA, els Srs. 
Gutiérrez i Charles, gràcies per haver-la presentat que ens sembla que és molt 
adequada. 
 
Intervé el Sr. Berga. També tot el suport del nostre grup a aquesta iniciativa, aquesta 
moció que presenten el PEHOC i ACUGA, i tot el suport a qualsevol de les actuacions 
que des de les vostres entitats vulgueu endegar de cara a mantenir viva la memòria 
d’aquesta excel·lent persona que era Elisabeth Eidenbenz i sobretot dels seus fets; que 
penso que una vegada coneguts són d’aquell tipus d’actuacions que ens fan millors 
persones quan les coneixem. A la primera oportunitat que hi hagi, sempre comptant amb 
el suport d’aquestes entitats o d’altres que s’hi vulguin sumar en el futur a mantenir viva 
aquesta memòria històrica d’aquests fets, trobareu l’interès per part d’aquest grup d’anar 
a visitar personalment, l’Alcalde i els seus regidors –i tots els regidors dels altres grups 
que ens vulguin acompanyar– directament a la ciutat d’Elna que ens ensenyin el projecte 
i veure si més enllà del suport moral hi ha possibilitats de col·laborar d’alguna altra 
manera. 
 
Intervé el Sr. Gutiérrez. Aquesta mateixa tarda hem contactat amb l’Ajuntament d’Elna 
per dir que veníem aquí avui. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, moltes gràcies, segur que trobarem la manera de poder 
anar-hi i poder col·laborar amb ells. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
20.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC.- MOCIÓ PER EVITA R EL TANCAMENT DE 

LA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS DE LA TORRE MALAGRIDA D’ OLOT 
 

Antecedents: 
 
A partir dels anys 90, la implantació de diversos estudis professionals i artístics de nivell 
mitjà a la nostra ciutat va comportar que hi hagués un augment de matrícules per part 
d’alumnes d’altres comarques que volien venir a cursar, aquí, algunes especialitats que 
no tenien a altres comarques (ensenyaments artístics, formació professional agrària, 
sòciosanitària, comerç  internacional, etc.). Això, a la vegada, va provocar una demanda 
creixent de places de residència per a estudiants joves que sortien de casa per primera 
vegada. Generalment es tractava de joves entre 16 i 20  anys. 
 
Tot plegat, va comportar que l’octubre del 1994 s’obrís la Residència d’Estudiants Torre 
Malagrida, situat a l’edifici del mateix nom que ja acollia un alberg de joventut de la Xarxa 
de la Generalitat des del 1988.  
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Precisament, l’edifici de la Torre Malagrida, de propietat municipal, es va cedir a la 
Generalitat de Catalunya per tal que n’adequés una part per a fer aquesta funció. L’Alberg 
es va posar en marxa l’any 1.988 i ocupava la planta superior i algunes estances de la 
planta principal. Bàsicament era un servei per a passavolants, sense menjador i sense 
cap altre tipus de servei complementari, de manera que va esdevenir una instal·lació 
àmpliament deficitària. 
 
En donar-se aquesta creixent demanda de places per a estudiants i disposar d’espai 
suficient per a fer créixer l’Alberg i poder ampliar-lo amb un nou servei de residència 
d’estudiants, es va acordar entre l’Institut Català de Serveis a la Joventut (gestor de 
l’Alberg) i l’Ajuntament  d’Olot (propietari de l’edifici) la remodelació de tot l’edifici per 
poder acollir el servei de residència d’estudiants. 
 
