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ACTA  NÚM. 13 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 29 de setembre 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, N úria 
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Mique l Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar 
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés i Corominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Bach Plaza, Veva R uiz Teixidor, Albert Rubirola 
Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mois ès Font Casademont, Ignasi 
Mulleras Vinzia, Pere Gómez i Inglada, Clara Casano vas i Sarsanedas, Júlia Sala 
Esteban. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell . 

 
NÚM. 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  

 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i 
s’aproven per unanimitat les actes anteriors –sessió ordinària del dia 28 de juliol, sessió 
extraordinària del dia 29 d’agost i sessió extraordinària del 15 de setembre–. 

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
El Sr. Alcalde, en primer lloc dóna compte de la defunció de les següents persones :  
- el dia 12 de setembre, ens va deixar la Sra. ROSA ESTEBAN CODERCH, mare de la 
regidora Júlia Sala, i el mateix dia va morir el  Sr. JOAN BASSAGAÑAS RABIONET. 
Treballador de la Brigada Municipal.  
- el dia 18 de setembre, ens va deixar el Sr. JOSEP M. MATABOSCH GUILLAUMES, que 
havia estat regidor d’aquest Ajuntament del 1987 al 1989.  
- i el dia 22 de setembre, va morir el Sr. LLUIS DANÉS MARTÍ, pare del notificador d’aquest 
Ajuntament, Simó Danés.  
I demana que consti en acta, el condol dels membres de la Corporació per aquestes 
pèrdues i  que es traslladi als  respectius familiars.  
 
A continuació exposa el nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del  darrer 
Ple, celebrat el passat 28 de juliol :   
 
de particulars : 41 
d’entitats :  55 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 28 de juliol, juntament amb la regidora Nuria Fité, es va entrevistar amb el Sr. 
ALBERT BAYOT, delegat territorial d’Ensenyament, que va venir a Olot per visitar diferents 
escoles i mantenir un primer contacte en matèria d’ensenyament.  
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-  el dia 29 de juliol, es va entrevistar a Girona amb el Sr. JOSEP TRIAS, delegat territorial 
de Salut.  
 
-  el dia 16 d’agost va mantenir una reunió de treball amb el Sr. PERE MACIAS, portaveu de 
CiU al Congrés de Diputats.  
 
-  el dia 17 d’agost es va entrevistar amb els Srs. JOAN CAÑADA, director general 
d’Administració Local i JOSEP M. PADROSA, director del Servei Català de la Salut.  
 
-  el dia 18 d’agost va tenir una visita protocol.lària al Sr. DAVID TORRES, jutge degà d’Olot 
i titular del Jutjat núm.2 
 
- el dia 27 d’agost, juntament amb els regidors Estanis Vayreda i Núria Zambrano, va rebre 
la visita del Sr. JOSEP M. RECASENS, director general de Comerç, amb el qual van 
passejar per La Botiga al carrer  i van inaugurar l’exposició sobre els 25 anys d’aquesta 
efemèride.  

 
-  el dia 5 de setembre es va entrevistar amb el Sr. JORDI FOLLIA, director general de 
Carreteres, amb els consells reguladors que formen part de la Federació Catalana DOP-
IGP, amb el Sr. ANTONI MOLONS, director general de Mitjans de Comunicació, amb el Sr. 
XAVIER TORRA, director general de l’empresa Simon S.A i amb el Sr. CARLES SALA, 
director general d’Habitatge.   
 
- el dia 7 de setembre, va rebre la visita de l’Hble. Sra. JOANA ORTEGA, Vicepresidenta del 
Govern, que va ser a Olot per participar de les Festes. Va assistir a l’Ofrena floral, al Pregó i 
al refrigeri que va tenir lloc a continuació.  
 
- el dia 9 de setembre, va assistir a la inauguració de la pista d’skate, a la qual va ser 
present la Sra. ANNA PRIOR, subdelegada territorial de Joventut i al Festival de Patinatge 
Artístic, que fou presenciat pel Sr. IVAN TIBAU, secretari general de l’Esport.  
 
- el dia 12 de setembre va assistir a les reunions de la Comissió Permanent d’Innovacc i a la 
de la Junta Directiva del mateix clúster, a la qual assistí l’Hble. Sr. JOSEP M. PELEGRÍ, 
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
- el dia 14 de setembre, va rebre la visita de la Sra. MONTSERRAT SUARI, directora 
general de l’Agència de Joventut.  
 
-  el dia 15 de setembre, va rebre la visita del Sr. ENRIC COBO, coordinador del Servei 
d’Arxius de la Generalitat de Catalunya.  
 
-   el dia 20 de setembre, juntament amb l’interventor, es va entrevistar a Girona amb el Sr. 
JOAN MIR, gerent del Cadastre.  
 
- el dia 26 de setembre, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JOSEP 
M. GRAU, director de l’Incasòl i amb el Sr. PACO SANCHO, secretari d’estratègia i 
coordinació del departament de Salut. 
 
-  i finalment ahir, dia 28 de setembre, va rebre la visita de l’Excma, Sra. ANNA M. GELI i del 
Sr.JOAQUIM PUIGVERT, Rectora i Vicerector respectivament de la Universitat de Girona.  
 
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 :  
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-  el dia 14 d’agost va assistir al Pregó de la festa del barri de Sant Roc, que enguany va 
anar a càrrec de la Teia Buixó.  
 
-  el dia 16 d’agost va assistir a la Missa i benedicció de les aigües de Sant Roc  
 
- el dia 20 d’agost, juntament amb la regidora Anna M. Linares, va participar de la festa del 
barri de Pekín. 
 
- el dia 21 d’agost, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, va participar de la festa dels 
veïns de Batet, que va tenir lloc als paratges de can Frontana.  
 
- el dia 27 d’agost, va assistir a la inauguració de l’exposició Figura i postes de sol de Josep 
Matas Diumenge, que va tenir lloc en un hotel de la comarca. Seguidament va participar de 
la celebració del primer aniversari de la Penya Blaugrana Almogàvers que va tenir lloc al 
Firal, va efectuar una visita a les persones que eren al sopar popular del barri de Montolivet i 
a continuació, va participar de la botifarrada del barri del Nucli Antic.   
 
- el dia 1 de setembre, juntament amb el regidor Josep Berga, va assistir a la reunió del 
Consell de barri de Sant Roc.  
 
- el dia 2 de setembre, va presidir la primera Junta de Seguretat Local de la legislatura i al 
vespre va assistir a la inauguració de l’exposició de vitralls, que va tenir lloc al Museu dels 
Sants.  
 
- el dia 3 de setembre va assistir a la inauguració de tres exposicions a diferents 
dependències del Museu Comarcal; a la inauguració de la nova discoteca “Bakkhus”; a la 
presentació del llibre Albada a Lisboa de Lluís Busquets a can Trincheria i a l’obertura de 
l’exposició d’obres olotines de Xavier Carbonell a la galeria Sant Lluc. 
 
- el dia 6 de setembre, juntament amb el regidor Josep Berga, va participar de la celebració 
de la festa del Casal de la gent gran, que va tenir lloc en un restaurant de la comarca.  
 
- el dia 8 de setembre, va assistir a diferents actes programats en el marc de les festes del 
Tura.  
 
- els dies 10 i 11 de setembre, va continuar assistint als actes més destacats de la 
programació: La Batalla de les flors, la baixa de torxes i la hissada de la bandera al 
Montsacopa, la conferència institucional de la diada, teatre, espectacle pirotècnics i ballada 
de gegants amb espelmes.  
 
-  el dia 15 de setembre, va assistir a la reunió del Consell Rector de la FES que va tenir lloc 
a la seva seu i seguidament al Consell d’Alcaldes, que es va celebrar al Consell Comarcal.   
 
-  el dia 17 de setembre, va assistir a la presentació del nou conte de la faràndula i a la 
inauguració de l’exposició fotogràfica i de peces curioses que va tenir lloc a la capella de 
Sant Ferriol.  
 
-   el dia 18 de setembre va assistir als actes programats en el marc de la festa del barri de 
Sant Ferriol.  
 
-  el dia 19 de setembre va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot i a 
la reunió del Patronat de l’Hospital Sant Jaume.  
 
-   el dia 20 de setembre va convocar els treballadors de l’Ajuntament al Casal Marià per 
informar-los del balanç dels 100 dies de govern, i al vespre, va conduir un acte similar per al 



                     

 

 4 

públic en general, al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
-  el dia 21 de setembre, va assistir a la roda de premsa sobre el rodatge de la pel.lícula de 
Fernando Trueba a Batet,  que va tenir lloc al Mas Garganta de la Pinya, a la reunió del 
Consell Rector del Consorci de Salut i Social que va tenir lloc a la seva seu de Barcelona, i a 
les Juntes Generals del Sigma i del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que van tenir lloc 
al Consell Comarcal.  
 
- el dia 22 de setembre, va assistir a la reunió dels membres del Pla d’Entorn que va tenir 
lloc a la sala Gussinyé i a la del Patronat de la FES que va tenir lloc a la seva seu.    
 
- el dia 23 de setembre va assistir  al Pregó del barri de Sant Miquel.   
 
- el dia 24 de setembre va assistir a la presentació del llibre de Joan Fort Olivella, que va 
tenir lloc a can Trincheria i a continuació va presenciar el Ball Pla del barri de Sant Miquel.  
 
- i finalment comenta que avui i demà, el clúster carni Innovacc ha organitzat unes Jornades 
estratègiques del sector carni porcí, que tenen lloc a Sant Fruitós de Bages, concretament al 
Món de Sant Benet, prop de Manresa.   

 
Intervé el Sr. Alcalde. Potser no és ben bé del despatx oficial, però potser és d’informació 
general del Ple, comentar-los que avui ja hi ha wifi en aquesta sala, una mica amb la idea 
d’arribar a la petició que se’ns va fer per poder fer realitat la retransmissió dels plens per 
Internet, tema que s’està estudiant, que té un cost econòmic i que ens té una mica en dubte, 
però volem anar-hi avançant. Però a dia d’avui ja hi ha wifi a la seva disposició en aquesta 
sala de Plens. 
 
En quant a temes més concrets de despatx oficial, començar per alguns temes que són una 
mica més tristos. En primer lloc donar el condol per la mort de la Sra. Rosa Esteban a la 
nostra companya Sra. Júlia Sala, que la tenim aquí al Ple en representació del Partit 
Popular.  
 
També fer arribar, si els hi sembla bé, el condol a la família del treballador municipal de la 
Brigada, el Sr. Joan Bassaganyas, que va morir.  
 
Un tema que ja havíem comentat a la Junta de Govern Local, de fer arribar el condol a la 
família del Sr. Josep Maria Matabosch Guillaumes, que havia estat regidor d’aquest 
Ajuntament.  
 
I també al nostre treballador, que sempre ens acompanya en els plens, al Sr. Simó Danés, 
per la mort del seu pare, el Sr. Lluís Danés, fer-li arribar el condol de la Corporació. 
 
Condols que farem constar en acta. 
 
En quant a temes de despatx oficial, comentar-los, entre d’altres coses, que durant el temps 
que ha transcorregut des de l’últim Ple, m’he anat entrevistant amb moltíssimes persones, 
potser el més interessant és el Sr. Albert Bayot, que a més va venir aquí i va fer una visita a 
diferents escoles, per tenir informació de primera mà de com estaven els temes 
d’Ensenyament.  
 
Vaig estar a Girona reunit amb el Sr. Josep Trias, delegat Territorial de Salut, parlant de 
temes que ens preocupen molt.  
 
Vaig estar al Jutjat número 2, em queda pendent encara el Jutjat número 1 per anar a 
saludar el jutge que tenim en els nostres jutjats, que afecta a la nostra ciutat. 
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Vàrem tenir la visita del Sr. Recasens, aprofitant els 25 anys de la Botiga al carrer, i vàrem 
parlar de diferents temes relacionats amb la Direcció General de Comerç, que ell és qui 
l’ostenta.  
 
Vàrem estar amb diferents regidors i tècnics de l’Ajuntament, el Departament de Política 
Territorial i Sostenibilitat, parlant amb el Sr. Jordi Follia i amb altres funcionaris d’aquest 
departament, sobretot en relació al tema de la variant, però també d’altres temes que 
afecten a la ciutat d’Olot, com pot ser el tema de l’avinguda de la carretera de la Canya, que 
està en mal estat i que és una obra que és responsabilitat de la Conselleria. 
 
Ens vàrem entrevistar amb el Sr. Antoni Molons, Director General de Mitjans de 
Comunicació i també a la tarda amb el Sr. Carles Sala, Director General d’Habitatge. 
 
Durant els dies de les Festes, ja saben que en el pregó vàrem tenir la Sra. Joana Ortega, 
vicepresidenta del Govern. Durant els dies de les Festes va estar amb nosaltres per 
inaugurar la pista de skate la Sra. Grana Prior i per assistir al Festival de Patinatge el Sr. 
Ivan Tibau. 
 
Vàrem tenir amb nosaltres per a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovac i de la Junta 
Directiva el Sr. Josep M. Pelegrí, Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Hem tingut 
també amb nosaltres aquests dies el Sr. Enric Cobo, coordinador dels serveis d’Arxius de la 
Generalitat de Catalunya parlant de tota la temàtica relacionada amb la posada en marxa del 
nou arxiu comarcal. 
 
Vaig estar a Girona per un tema que a mi personalment em preocupa molt, amb el gerent 
del Cadastre, el Sr. Joan Mir, per saber com està tot aquest tema. Últimament hem estat a 
Incasol amb el Sr. Grau i amb el Sr. Llor per parlar de diferents temes amb relació a la 
Guardiola i també amb el Sr. Francesc Sancho, Secretari d’estratègies i coordinació del 
Departament de Salut, comentant la situació que tant ens preocupa en aquests moments. 
 
I per últim també destacar avui la visita, a més a petició seva, de l’Excma. Sra. Anna M. Geli 
i del Sr. Joaquim Puigvert, rectora i vicerector respectivament de la Universitat de Girona. 
 
En quant als actes, molts en relació a la vida ciutadana de diferents festes durant tots 
aquests dies. Per no estendre’m gaire més, potser comentar el tema de la Junta de 
Seguretat Local que va tenir lloc el dia 2 de setembre i va comptar amb la presència del 
comissari Balanguer, que és la màxima autoritat dels Mossos a Girona, a més dels 
responsables locals.  
 
Bé, els altres són actes molt locals, d’assistència a actes de les diferents entitats i 
associacions, d’associacions de veïns i no crec que sigui necessari comentar. Potser 
comentar que avui i demà tornarem a estar en les jornades que el cluster Innovac ha 
organitzat per reflexionar a l’entorn del sector càrnic porcí, que com saben és un dels 
nostres sectors econòmics més potents, que s’ha fet al Bages, per obrir-nos a tot Catalunya, 
i que demà comptarà amb la presència si no hi ha cap novetat d’última hora, del Secretari 
General del Govern, del Sr. Francesc Homs.  

 
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 
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plenària. 
 

NÚM. 5.- ASSABENTAT. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCA LDIA DE DATA 22 
DE SETEMBRE DE MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS GENÈR IQUES DE 

COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE ALS REGIDORS  
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
L’assabentat del Decret d’Alcaldia de data 22 de setembre de 2011, pel qual es modificava 
el Decret de data 27 de juny de 2011 relatiu a les delegacions genèriques de competències 
de l’Alcalde als regidors, en el següent sentit: 
 

La competència en “Cementiri i serveis funeraris”, fins ara inclosa  en la Regidora 
delegada de Serveis Urbans i Mobilitat, reverteix a l’Alcalde. 

 
La competència en “Contractació i concessions”, fins ara inclosa en la Regidoria 
delegada d’Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, es desglossa: la competència en 
Contractació passa a formar part de la Regidoria d’Hisenda i la competència en 
Concessions es manté en la Regidoria delegada d’Organització, Innovació i Atenció al 
ciutadà. 

 
En l’apartat de nomenament de regidors de barris, el Regidor delegat del barri de 
Benavent passa a ser el Sr. Josep Berga i Vayreda i el Regidor delegat del barri de Sant 
Francesc – Estires passa a ser el Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Un cop han passat els dies en el govern municipal, ens hem adonat 
que algunes competències convenia modificar-les de responsables, o algunes tornar-les a la 
situació anterior a la nostra entrada al govern,  i per tant vaig fer un Decret d’Alcaldia 
canviant això, i també corregint un error que a dos regidors se’ls havia canviat de barri, i per 
tant seria això. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6.- NOMENAR REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT D’OL OT A DIVERSOS 

ORGANISMES 
          

A resultes de les eleccions municipals i del canvi de regidors en l’equip de govern, cal 
nomenar representants a diferents entitats que així ho han sol·licitat a l’Ajuntament i que 
està previst legalment o en els seus estatuts. 
 
