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ACTA  NÚM. 17 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2011  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 17 de novembre de 2011, a dos quarts de 
vuit del vespre es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de 
l’Ajuntament, sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. JOSEP MARIA COROMINAS 
BARNADAS, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera 
convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, 
Núria Fité i Grabalosa, Estanislau Vayreda i Puigve rt, Miquel Àngel Zarza i Aibar, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, J osep Ferrés Corominas, Anna 
Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Ba ch Plaza, Genoveva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Adriana Serra Pi ñana, Jaume Mir Bagó, Moisès 
Font Casademont, Ignasi Mulleras Vinzia, Pere Gómez  i Inglada, Clara 
Casanovas i Sarsanedas, Júlia Sala Esteban. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , 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’aprova per unanimitat l’acta anterior. 

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
El Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració 
del  darrer Ple, celebrat el passat  27 d’octubre: 
 
de particulars : 23 
d’entitats : 32  
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:  
 
 - el dia 14 de novembre al migdia, es va entrevistar a Barcelona amb l’Hble. Sr. BOI 
RUIZ, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya i al vespre va mantenir una 
reunió de treball amb el Sr. RICARD FONT, director general de Transports i Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya, aprofitant que es trobava a la ciutat, per assistir a l’acte 
commemoratiu del centenari de l’arribada del tren a Olot.   
 
- i el dia 16 de novembre, va mantenir una reunió de treball amb el Sr. ENRIC COBO, 
coordinador general d’Arxius de la Generalitat de Catalunya.  

 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació 
d’ACTES i REUNIONS , a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- el dia 28 d’octubre va assistir a les reunions del Consell Nacional i Comissió 
Executiva de l’Associació Catalana de Municipis que van tenir lloc a Barcelona;  a 
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l’obertura de l’exposició 100 anys de l’arribada del tren a Olot i a la conferència sobre 
La raó de ser  dels ferrocarrils de via estreta. Singularitats dels carrilets de Catalunya 
que va pronunciar l’enginyer Lluís Ubalde a can Trincheria; a la cloenda del Congrés 
de Micologia i al sopar amb la Comissió de Festes que va tenir lloc en un restaurant de 
la ciutat.   
 
- el dia 29 d’octubre va assistir a la presentació del llibre Via ampla, ment estreta de 
Pere Macias Arau, fruit de la seva tesi doctoral, que va tenir lloc al Saló de Sessions 
de l’Ajuntament. 
 
- el dia 1 de novembre, diada de Tots Sants, va assistir a l’habitual Ofrena als olotins 
difunts, que va tenir lloc a l’entrada del recinte del Cementiri, i que va comptar amb la 
col·laboració dels Amics de les Lletres Garrotxines i els músics: Joan Naspleda i Laura 
Plasencia.  
 
- el dia 2 de novembre, va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio 
Olot.  
 
- el dia 3 de novembre va assistir a la reunió de Junta de Govern del Sigma i a la 
conferència que va pronunciar el Sr. Ramon Tremosa sobre Com Europa ha sortit de 
la crisi,  al Casal Marià.  

  
- el dia 4 de novembre, va assistir a l’obertura del Seminari sobre l’Agrobiodiversitat, 
que va tenir lloc també al Casal Marià.  
 
- el dia 5 de novembre, va assistir a la presentació del projecte de mentoratge 
Russinyol que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament, a la presentació de les 
pubilles i els hereus d’Olot i comarca que també va tenir lloc al Saló de Sessions i al 
sopar de proclamació de la Pubilla i Hereu d’Olot i la Garrotxa que va tenir lloc en un 
restaurant de la ciutat.   
 
- el dia 6 de novembre, va assistir al dinar de la castanyada de l’Associació de Veïns 
del barri de Pekín que va tenir lloc al pavelló firal i a continuació va anar a desitjar sort 
a les patinadores del CPAO que estaven fent el darrer entrenament al pavelló nou, 
abans de marxar cap al Brasil. 
 
- el dia 7 de novembre, va assistir a la reunió de Junta de la Caritat i a continuació a 
les reunions del Consell Rector i del Patronat de la Fundació privada Hospital Sant 
Jaume.  
 
- el dia 10 de novembre, va assistir a la trobada d’alcaldes de la comarca  que va tenir 
lloc a la Comissaria dels Mossos d’esquadra, convocats per seu cap Bai Ortiz. I 
seguidament, al Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de 
la Garrotxa.  
 
- el dia 11 de novembre, va assistir a la presentació del llibre El do de la paraula, recull 
de poemes i escrits de Mn. Lluís Fluvià, que va tenir lloc a can Trincheria.  
 