Per fer-ho possible es va remodelar completament  tota la planta semisoterrani (amb 
habitacions, un menjador-office, sales i serveis) i es va construir una sala d’estudi 
reservada als estudiants, a la cúpula central de l’edifici. Igualment, es va traslladar 
l’Alberg de la planta primera a la planta semisoterrani per tal de diferenciar bé els dos 
serveis i també els dos espais i evitar la interferència entre els dos tipus d’usuaris. A les 
habitacions del primer pis, destinades als estudiants, es van reduir el nombre de llits i es 
van adequar per a ser més acollidores. Es va millorar el servei de menjador i es va 
contractar un educador que fes el seguiment dels diferents alumnes, mantingués el 
contacte amb les famílies i organitzés activitats i dinamitzés el grup d’estudiants. En total 
s’ofertaren 31 places per a estudiants, les quals, en els primers 5 anys es van omplir en la 
seva major part. D’aquesta manera, s’ampliava el servei, es disposava de més places per 
a alberguistes durant les vacances d’estiu en què no hi havia estudiants i s’oferia un 
servei important a les famílies dels nois i noies més joves que, per motius d’estudis, 
s’havien de quedar a viure a Olot. Per altra banda, el dèficit estructural que tenia la Torre 
Malagrida, es va reduir a la tercera part en 4 anys a partir de l’obertura de la residència, 
acostant-se cada vegada més a l’autosuficiència. 
 
Amb el temps, però, es van anar reduint serveis, cosa que va afectar el nombre 
d’estudiants interessats en la residència. Es va eliminar el servei d’educador, un servei 
molt ben valorat per les famílies. En els darrers anys, amb el trasllat del Camp 
d’Aprenentatge a l’edifici, es van reduir encara més els espais destinats exclusivament als 
estudiants. En primer lloc fou l’espai de biblioteca, en segon lloc la gran sala d’estudi de 
la cúpula o, fins i tot, algunes de les habitacions del primer pis passaren a acollir 
alberguistes. A més, amb el nou sistema, els estudiants han de deixar lliure la seva 
habitació cada cap de setmana perquè sigui ocupada per alberguistes. Tot plegat ha 
portat a disposar de menys serveis adequats i necessaris per als estudiants, cosa que ha 
fet poc atractiva l’oferta i per tant ha fet reduir la demanda.  
 
Ara, en acabar el curs 2010-2011, la Generalitat ha anunciat la seva decisió de clausurar 
definitivament el servei de residència per a estudiants a Olot amb l’argument que no és 
rendible. De totes maneres, comptar amb alguns estudiants o no, no repercuteix massa 
en les despeses que ja comporta igualment mantenir el servei d’Alberg, de manera que 
encara pot contribuir a obtenir alguns ingressos complementaris. 
 
Si volem que la ciutat d’Olot segueixi essent un pol d’atracció per a estudiants d’altres 
comarques i un referent educatiu, encara més ara que s’ofereixen titulacions superiors i 
de grau a l’Escola d’Art així com diversos estudis de nivell superior als Instituts de la 
ciutat, convé, més que mai, poder disposar d’aquest servei. De fet, així ho va manifestar 
el mateix director de l’Escola d’Art ara farà un mes. 
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Per tot plegat es demana: 
 
1-Que s’adopti l’acord d’aquest ple per manifestar la necessitat de disposar d’aquest 
servei públic a la nostra ciutat. 
2-Que l’Ajuntament d’Olot faci les gestions oportunes davant de la Generalitat de 
Catalunya per tal que el servei no es clausiri a Olot. 
3-Que es reculli l’opinió de tots els centres d’ensenyament afectats per tal de fer-la 
arribar, també, al Govern de la Generalitat. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas és una moció tècnica però em sembla que és important a 
nivell de petició global de la ciutat. És una moció per evitar el tancament de la residència 
d’estudiants Torre Malagrida a Olot.  
 
És a partir dels anys noranta que a Olot ja hi comença a haver una implantació important 
d’estudis d’àmbit professional i artístic dels diferents instituts i també de l’Escola d’Art 
d’Olot. Això provoca una demanda cada vegada més important d’estudiants que volen 
residir a la ciutat d’Olot, però que sobretot per peticions de les famílies –ja que eren joves 
entre els 16 i els 20 anys– volen que hi hagi un cert seguiment pedagògic.  
 