Així mateix, en el ple de 30 de juny d’enguany es va designar a la Sra. Núria Fité i Grabalosa 
com a representant a tots els Consells Escolars de la ciutat, donat que ella ja forma part del 
Consell Escolar de l’Escola Joan XXIII per la seva vinculació laboral a l’escola, convé 
designar un altre representant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament d’Olot al Consell de participació de la 
Residència de gent gran Montsacopa, al regidor Sr. Josep Berga i Vayreda. 
 
Segon.- Nomenar representant de l’Ajuntament d’Olot al Consell de participació de la 
Residència de disminuïts psíquics Vora riu, al regidor Sr. Josep Berga i Vayreda. 
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Tercer.- Modificar l’acord del Ple de data 30 de juny de 2011, que en el punt núm. 6.f) 
nomenava com a  representant de l’Ajuntament d’Olot a tots els Consells escolars a la 
regidora Sra. Núria Fité i Grabalosa, en el sentit que el representant al Consell escolar de 
l’Escola Joan XXIII serà el Sr. Josep Berga i Vayreda. 
 
Quart.- Nomenar representant de l’Ajuntament d’Olot a Adrinoc, al regidor Sr. Estanis 
Vayreda i Puigvert. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. A mesura que tots els organismes es van posant en funcionament, 
ens demanen els nostres representants; alguns els vàrem aprovar en el Ple del cartipàs, 
altres que en aquests moments ens demanen i no estaven nomenats, els hem nomenat. 
Consten aquí a les propostes, si volen algun aclariment. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP). 
 

NÚM. 7.- FORMULAR LA VOLUNTAT D’INICIAR LES ACTUACI ONS PER 
CONSTITUIR L’ASSOCIACIÓ D’ENS LOCALS MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA 
 

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven 
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya 
que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució 
Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol 
de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 
1977, que en el seu Article 1   proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En 
virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses 
i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de 
la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també 
del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de 
subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les 
Nacions Unides.” 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 
interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI , articles 133 a 136, que els ens 
locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 
110/1996, es proposa l’adopció dels següents acords: 

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents el 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.  Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb 
l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i 
promoure l’exercici del dret a decidir.  
 
Segon.  Expressar la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de concórrer a l’assemblea que elabori 
els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació.  
 
Tercer.  Designar el senyor l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació 
a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar 
aquesta representació en un regidor. 
 
Quart.  Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per 
l’execució del present acord.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Fa uns dies, des de l’Ajuntament de Vic se’ns va fer arribar la invitació 
per entrar a formar en aquesta futura –perquè en aquests moments no està constituïda– 
associació d’ens locals i de municipis per a la independència. La nostra valoració va ser 
pensar que des del municipalisme tenim l’obligació de defensar els drets del nostre país i 
que aquesta és una obligació irrenunciable, per tant ens va semblar que sí que hi teníem a 
dir alguna cosa en aquest sentit.  
 
Ens sembla que el tema de la independència o de proposar treballar per la independència 
de Catalunya recull un sentiment cada vegada més generalitzat en el nostre país, i que 
d’alguna manera es lliga amb aquell sentiment que molts vàrem percebre en la manifestació 
que es va fer a Barcelona el dia 10 de juliol de 2010, en resposta a una sentència del 
Tribunal Constitucional i a una sensació, de molts i molts catalans que se’ns menysté des de 
l’Estat espanyol i que això ens obliga a prendre una postura. És a dir, la proposta no és 
entrar a formar part d’una associació que demani alguna cosa il·lícita o il·legal, no és veritat, 
nosaltres la única cosa que pensem fer dins aquesta associació i amb la redacció dels seus 
estatuts, és defensar un dels drets fonamental dels Drets Humans recollit en la Carta de les 
Nacions Unides, com també en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per 
l’Estat Espanyol en data 27 de juliol de 1977, i que en el seu article 1 proclama: “Tots els 
pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret, determinen lliurement el seu 
estatut polític i procuren també per al seu desenvolupament econòmic, social i cultural. Tots 
els pobles poden, per les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i llurs 
recursos naturals sense perjudicar, però cap de les obligacions que sorgeixen de la 
cooperació econòmica internacional, basada en un principi de benefici recíproc i també del 
dret internacional. En cap cas un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.” 
 
Jo crec que les argumentacions estan clares, nosaltres no volem un país aïllat del món ni un 
país aïllat d’Espanya, el que volem és que els drets del nostre país, els nostres signes 
nacionals, les nostres decisions en temes d’economia siguin respectats i tinguin un valor i 
com que això veiem que dins l’actual estat espanyol cada cop està més qüestionat, doncs 
per això ens sembla que des del municipalisme val la pena treballar en aquesta línia i 
integrar-nos en aquesta associació d’ens locals i municipis per a la independència. Per això 
ho portem a Ple havent-ne parlat amb dos representants de partits que no estan representat 
en aquest Consistori, com són Alternativa per la Garrotxa i Solidaritat per la Independència, 
havent-ne parlat amb els companys d’ERC i també tenint el suport de Reagrupament. Per 
tant som cinc partits polítics que n’hem parlat, que tenim aquesta sensibilitat i per això 
portem a Ple aquesta proposta d’entrar a formar part de la Comissió constitutiva i de la 
Comissió que ha de redactar els estatuts d’aquesta associació. 
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Intervé la Sra. Sala. Nosaltres, com ja sabeu, no estem d’acord amb el tema de la 
independència, per tant jo votaré en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres sí que estem a favor d’avançar tant com es pugui i tan ràpid 
com es pugui cap a la independència, perquè em sembla que és una qüestió de 
supervivència. Malauradament constituir aquesta associació de municipis per a la 
independència no vol dir que Olot es declari favorable a la independència, són només una 
sèrie de Corporacions que tenen la voluntat d’avançar en aquest sentit, però no vol dir que la 
ciutadania de les respectives poblacions s’hagi manifestat en aquest sentit. Tot i que a Olot 
gràcies a la iniciativa d’Olot decideix es va fer una consulta popular en el seu moment, que 
va tenir molta concurrència i que va ser definitiva en el sentit que majoritàriament els 
ciutadans d’Olot es decantaven per la independència de Catalunya. 
 
Insisteixo, constituir aquesta associació no és votar a favor de la independència, és només 
avançar en aquest sentit, votar a favor de la independència ho farà lliurement el poble de 
Catalunya el dia que el govern de CiU o el que hi hagi en el seu moment, es decideixi a tirar 
endavant un referèndum, i llavors consecutivament el dia que els governs espanyols de torn, 
siguin socialistes o siguin populars, decideixin respectar lliurement la voluntat del poble.  
 
Bé, en aquest sentit no veiem cap inconvenient perquè una sèrie de municipis ens reunim 
per treballar per aconseguir que el poble es pugui manifestar lliurement i democràticament 
sobre la independència del seu país. Pensem que no hi ha res més democràtic que això, i 
per tant hem de votar forçosament a favor.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, considerem que la independència no és per tractar-la des dels ens 
municipals, aquí mateix acaba de fer referència que si de cas el que s’ha de definir en 
aquest aspecte és la població, per tant les funcions d’aquesta associació estan molt 
limitades i no són efectives des del nostre punt de vista. No veiem la necessitat ni 
l’oportunitat en aquests moments, que el Consistori olotí assumeixi aquesta iniciativa 
d’aquesta associació, per tant nosaltres hi votarem en contra.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també el nostre grup, val a dir que no som independentistes, 
som federalistes, per tant d’entrada no ens sembla bé aquesta proposta que fa el grup de 
CiU en el Ple. També hem de tenir en compte que en el seu programa electoral, mai 
esmentaven aquest tipus de proposta de cara a la ciutat d’Olot, per tant entenem que si no 
hi ha un contracte en el programa electoral també és una mica precipitat portar-ho al Ple. 
Per tant nosaltres considerem com deia el Sr. Font que no toca, en tot cas no és qüestió de 
discutir-ho en aquest Ple municipal, no és qüestió de discutir aquest tipus de propostes, ni 
aprovar uns estatuts i per tant nosaltres ens abstindrem.  
 
Sí que ens ha sorprès, com deia abans, que vostès ho portin al Ple i que el grup seu ho 
portin al Ple, fins i tot alguns regidors d’Unió Democràtica, almenys sabem que la línia 
ideològica del partit tampoc no va en aquesta línia. En tot cas, és una qüestió personal de 
cada regidor el que pugui fer o votar. 
 
M’han sabut una mica de greu les paraules de l’Alcalde quan ha parlat del menyspreu de 
l’estat espanyol cares a Catalunya. En tot cas ha fet referència vostè a la sentència del 
Tribunal Constitucional, que és veritat que va ser negativa per al nostre poble, nosaltres 
vàrem participar en la manifestació de molt bon grat i hem estat molt actius en aquest tema, 
però li haig de recordar que la sobirania de l’estat espanyol que és el Parlament, les Corts 
Espanyoles van votar a favor de l’Estatut de Catalunya i per tant va ser l’Estat espanyol qui 
va votar a favor d’aquest estatut i en tot cas va ser el Tribunal Constitucional qui va revocar 
alguns dels articles de l’estatut. Per tant a mi m’agradaria que l’Alcalde rectifiqués aquestes 
paraules del menyspreu que diu de l’Estat espanyol cap a Catalunya.  
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En tot cas, repeteixo, ens abstenim, no votem en contra tampoc perquè nosaltres estem a 
favor del dret a decidir dels pobles, justament fa molt de temps que estem treballant per la 
democràcia, per les llibertats del poble de Catalunya i i per tant estem d’acord que qualsevol 
poble pot decidir el que pugui portar a una elecció. Però en aquest cas ens abstenim 
d’aquesta proposta. 
 
Intervé el Sr. Berga en representació de CiU. Bé doncs jo en tot cas, per no repetir les 
paraules de l’Alcalde, però si referint-me a alguns dels comentaris que han fet, aquesta 
decisió sí respon al sentiment d’aquest equip de govern, fins i tot dels regidors d’Unió 
Democràtica que ja saben prou bé com pensen ells individualment, no hi ha necessitat que 
se’ls hi digui.  
 
I sí que pensem que treballar al favor del dret de l’autodeterminació es pot fer des del 
municipalisme, una mica en resposta al que deia al Sr. Font, i el que és treballar a favor del 
dret de l’autodeterminació pensem que és una bona línia per fer-ho.  
 
I en tot cas sí que desconeixem aquests grans esforços que s’ha fet des del seu partit a 
favor de tenir aquest dret, així de senzill. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, jo sí que volia aclarir alguns conceptes, és a dir: entrem a formar 
part d’una organització que vol treballar per a la independència de Catalunya, no estem en 
aquests moments decidint si la ciutat d’Olot és independentista o no. El que volem fer és 
com a ajuntament i com a representant dels ciutadans d’Olot, incorporar-nos en una 
associació de municipis que volen treballar en aquesta línia, i aquesta decisió de treballar en 
aquesta línia, jo continuo pensant que una bona part és deguda a un sentiment que un té del 
seu país, de la seva llengua, amb un sentiment que té dels seu signes nacionals com a 
propis i per tant té un ideal que podria ser que passéssim a ser un país amb un estat propi i 
que d’alguna manera passéssim a ser un país normal entre els països del món; aquest és 
un dels motius.  
 
Però a més hi ha uns motius pràctics, en relació a les paraules que he fet servir abans, que 
ens impulsen a anar en aquesta línia. Potser la paraula menyspreu no és l’adequada i la 
retiro, però menysteniment sí –jo pensava que havia dit menysteniment–, jo penso que 
d’alguna manera des d’Espanya se’ns menysté. Que la nostra llengua, que el català, fa uns 
dies en aquest Ple vàrem aprovar una moció per defensar l’escola en català, que la nostra 
llengua catalana és repetidament menystinguda, en relació a l’espanyol i a les frases 
aquestes de “habláme español” que se senten i que d’alguna manera cada vegada més són 
presents en el vocabulari espanyol.  
 
Raons econòmiques: des del tema de l’espoli fiscal, al tema que ha passat fa poques hores, 
on gairebé tothom està d’acord que el corredor del Mediterrani per al tren és bàsic i des 
d’Espanya, de cop i volta, se’ns diu que serà prioritari però que l’important és el que passa 
pel mig, i tornem a aquella Espanya centralista que pren decisions com inaugurar un AVE i 
tancar-lo al cap de pocs mesos mentre aquí tenim problemes econòmics molt importants i 
que ens obliguen a prendre decisions molt importants, i no poder connectar-nos amb Europa 
amb AVE perquè les prioritats del govern espanyol no són les mateixes que té el govern 
català i jo penso que una gran part del poble de Catalunya. Per tots aquests motius, per 
aquest menysteniment que es té de les necessitats de Catalunya, per això ens sembla 
interessant començar a treballar en una altra alternativa, que no és una alternativa d’una 
Catalunya aïllada en el món, sinó que és una Catalunya lliure dintre d’una Unió Europea dels 
pobles. Que això també es dóna a dintre Espanya? Doncs escolti, només haurem avançat a 
treballar en aquesta línia i haurem de començar-nos a replantejar-ho. Però sí les coses van 
en la línia que en els darrers mesos i anys van anant, cada vegada hi ha més ciutadans 
convençuts i insignes personalitats de Catalunya ho han reconegut així, que la única sortida 
serà la independència. I per tant per això ho portem a Ple, per des del municipalisme 
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defensar de treballar en aquesta línia. 
 
Què després a última hora veiem que això se soluciona, i que es tenen en compte  els 
nostres drets i que no ens sentim –jo crec que majoritàriament però almenys sí des del 
nostre grup– menystinguts per les decisions que s’estan prenent a Espanya en relació a la 
llengua, en relació a l’economia i en relació a diversos temes, fan que per això hàgim portat 
a Ple això i per això ens hàgim decidit a incorporar-nos a aquesta associació que estic segur 
que comptarà amb la presència de molts municipis.  
 
Intervé el Sr. Guix. Només un aclariment perquè no quedi cap malentès: en la seva 
argumentació diu que vostès ho porten perquè estimen a Catalunya, etc. Mai més lluny 
d’això, aquí penso que no hem de fer un concurs de qui estima més Catalunya, si vostès 
que tenen una idea d’independència o nosaltres que tenim una idea federalista. Vull dir que 
nosaltres estimem Catalunya, hem lluitat per Catalunya i seguirem lluitant per Catalunya, pel 
català i pels nostres drets i llibertats. Simplement això.  
 
Respon el Sr. Alcalde. N’estic absolutament convençut, fins i tot estic convençut que aquells 
que pensen que Catalunya ha de formar part d’Espanya s’estimen també Catalunya; no és 
un problema que desqualifiqui ningú, és més una afirmació personal que no pas per 
desqualificar ningú. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 ERC), 3 vots en 
contra (2 PxC, 1 PP) i 6 abstencions (PSC). 
 

NÚM. 8.- CULTURA.- RATIFICAR L’APROVACIÓ INICIAL DE  LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL  CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITA TS CULTURALS, 

CTXAC 
 

L’any 2005 fou creat el CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS 
format pels municipis de  Figueres, Girona, Granollers, La Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, 
Mataró, Olot, Reus, Vilanova i la Geltrú, Perpinyà,  Vic, Sant Cugat del Vallès i Tortosa. Des 
d’aleshores s’han modificat els seus estatuts en les següents ocasions: 
 
1. Modificació aprovada en sessió ordinària del Consell Directiu de 6 de setembre de 2007 a 
Perpinyà. DOGC núm. 5008 de 14/11/2007. 
2. Modificació aprovada en sessió ordinària del Consell Directiu de 24 de febrer de 2009 a 
Figueres. DOGC núm. 5355 de 7/04/2009. 
 
Del Pla Estratègic de Transversal, elaborat durant el 2011 amb la intenció de millorar 
l'eficàcia i el servei als municipis que ofereix el consorci, n'han sorgit conclusions i propostes 
de millora que afecten el contingut d'alguns dels articles dels Estatuts del Consorci. És per 
això que és necessària una tercera modificació, per tal d'adaptar els Estatuts a la nova 
organització de Transversal que es desprèn de l'esmentat pla.  
 
D’acord amb la següent normativa aplicable: 

 
- Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local. (article 87) 
- Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim 

local de Catalunya. (articles 269 a 272) 
- Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals de Catalunya. (articles 312 a 324) 
- Estatuts del Consorci Transversal, xarxa d’activitats culturals (article 27) DOGC 

núm. 4519 de 28/11/2005. 
          

Vist l’acord del Consell directiu de data 20 de setembre de 2011 en el qual s’acorda aprovar 
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la tercera modificació dels estatuts i vist el que disposa l’article 313 de Decret 179/1995, de 
13 de juny. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats 
Culturals, en els termes en què fou acordada  en la sessió ordinària del Consell directiu de 
20 de setembre. 
 
L’efectivitat d’aquest acord resta supeditada al fet que no sigui necessari introduir 
modificacions substancials en el seu redactat, a conseqüència de canvis que d’ofici o a 
resultes de les al·legacions que es puguin presentar durant el període d’informació pública. 
 
Segon.- Comunicar aquesta acord al Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals.  
 
Intervé el Sr. Berga. Bé, el que portem a aprovació del Ple és un tema de tràmit que s’haurà 
de portar als plens dels catorze municipis de les catorze ciutats que en aquests moments 
formen part del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals. Aquest és un consorci 
que es va crear l’any 2005 i que és especialment conegut a Olot perquè el seu gerent, fins 
ara en Pep Fargas és olotí i havia estat anteriorment regidor de Cultura d’aquest 
Ajuntament. Però al cap d’uns sis anys de funcionament, es va veure la necessitat de 
repensar quina pot ser la feina d’aquest consorci, de quina manera pot ajudar als catorze 
ajuntaments que en formen part.  
 
Es va encarregar un Pla estratègic i una de les primeres coses que es van descobrir, eren 
algunes incoherències en els estatuts del Consorci, com per exemple el relatiu a la durada 
dels mandats, que era només de sis mesos i que vulgui o no vulgui el municipi li toca al cap 
de sis mesos a un altre municipi; i de vegades el que ha passat és que la Presidència ha 
anat a parar a les mans d’un municipi que en aquell moment no tenia especial interès per 
exercir aquesta presidència i dirigir aquest Consorci. I una de les recomanacions que feia 
aquest Pla estratègic era dir: no, a partir d’ara aquest Consorci que sigui dirigit per 
candidatures, formades per representants de tres municipis, que tinguin la voluntat de 
treballar a favor d’aquest Consorci i que a més a més la durada d’aquest mandat sigui de 
dos anys, que seria una manera molt més efectiva de treballar. 
 
L’altra gran modificació dels Estatuts d’aquest Consorci té a veure amb la facilitat que a 
partir d’ara hi haurà perquè altres ciutats es puguin incorporar en aquest projecte, en els 
primers estatuts quedava molt limitat a ciutats de determinat tamany, he de recordar que les 
que en formen part són actualment són: Figueres, Girona, Granollers, la Seu d’Urgell, 
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Vilanova i la Geltrú, Perpinyà, Vic, Sant Cugat del 
Vallés i Tortosa; i els mateixos estatuts del Consorci impedien que Barcelona i qualsevol 
municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona en pogués formar part. Això es deixa una 
mica més obert i es dóna la possibilitat que sigui el Consell Rector d’aquest Consorci qui 
decideixi l’admissió de tots els membres que ho vulguin demanar. 
 
Aquests són els dos canvis més importants, això en una assemblea que hi va haver la 
setmana passada a Lleida es van aprovar inicialment aquests estatuts i ara el que farem és 
passar-los pel Ple dels catorze municipis per fer-ne una aprovació inicial. 
 
Intervé la Sra. Sala. Hi estic d’acord, es pot tirar endavant. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Hem interpretat de les paraules del regidor i de les modificacions que 
hi hem vist, entenem que són uns canvis d’estatuts que miren de revitalitzar la Xarxa i per 
tant no tenim res en contra ni molt menys. El que sí que tenim una sèrie de dubtes sobre si 
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es mantindrà la seu a Olot o no, sobre la gerència, sobre fins a quin punt els municipis hi 
estan implicats, sobre com pensa l’equip de govern que s’ha d’encarar aquest consorci i les 
activitats de la Xarxa. Bé, en general tenim molts dubtes sobre què farà i llavors 
demanaríem que ens mantinguin informats, si pot ser que fem alguna trobada per parlar del 
tema d’aquest Consorci. 
 
Intervé el Sr. Berga. A veure, una mica la qüestió que ens varen plantejar una vegada se’ns 
va lliurar el Pla Estratègic era veure si era una eina útil per als municipis o no, es va acordar 
per unanimitat que sí que ho era. Pel que fa al canvi de gerent es va proposar una persona 
que realment representés –deixeu’m-ho dir així– el fet que hi hagi catorze municipis, que en 
aquest moment totes aquestes alcaldies estan o bé en mans de CiU o bé en mans del PSC, 
el nou gerent serà l’ex-regidor de Cultura de Mataró i és d’ERC i es va buscar precisament 
d’alguna manera, desvincular de la política l’oportunitat de treballar plegats. Però la 
pregunta que ens van fer era si podia o no ser una eina útil i tothom va decidir que sí, 
sobretot pel que fa a la producció i contractació; és a dir, per posar un exemple una 
exposició dedicada a un pintor local d’Olot és evident que n’haurà d’assumir íntegrament la 
producció aquest Ajuntament, però en canvi en altres temes que poden tenir un interès per 
Figueres, per Olot, per Vic, hi ha la possibilitat de fer produccions conjuntes, tant amb arts 
escèniques com en exposicions i això sí que hauria de ser com una plataforma de 
rendibilitzar els recursos que tant aquest any com el que ve seran més escassos. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. De fet, el que portem a aprovació només és ratificar l’aprovació inicial 
de modificació dels estatuts. 
 
Intervé el Sr. Berga. I pel que fa a la seu, que és veritat que la seu era a Olot, a l’Institut de 
Cultura perquè quan es va crear aquesta xarxa l’Ajuntament va oferir un lloc físic –és a dir 
una taula, un telèfon i l’espai– i l’oferiment d’aquest Ajuntament ha continuat essent de 
mantenir aquest espai, i va ser ben rebut, tot i que s’acabarà de decidir a la propera 
assemblea del mes de desembre.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) 

 
NÚM. 9.- TEATRE.- PROPOSANT ANOMENAR LA SALA D’ASSA IG DEL TEATRE 

PRINCIPAL D’OLOT, SALA PEP MORA  
 

Recentment han finalitzat les obres de reforma i condicionament de la sala d’assaig situada 
al tercer pis de l’edifici del Teatre Principal, i es considera oportú donar-li el nom d’un 
personatge rellevant dins la cultura i l’activitat teatral de la ciutat d’Olot.  

          
D’entre els personatges que han tingut una gran  vinculació al Teatre Principal d’Olot com a 
equipament i com a servei públic destaca la figura de l’olotí Pep Mora. 
 
Mora va dirigir o participar en multitud d'espectacles de teatre, circ, mímica i acrobàcia, i era 
professor de l'escola de teatre el Galliner de Girona, dels tallers de teatre de l’IES 
Montsacopa, de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot, de l’Aula de Teatre del Teatre 
Principal d’Olot i de multitud d’altres cursos i tallers on el sol·licitaven.  També és destacable 
la seva actuació en diversos muntatges com la col·laboració que tenir en diverses 
companyies. 
 
Així mateix cal destacar la figura de Pep Mora com un dels fundadors i la veritable ànima del 
Bròquil Circus, el primer i únic circ d’avantguarda que ha tingut Olot.   
 
Per tota aquesta trajectòria s’ha considerat oportú donar el nom “Pep Mora”  a la nova sala 
d’assaig del teatre. 
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Per tot això,  el President de la Comissió Informativa del Ple Gen eral de l’Ajuntament  
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Que la Sala d’assaig del Teatre Principal d’Olot, situada al 3er pis de l’edifici i recentment 
rehabilitada prengui el nom SALA PEP MORA 
 
Intervé el Sr. Berga. El proper 22 d’octubre s’inaugurarà un nou espai cultural, es tracta 
d’una sala d’assaig ubicada a la part de dalt de tot del Teatre Principal, aquest és un espai 
pensat perquè les companyies tant amateurs com professionals i locals trobin una sala en 
condicions per treballar. Aquestes obres s’han pogut fer, tot sigui dit, amb una ajuda del 
Ministerio de l’1% cultural; en aquest moment les obres estan acabades i tractava de donar-li 
un nom. Entre les persones que es van recordar i que ja sonava feia temps, hi havia la figura 
d’en Pep Mora, que a part que ell personalment estimava moltíssim aquesta sala i que 
l’havia fet servir, és una persona que tots nosaltres recordem estretament vinculada a 
l’activitat teatral de la ciutat i es va pensar que una manera de fer-li un homenatge, un 
recordatori, precisament el dia de la inauguració farà dotze anys de l’accident que el va 
portar a la mort, quan tornava precisament de treballar en un tema teatral de Girona, que es 
va adormir en el cotxe; va semblar un bon moment per fer aquest recordatori a la figura d’en 
Pep Mora. Es va parlar amb la família, els hi ha fet il·lusió, hi estan del tot d’acord, i el que 
proposem avui en el ple és donar aquest nom, Sala Pep Mora, a aquest espai. 
 
Intervé la Sra. Sala. Penso que és una cosa que està molt bé per aquest noi, ja que era 
actor, director, pedagog aquí a Olot, llavors de cara a la família, com ha dit el Sr. Berga, els 
hi farà molta il·lusió, llavors jo hi estic totalment d’acord. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres també trobem la iniciativa d’aquest Consistori molt i molt 
lloable, en Pep era una persona estimada per tothom qui el coneixia i a més a més la seva 
activitat teatral va marcar una fita, pensem, en la història del teatre olotí, que només va 
quedar estroncada per la seva tràgica mort, que de ben segur que generarà un buit que serà 
insubstituïble per al nostre teatre i pensem que està molt bé que el reconeguem d’aquesta 
manera. 
 
Intervé el Sr. Font. Sí, trobem que és una iniciativa molt encertada, i hi estem plenament 
d’acord.  
 
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres estem plenament d’acord en assignar el nom d’en Pep 
Mora a aquesta sala. Només volem preguntar si hi hagut un canvi de criteri per part dels 
tècnics, perquè em sembla que eren molt reticents a posar noms de persones a 
determinades sales de la ciutat.  
 
Respon el Sr. Berga. Que es volia fer amb aquesta sala un homenatge i un recordatori a la 
figura d’en Pep en tot moment va ser una decisió també compartida pels tècnics, però es va 
estar dubtant si fer-ho d’una manera tan evident, com posant el nom a la sala, Sala Pep 
Mora, o fer-ho d’una manera més encoberta, a través d’algun dels noms de les companyies 
amb què havia treballat, com el Bròquil Circus, que era un que havia tingut o la Sala Dafus, 
que era un nom que va sonar en el seu moment perquè era el nom d’una companyia de 
teatre que havia creat, però finalment després de parlar-ne amb la família i amb els seus 
companys, vàrem acabar prenent la decisió de fer-ho obertament. A més he de recordar que 
just sota la Sala Pep Mora hi ha la sala dedicada a Joan Casulà, que també és una persona 
que va treballar a favor de la cultura d’Olot, vull dir que tampoc quedava incongruent que fos 
d’aquesta manera, i finalment es va optar pel que més satisfeia a la família i a la gran 
majoria dels que vàrem estar treballant els que vàrem decidir el nom. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
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PP) 
 

NÚM. 10.- TELEVISIÓ DIGITAL.-  APROVAR LA SEPARACIÓ  DEL CONSORCI PER A LA 
GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA.  

 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2006 va acordar 
aprovar els estatuts per la creació del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local 
Pública de la demarcació d’Olot, estatuts que es varen sotmetre a informació pública i que 
varen quedar definitivament aprovats en no presentar-se al·legacions al seu redactat 
publicant-se íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de 13 de desembre 
de 2006. 
 
Considerant que el Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
demarcació d’Olot no ha tingut ni té en aquests moments cap mena d’activitat i que tampoc 
estan constituïts els seus òrgans, no han aprovat mai els seus pressupostos ni ha adoptat 
cap acord que generi obligacions anteriors o compromisos pendents. 
 
Considerant que a curt i mig termini no hi ha la voluntat d’iniciar les emissions del Consorci 
per la Televisió digital terrestre Pública de la demarcació d’Olot. 
 
Considerant que és interès de l’Ajuntament d’Olot mantenir les accions d’Olot TV SA, 
empresa que sí té les emissions en actiu i que exerceix una funció social comunicativa 
important per la població d’Olot i que l’article 42 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de 
telecomunicacions no permet que els prestadors de serveis públics de comunicacions 
audiovisuals de titularitat pública no puguin participar en el capital social de prestadors 
privats del servei de comunicació audiovisual. 
 
Vist el que disposen l’article 15 dels Estatuts del Consorci en relació a la separació del 
servei i els articles 313 i 323 del  D 179/1995, de 13 de juny., pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acordar la separació de l’Ajuntament d’Olot del Consorci per la gestió de la televisió 
digital local pública de la demarcació d’Olot. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, al Consorci per a la 
gestió de la Televisió digital local pública al Consell Audiovisual de Catalunya, a la 
subdirecció de mitjans audiovisuals de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General 
d’administració Local per a la seva inscripció a la secció complementària del registre dels 
ens locals de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com saben l’Ajuntament d’Olot forma part del Consorci per a la 
gestió de la televisió digital local pública de la demarcació d’Olot, juntament amb 
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts. Alhora també l’Ajuntament d’Olot és accionista de 
l’empresa Olot Televisió. Fa un temps aquesta empresa va fer una ampliació de capital que 
ara a portar al Registre per registrar, i ha sortit el problema que en haver-hi un titular que 
tenia una titularitat pública de televisió digital, la llei no li permetia registrar aquesta ampliació 
de capital.  
 
Per solucionar aquest problema nosaltres presentem al Ple l’aprovació, primer d’acordar la 
separació de l’Ajuntament d’Olot del Consorci per la gestió de la televisió digital local pública 
de la demarcació d’Olot, i segon comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts, al Consorci per a la gestió de la Televisió digital local pública al Consell Audiovisual 
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de Catalunya, a la subdirecció de mitjans audiovisuals de la Generalitat de Catalunya i a la 
Direcció General d’administració Local per a la seva inscripció a la secció complementària 
del registre dels ens locals de Catalunya. 
 
Intervé la Sra. Sala. Em consta que hi ha molts problemes per tirar endavant la televisió 
local, per tant hem de fer el que calgui, i estic d’acord amb el que proposen. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Probablement serà molt difícil que mai es pugui tirar endavant una 
televisió pública a Olot, de totes maneres renunciar a la possibilitat que hi sigui, nosaltres 
d’entrada no hi estem d’acord. Pel que s’ha referit el regidor ens ha recordat que de vegades 
la llei l’encerta, i mantenir-se en l’accionariat d’una televisió privada com és Olot Televisió, 
un ens públic com és l’Ajuntament no té cap sentit. Tenia sentit en els seus inicis si era 
formava part del Consell d’Administració i per tant teníem poder de decisió sobre qüestions 
empresarials, però si no formem part del Consell d’Administració,  tenir només unes accions 
de l’empresa no ens garanteix absolutament res, simplement genera el dubte de si 
l’empresa és del tot privada o no. Nosaltres pensem que una empresa com Olot Televisió, 
que és una empresa privada no necessita que una part de l’accionariat estigui en mans 
públiques.  
 
El tema aquest es podia haver solucionat simplement cedint les nostres accions a un altre 
ens, per exemple al Consell Comarcal de la Garrotxa, i d’aquesta manera l’Ajuntament 
d’Olot no tindria accions d’Olot Televisió i podríem seguir formant part del Consorci per la 
TDT pública amb l’Ajuntament de Sant Joan.  
 