Fou l’any 1994 que a petició dels instituts i també recolzat per l’Ajuntament d’Olot, es va 
aconseguir que la Generalitat obrís la residència d’estudiants a la Torre Malagrida, que ja 
feia les funcions d’alberg de joventut, de la Xarxa d’Albergs de la Generalitat, des de l’any 
1986. Precisament la Torre Malagrida és un edifici municipal que es va cedir a la 
Generalitat per fer les funcions d’alberg de joventut, però també de poder enquibir els 
estudiants. 
 
Això té un recorregut, al principi hi ha 20-25 estudiants, alguns anys 30, però això ha anat 
a menys, a causa també que a la Torre Malagrida, la mateixa Generalitat ha anat reduint 
els serveis que oferia als estudiants i ha reduït la qualitat del servei. Dels 15-20 estudiants 
o 30, s’ha acabat en 4 o 5 estudiants. I és en aquest curs, el 2010-2011 que la Generalitat 
ha anunciat la decisió de clausurar definitivament el servei de residència per estudiants a 
Olot, amb l’argument que no és rendible. De totes maneres, comptar amb alguns 
estudiants o no, no repercuteix massa amb les despeses que ja comporta igualment 
mantenir el servei d’alberg, no és un cos afegit.  
 
Pensem que Olot per la capitalitat que té, i pel fet que cada vegada tots els grups polítics 
que ens hem presentat a les eleccions hem reivindicat que volem que sigui un centre de 
serveis educatius important. A més tenim la sort que enguany –el curs 2010-2011– 
l’Escola d’Art ja ofereix estudis de grau –per tant estudis universitaris– i que els diferents 
instituts l’oferta a la ciutat d’Olot és de més de 20 cicles formatius de grau mitjà i superior; 
per tant una de les ofertes més potents de formació professional que hi ha a les 
comarques gironines –tret de la capital, Girona, que per la seva magnitut de ciutat té 
molts més cicles–. Però Olot per la proporció d’habitants que té ofereix un important 
nombre de cicles formatius, serveis de formació professional dels quals tota la ciutat i la 
comarca n’estem molt contents. Per tot plegat, el que nosaltres demanem és: 
 

- Que s’adopti l’acord d’aquest ple per manifestar la necessitat de disposar d’aquest 
servei públic a la nostra ciutat, és a dir que la ciutat pugui disposar altre cop 
d’aquest servei públic. 

- Que l’Ajuntament d’Olot faci les gestions oportunes davant de la Generalitat de 
Catalunya per tal que el servei no es clausuri a Olot. 

- I el tercer punt seria que es reculli l’opinió de tots els centres d’ensenyament 
afectats per tal de fer-la arribar, també, al Govern de la Generalitat. 
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Per tant demanem que la ciutat d’Olot reivindiqui aquest servei i que el puguem tirar 
endavant, sempre i quan sigui un servei que tingui usuaris, però que no es tanqui. 
 
Intervé la Sra. Sala. Com ha dit el Sr. Guix, s’hauria d’avaluar i s’hauria de mirar si aquest 
servei és efectiu i que el pugui fer servir el jovent de fora que es queden a dormir aquí a 
Olot. El que des del nostre punt de vista s’hauria d’avaluar, és que aquests nois que es 
queden a dormir allà, el divendres havien de recollir les seves coses i esperar el dilluns 
per tornar a entrar; això penso que és un inconvenient, perquè no tenen l’habitació ben 
preparada per estudiar, minímament bé. Llavors potser seria bo que tinguessin unes 
habitacions que es poguessin fixar per aquests nois per tot el curs, i que una part de 
l’edifici sigui per alberg i l’altra part que sigui per residència d’estudiants. Crec que és 
important no perdre aquesta residència, ja que l’hem pogut tenir. Teniu el meu 
recolzament doncs, per tirar-ho endavant. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, en la mateixa línia, perdre un equipament i que a més a més pot 
ser un atractiu per als estudis post obligatoris per a la ciutat és un element molt negatiu. 
Està clar que és una qüestió d’oferta i demanda i de costos i de mantenir els costos en 
funció del usuaris, però des de les instàncies polítiques no podem fer més que reclamar 
que en la mesura que es pugui aquest servei es retorni i que com deia la Sra. Sala, millori 
i s’adapti a les circumstàncies que demanen els possibles usuaris. Per tant també estem 
a favor de reclamar-ho. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, en la mateixa línia, de fet del que es tracta és de reclamar a la 
Generalitat, per tant és un servei que si ens el donen benvingut sigui. Potser és més amb 
projecció de futur, ara havia davallat molt. En l’inici del Ple el Sr. Alcalde que comença a 
haver-hi contactes amb diferents universitats, per tant aquest servei potser en el futur farà 
falta. En tot cas, com aquell qui diu, no hi perdem res en demanar-ho a la Generalitat, per 
tant estem d’acord, també, amb aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Berga. Sí, d’entrada dir que el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció, 
però sí que voldríem fer unes quantes consideracions.  
 
Ens hem posat en contacte amb la Xarxa d’Albergs per conèixer ben bé que els ha portat 
a prendre la decisió de tancar aquest servei de residència i en tot cas, en els antecedents 
d’aquesta moció diu que en finalitzar el curs 2010-2011 la Generalitat ha fet l’anunci; però 
aquest era un anunci que ja van fer al setembre de l’any passat, ells personalment varen 
venir a l’Ajuntament a explicar que era l’últim curs que donarien aquest servei de 
residència, bàsicament per motius econòmics. 
 
Votarem a favor d’aquesta moció perquè entenem que l’esperit és resoldre una exigència 
que hauríem de tenir com a ciutat, que és la de poder donar resposta als estudiants que 
venen a cursar qualsevol tipus d’estudis –sigui en els IES, sigui en futurs estudis 
universitaris que hi pugui haver– i si no ho solucionem a través d’un servei públic –en 
aquest cas es prestava a la Torre Malagrida– haurem de trobar la manera. Algú ha dit 
que era un tema d’oferta i de demanda, probablement si hi ha la demanda l’oferta també 
es crearà des d’algun lloc, aquell possible nínxol de negoci perquè algun emprenedor o 
emprenedora de la ciutat, d’alguna manera doni resposta a aquesta demanda.  
 
En tot cas sí que és un problema purament de costos. Quan hem parlat amb el 
responsable, hem de pensar que dels 40 albergs que hi ha a Catalunya només 3 en 
aquests moments donen servei de residència, concretament són els de Vic, Lleida i 
Girona, però quan he demanat les xifres, a Vic l’any passat tenien 143 alumnes, a Lleida 
90 i a Girona 45; mentre que els últims anys a Olot a la residència estàvem parlant de 3, 
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4 o 5 alumnes. Probablement com deia el Sr. Guix perquè també havia empitjorat la 
qualitat del servei. De vegades els joves que utilitzen aquest servei són molt joves i el que 
demana la família és que hi hagi un seguiment a través d’un educador, i això amb una 
proporció tan baixa de gent i amb l’obligació que després els suposa de mantenir obert 
les 24 hores, fa que aquest servei per sota dels 15 residents sigui del tot inviable 
econòmicament parlant. 
 
En tot cas sigui com sigui, el problema com a ciutat el tenim i l’hem de resoldre. El que sí 
ens hem posat d’acord és amb la Directora General, a part del responsable del albergs, 
és que aquest setembre tornarà a venir a Olot per explorar possibles vies de solució, 
perquè en aquests moments el que passava amb el servei de residència, era que els 
alumnes que venien a cursar estudis aquí a Olot s’hi apuntaven i al cap d’un mes i mig o 
dos el deixaven; aquest període els servia per trobar pis o alguna altra possibilitat de 
residència. Això és el que els feia que després acabessin tenint dos o tres alumnes, el 
que feia que el servei de residència fos inviable. En tot cas votarem a favor i hi buscarem 
solucions. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 21.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala. 
 