Per tant nosaltres pensem que és millor no desvincular-nos  d’aquest Consorci i en canvi 
proposaríem cedir les nostres accions, d’Olot Televisió, al Consell Comarcal per exemple, i 
d’aquesta manera, valorant molt la feina que es fa des d’Olot Televisió, evidentment està 
fent una feina molt important per a la Garrotxa però el fet que l’Ajuntament d’Olot tingui una 
part d’accions d’Olot Televisió no és transcendental. Definiríem clarament que Olot Televisió 
és una empresa privada, sense cap mena de control públic i per tant té el poder de decisió 
sobre tots els temes que els afecten, inclosa la ideologia comunicativa, per exemple. Per 
tant votarem en contra.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, entenem nosaltres que no renunciem tampoc a la llicència de la TDT, 
encara que d’alguna manera sortim del Consorci, aquesta llicència no vol dir que quedi per 
algú altre, per tant per això també ho veiem bé. I per altra banda també, doncs, almenys si 
no renunciem a aquesta llicència i ara no són els moments de plantejar-se ni molt menys de 
fer una televisió pública. Creiem que aquesta decisió, la que porten avui a aprovació, és la 
correcta i per tant hi donarem suport, aprovar aquesta decisió del Consorci i mantenir com 
estan les coses a TV Olot. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres coincidim amb el discurs que fa ERC en aquest sentit, és a dir, 
ens temem que si aprovem aquest punt aquí en l’ordre del dia d’avui hi haurà la possibilitat 
que Olot es quedi sempre més sense l’oportunitat de tenir una televisió pública i de perdre 
aquesta llicència. Per tant entenem que és molt important que puguem optar a aquesta 
possibilitat de tenir una televisió pública en el futur i en tot cas demanaríem a l’Ajuntament 
que estudiés altres possibilitats de poder complir la llei perquè Olot Televisió pogués seguir 
el seu ritme, però en tot cas cedint les accions al Consell Comarcal o a un altre ens, però 
almenys que nosaltres puguem fer servir aquesta llicència que tenim de televisió digital. Per 
tant votarem en contra.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Simplement, en cap cas perdrem la possibilitat de tenir una televisió 
pública o una llicència de televisió digital pública. Vostès saben que hi ha múltiplex de quatre 
canals, dos són privats i són públics, per tant sempre es conservarà la possibilitat de poder, 
en un moment determinat, optar a tenir una televisió pública. En aquest moment el Consorci 
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no ha fet cap acció, en tots aquests anys que porta de vida, des de l’any 2006, no ha fet res 
ni té en principi cap intenció de fer cap actuació en el sentit d’una televisió i per tant entenem 
que la fórmula més ràpida i fàcil és fer-ho amb aquesta proposta que fem. En tot cas, 
insisteixo, no hi ha cap perill que en un moment determinat, si es decidís tenir una llicència 
pública, podríem continuar tenint-la. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només per poder parlar una mica clar o perquè ho he anat 
seguint... és a dir, el que fem és renunciar a estar en el Consorci, la llicència continua estant 
dintre el Consorci. I per tant, entenem que això és una cosa que queda una mica en una 
nebulosa, però és que tot el tema hi està. Quan es fa l’ampliació de capital d’Olot Televisió i 
ens diuen “hi ha un accionista que té interessos públics”, resulta que des de feia més d’un 
any, que a Mitjans Audiovisuals ens donen per perduda la llicència aquesta perquè no s’han 
començat les activitats, i no només ho diuen sinó que ens envien una carta, que té el 
Registre de l’Ajuntament, on diu que si no es comencen les actuacions immediatament l’han 
perdut. Quan el CAC, el Consell Audiovisual, ens demana que renunciem a aquests 
interessos  particulars perquè tenim aquests interessos públics, anem allà amb aquesta 
carta i diem “escolti, ens aclareixi si us plau si tenim drets o no”. Hi ha una diferent 
interpretació entre Mitjans Audiovisuals, el Consell de l’Audiovisual; ens diuen que a Madrid 
els hi diuen una determinada cosa i per tant no queda clar, i ens demanen que renunciem a 
una cosa que per carta ens han dit que hem perdut.  
 
Jo crec que la situació és una mica enrevessada i que després de parlar els serveis jurídics 
de l’Ajuntament amb els serveis del CAC, que és qui ens exigeix això, s’arriba a l’acord que 
si sortint del Consorci sembla que n’hi ha prou, ens envien un informe on s’explica això que 
ha explicat el regidor Sr. Gelis que aquests multicanals de TDT tenen quatre canals, dels 
quals dos es reserven per a emissions públiques i aquí com que es comparteix entre la 
Garrotxa i el Ripollès, ells ens expliciten, no sé ben bé si al final ho van fer per escrit o 
només ho han fet de paraula, que sempre tindrem accés a un d’aquests canals públics, i per 
tant ens sembla que això resol un problema en què l’única cosa que fem és deixar que 
s’inscrigui en el CAC una ampliació de capital a la qual han acudit els privats, és a dir, 
d’alguna manera no posem pals a les rodes, deixem que les coses segueixin tal com estan, 
sortim d’un Consorci que continuarà existint i que continuarà tenint aquesta llicència i 
complim un galimaties legal que ens ha obligat a portar a ple aquesta proposta que penso 
que ni tan sols havia d’anar a Ple.  
 
La solució de passar les accions al Consell, que no deixa de ser un altre subterfugi legal era 
una altra possibilitat, però ens va semblar més lògic això: el Consorci no es dissol, seguirà i 
un cop estigui inscrita aquesta ampliació de capital ja veurem que és el que fa decideix fer 
l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 1 PP) i 8 en 
contra (6 PSC, 2 ERC). 

 
NUM. 11.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D’OLOT A LA CARTA  INTERNACIONAL DEL 

CAMINAR (SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGUR A 2011) 
 
En tot el món estem afrontant una sèrie de problemes interelacionats i complexos. Ens 
estem tornant menys sans, tenim sistemes de transport ineficaços i el nostre entorn està 
sota pressió creixent per l’adaptació a les nostres necessitats. La qualitat i quantitat de 
l’activitat diària de caminar, en una àrea en concret, és un indicador convingut i especial de 
la qualitat de vida.   
 
La Carta Internacional del Caminar ha estat elaborada a partir d’extensos debats entre 
experts de tot el món i mostra com crear una cultura on la gent esculli i li resulti possible 
caminar com a forma de desplaçament, per a sentir-se sa i relaxat, un món on les autoritats, 
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organitzacions i particulars: 
― Reconeguin el valor de caminar 
― Es comprometin a desenvolupar comunitats saludables, eficaces i sostenibles. 
― Treballin conjuntament per a superar les barreres físiques, socials i institucionals que 

sovint limiten la possibilitat de la gent d’escollir caminar. 
 
La Carta Internacional del Caminar planteja com a principis estratègics: 

1. Incrementar la mobilitat integral 
2. Dissenyar i gestionar espais i llocs per a les persones 
3. Millorar la integració de les xarxes de vianants 
4. Planificació territorial i usos del sòl com a suport a la comunicació a peu 
5. Reduir el perill d’atropellaments 
6. Millorar la sensació i seguretat personal 
7. Augmentar el suport de les institucions 
8. Desenvolupar la cultura de caminar 

 
Per tot això,  el President de la Comissió Informativa del Ple Gen eral de l’Ajuntament  
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Adherir-nos a la Carta Internacional del Caminar.  
 
Ratificant la carta reconeixem els beneficis de caminar, com a indicador clau de societats 
amb salut, eficiència, inclusió social i sostenibilitat i reconeixem els drets universals de les 
persones a poder caminar d’una manera segura i a gaudir d’una alta qualitat d’espais públics 
a qualsevol lloc i en qualsevol moment.  
 
Segon.- Adoptar el compromís amb la tasca de reducció de barreres físiques, socials i 
institucionals que limiten l’activitat de caminar. 
 
Tercer.- Manifestar el propòsit de treballar amb d’altres grups per ajudar a crear una cultura 
on la gent esculli caminar, com a mitjà de desplaçament, mitjançant el nostre compromís 
amb aquesta Carta i amb els seus principis estratègics. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Es tracta d’una de les activitats que promou la Generalitat de Catalunya 
en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i segura, per aquest any. És una 
adhesió del Ple de l’Ajuntament d’Olot a la Carta Internacional del Caminar, que és una 
Carta promoguda per un moviment internacional, que del que es tracta de promocionar el 
caminar com a activitat saludable. En definitiva, es tracta de reconèixer el valor que té el fet 
de caminar, ens comprometem a desenvolupar comunitats saludables, eficaces i sostenibles 
i a treballar conjuntament per superar barreres físiques, socials i institucionals, que sovint 
limiten la possibilitat de la gent d’escollir el caminar. 
 
Té uns principis estratègics, aquesta Carta Internacional, que nosaltres assumim com una 
orientació en el desenvolupament de les accions que desenvoluparem en els temes de 
mobilitat, per exemple: incrementar la mobilitat integral; dissenyar i gestionar espais i llocs 
per a les persones; millorar la integració de les xarxes de vianants; que la planificació 
territorial i els usos del sòl siguin un suport a la comunicació a peu; treballar per reduir el 
perill d’atropellaments; millorar la sensació i la seguretat personal; augmentar el suport de 
les institucions i desenvolupar la cultura del caminar. 
 
Per tant es tracta de proposar al Ple l’adhesió a aquesta Carta. 
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, ja ho ha dit tot, potenciar que la gent pugui caminar i fer salut, per 
tant hi estic d’acord. 
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Intervé el Sr. Gómez. Sí, nosaltres no podem més que estar-hi molt d’acord amb tot el que 
diu la Carta, l’únic que com sempre que passen aquestes declaracions esperem que no 
quedi en sac buit, que simplement es quedi en una declaració i que impulsem una sèrie de 
declaracions i de plans, com l’eliminació de les barreres arquitectòniques que segurament 
necessita molta dotació, i que facilitin el desplaçament a peu per la nostra ciutat. 
Completament a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Totalment d’acord amb tot el que sigui o representi millorar la promoció i 
els hàbits saludables de la gent. A més nosaltres ho havíem treballat molt el nostre 
programa electoral i pensem que potser hauríem de fer un pas més,  de buscar també, de 
preparar més la ciutat perquè això sigui possible: preparar circuits, preparar passejos, 
millorar-los, etc. Per tant penso que és molt interessant la proposta. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Simplement dir que evidentment nosaltres ens agafem l’adhesió de la 
Carta del Caminar com abans deia, com a orientació de les accions que sí que pensem 
realitzar i que aniran en la línia que els grups d’ERC i PSC indiquen. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) 

 
NÚM. 12.- QUIOSC DE LA PLAÇA CATALUNYA.- PROPOSANT APROVAR 

PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM. (M POUM-26) UPL1-7/11. 
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 20 de maig de 2010 va adoptar, entre d’altres, l’acord 
d’aprovar inicialment la Modificació Puntual del POUM al Quiosc de la Plaça Catalunya, 
promoguda per l’Ajuntament d’Olot i redactada pels arquitectes Emili Salavedra Espígol i 
Mònica Rovira Lliberia, l’objecte de la qual és corregir un error material de la documentació 
gràfica i escrita del POUM que va deixar la finca legalment constituïda – en la reparcel·lació 
de la zona- i construïda – amb llicència municipal d’obres- i ja prevista en planejament 
anterior al POUM, en concret el Pla Especial Passeig de Barcelona, que en regulava les 
determinacions i usos. 
 
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. 97 de 20 de maig 
de 2011, al Diari de Girona de data 20 de juliol de 2011, al tauler d’anuncis de la corporació i 
al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist el que disposen els articles 83 i 94.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificada pel Decret Llei 1/2007, de 16 
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística; 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,   el President de la Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT  la Modificació puntual del POUM al Quiosc de 
la Plaça Catalunya, promoguda per l’Ajuntament d’Olot i redactada pels arquitectes Emili 
Salavedra Espígol i Mònica Rovira Lliberia. 
 
SEGON.- 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 
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procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Aquest punt és continuar amb la tramitació d’aquesta modificació 
puntual del quiosc de plaça Catalunya. El 20 de maig es va fer l’aprovació inicial i no hi ha 
hagut al·legacions i ara tocaria fer l’aprovació provisional d’aquesta modificació de crèdit que 
tenia l’objecte de corregir un error material en la documentació quan es va definir el POUM. 
 
Intervé la Sra. Sala. Res a dir Sr. Alcalde. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement que ens sembla bé que continuï endavant aquest tema 
perquè és donar sortida a una problemàtica que tenim a la ciutat i que em penso que es va 
desencallant i tirant endavant. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP). 
 

NÚM. 13.- HABITATGE.- PROPOSANT APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE I LA BORSA DE  MEDIACIÓ PER AL 

LLOGUER SOCIAL.  
 

Vist que en sessió Plenària de data 29 de setembre de 2005, es va aprovar el Conveni amb 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya relatiu a l’oficina 
d’habitatge, portant-se a terme la seva formalització en data de 21 d’octubre de 2005, es 
formalitza per primera vegada el Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya relatiu a l’oficina d’habitatge, conveni prorrogable any rere 
any. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa , proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Olot relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al Lloguer 
Social situades en aquest municipi. 
 
Segon.- Encarregar a la empresa municipal Gestora Urbanística Olotina, SA la gestió de 
l’Oficina Local/Borsa d’Habitatge, tal i com s’havia portat a terme fins el moment i, per tant, 
que es porti a terme l’ingrés de les aportacions derivades del Conveni a subscriure amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Gestora Urbanística Olotina, SA, proveïda de CIF 
núm.A17256694, al número de compte bancari següent: La Caixa 2100-8102-39-
2300100239 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
Intervé la Sra. Linares. Portem a aprovació la proposta de conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, l’àmbit temporal del conveni és el 
segon semestre del 2011 i preveu el finançament de la següent manera: hi ha una aportació 
fixa de 20.084 euros i una aportació que es fa en funció de l’activitat que es duu a terme a 
l’oficina i que ascendeix a 59.644 euros. Pel que fa al primer dels imports, el 20.084, en el 
moment que aprovem el conveni es notifica a la Generalitat i tramita el corresponent 
pagament. Pel que fa a la resta, els quasi 60.000 euros, es justifica a final d’any amb la 
memòria corresponent que es fa des de l’Oficina d’Habitatge. 
 
Per altra banda també, aprofitem l’acord per delegar l’acord per delegar a GUOSA, que és 
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qui està gestionant els temes de l’oficina i per tant és GUOSA qui se subroga en la posició 
de l’Ajuntament, qui rep els ajuts i alhora prepara tota la documentació de la justificació de 
l’ajut.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) 

 
NÚM. 14.- GUOSA.- PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 

GUOSA. 
 
1. És voluntat de l’Ajuntament d’Olot modificar els estatuts de l’empresa municipal Gestora 
Urbanística Olotina, SA, (GUOSA)  amb tres finalitats concretes: 

  
a. Incloure dins el seu objecte social la possibilitat de gestionar equipaments 

municipals 
b. Considerar GUOSA com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament 
c. Ajustar el règim de convocatòria, constitució i adopció d’acords de la Junta 

General al règim previst en la normativa de règim local  per als òrgans 
col·legiats.  

  
2. En relació a la consideració de mitjà propi i servei tècnic, es tracta d’ajustar els estatuts al 
canvi normatiu introduït per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
segons la qual es troben exclosos de l’aplicació de la Llei de contractes del sector públic els 
negocis i relacions jurídics que l’ajuntament hagi d’encarregar a Guosa, sempre que aquesta 
tingui la condició de mitjà propi, d’acord a l’establert a l’article 4.1.n) de la dita Llei.  
 
D’aquesta manera es permet que l’Ajuntament pugui encarregar a GUOSA la realització de 
contractes directament sense haver de complir amb les normes de publicitat i concurrència 
que, de no tenir la consideració de mitjà propi, serien necessàries. 
 
3. Quant a ajustar el règim de convocatòria, constitució i adopció d’acords de la Junta 
General al règim previst en la normativa de règim local, la finalitat és evitar que tal com està 
en el redactat actual s’hagi de recórrer a les formes de convocatòria que regula la Llei de 
Societats Anònimes, que obliga entre altres a fer-ne publicitat en el diari oficial de Registre 
Mercantil, en un diari de difusió provincial i a uns terminis més dilatats en el temps. 

El fonament jurídic ve establert en l’article 220 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, que el Ple 
de la Corporació, quan actuï com a junta general de la societat, es regeix, quant a la manera 
de realització de les reunions i l’adopció d’acords, per la legislació de règim local, i respecte 
de les altres qüestions compreses dins de l’objecte social, per la legislació mercantil i pels 
estatuts de la societat. 

Guosa té caràcter de societat unipersonal, i l’únic soci és el Ple de la Corporació. Aquest 
actua com a junta general per a complir amb l’objecte social. És, doncs, el principi de 
col·legialitat el que regeix la forma i condicions de convocatòria, quòrum de constitució, 
règim de debats, publicació i comunicació d’acords.   
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 2 i 10 dels Estatuts de la societat 
Gestora Urbanística Olotina, SA  que quedaran redactats en els termes següents: 

 

Article 2.-  Constitueix l’objecte social de la societat: L’adquisició, tinença, ús, lloguer 
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(excloent l’arrendament financer com a arrendadora) i transmissió de tota classe de 
finques, terrenys i solars, la seva parcel·lació i urbanització; i la construcció i 
promoció d’edificis i instal·lacions, d’ús residencial, comercial o industrial, així com 
promoure i gestionar la seva rehabilitació, i la seva venda o lloguer, així com també 
l’ús i la gestió d’equipaments municipals .  

Als efectes d’allò previst a l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, tindrà la consideració 
d’entitat urbanística especial. 

També pot tenir la condició d’Administració urbanística actuant, quan ho determini 
expressament el Ple de l’Ajuntament. 

La societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament d’Olot.  