AIGUA HORTS DE SANT ROC.- Diferents ciutadans d’Olot a mi m’han fet arribar una 
qüestió en relació als horts de Sant Roc; és un tema que està molt ben posicionat i que 
és molt ben valorat, però el que voldrien saber alguns ciutadans d’Olot és qui en paga 
l’aigua, perquè sembla ser que alguna nit ha quedat oberta. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En aquests moments no tenim aquesta informació, per tant en 
prenc nota i li farem arribar tan bon punt tinguem clar. Segurament des de l’altre costat de 
la taula li sabrien contestar més bé. Penso que és un servei i per m’imagino que l’aigua la 
paga l’Ajuntament però ho comprovarem i li donarem resposta. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
BENZINERA SERVEI 24 HORES.- Jo voldria fer un prec. Olot és la capital de la 
Garrotxa, és una ciutat enclavada dins un mapa de Catalunya i creiem que una ciutat com 
Olot hauria de tenir una benzinera on s’hi pugui repostar a la nit. Preguem que fem les 
diligències oportunes perquè Olot pugui gaudir d’un servei de benzinera les 24 hores. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Som conscients de la problemàtica i algun ciutadà ens ha fet 
arribar aquesta petició. Ens hi posarem i parlarem amb els diferents distribuïdors per 
veure si ho podem aconseguir, tot i que és un moment complicat perquè totes les 
benzineres des de fa temps el que van fer és reduir personal, fins i tot des de fa temps ja 
ens posem la gasolina els propis usuaris. Per tant no sé si serà fàcil, però sí que parlarem 
amb tots per intentar solucionar aquesta mancança. 
 
Intervé el Sr. Font. 
 
EDIFICIS ARXIU I TORIN.- Respecte al que ha sorgit últimament sobre aquesta polèmica 
del Torín, demanar si ja se sap si els defectes són de projecte o de construcció, i si són 
defectes molt importants, si hi ha cap quantificació. 
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Respon el Sr. Zarza. Bé, el que hem fet és demanar un informe tècnic perquè ens avaluï 
si els problemes que hi ha hagut en aquest edifici són problemes puntuals de l’execució 
de l’obra o si són problemes que han sortit a partir de la definició del projecte. En una 
primera visita que hem fet, entenem que són problemes de definició del projecte.  
 
Dels tres problemes que hi ha hagut, un ha estat d’humitats que no sabem si s’han 
produït en el procés de construcció o si són problemes de filtracions que s’han produït 
ara, amb l’edifici acabat. Per tant ara hem d’esperar un temps per veure si marxen. 
 
El segon problema important que s’ha produït és amb la climatització de la Sala Torín. Va 
quedar molt palès en el concert de Carlos Nuñez, que van haver d’obrir les portes perquè 
hi havia l’ambient una mica carregat, per dir-ho així. Bàsicament la resposta de l’empresa 
que porta la direcció de l’obra és que l’aparell està tapat pel cortem, per aquestes 
carcasses de ferro, que a més a més estan orientades a sud, i això provoca que quan fa 
calor –que és precisament quan ha de funcionar l’aire condicionat–  agafa tal temperatura 
el lloc on hi ha les màquines, que es paren per un sistema de seguretat. Per tant, potser 
no es va calcular bé el cabdal d’aire que podia entrar per refrigerar tot això; en tot cas ara 
s’ha de reparar, s’ha de treure la part de davant i s’han de fer les reixes diferents perquè 
això no torni a passar. Però és un sobrecost que hi és, i com a equip de govern ens 
preocupava i el que volem fer és quantificar això. 
 
I el tercer problema és que per dues vegades consecutives el vestíbul de l’Arxiu ha 
quedat inundat d’aigua. Davant l’edifici del Torín hi ha un pendent i quan plovia molt la 
gravilla i la sorra que hi ha en aquest paviment tapava els embornals; en quedar tapats 
l’aigua passava per sobre i entrava. Això s’ha mig resolt perquè s’han fet unes reixes 
noves que agafen l’aigua, que no permeten que la sorra entri a dins. Però bé, ha passat 
dues vegades i no volem que torni a passar, volem tenir  la seguretat que no sempre que 
plogui molt passi això, perquè voldria dir que hauríem de prendre la decisió de com 
reparem això i tindria un cost. 
 
Per aquests tres motius el que hem fet és demanar un informe tècnic que ens digui si 
aquests problemes són puntuals o si és un problema de definició del projecte. El que 
haurem de fer és modificar el projecte per canviar algunes coses i que això no continuï 
passant sempre. Jo penso que és un edifici que malgrat tot el que ha passat i tota la 
controvèrsia que ha tingut, és un edifici que l’hem de potenciar, l’hem d’optimitzar al 
màxim. Que vingui una figura internacional com és en Carlos Núñez en un lloc així n’hem 
d’estar tots contents, però que surti ell mateix enfadat per les condicions en què va haver 
d’actuar tampoc no ens afavoreix com a ciutat, no?  
 
Si hem de tenir un local l’hem de tenir en plenes condicions, funcionant perfectament i 
que tothom en pugui gaudir i que a la ciutat no li costi diners cada vegada que surten 
problemes d’aquests. Per tant ara estem en la fase d’esperar l’informe tècnic per veure 
què decidim. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
CÀRREC ALCALDE A DIPSALUT.- Dues preguntes, una directament a l’equip de govern, 
a l’Alcalde. En el darrer Ple de la Diputació en la sessió del dia 22 de juliol va aprovar el 
cartipàs de la Diputació, el Sr. Josep M. Corominas és Diputat provincial, per tant és un 
membre de l’Ajuntament d’Olot que ens representarà a la Diputació, cosa amb la qual 
estem d’acord perquè pot ser un element positiu perquè pot aportar coses a la ciutat. El 
que sí discrepem en el sentit que  repassant l’hemeroteca el Sr. Alcalde sempre havia dit 
que es dedicaria en cos i ànima a l’Ajuntament, vint-i-quatre hores i tres-cents seixanta-
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cinc dies a l’any i per tant ara amb aquest nou cartipàs de la Diputació, ell ha agafat la 
responsabilitat de portar el Dipsalut. El Dipsalut és un paquet molt important de feina, per 
tant això segurament restarà feina o dedicació a la seva ocupació com Alcalde, i potser 
això també ens anirà malament per a la ciutat.  
 
Per tant la pregunta seria com pensa compaginar aquestes dues tasques: l’Alcaldia més 
la direcció de Dipsalut i també si la quantitat important de diners que rebrà com a 
compensació per dedicar-se a Dipsalut alleugerirà una mica l’aportació que fa 
l’Ajuntament de cares al sou a l’equip de govern. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Jo mantinc que exerciré d’Alcalde els tres-cents seixanta-cinc dies 
de l’any i vint-i-quatre hores al dia. Però a més hi afegia a darrera: dintre d’aquestes 
hores dormiré, faré lleure i faré totes aquelles ocupacions que jo cregui que poden ser 
compatibles. Tinc perfecta confiança en la meva capacitat de treball i a més en un altre 
model de treball: el meu model de treball és confiar en els tècnics, un model que intentem 
impulsar també en aquest ajuntament: confiar en els tècnics, confiar en els professionals. 
I els polítics tenir àmplies funcions de representació, àmplies funcions de determinar 
quines són les línies mestres que s’han de seguir. Estic absolutament convençut que 
sabré fer compatible la direcció de Dipsalut amb l’Alcaldia de la ciutat d’Olot, a la que 
penso servir amb tota la dedicació. Si en algun moment tinc el més mínim dubte que això 
no pugui ser així, no pateixi que seré jo mateix qui diré que no ho continuo mantenint. 
Però de moment em sembla absolutament possible, m’il·lusiona i per tant m’hi dedicaré. 
 