 

Article 10.-  “1. Les reunions de la Junta General podran ser ordinàries i 
extraordinàries. 

2. La convocatòria per a la celebració de les sessions es realitzaran d’acord amb allò 
previst en les disposicions de règim local, amb una antelació mínima de dos dies 
hàbils incloent l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 
 
3. Per a la vàlida constitució de la Junta General caldrà la concurrència dels mateixos 
requisits exigits per a la vàlida constitució del Ple de la Corporació. 
 
4. Els acords de la Junta General s’adoptaran per majoria simple dels seus membres 
assistents. Aquells acords, que per la seva naturalesa, afectin a matèries que 
requereixin una majoria o quòrum especial segons la legislació de règim local, 
s’hauran d’adoptar amb aquesta majoria o quòrum. 
 
5. Seran President i Secretari de la Junta General, l’Alcalde d’Olot i el Secretari 
General de la Corporació, respectivament. 
 
6. A les Juntes Generals, hi podran assistir, amb veu, però sense vot, els membres 
no regidors del Consell d’Administració, el Gerent i les altres persones a les quals la 
Llei atorgui aquest dret.” 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant inserció de l’anunci 
en un dels diaris de major circulació de la província, al Butlletí Oficial de Província de 
Girona i al tauler d’edictes de la corporació, per tal que els interessats puguin presentar 
al·legacions 
 
Tercer.-Transcorregut el termini d’informació pública, sense que s’hagin presentat 
al·legacions, aquest acord s’entendrà aprovat definitivament sense cap més altra tràmit. 
 
Quart.- Un cop aprovat definitivament publicar el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la 
província i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; elevar aquests 
acords a escriptura pública i trametre els estatuts modificats al Registre Mercantil i al 
Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya, per tal que n’efectuïn la inscripció 
corresponent. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde per la signatura de tots aquells documents que siguin necessaris 
per a donar compliment a aquests acords. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, aquest punt el que fem és portar a aprovació del Ple un acord de la 
Junta General de GUOSA, l’empresa municipal Gestora Urbanística, i que bàsicament 
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aquesta modificació que proposa la Junta General és per complir amb l’ampliació de 
l’objecte social de la societat, que és poder gestionar equipaments i serveis municipals, més 
o menys ja estava reflectit en els estatuts, però hem volgut que quedi més de forma clara i 
expressa perquè en un futur, si surt la possibilitat o la necessitat que l’Ajuntament hagi de 
gestionar equipaments o serveis municipals, ho pugui fer des de GUOSA. I les altres dues 
modificacions van una mica en la línia que sempre com a equip de govern hem volgut, que 
és agilitzar i flexibilitzar els tràmits de l’administració. I per tant aquests dos punts, un seria 
considerar GUOSA com a mitjà propi del servei tècnic de l’Ajuntament, i per tant tots aquells 
encàrrecs que se li hagin d’adjudicar es puguin fer de manera directa. I per últim el tercer 
punt seria que en tot el procés de convocatòria, constitució i adopció d’acords de la Junta 
General es pugui fer per règim local, i per tant amb tot el que comporta això, i que no hagi 
d’anar per règim de la normativa mercantil que són molt més llargs i complexos. Per tant 
bàsicament aquests últims dos punts són per això per flexibilitzar i agilitzar els tràmits entre 
l’Ajuntament i GUOSA.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) 

 
NÚM. 15.- GRUP PSC.- MOCIÓ DE PROPOSTA DE MILLORA D EL TRAÇAT DEL BICI-
CARRIL TRAM POU DEL GLAÇ I CARRETERA DE SANT JOAN L ES ABADESSES I 

DELS APARCAMENTS DEL CARRER POU DEL GLAÇ  
 

A finals d’agost, el Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona va executar les 
obres del traçat del bici-carril al carrer Pou del Glaç d’Olot d’acord amb el projecte bàsic: 
“Projecte d’implantació de bici-carril al tram entre el carrer Pou del Glaç i la carretera de Sant 
Joan les Abadesses” redactat pel Sr. Ramon Prat i Molas, Enginyer de Camins, Cap de 
l’Àrea d’infraestructures de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Donat que aquest tram de bici-carril ha provocat molèsties als veïns i comerços afectats per 
l’eliminació de les places d’aparcament que ha comportat la seva execució i donat que és un 
tram de bici carril que no té continuïtat en el mateix carrer Pou del Glaç a l’alçada del 
número 19, constituint un perill imminent pels usuaris de bici-carril, però també pels vianants 
i els conductors que circulen per un carrer que és poc dimensionat, però que fa les funcions 
d’arteria de circulació entre el Pla de Dalt i el centre tenint un gran volum de trànsit en 
ambdues direccions, 
 
Proposem: 
 

- Que s’estudiï la viabilitat de crear un petit pàrquing en el carrer Pou del Glaç entre 
aquest i el carrer Eiximenis al costat dels horts municipals, sense malmetre cap hort. 
En aquesta zona hi ha diferents comerços que necessiten d’aquest pàrquing per 
desenvolupar la seva activitat comercial. 

 
- Que s’estudiï la creació d’un gran pàrquing de pagament tou, en l’antic solar de 

l’empresa Alzamora, en espera que la promotora iniciï els projectes de construcció.  
 

- Que es millori  el pàrquing actual del carrer Pou del Glaç, situat davant l’edifici Simón 
amb la incorporació del bici-carril. 

 
- Que s’estudiï la possibilitat d’allargar el bici-carril des del número 19 del carrer Pou 

del Glaç fins al Mas dels Closells i el carrer dels Desemparats per donar continuïtat a 
la trama fins a les Fonts de Sant Roc. 

 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas com a introducció direm que nosaltres estem totalment d’acord 
amb què s’executin trams de carril bici a la ciutat, perquè volem continuar avançant en 
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aquesta ciutat més sana i sostenible i més saludable, més vivible. El que sí que volem 
constatar és que a finals d’aquest mes d’agost, el Consorci de les Vies Verdes de la 
Diputació de Girona, va executar les obres del traçat del bici carril al carrer Pou del Glaç 
d’Olot,  d’acord amb el projecte bàsic, el projecte d’implantació del bici carril al tram entre el 
carrer Pou del Glaç i la carretera de Sant Joan les Abadesses redactat pel Sr. Ramon Prat i 
Molas, Enginyer de Camins i cap de l’Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Donat que aquest tram de bici-carril ha provocat molèsties als veïns i comerços afectats per 
l’eliminació de les places d’aparcament que ha comportat la seva execució i donat que és un 
tram de bici carril que no té continuïtat en el mateix carrer Pou del Glaç, que s’acaba a 
l’alçada del número 19, justament a davant de la promoció la immobiliària Juvanteny i en 
acabar-se el bici carril allà, això constituint un perill imminent pels usuaris de bici-carril, però 
també pels vianants i els conductors que circulen pel carrer Pou del Glaç que és un carrer 
poc dimensionat, però que té funcions d’artèria de circulació de la ciutat, ja que connecta el 
Pla de Dalt amb el centre de la ciutat, per tant és un carrer que normalment sempre va molt 
ple de trànsit i per tant allà al mig les bicicletes, la gent a peu... és un perill. 
 
Per tant davant de tot això, nosaltres volem proposar coses en positiu i per això proposem: 

 
Que s’estudiï la viabilitat de crear un petit pàrquing en el mateix carrer Pou del Glaç entre 
aquest i el carrer Eiximenis al costat dels horts municipals, sense malmetre cap hort. En 
aquesta zona hi ha un espai que no està conreat, que està armada i per tant hi cabrien uns 
10 o 15 cotxes i seria una solució almenys per la càrrega i descàrrega dels comerços que hi 
ha en aquest carrer. I que a més són comerços que tenen molta freqüència de públic. Per 
tant demanaríem primer que se solucioni aquest problema d’aparcament, de càrrega i 
descàrrega i per alguns veïns que estan afectats en aquesta zona. 
 
També que s’estudiï la creació d’un gran pàrquing de pagament tou, encara que fos, en 
l’antic solar de l’empresa Alzamora, en espera que la promotora iniciï els projectes de 
construcció. És evident que tal com estan les coses en aquests moments segurament 
costarà molt que la promotora comenci a executar la construcció de pisos i per tant també 
costarà molt que comenci a desenvolupar-se la vorera de vianants, el carril bici, etc. Per tant 
demanem que provisionalment es pugui arribar a un acord amb la promotora, per destinar, 
encara que fos amb un lloguer, aquell espai molt gran a aparcament, a més és una zona que 
està molt mancada d’aparcaments i això els veïns ens ho han fet notar moltes vegades; 
aquella zona té molt volum d’usuaris en els dies de festa, perquè hi ha locals d’oci i també 
de restauració i per tant calen moltes places d’aparcament i de vegades els usuaris 
aparquen en llocs que molesten els veïns. Per tant caldria un lloc d’aparcaments important 
en aquest carrer. 
 
També diem que es millori  el pàrquing actual del carrer Pou del Glaç, situat davant l’edifici 
Simón amb la incorporació del bici-carril, i per tant aquell és un solar que ja funciona com a 
aparcament però està molt malmès; és difícil aparcar, és difícil entrar i sortir i a més a més hi 
ha la vorera que també és molt perillosa i per tant també es podria arreglar aquest solar 
d’aparcament. 
 
I també que s’estudiï la possibilitat d’allargar el bici-carril des del número 19 del carrer Pou 
del Glaç fins al Mas dels Closells i el carrer dels Desemparats per donar continuïtat a la 
trama fins a les Fonts de Sant Roc. Per tant si aconseguíssim crear un aparcament a l’antic 
solar de l’Alzamora, el bici carril podria continuar fins al Closells i ja després agafar el carrer 
dels Desemparats, amb la qual cosa tindria continuïtat la trama i seria interessant.  
 
Nosaltres demanem que això s’estudiï i si es pot portar a la pràctica seria ideal per a la 
ciutat. 
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Intervé la Sra. Sala. Des del meu punt de vista, jo trobo que s’havia d’haver buscat una altra 
opció a l’hora d’haver fet el carril bici, perquè allò té un impacte visual molt important. A més 
s’ha pintat el terra de color granate, sembla un jeroglífic, no saps ben bé si has de travessar, 
si has de seguir. I llavors el Pou del Glaç és un carrer que està molt transitat en hores punta, 
que hi ha molts de cotxes com ha dit el Sr. Guix. Llavors això sí que s’ha de mirar perquè hi 
ha molts comerços, hi ha inclús uns plats cuinats que la gent els va a recollir a l’hora de 
dinar, posen els cotxes sobre les voreres perquè s’han tret tots els aparcaments. Llavors és 
una cosa que s’ha d’estudiar perquè els veïns estan molt enfadats que els hi treguin aquests 
aparcaments. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, nosaltres els hi relacionem aquest tema del bici carril amb el que 
hem aprovat abans, el de la Carta internacional del Caminar, perquè pensem que qualsevol 
impuls als desplaçaments alternatius al cotxe o a la moto, al vehicle particular, són 
importants. A Olot tenim prevista una xarxa de bici carrils, el que passa és que és molt difícil 
d’anar completant i especialment en el carrer Pou del Glaç, que és un carrer complicat per a 
la circulació, pel volum de trànsit que engoleix, però tot i així pensem que l’actuació que s’ha 
fet és positiva. Ara, no deixa de ser una actuació parcial i fer una actuació parcial en un bici 
carril sempre és allò que en un moment determinat queda tallat. La continuïtat del bici carril 
de fet ja estava prevista, com s’ha comentat, el que passa és que depèn de la construcció 
d’aquests dos  immobles, i que en els temps que corren en els pròxims anys es preveu molt i 
molt difícil. O sigui que pensem que està bé estudiar-hi alternatives tot i que les preveiem 
molt complicades perquè si en el moment ja es va fer aquest estudi i es va optar per aquesta 
opció, és perquè dintre de les possibilitats que hi havia era l’opció més vàlida.  
 
De totes maneres en el tram que queda sense fer el bici carril del carrer Pou del Glaç hi ha 
tota una sèrie de qüestions que pensem que són de difícil solució, per exemple: hi ha una 
càrrega i descàrrega, s’ha ampliat la vorera davant dels cinemes per millorar-ne la sortida i 
tot això impedeix segurament que es pugui fer un traçat provisional a la construcció definitiva 
del bici carril més o menys raonable. En un altre sentit, el tema dels aparcaments, nosaltres 
hem estat sempre a favor d’aquesta mena d’aparcaments perifèrics que faciliten que la gent 
arribi en cotxe i deixi el cotxe pels voltants del centre de la ciutat i que després es pugui 
desplaçar a peu amb tota tranquil·litat. De totes formes fer aquest estudi sobre aquests dos 
possibles grans aparcaments, segurament implicarà que l’Ajuntament hagi d’invertir molt en 
un moment que les misses no arriben. Per tant molt ens temem que arribarem a la conclusió 
que tot plegat és molt car i que no es podrà fer, però en tot cas com que és avançar en el 
sentit de millorar el desplaçament amb bicicleta i l’aparcament dels veïns i dels olotins i dels 
habitants, estem a favor que s’estudiï. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, entenem que aquesta moció que han presentat hi ha punts molt 
correctes però que van més enllà de l’estudi del bici carril, estem parlant dels pàrquings, dels 
sentits de circulació, dels embussos que pot haver-hi o no, això formaria més part del Pla de 
mobilitat, d’un estudi més ampli, en tot el conjunt del trànsit, tant en bicicletes com rodat. En 
tot cas aquesta moció només va dirigida al bici carril i si no ho tinc mal entès part d’aquest 
disseny de com havia d’anar, va ser amb l’anterior Consistori i no sé fins a quin punt ja 
s’havia estudiat el que vostè demana. Per tant, en principi, tot i que considerem que pot ser 
positiva no sabem fins a quin punt ja havien estat escrutats aquests camins que vostès 
exposen i per tant nosaltres ens abstindrem en aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Encara que sigui només per un cop, coincidim amb la Sra. Sala del PP, 
en el fet que efectivament aquest bici carril no és el nostre model de bici carril, la nostra 
opció és un bici carril que segueixi el traçat del riu i aquesta serà la nostra proposta pròpia 
que farem en el moment que tot això sigui possible. També encara que només sigui per 
aquesta vegada, coincideixo amb el Sr. Font, efectivament aquest projecte pertany a 
l’anterior Consistori, això és un projecte municipal de l’any 2007 que s’ha hagut d’executar 
ara per no perdre la subvenció del PUOSC, que no es feia efectiva si no s’executava. Jo ho 
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entenc, jo sóc nou en això de la política i entenc que la política de vegades té camins 
estranys i un pot ser haver de presentar mocions de millora a projectes que el propi grup ha 
presentat anteriorment.  
 
Per tant, recollim el seu esperit positiu i evidentment que millorarem el projecte que van fer 
vostès, evidentment. Per millorar-lo hem fet ja diverses coses: la primera va ser parlar amb 
l’associació de veïns abans d’executar-lo. Hi ha tres associacions de veïns afectades: 
l’Eixample, Montolivet i Pla de Dalt, afectades en diferents graus. Hem parlat amb totes 
elles. També hem hagut de resoldre un petit problema que ens plantejava el traçat que 
vostès varen proposar, que és l’afectació d’un tram privat a la finca de la Creu, que hem 
hagut de conveniar-lo. Ens demanen que estudiem els aparcaments, també, també, anem 
fent tota la feina. El seu projecte l’hem hagut de canviar, perquè el projecte que havien fet 
pròpiament vostès el 2007 el que feia era travessar la zona d’horts del Pou del Glaç i això 
afectava entre nou i deu horts consolidats. Haguéssim hagut de fer una barrera física en 
aquella finca, s’hauria hagut de reparcel·lar, reassignar els horts i probablement hi hauríem 
perdut més. La seva opció contemplava una diferència quant a places d’aparcament, que 
sembla que avui és el que ens preocupa més, de vuit places; és a dir, si avui n’hem perdut 
vint, n’hauríem perdut dotze.  
 
Les opcions que vostès proposen a la seva moció estan estudiades i ara els hi detallaré. De 
totes maneres continuaré per la que nosaltres pensem que és la millor; també serà la que 
exposarem el dia 10 d’octubre als veïns, que consisteix el carrer Eiximenis de sentit únic de 
pujada, amb això el que aconseguim és guanyar 15 aparcaments; és a dir en perdem 20 i en 
guanyem 15 per tant en global només en perdem 5, i amb la seva opció en perdíem 8. El 
cost d’això que estimem avui és de 500 euros, que considerem que és una cosa que encara 
que la situació econòmica sigui la que és, ens podem arribar a permetre.  
 
La primera proposta que fan vostès, que es faci una zona d’aparcaments a la part no 
hortícola de la zona dels horts, també la tenim quantificada. No en surten tants, segons la 
topografia ens surten entre 6 i 9 cotxes. El cost sí que és una mica més elevat, és d’entre 
12.500 a 19.000 euros, amb una sèrie de treballs de moviment de terres que també 
considerem que ocasionarien força molèsties als veïns. No voldria obviar que una part d’això 
és un terreny edificable de propietat privada, per tant qualsevol acció que féssim aquí caldria 
primer consensuar-la i evidentment tenir en consideració que es tractaria d’una actuació 
temporal.  
 
El pàrquing de l’antiga empresa Alzamora, fer un pàrquing en aquest terreny. És una idea 
que volta per moltes ments de la ciutat, per la nostra també hi ha voltat, i no és que l’haguem 
descartat absolutament però sí que ens la mirem amb molta prudència, sobretot pel cost. El 
Sr. Gómez ho intuïa, nosaltres també, hem posat números a la intuïció i els números ens 
diuen que depenent de què volguéssim fer, és a dir fins a quin punt volguéssim fer una 
actuació consolidada i definitiva ens mouríem entre els 400.000 i els 600.000 euros. Aquí és 
una mica més que els cinc-cents euros de la nostra opció, per tant de moment la deixaríem 
a part.  
 
El pàrquing que tots en diem dels cinemes. El que hem fet fins avui és accions d’anar-hi 
posant pedaços a mesura que es va fent malbé. Això, el cost d’adequar de manera quasi 
definitiva això, ens n’aniríem pràcticament a 250.000 euros.  
 
Sí que tenim un projecte per continuar amb el bici carril del Pou del Glaç, això ja existeix, 
però com deia també el Sr. Gómez, això depèn que s’acabi d’urbanitzar i aquelles 
operacions immobiliàries que hi ha, si és que mai s’arriben a fer.  
 
En definitiva, el nostre model és el del riu, l’executarem quan sigui possible. Estem millorant 
ja el bici carril, n’hem informat els veïns, continuarem informant els veïns en l’opció que ens 
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sembla que és la millor per a la ciutat pel seu cost, pel nombre d’aparcaments que comporta 
i per la immediatesa de la seva execució. I tot i així, tot i que considerem, voldríem no veure-
li però no podem deixar de veure un cert oportunisme en aquesta moció, com que reafirma 
la millora de projecte del govern anterior del PSC, i se’ns demana que fem el que realment ja 
tenim en marxa, hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí que és veritat que és un projecte del govern anterior però està pensat 
des del punt de vista que hi havia unes possibilitats urbanístiques en aquell carrer, el solar 
de l’Alzamora es va comprar, es va enderrocar la fàbrica per fer-hi pisos de seguida i per 
tant ja es contemplava urbanísticament el traçat del carril bici que podia continuar. Això ara 
canvia perquè la situació econòmica és la que és i suposo que allà la promotora de moment 
no tindrà intenció de continuar aquest bici carril, per tant ja que s’ha executat l’obra en 
aquests moments, amb equip de govern, en tot cas doncs busquem solucions al problema 
que tenim. Una mica la idea era aquesta, i nosaltres buscàvem solucions que es poguessin 
realitzar, jo aquests costos que vostè diu, a mi em sembla que fer un conveni de lloguer en 
aquest solar i posar-hi sauló com està l’altre solar, una mica més ben deixat, davant dels 
cinemes, no crec que sigui tan car per poder-hi fer un aparcament encara que sigui amb un 
pagament de pàrquing tou. I per tant d’aquesta manera puguin donar continuïtat als 
cinemes.  
 
Sí que és veritat que el projecte era de l’anterior equip de govern, però segons em va dir 
l’Enginyer en cap aquest projecte ja es va canviar, perquè no passessin pel mig dels horts, 
ja es va canviar anteriorment, la prova és que vostès han executat un projecte, el que han 
executat actualment ja estava fet per l’anterior equip de govern. Ja s’havia canviat això i ja 
no es travessaven els horts, perquè justament l’anterior equip de govern va fer un pla molt 
important de posar en funcionament els horts de la ciutat, i a més a més és un model per a 
moltes ciutats de Catalunya. El fer el carrer Eiximenis de sentit únic de pujada a mi em 
sembla una equivocació perquè el Pou del Glaç és un carrer molt carregat i el carrer 
Eiximenis de baixada dóna sortida a molts veïns del Pla de Dalt que agafen aquells carrers 
per baixar i per anar cap al centre, per tant jo això m’ho estudiaria bé abans de posar-ho a la 
pràctica. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, en la nostra intervenció anterior ja hem dit que el que demanàvem 
és que s’estudiés, entenem que des de la regidoria s’ha fet una petita anàlisi de com van les 
coses, tampoc es tracta de fer un estudi molt seriós que segurament comportaria un cost de 
realització per trobar unes conclusions que de fet són les que –com deia el regidors- 
nosaltres intuíem. Nosaltres demanaríem al grup del PSC que retirés la moció, perquè tal 
com s’ha explicat difícilment pot tirar endavant una cosa així, i en tot cas si no és així, 
nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. El cost tan elevat de l’adequació del terreny, és que a diferència de 
l’aparcament dels cinemes és un terreny a dos nivells, és a dir, hi ha tot el cost en convertir-
lo en un terreny pla. En quant al Pou del Glaç, estem d’acord que és un carrer que té una 
densitat de trànsit elevada, el que passa és que els veïns del Pla de Dalt ens haurem, i ho 
dic en primera persona del plural, a acostumar a utilitzar les vies alternatives que representa 
el vial que baixa cap a l’Hospital i entrar a la ciutat per la zona de baix. 
 
Intervé el Sr. Guix. No, no retirem la moció, la mantenim, hi hem treballat, la presentem i per 
tant la mantenim perquè em sembla que demanem que s’estudiïn les coses, tampoc 
demanem que s’executin; demanem que s’estudiïn que em sembla que és una cosa 
coherent amb la política municipal, és a dir, hem de fer propostes en sentit positiu que és el 
que fem nosaltres. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, posarem la proposta a votació, només que entenc que nosaltres 
hem decidit que donaríem suport a aquesta moció fent les consideracions que hem fet i per 
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tant nosaltres mantenim aquesta postura. 
  
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 1 PP), i 4 
abstencions (2 PxC, 2 ERC). 

 
NÚM. 16.- GRUPS PSC I ERC.- MOCIÓ PER SOL·LICITAR A  LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA EL COMPLIMENT DELS COMPROMISOS EN LES APO RTACIONS PER 
ALUMNE/A A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I ESCOLES  DE MÚSICA 

MUNICIPALS 
 

Vist el contingut de sengles comunicats de premsa del Departament d’ensenyament en virtut 
de les quals tot i desmentir les notícies d’una reducció de l’aportació econòmica a les 
escoles de música i a les escoles bressol, consistent en una disminució de 600 a 460€ o 
300€ per alumne/a en les primeres, i de 1800 a 1600€  o 1300€ en les segones, tot això amb 
caràcter retroactiu atès que afectaria el curs 2010-2011 -curs ja acabat-, situació aquesta 
que comportaria una problemàtica en l’àmbit econòmic atès que s’han satisfet les nòmines 
del professorat i s’han cobrat les matrícules en base a l’expectativa de l’aportació econòmica 
inicialment pactada mitjançant els acords pressupostaris i els antecedents d’altres exercicis 
anteriors. 
 
Tenint en compte que en el nostre sistema de dret impera la irretroactivitat normativa i, per 
altra banda, és d’aplicació el compliment dels pactes “pacta sunt servanda” al qual s’ha atès 
de manera escrupolosa a l’Institut Municipal d’Educació organisme autònom d’aquest 
Ajuntament d’Olot qui té la responsabilitat de gestionar les escoles Bressols i l’escola 
Municipal de música, respecte els pares, els/les alumnes i el professorat, és del tot imperatiu 
reclamar el compliment per l’altra part, en aquest cas, al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Tenint en compte el que disposa l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local en matèria de defensa dels interessos municipals, en concordança 
amb l’article 52 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
 
PROPOSA  
 
Primer.  Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya que mantingui els compromisos adquirits en 
matèria econòmica respecte les aportacions per alumne/a de les escoles bressol municipals 
i de les escoles municipals de música pel curs 2010-2011, sense entrar en una aplicació 
retroactiva d’uns acords que perjudiquin greument el funcionament futur d’aquestes activitats 
docents.  
 
Segon . Demanar que es mantingui els compromisos adquirits en matèria de finançament de 
les escoles Bressols Municipals i de les Escoles de Música de cares a garantir la continuïtat i 
qualitat de les mateixes. Donat l’important  servei educatiu que estan realitzant les 
esmentades escoles. 
 
Tercer . Trametre la sol.licitud formal juntament amb el trasllat d’aquests acords al president 
de la Generalitat de Catalunya i a la consellera d’Ensenyament amb la finalitat que es 
mantinguin les condicions econòmiques pactades.  
 
Quart. Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents que calgui per a l’efectivitat dels 
precedents acords.  
 
Intervé el Sr. Bach. Bé, nosaltres tenim la voluntat que aquesta proposta es faci 
conjuntament i que l’aprovin tots els grups, com ja s’ha fet en altres ajuntaments, perquè ens 
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preocupa des del mes de juliol els rumors i notícies que van sortir al departament de dir que 
no complirien amb els compromisos de pagar les subvencions per alumne/a en escoles 
bressol i en escoles de música. Aquest és un tema que no és recent, sinó que ja fa molt de 
temps, des de 1993 la Generalitat havia arribat a acords perquè se subvencionessin les 
escoles municipals, nosaltres pensem que la nostra Escola de música, com les altres dels 
altres ajuntaments, fan una bona tasca educativa i que si ara es retira això pot ser un 
handicap en un futur.  
 
Igualment en el cas de les escoles bressol, que les quantitats també són importants en les 
disminucions que representarien si no complissin els compromisos que havia adquirit la 
Generalitat i per tant això realment a tots els ajuntaments que es troben en les mateixes 
condicions que nosaltres, pot comportar uns greuges econòmics elevats, a més en un tema 
que sap greu perquè s’està parlant de disminuir les aportacions de la Generalitat en un curs 
que ja s’ha acabat, per exemple: s’està discutint que el curs 2010-2011 que va acabar el 
mes de juny, i per tant vol dir que les quotes que han pagat els pares, el pressupost que té 
l’Ajuntament destinats per aquestes escoles, vol dir que aquí hi hauria una manca de diners 
important. Per tant nosaltres tenim la voluntat de fer arribar això al govern de la Generalitat, 
pronunciar-se l’Ajuntament dient que la Generalitat mantingui els compromisos adquirits en 
matèria econòmica respecte a les aportacions als alumnes en les escoles de música 
municipals i les escoles bressol municipals, per al curs 2010-2011, aquest curs que ja s’ha 
acabat, sense entrar en una aplicació retroactiva dels acords que perjudiquen greument  el 
funcionament del futurs d’aquestes institucions. 
 
Nosaltres també pensem que hem de fer arribar a la Generalitat el fet que es mantinguin 
aquestes ajudes tal com estaven previstes abans, perquè si no també ens temem que port 
portar conseqüències a nivell d’aquestes institucions, tant per les escoles de música com per 
les escoles bressol; torno a repetir que penso que estan fent una bona aportació educativa i 
per tant seria una mica un problema molt greu per als ajuntaments haver de retallar i 
suprimir places i disminuir el nivell on hem arribat; per tant senzillament és aquesta la 
proposta. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo penso que el que s’ha pactat s’hauria de pagar, llavors teniu tot el 
meu suport i podeu tirar-ho endavant. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, nosaltres hem presentat aquesta moció conjuntament, amb la 
voluntat d’evidenciar els problemes concrets que comporten els ajustaments pressupostaris 
que ha d’assumir la Generalitat de Catalunya, sense retrets als que hi ha ara, ni retrets als 
que hi havia abans, tothom té clar que en aquests moments estem patint una crisi que 
comporta necessàriament una sèrie de restriccions. Ara, tothom hauria de tenir clar també, 
que la capacitat financera de Catalunya es veu reduïda per unes balances fiscals que ens 
perjudiquen. No pot ser que abans de pagar impostos Catalunya sigui una de les comunitats 
més riques en renda per càpita i que després de pagar impostos quedem per sota de la 
mitjana; i en canvi no pot ser que hi hagi comunitats amb menys renda per càpita abans de 
pagar impostos i que després puguin donar una sèrie de serveis, que com aquests la 
Generalitat de Catalunya es veu obligada a retallar. 
 
Segurament podríem parlar molt sobre el tema, i posar-hi tants exemples com ens 
vinguessin al cap, però la situació realment és injusta i els ciutadans catalans ens sentim 
perjudicats per aquesta qüestió, com havíem tractat anteriorment en el tema de la 
Declaració de municipis per la independència.  
 
Les retallades en aquest sentit, en les escoles bressol i les escoles de música només són un 
exemple de la situació financera insostenible que pateix la Generalitat per culpa d’aquestes 
balances fiscals, i per això demanem que sobretot, que el Govern de Catalunya no es faci 
enrera i que treballi per recaptar, gestionar i liquidar tots els impostos que paguem els 
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catalans i d’aquesta manera podrem complir totes aquestes obligacions que ens havíem 
posat. Votarem a favor evidentment.  
Intervé el Sr. Font. Bé, tot el que sigui reclamar tots aquells compromisos que ja havien estat 
establerts i que ja s’havien signat i que la Generalitat  s’havia compromès, doncs creiem que 
hi ha l’obligació per part de la Generalitat que compleixi. Una altra cosa és que a partir 
d’aquest curs es digui una altra cosa; però si ja s’havia adoptat aquest compromís, estem 
d’acord amb el que diu la moció, que és reclamar això i no entrar en altres consideracions 
polítiques com ha fet el meu company de Consistori, el Sr. Gómez. Per tant hi estem 
d’acord. 
 
Intervé la Sra. Fité. Bé, compartim la preocupació que han manifestat els dos partits que han 
presentat la moció, sobre la viabilitat i el manteniment tant de les escoles bressol com de 
l’Escola de Música municipal, ens preocupa evidentment la repercussió que aquesta 
disminució de la subvenció pot tenir en les famílies i els infants, i és un fet que tindrem 
dificultats per elaborar un pressupost que garanteixi els serveis i l’equilibri econòmic 
d’aquests, i des d’aquest consistori treballarem perquè aquesta repercussió sobre les 
famílies sigui la mínima possible, per això hi votarem a favor també. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) 
 

NÚM. 17.- GRUP PXC.- MOCIÓ INSTANT AL GOVERN DE L’E STAT A NO SIGNAR EL 
CONVENI BILATERAL AMB EL MARROC PER ATORGAR EL VOT A LES ELECCIONS 

LOCALS ALS IMMIGRANTS MARROQUINS  
 

Des que el passat 1 de juliol el Marroc va aprovar una nova Constitució, que permetrà els 
estrangers allí residents participar en les eleccions locals, no van passar molts dies en què 
la Ministra d’afers estrangers del Govern espanyol anunciés, per sorpresa de molts, que 
Espanya signaria acords per tal que aquest dret fos recíproc per als marroquins que 
resideixin a l’Estat.  
 
El que pretén aquesta moció que avui presentem a Olot, com hem fet durant aquest mes a 
molts altres municipis de Catalunya, és simplement instar al Govern de l’Estat a que no signi 
el conveni bilateral amb el Marroc, ja que això significaria atorgar el vot a les eleccions locals 
als immigrants marroquins.  
 
Els catalans i catalanes ja s’han manifestat al respecte d’aquesta problemàtica, a través de 
diferents enquestes, on s’oposen radicalment a què els immigrants marroquins puguin votar 
en unes eleccions locals. 
 
Exemples clars són les enquestes de la Vanguardia on el 77% s’han manifestat en contra, la 
del programa El món de RAC1 amb el 78% o el significatiu 89% de contraris a aquest vot 
marroquí de l’enquesta dels Matins de TV3. 
 
La immigració actual és un problema i en concret la immigració musulmana constitueix una 
amenaça per la cultura, la identitat, la religió, les tradicions i les llengües occidentals.  
 
Per tant és bo que s’obri un debat públic sobre aquest tema, potser “políticament incorrecte”, 
des de posicions democràtiques com la que representa PxC.  
 
Obrir aquesta possibilitat amb la frivolitat que ho va fer la Ministra d’afers estrangers del 
Govern espanyol és una imprudència, un disbarat, una irresponsabilitat i un atac a la 
democràcia. 
 
Recordem les paraules d’un conegut alcalde d’un important municipi de Catalunya, que no 
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és precisament de PxC: “Si en aquestes eleccions municipals últimes, els marroquins 
haguessin pogut votar, suposo que avui jo no seria alcalde”. Aquesta afirmació creiem que la 
podrien recolzar molts alcaldes de Catalunya i aquest disbarat podria decidir el Govern de 
molts municipis de casa nostra.  
 