El que sí que em sap greu és que vulgui discutir ara aquí el meu sou personal, em sap 
greu. Perquè aquesta situació ja s’ha donat altres vegades, i de fet s’ha donat 
repetidament, si vol li explicaré amb noms i cognoms qui és qui tenia dos càrrecs en dues 
institucions i una altra feina fora, que és el que en aquests moments tinc jo, i no sé quants 
diners tornava. De fet és la seva situació: vostè és portaveu aquí, està al Consell 
Comarcal i també exerceix una activitat privada i no he sentit cap proposta que tornaria 
diners. Vostè va venir aquí i va parlar de manca de participació, jo crec que els ciutadans 
el que castiguen és la incoherència i sincerament el trobo incoherent.  
 
FIRA DE SANT LLUC.- El regidor responsable de l’IMPC s’ha reunit amb diverses entitats 
dient que enguany no es pensa fer el certamen de la Fira de Sant Lluc, cosa que a 
nosaltres ens sap molt de greu perquè és un esdeveniment històric, durant  molts anys 
s’ha fet. Entenem que l’equip de govern vol replantejar la Fira de Sant Lluc –a més ja ho 
havien dit en el seu programa electoral– entenem que vulguin  fer noves propostes, cosa 
que és ben coherent, però el que no em sembla bé és que ara a tres mesos vista diguin 
que no hi haurà certamen enguany de la Fira de Sant Lluc. Una fira que és visitada per 
més de 50.000 persones, que s’ha fet durant molts anys, que últimament havia trobat un 
bon encaix –el de producte, territori, paisatge i turisme–i la prova és que molta gent la 
visitava.  
 
Podem discrepar si hi havia més o menys suport oficial, però en tot cas era un certamen 
que dins les diades de Sant Lluc era una fet històric, cultural, comercial, i econòmic que 
portava els seus beneficis. Diuen que volen buscar un nou model però no ens sembla bé 
que enguany hagin deixat de fer la fira o el certamen.  
 
En tot cas preguntar com pensen compensar les entitats comercials, turístiques, agrícoles 
i també les socials que feien la fira d’entitats al certamen; com pensen organitzar tot això 
perquè ja hi havia un cert compromís que es faria aquesta fira. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Bé, el tema de la Fira de Sant Lluc el vàrem explicar amb detall 
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en la darrera Junta de l’IMPC on em sembla que hi va assistir el Sr. Mir. No és que 
deixem de fer la Fira de Sant Lluc, només deixem de fer el certamen comercial de la Fira 
de Sant Lluc que es feia als terrenys de l’Estació.  
 
Per tant, com bé saben a la Fira de Sant Lluc hi havia un certamen comercial, la fira 
ramadera, la Fira del Dibuix, i com a plantejament a nosaltres ens semblava que el 
certamen comercial –tot i que només un 25% era comercial, la resta eren entitats i 
organismes públics– per tant ens semblava que no era tan comercial i sí que calia fer un 
replantejament nou de la Fira de Sant Lluc. Això no vol dir –com li deia– que deixem de 
fer la Fira de Sant Lluc; aquells aspectes que ens semblen més importants de la Fira: es 
farà la Fira del Dibuix, la fira ramadera, una mostra de vehicles d’ocasió –que en l’edició 
anterior es va fer la setmana següent i nosaltres la passem al cap de setmana, amb més 
de 150 vehicles confirmats– i el Mercat de l’Artesania. I també una proposta de Festa del 
Dibuix que ens han fet els mateixos pintors. Tot això ho traslladem al centre, per tant ens 
sembla que serà un cap de setmana molt reeixit al centre de la ciutat i una demanda 
històrica dels comerciants.  
 