Que no importa la seva radicalitat religiosa? No oblidem que és precisament entre la 
població marroquina on més abunden els imans integristes i on el salafisme és més popular. 
 
Tampoc importa la seva discriminació vers les dones? 
 
Atorgar el dret a vot als marroquins significa reconèixer el missatge letal que la democràcia 
no exigeix deures quan dóna drets, i a més  a més significa donar un gran poder polític a 
tots aquells líders radicals que dominen els seus col·lectius. 
 
Imagineu el que pot suposar que milers de persones, amb antena de televisió connectada a 
Al-Jazira i que no saben ni l’idioma del país, puguin votar en els nostres municipis. 
 
Com va dir una antiga política catalana, ara convertida en mediàtica periodista televisiva: 
“Passi el que passi, que per això aquest país és el paradís del bonisme, alguns partits 
islamistes ja s’estan fregant les mans”.  
 
Per tant, és important que els ciutadans d’Olot sàpiguen que en pensen els seus 
representants en aquest Consistori, és a dir, si estan en contra que els marroquins puguin 
votar a les properes eleccions municipals, o en tot cas, estan vostès a favor que els 
marroquins puguin votar a les eleccions municipals. 
 
És per aquests motius que el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament d’Olot sol·liciti al Govern espanyol que no signi el Tractat 
internacional amb el Marroc que atorgaria el dret de vot per participar en les eleccions locals 
als immigrants marroquins legalment residents a Espanya. 
 
Segon.- Que aquest acord es traslladi a la Presidència del Govern de l’Estat, al Ministre 
d’Afers Estrangers, al Ministre de Treball i Immigració, al President del Congrés dels 
Diputats i als grups polítics amb representació en aquesta institució.  
 
Intervé el Sr. Font. Presenta la moció el meu company, l’Ignasi. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sento que sigui la darrera moció, m’imagino que a algú li ha de tocar, 
i en aquest cas ens toca a Plataforma per Catalunya, ho dic perquè em sabria greu que 
s’adormissin, intentaré ser clar en la lectura. 
 
A continuació el Sr. Mulleras llegeix el text de la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. Segons el nostre punt de vista, la Constitució espanyola exigeix per als 
vots dels estrangers a Espanya tres requisits: un, que siguin unes eleccions municipals; dos, 
que hi hagi tractat o llei que autoritzi aquest vot i tres, que hi hagi reciprocitat. Llavors la 
conclusió a què hem arribat és que el Partit Popular ha donat suport reiteradament al vots 
dels estrangers i als convenis que s’han posat en funcionament en els últims anys, però 
sempre en les condicions expressades en aquesta intervenció. Ara bé, actualment 
considerem que no es donen les condicions perquè hi hagi un tractat de reciprocitat, amb el 
dret a vot amb el Marroc i per això no podem votar en contra d’aquesta moció, però tampoc 
ho podem fer a favor, perquè malgrat com he dit creiem que en aquest moment no existeix 
una reciprocitat amb el Marroc. Nosaltres estem oberts a què en un futur, a mesura que el 
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sistema marroquí vagi evolucionant, sí que es pugui arribar a subscriure acords en aquest 
àmbit i per això el nostre vot avui en aquesta moció serà l’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, com deia abans el Sr. Font, tornem a entrar en un debat de 
política general. Deia la Sra. Sala, l’Estat espanyol ja té signats convenis amb altres governs 
democràtics i amb altres països democràtics, i en aquest sentit en certa manera estem 
d’acord amb vostè també, paradoxalment, i d’entrada no podem deixar de tenir molts dubtes 
sobre la realitat democràtica del regne del Marroc, un regne que empresona periodistes i on 
la llibertat de premsa sembla qüestionada; un regne, per exemple, que es nega a permetre 
un referèndum sobre l’autodeterminació al poble saharauí. Ara, de la mateixa manera 
podríem tenir molts dubtes sobre el que passa al nostre regne, al regne d’Espanya, una 
democràcia que tanca diaris, que empresona polítics que busquen la pau o que impedeix la 
celebració d’un referèndum sobre la independència d’Euskal Herria o dels Països Catalans. 
 
En tot cas nosaltres pensem que per sobre dels estats, primer són les persones. Pensem 
que tots els olotins haurien de tenir dret a triar els seus representants a l’Ajuntament, els que 
són aquí, tots els olotins haurien de tenir dret a triar els seus representants polítics. Deixant 
d’una banda si venen d’aquí, d’allà, si venen d’un país democràtic o no . De fet, aquesta 
experiència que tots els olotins poguessin votar, ja es va fer en la consulta popular 
organitzada per Olot decideix en què podien votar sobre la independència de Catalunya tots 
els empadronats a Olot majors de 16 anys, tinguessin la nacionalitat que tinguessin; no hem 
de posar al davant els espanyols dels altres. Al capdavall tots som olotins, ens sentim més 
espanyols o menys espanyols. En el seu moment tothom va poder participar en aquesta 
consulta, i aquesta mena de catàstrofe o cataclisme que preveu aquesta moció no es va 
donar en cap cas; tothom va votar democràticament, tothom es va poder expressar i m’hi 
torno a referir, majoritàriament a favor de la independència. Per tant com que, reitero, 
entenem des d’ERC, primer som les persones, evidentment pensem que tots els olotins, 
totes les persones que viuen a Olot han de poder votar i per tant aquesta moció no la 
secundarem. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Sí, nosaltres també estem d’acord amb atorgar el dret de vot a les 
persones estrangeres, als immigrants. De fet això ja ho vàrem manifestar en el Pacte 
nacional per a la immigració. Aquest pacte va ser signat per trenta-dos agents institucionals, 
entre ells hi havia quatre forces polítiques, i en el seu eix número tres parlava de la 
integració en una cultura pública comuna, com a eina indispensable per a la bona 
convivència. Llavors el pacte també proposa en aquest eix, que el dret de vot podria ser una 
bona eina per a la integració, i parla que perquè sigui possible, òbviament han de tenir una 
residència permanent i també recorda que és voluntat del municipi a través d’una resolució, 
atorgar o no la resolució favorable al parlament social. És a dir que si hi ha persones que 
d’alguna manera demostren cap interès per arrelar-se, el municipi pot denegar l’arrelament 
social, amb la qual cosa llavors és molt difícil que obtinguin la residència permanent. També 
ens vàrem mostrar favorables al dret de vot, en el Pla de ciutadania i immigració que vàrem 
aprovar en aquest ajuntament, aquí un principi polític era el dret de ciutadania entès en un 
sentit ample, i en aquest sentit ample hi entrava el dret de vot, tot i que és veritat que no se’n 
parlava expressament en el Pla, però sí que parlava que per a la inclusió social és necessari 
un triangle amb tres vèrtexs: un seria la utilitat social, és a dir que la persona immigrant 
pugui participar en el procés productiu, l’altre l’adscripció social i comunitària, és a dir la 
pertinença a xarxes socials i com a tercer vèrtex hi havia l’adscripció política. Aquesta 
adscripció política passa per l’exercici del dret de vot, és a dir per exercir la ciutadania d’una 
manera plena, tot i que també repeteixo, no ho especificava en el Pla de ciutadania. Per 
tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció bàsicament per tres motius: primer, 
perquè creiem en els pactes i els plans que signem; segon, perquè creiem que la integració 
social a través de l’exercici responsable dels drets de ciutadania és l’única fórmula per a 
l’obtenció de la cohesió social i una bona convivència entre persones diferents i tercera 
perquè creiem en l’estat democràtic i de dret i en la seva preeminència moral sobre les altres 
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formes d’organitzacions polítiques, morals o religioses. En aquest sentit, recordo que aquest 
Ple va aprovar una moció que demanava al Parlament espanyol que legislés en contra del 
burka i el nikab en els espais públics. 
 
Intervé el Sr. Berga. Sí, jo potser en el nom del nostre grup els hi voldria dir que més enllà 
de la proposta concreta, aquesta que en fan d’un acord bilateral entre Espanya i el Marroc 
relatiu al vot dels marroquins a les municipals, en el seu escrit fan una barreja confusa de 
política, de religió, introdueixen enquestes de poca credibilitat o escassa, i pensem que 
aquesta manera de redactar una moció afavoreix poc la convivència. Això de cap manera 
vol dir que no ens preocupi la discriminació que es fa de la dona en situacions moltes 
vegades relacionades amb col·lectius d’immigrants; no vol dir que no ens preocupi la 
radicalitat religiosa en mesquites de la ciutat o que no ens preocupi la convivència, però no 
pensem que sigui una bona mesura a millorar la convivència en la ciutat, tractar aquests 
temes de forma col·lectiva. Nosaltres pensem que a les persones se les ha de tractar 
individualment, d’acord amb uns drets i uns lleures que els atorguen les lleis, i en tot cas el 
que no es pot fer és aquesta criminalització  dels col·lectius. Vostès diuen que la immigració 
és un problema; la immigració no és un problema en sí, la immigració té coses positives i té 
coses negatives, i entre les coses negatives doncs genera molts problemes, ho sabem, però 
aquests s’han de tractar de manera individual i sempre respectant els drets i deures de les 
persones. En tot cas, és potser la ideologia substrat que hi ha dintre del redactat d’aquesta 
moció el que fa que no puguem votar-hi de cap de les maneres a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí, curiosament el que vostès, el grup de CiU no poden votar a favor 
d’aquest redactat perquè el consideren inapropiat, és curiós que el mateix redactat, amb 
petites divergències, va ser no aprovat però sí van donar llibertat de vot en altres 
ajuntaments de Catalunya. Únicament per deixar constància que CiU d’Olot es veu que 
opina diferent que CiU d’altres llocs. 
 
No entraré ara a respondre una per una les intervencions de les persones aquí presents, no 
crec que els pugui convèncer de res, però lògicament vull deixar manifesta constància aquí i 
ara del divorci que existeix en aquesta temàtica concreta entre l’opinió majoritària dels 
catalans, manifestada en aquestes enquestes que jo els he citat i que sembla que no li 
semblaven de gaire veracitat. El divorci, torno a dir, entre la decisió de recolzar aquesta 
iniciativa per part de tots vostès, senyors i senyores regidors d’aquest Ajuntament. 
Lògicament a les urnes és on es paguen o no aquestes divergències, entre el que opina el 
poble i el que opinen els seus representants polítics. Des del grup municipal de Plataforma 
per Catalunya, lògicament també ens encarregarem de fer saber als olotins i olotines l’opinió 
dels seus grups sobre aquesta qüestió, perquè ho tinguin en compte a l’hora de votar en els 
propers comicis municipals.  
 
Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 2 vots a favor (PxC), 18 vots en contra (10 
CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 1 abstenció (PP). 
 

NÚM. 18.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala.  
 
CENTENARI XAVIER MONTSALVATGE.- Des del Partit Popular d’Olot vull fer un prec, ja 
que se celebra el centenari del compositor Xavier Montsalvatge, és un senyor nascut a 
Girona però estava molt vinculat amb la ciutat d’Olot. Molts potser no saben que aquest 
senyor va estrenar una sarsuela aquí a Olot, ell va fer la música i l’Alexandre Cuèllar hi va 
posar la lletra. Llavors des de Barcelona es vol impulsar una comissió per fer-li un 
homenatge; i jo els demano a tots vostès si es volen sumar a aquest homenatge. 
 
Respon el Sr. Berga. Cap problema, em sembla una bona iniciativa per la bona relació que 
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va tenir amb Olot, si es vol posar les persones que porten aquest projecte amb mi mateix o 
amb l’Àrea de Cultura, o si em dóna el contacte, miraríem de quina manera podem 
col·laborar, si encaixa amb la línia d’activitat de programació cultural que es fa des del 
Teatre, a veure si podem ésser-hi com a Ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
APORTACIONS GENERALITAT RESIDÈNCIES DE GENT GRAN.- S’ha dit en molts 
moments aquí en el dia d’avui que estem passant moments dolents, Olot és una ciutat molt 
envellida, això ho sabem tots, a Olot hi ha residències de gent gran, gent amb discapacitats i 
gent que necessita de les assistències diàries, i tots sabem per la premsa que aquests 
últims dies s’ha comunicat que aquestes residències no rebrien els diners de la Generalitat 
durant dos mesos, que després segurament aquests arribarien. En tot cas, és un malestar 
que hi ha en un col·lectiu de la ciutat i nosaltres voldríem demanar al Sr. Alcalde, com a 
President que és també del Consorci, que juntament amb l’altre President que és el Sr. Joan 
Espona, facin els màxims; que segurament hi estan treballant, no en dubto, però que facin 
els màxims esforços possibles perquè això es redueixi al mínim possible i que aquest 
col·lectiu que no és només olotí, que és de tot Catalunya però que a Olot precisament és un 
col·lectiu prou important, vegi solucionat una mica tot aquest problema. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Realment estem molt preocupats per la situació econòmica que 
s’està produint en aquests moments, és a dir, en els temes que els he estat explicant dins 
despatx oficial, hi havia diversos desplaçaments a Barcelona per parlar amb responsables, 
no només de residències sinó de temes de sanitat, d’escoles, per veure com podem 
enfrontar aquesta situació que el govern de la Generalitat s’ha trobat de falta de liquidat, jo 
crec que explicable per la situació econòmica mundial que ens toca viure, per la situació 
econòmica local que tenim, a nivell europeu, espanyol, català, són discussions polítiques i 
ara tampoc volia entrar a assenyalar més o menys responsabilitat d’un govern o un altre, 
però la realitat és que la situació econòmica és preocupant i angoixant. En el tema de les 
residències sí que li diré que no és que no paguin res, sinó que paguen un 65% de la factura 
global durant dos mesos. Això s’ha portat a negociació amb una taula del tercer sector, em 
sembla que en aquests moments ha anat millorant l’oferta de la Generalitat i la resposta que 
m’han donat des de Barcelona és que no hi poden fer més perquè no hi són aquests diners, 
i podríem entrar a discutir ara de qui és responsabilitat que la situació de Catalunya estigui 
així. He parlat amb responsables de les residències, de les diferents institucions que estan 
afectades per aquest tema; no amb totes perquè no he tingut temps però sí que estic 
intentant parlar amb tots els responsables. He parlat amb el responsable del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa perquè mirem en quina situació econòmica ens deixen i 
intentarem fer tot el possible però em sembla que està garantit que els serveis es 
continuaran prestant, està garantit que aquests diners acabaran arribant, el que passa és 
que arribaran amb un cert retard, i és un percentatge que d’alguna manera garanteix el 
capítol I, és a dir, que el sou de totes les persones que treballen allà estan garantits amb els 
pagaments que es fan, tret de decisió en contra dels responsables individuals de cada 
centre.  
 
A partir d’aquí és veritat que hem d’assumir una situació molt dura, molt dura, molt dura, i hi 
hem de donar les respostes més eficaces i eficients que puguem. Tinguin per segur, perquè 
altres vegades en altres punts d’aquest Ple sembla com si hi hagués un dubte de quina seria 
la posició de l’equip de govern i en concret de l’Alcalde, quan es plantegen problemes de 
criteris diferents entre els interessos de l’Ajuntament d’Olot o dels olotins i les decisions del 
Govern de la Generalitat: sempre la postura serà a favor dels olotins, mai serà per defensar 
una postura de partit. Llavors això ho hem parlat, ho hem intentat defensar tant com hem 
pogut. La resposta final és que estem obligats a fer això, ningú es posa a la política per fer 
això sinó que estem obligats a fer-ho i ens agradaria molt més poder fer coses perquè 
fóssim rics però no és veritat. Som pobres en aquests moments, estem immersos en una 
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situació econòmica delicada i s’han de prendre decisions molt dures que a moltes famílies 
els toca prendre a casa seva.  
 
Però ho defensarem al màxim i jo crec que tot està garantit, que els treballadors d’aquests 
serveis cobraran puntualment les seves retribucions i ho anirem vetllant. 
 
Intervé el Sr. Bach. 
 
CALENDARI OBERTURA ESCOLA MORROT.- El primer prec, Sr. Alcalde, seria en tema 
d’educació. A nosaltres ens preocupa veure si hi ha novetats en el calendari de l’obertura de 
la nova escola del Morrot, no sé si és una percepció o no que sembla que després de les 
vacances el ritme de treball hagi disminuït. Després ens preocupa, no sabem si a través de 
l’entrevista que vàrem tenir amb el Sr. Albert Bayot o si tenen notícies que hi hagi hagut 
algun canvi en aquest tema. El calendari que teníem des d’abans de l’estiu era que teníem 
previst que tant el Departament d’Educació com GISA com l’empresa constructora tenia 
previst entregar l’obra a finals d’aquest any perquè amb les vacances de Nadal es pugui fer 
el trasllat i els alumnes amb el nou any es poguessin incorporar al nou edifici; volíem saber 
com està el tema. 
 