I a la Fira del 2011, en una carpa a la Plaça Major, presentarem la proposta de Fira de 
Sant Lluc per al 2012. Ho dèiem abans als mitjans de comunicació, que hem fet una roda 
de premsa per explicar-ho a la ciutadania: ens sembla que hi ha alguns aspectes positius 
de la Fira que potenciarem, els tradicionals; i els que sembla que no funcionaven –perquè 
depenien dels ajuts públics i de molts altres elements que ara han disminuït– s’han de 
replantejar. I per l’any que ve ja tenim una proposta, que em sembla que tots els grups 
municipals coneixen, de nova Fira de Sant Lluc, que va en molt bona línia. Per tant ens 
sembla que aquesta és una proposta especialitzada, que no es fa a cap municipi de 
Catalunya, que tindrà el suport de la Generalitat, i que ens ha de permetre portar gent a 
Olot, ajudar el comerç, ajudar el turisme, ajudar a l’ocupació i que Sant Lluc sigui el que 
ha de ser: una fira professional. Aquest és el plantejament. 
 
Què te un risc? Més d’un. Té el risc de les entitats, que ens sap greu, que és l’aspecte 
social que era molt important. L’Alcalde i el regidor responsable d’entitats es van reunir 
amb elles i és veritat que algunes entitats ens han mostrat el desacord amb que fem 
aquest canvi o que eliminem aquesta fira. Però també hi ha un aspecte molt important: 
aconseguirem un estalvi molt important de diners, més de 70.000 euros, que guardarem 
per a la propera Fira de Sant Lluc, per tant estalviem ara en algun aspecte que ens 
semblava que no era del tot interessant per a la ciutat. Ens queda aquest aspecte de les 
entitats, amb el compromís de l’Alcalde i del regidor que intentarem compensar les 
entitats amb algun altre element que ajudi a aquest espai de trobada i de difusió que feien 
de les seves activitats.  
 
En totes les decisions que es prenen hi ha aspectes positius i d’altres negatius; és veritat 
que aquest de les entitats és el més negatiu però la resta ens sembla que és una decisió 
que havíem de prendre com a ciutat, i que segurament ho facilita aquesta vegada que 
tinguem una possible alternativa que ens sembla que pot ser sòlida. Segurament si no 
tinguéssim aquesta alternativa possible no hauríem estat tan atrevits. 
 
Es sembla que la de 2012 pot ser  una bona sortida per la Fira de Sant Lluc, i això és el 
que ens fa replantejar aquesta fira. Jo els demanaria un vot de confiança, que ens deixin 
mirar-ho, provar-ho, que vegin la proposta, i en tot cas si no surt bé i ho hem de tornar a 
replantejar ho tornarem a fer, no passa res. Però ens sembla que l’anterior era un model 
esgotat. També n’hem anat parlant amb molts actors de la ciutat, i en general, exceptuant 
algunes entitats, es veu com una proposta interessant.  
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Intervé el Sr. Alcalde. Per tancar el Ple, recordin tots els regidors que hi haurà 
probablement un Ple extraordinari durant el mes d’agost per intentar tancar el més aviat 
possible el tema de la plica de la recollida d’escombraries i resoldre’n les al·legacions. 
Agrair especialment als membres del Patronat d’Estudis Històrics, les Aules de Difusió 
per a la Cultura i Alternativa per la Garrotxa la seva participació en aquest Ple i el fet 
d’haver volgut presentar una moció, i agrair-los molt especialment la seva presència aquí. 
Agrair a les persones que han vingut i que han volgut participar en aquest Ple. Desitjar 
bones vacances a tothom, ens retrobarem en una ocasió molt especial per a la ciutat 
d’Olot com son les Festes del Tura i convidar tothom a participar-hi. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a un quart i mig de deu 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, 
 