Respon la Sra. Fité. En aquests moments no tenim cap informació que contradigui la 
qualificació que ha fet el Departament en base a l’obertura o inauguració d’aquesta escola, i 
per tant en principi estem encara amb aquests terminis. De totes maneres en fem un 
seguiment perquè en la mesura de les possibilitats que l’escola pugui obrir en els terminis 
fixats. 
 
REUBICACIÓ CONTENIDOR VIDRE BARRI BONAVISTA.- Aquesta pregunta en principi va 
dirigida al Sr. Berga, no sé si vostè Sr. Alcalde ho permetrà, perquè ens expliqui els motius 
que té per pensar que l’anterior equip de govern va actuar amb deixadesa per afrontar el 
canvi d’ubicació del contenidor del carrer Gòdua de Bonavista. Va aparèixer una notícia al 
Punt Diari, si no recordo malament divendres passat, dient que set anys reclamant que li 
treguin del costat de casa un contenidor de vidre, i dintre d’aquest article hi ha una 
informació que diu el periodista, que el Sr. Berga ha afegit que l’anterior equip de govern no 
va afrontar el problema per deixadesa. Bé, no sé si el Sr. Berga es pensa que vàrem passar 
nosaltres olímpicament d’aquest veí, no sé si es pensa que no vàrem demanar estudis als 
tècnics de SIGMA per mirar noves ubicacions, no sé si els ho ha preguntat, no sé si els ha 
exigit aquests informes que en el seu moment es varen redactar. No sé si sap el Sr. Berga 
que el tema del contenidor havia sortit en moltes reunions de l’Associació de Veïns i havia 
estat tractat i estudiat, per exemple, la ubicació del contenidor, com insinua el propi article, 
que es podria ubicar prop de les pistes de prop de la plaça Rosella, és una proposta que 
havia sortit i havia estat rebutjada per part dels veïns, per no posar un contenidor de vidre 
prop d’unes pistes i de jocs infantils pels problemes que porta de vidres trencats que de 
vegades hi ha prop dels contenidors de vidre.  
 
Dir que d’aquesta situació no fa set anys. Li puc assegurar que aquest tema ja el va tractar 
el Sr. Santi Vizern a l’època de l’alcaldessa Sra. Isabel Brussosa, i per tant és un tema que 
es remunta molt temps enllà; no sé perquè no s’ha canviat. Sí que d’alguna manera es 
podria dir que no hem solucionat el problema per al veí; era un tema que a més del veí hi 
entraven en joc les diferents persones de l’Associació de Veïns. Per tant és veritat que no 
hem solucionat el problema; ara, comentar que no ho hem fet per deixadesa, això és fals i 
m’agradaria que ens expliqués els motius que té per dir que hem deixat passar el temps 
sense preocupar-nos-en. 
 
Respon el Sr. Berga. És un contenidor de vidre, aquí el que ha passat és que va venir un veí 
a l’Ajuntament, això dels set anys va ser perquè ell em va dir que feia set anys que 
demanava que es tragués el contenidor i aquí es va acabar la cosa; es va retirar el 
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contenidor i s’ha consensuat amb l’Associació de Veïns una altra ubicació per posar aquest 
contenidor que molestava aquesta família. El que passa és que un dia, substituint l’Alcalde 
que era fora de la ciutat vaig anar al Fil directe amb l’Alcalde i em va trucar precisament una 
veïna de Bonavista dient “com és que han retirat el contenidor i tot plegat?” perquè hi va 
haver uns dies de desfase entre retirar el contenidor i trobar una nova ubicació, i li vaig 
comentar que l’havíem retirat perquè molestava un veí; exactament el que he dit ara, no vaig 
fer servir les paraules de deixadesa, ni vaig intentar fer un discurs en contra o pensar que 
vostè no se’n cuidava en el seu moment. Hi ha coses així de senzilles. En aquest moment 
aquesta família és més feliç, això sí que li puc dir. 
 
Intervé el Sr. Mir.  
 
FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS.- A veure la meva intervenció va al respecte de la 
reunió que vàrem tenir el dia 22 de setembre a la Fundació d’Estudis Superiors, on en la 
reunió es va fer el tràmit que toca de renovació dels membres de la fundació, i l’actual equip 
de govern amb l’Alcalde i el regidor de Promoció Econòmica varen venir a presentar una 
mica les línies de futur que plantejaven per aquest organisme. 
 
Jo desgraciadament no hi vaig poder assistir fins al final i per tant potser la pregunta que faig 
ara ja es va resoldre quan jo no hi era, però en tot cas em sembla un tema prou important 
perquè a part de la gent del patronat, també la gent del Consistori conegui les línies que es 
pensen portar a terme aquesta fundació i en siguin coneixedors, i si més no voler fer una 
reflexió petita a l’entorn d’això. 
 
Des del meu punt de vista, en aquesta reunió es van plantejar els objectius que es volien 
assolir en els propers anys de cara a aquesta fundació, a la FES i les accions proposades 
per arribar-hi. Com objectius, jo en vaig recollir un parell com a més importants: un era 
l’objectiu de coordinar una mica tots els temes de formació que s’estan portant a terme a la 
ciutat d’Olot des de la FES i des d’altres agents que també feien cursos de formació, ja 
siguin de cara a l’ocupació o a la formació contínua per als empresaris o treballadors, però 
també altres cursos d’altres tipus, des del centre integral, el Consell Comarcal; i per tant 
coordinar tot això per tal de tenir una formació coordenada i coherent i adaptada a les 
necessitats del territori. Per tant un objectiu seria que la FES entomés tot això i per tant fos 
una mica el coordinador d’aquesta formació. 
 
I un segon objectiu que jo vaig entreveure en aquesta intervenció és fer una extensió d’això 
més enllà de la ciutat d’Olot i plantejar d’alguna manera un ens més de tipus comarcal, no 
només es dediqués a la coordinació de la formació de la ciutat, sinó que també coordinés la 
formació que es fa des de la comarca; a Besalú tenen l’Inicia, a Les Preses no sé què, i per 
tant intentar que tot això es coordinés a través d’aquest organisme.  
 
I l’altre tema que es va tractar és com fer-ho tot això, i el plantejament que fa l’actual equip 
de govern, si jo no vaig entendre malament, era el tema d’incloure la FES dintre l’IMPC i a 
llarg termini pensar una organització, que podria ser un consorci de tipus més comarcal on la 
FES hi fos i per tant des d’allà es coordinés tot això. 
 
De totes maneres això comporta, evidentment, uns problemes d’adaptació que s’està fent 
actualment a la Fundació amb el que es podria fer dins de l’Institut de Promoció, perquè en 
tot cas es planteja que tota la formació que es fa dins l’IMPC serà formació encaminada a la 
promoció econòmica –les empreses, els treballadors, formació ocupacional, etc.– però la 
FES tenia tot un altre paquet de formació molt important que no anava en aquesta línia, que 
era formació més cultural, més divulgativa, d’un altre tipus, però també amb un pes específic 
important i sobretot amb una qualitat i un grau d’acceptació per part de la població que ens 
semblava que no era de menysprear. 
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A la primera part amb els objectius jo vaig entreveure en les intervencions que hi va haver, 
que tothom més o menys estava d’acord en coordinar tot això i fer-ho bé i fer-ho de forma 
comarcal; no hi va haver gaire discrepàncies en aquest sentit. Però sí que vaig entreveure 
en les diferents intervencions que hi va haver mentre jo vaig formar part de la reunió, a la 
segona part de com fer-ho, d’agafar la FES i posar-la dins un organisme com l’IMPC 
semblava que la gent majoritàriament si més no, no ho veien clar. Pensem que la FES porta 
un recorregut de molts anys, ha fet molta formació a la ciutat d’Olot; recordem els seus 
inicis: va ser l’organisme que va fer l’alfabetització informàtica del gruix de la ciutat, amb els 
cursos d’informàtica; s’ha sabut adaptar a cada moment a les necessitats de la població, 
amb diferents cursos –de tipus mediambientals, etc. – i per tant la sensació general que jo 
vaig copsar és que estem desfent una cosa que està funcionant per crear-ne una de nova, 
amb més interrogants que respostes. Això és el que jo en vaig treure de la idea de les 
diferents intervencions que es van dur a terme. 
 
Vàrem dir, bé, els cursos que no pugui assumir l’IMPC perquè no formin part de la promoció 
econòmica, que si l’ICCO que si l’IME, però en tot cas quedava clar que l’estructura de la 
FES tal com estava desapareixia i hi havia la por que desaparegués també tot un paquet 
d’actuacions i d’activitats culturals amb molta empenta que s’estaven fent en aquests 
moments. Dóna la impressió que han pensat els objectius del que es vol fer amb la FES 
però no es té una idea clara de què es vol fer i cap on es vol anar. 
 
La pregunta que jo faria a l’equip de govern aniria en dues línies: si després d’aquesta 
reunió i d’aquesta reflexió que es va fer per part de diferents membres del Patronat, l’equip 
de govern també entra en el període de reflexió amb totes les opinions que es van reflectir 
allà i es fa un replantejament d’això, o bé si el que pretenen és fer cas omís de tot això i 
seguir amb la idea plantejada. M’agradaria que em responguessin perquè la impressió que 
jo en vaig treure és que calia un replantejament de tot això. Dintre aquest paquet també va 
sortir la idea de fomentar els estudis universitaris, que també entraria una mica en 
contradicció amb el fet d’eliminar una fundació d’estudis superiors; què farem, posarem els 
estudis universitaris dintre l’IMPC? Tots tenim clar que això grinyolava una mica. Per tant 
m’agradaria saber si la reunió de l’altre dia comportarà un element de reflexió a l’entorn de 
tot això i ens podrem tornar a plantejar què fem amb la Fundació d’Estudis Superiors. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Sí que els dos objectius són els que ens plantegem referent a la 
FES, com deia el regidor, són principalment de coordinar la formació comarcal i també un 
altre objectiu que ens sembla que hem de fer, que és aconseguir que els recursos que 
aportem com a Ajuntament donin el màxim rendiment social i econòmic. I aquí jo discreparia 
una mica amb el que deia vostè que la FES funciona molt bé, jo crec que la FES està fent 
molt bona feina però també hi ha una certa descoordinació i que ens han traslladat molts 
actors de formació públics i privats, des del Centre Integral de Les Preses, que ens 
demanen que intentem ordenar-ho i aquí ens sembla que pot ser un protagonista important. 
 
També és veritat que tot el que fa la FES està subvencionat, l’Ajuntament hi aporta molts 
diners i veurem com tanquem any a la Fundació, per tant també està en una situació 
econòmica que no podríem dir amb seguretat que la Fundació sigui econòmicament 
excel·lent. Pensem que rep moltes subvencions, fins ara rebia moltes subvencions d’entitats 
bancàries i caixes, tot això s’està acabant i ens trobem que cada vegada hi ha menys 
alumnes als cursos, per tant tot això fa que la situació econòmica a la FES no sigui com 
havia estat uns anys. I també ens ha semblat que la FES no ha de ser el calaix de sastre 
que ha de fer tot tipus de formacions, ens sembla que hi ha alguna formació que sí que pot 
fer la FES; però altres que poden fer entitats, alguna de cultural que pot fer l’ICCO i per això 
una mica la voluntat d’ordenar-ho. 
 
Ho vàrem presentar al Patronat, tindrem en compte totes les consideracions. La decisió a 
nosaltres ens agradaria que la prengués el mateix Patronat, ja ho hem explicat també al 
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Consell Rector i en tot cas són reflexions que venen moltes del propi personal de la FES, 
que també està en una situació que alguna d’aquestes problemàtiques que jo els he 
expressat, i per tant la voluntat és intentar prioritzar sobretot que la Fundació es dediqui al 
que ens sembla a nosaltres des de l’equip de govern que és prioritari, que són els 
treballadors i treballadores i sectors econòmics de la ciutat.  
 
Els dos dubtes que es varen plantejar sobretot al Patronat, van ser: un que els patrons 
volien que totes les activitats culturals o cicles de xerrades que es fan es continuessin fent, i 
això la proposta que fem nosaltres és que ho pugui fer l’ICCO o l’IME; i l’altra reflexió que es 
feia és que es donés continuïtat a les activitats més lligades amb el medi ambient. A 
nosaltres ens sembla que les dues coses són possibles però que en tot cas la prioritat 
d’aquesta aportació de l’Ajuntament que són gairebé 110.000 euros anuals, en aquests 
moments ha de ser prioritat sobretot la formació als treballadors.  
 
Què tenim dubtes? Moltíssims. Sí, molts dubtes perquè hi ha personal, perquè hi ha cursos, 
i per això el que hem fet és portar-ho al Patronat amb els professionals de la FES i hem de 
veure com aquesta transició que ens agradaria a nosaltres s’acaba concretant. Però no hi ha 
cap decisió presa i en tot cas esperem comptar quan tinguem la decisió o parlar-ne amb el 
Patronat, de també comentar-ho amb els diferents grups de l’Ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Zambrano. Jo volia comentar el dubte del Sr. Guix, de si des de l’IMPC 
deixarem de fer els cursos que fins ara s’havien fet des del vostre equip de govern: no els 
deixarem de fer, si bé és cert que hem dit que volem dirigir els cursos molt enfocats amb les 
necessitats actuals de les empreses, que és cert, que d’aquí va molt la nostra línia. No 
deixarem de fer els altres, sinó que els farem tots; ara que estan des del Pla de barris els 
cursos que s’han d’aprovar abans de desembre de 2011, els que teníeu previstos vosaltres 
anys els demanem tots, i afegim cursos molt dirigits a les empreses, a veure si podem cobrir 
les necessitats i podem baixar l’atur per cobrir aquestes places que poden faltar. Però del 
que deia, en cap cas estem deixant de fer cap curs. 
 
Intervé la Sra. Ruiz. 
 
HORTS MUNICIPALS.- Últimament alguns usuaris dels horts municipals d’Olot m’han fet 
arribar queixes. Les queixes sempre són bàsicament les baixes, que quan aquestes 
parcel·les queden buides, les herbes creixen i llavors fan malestar a tots els usuaris de totes 
les parcel·les colindants. I el problema que tenen és que no saben gaire bé a qui adreçar-se. 
Llavors jo li agrairia si em pot contestar quina línia d’actuació portaran a partir d’aquí amb els 
horts municipals, i a qui s’han d’adreçar els usuaris. 
 
Respon el Sr. Alcalde. La responsable dels horts és la Sra. Anna Linares que segur que els 
explicarà com està aquest tema. 
 
Intervé la Sra. Linares. Sí, li comento que qualsevol de les qüestions que tinguin a veure 
amb els horts municipals, s’ha d’adreçar la corresponent instància, petició o trucada –
qualsevol dels mitjans- a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, és a dir al SIGMA. Llavors, 
és veritat que he mirat el tema, que hi ha una llista de persones en espera. No tinc 
constància, la qual cosa no vol pas dir que no ho torni a mirar i que insisteixi, però no tinc 
constància que hi hagi molts solars buits i deixats. Sí que és veritat que hi ha un tema, que 
ja li vaig comentar al Sr. Guix, de solars que són colindants a la zona dels horts, 
concretament a la zona dels Desemparats, i que entrem en el tema que són solars 
particulars. Sí que és veritat que des de l’Ajuntament se’ls ha de fer el corresponent 
requeriment de neteja, igual que en qualsevol altre solar. En qualsevol cas revisaré el tema i 
miraré de respondre-li més acuradament.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
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TRACTE RESPOSTES.- El meu és un prec molt ràpid, no cal que em contesti. L’última 
pregunta que li vaig fer en el Ple municipal, jo li demanava com a l’Alcalde d’Olot no com a 
Sr. Josep Maria Corominas, per tant m’agradaria que si em contesta, em contesti en tant 
que cap d’oposició, no com a Josep Guix, perquè va citar algunes qüestions personals, per 
tant jo li agrairia que en aquests casos em contestés com a cap de l’oposició que és la meva 
funció aquí a l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Voldria agrair l’assistència avui al Ple, jo penso que extraordinària, que 
fa que el Ple vist des d’aquí sigui una mica més il·lusionant que no pas molts dies que hi ha 
la premsa i no gaire ningú més. Recordar-los que amb tota seguretat dimarts al matí hi 
haurà un altre Ple extraordinari per acabar el tema de la concessió de la recollida 
d’escombraries, possiblement a les vuit del matí. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a tres quarts 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, 
 
 
 
 
 
 
 