- el dia 12 de novembre va assistir a la presentació del llibre de poesies i fotos de M. 
Dolors Figueras, Rosa M. Noguer i Josep M.Julià, que també va tenir lloc a can 
Trincheria, a la castanyada de Batet i va presenciar l’espectacle de música i focs 
artificials Le concert de feu, que va tenir lloc al recinte de l’antiga Estació.  
 
- el dia 13 de novembre, va assistir a Missa de celebració de la cloenda de temporada 
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de l’Agrupació Sardanista Olot que va tenir lloc a l’església de Sant Esteve, a la 
inauguració de l’exposició sobre Inici i creixement del barri i parròquia de Sant Roc que 
va tenir lloc a l’església de Sant Roc, al dinar de l’Agrupació Sardanista Olot i a 
l’estrena del documental sobre la història del barri de Sant Roc.  
 
- el dia 14 de novembre va presidir l’acte commemoratiu del centenari de l’arribada del 
tren a Olot, que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament i que va comptar amb 
la presència del director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat.  
 
- el dia 16 de novembre, va assistir a la reunió de seguiment anual de l’Arxiu, que va 
tenir lloc a les dependències del nou Arxiu i que va comptar amb la presència del 
coordinador general d’Arxius i a la tarda va assistir a la reunió del Consell Rector de la 
FES, que va tenir lloc a la seva seu.  
 
- i finalment avui ha assistit a la reunió d’un altre Consell d’Administració de Ràdio 
Olot, que ha tingut lloc a les seves dependències de can Trincheria.   

 
Intervé el Sr. Alcalde. Pel que fa a aquestes gairebé tres setmanes des del darrer Ple 
ordinari, en quant a entrevistes el dia 14 de novembre vaig entrevistar-me amb l’Hble. 
Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb el Sr. Josep M. 
Padrosa, Director General de Catsalut, per parlar de temes del nou Hospital General 
de la Garrotxa.  
 
Vaig mantenir una reunió amb el Sr. Ricard Font, Director General de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ahir vàrem tenir una reunió de treball amb el Sr. Enric Cobo, Coordinador General 
d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, per a la posta en marxa del nou Arxiu. 
 
En quant a actes i reunions, entre altres, participar en tots els actes de la celebració 
del Centenari de l’arribada del tren a Olot.  
 
També el dia 1 de novembre, amb companyia de molts de vostès, vaig assistir a l’acta 
d’ofrena als olotins difunts que va tenir lloc al Cementiri municipal. 
 
Vaig assistir a diversos Consells rectors i Consells d’administració, com el de Ràdio 
Olot, al qual he assistit aquest mateix matí. 
 
També vaig assistir a la reunió que el Sr. Tremosa va fer al Casal Marià de com 
Europa ha sortit de la crisi.  
 
Vaig assistir al comiat de les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot abans de 
marxar cap a Brasil, diumenge que ve competeixen en el Campionat i estem fent 
gestions perquè aquesta actuació es pugui transmetre en directe. 
 
Vaig assistir a la presentació de diversos llibres a can Trincheria, a la celebració del 
50è aniversari de l’inici i creixement del barri i la parròquia de Sant Roc. 

 
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  
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S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 

 
NÚM. 5 a)   ASSABENTAT . ACORD MODIFICACIÓ CÀNON AP ARCAMENT 

FIRALET (JUNTA GOVERN LOCAL 03/11/11)    
       

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE  de l’acord adoptat per la Junta de Govern  Local del dia  3 de 
novembre de 2011  relatiu a la modificació de les clàusules del contracte de concessió  
 de concessió d’obra pública  per a la construcció i explotació de l’aparcament soterrat 
del Firalet, adjudicat a la UTE Rubau Tarrés,SA –Dester Invest, SL, en el sentit de: 
 
-Eximir de la vigilància presencial durant les nits i els diumenges, amb el ben entès 
que els festius i diumenges en què es prevegi ocupació hi haurà d’haver vigilant. 
-Reduir un 55% del cànon fix a canvi de cedir l’ús de 25 places d’aparcament durant 
un any ( amb efectes del dia 1 d’abril de 2012) en horari laboral de 2/4 de 8 del matí a 
2/4 de 4 de la tarda. 
 
Intervé el Sr. Gelis. L’aparcament del Firalet continua tenint una explotació deficitària i 
igual que vàrem fer l’any passat, prorroguem la reducció del cànon fix en un 55% i 
continuarem tenint les 25 places d’aparcament durant un any, a partir de l’1 d’abril de 
2012 en horari laboral. També se’ls eximirà de la vigilància nocturna i els diumenges, 
excepte els festius que prèviament s’hagi pactat que n’hi ha d’haver. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NUM. 5.B) INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D ’OLOT, SOBRE 
EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENT S DUT A 

TERME PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISM ES AUTÒNOMS, 
DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.  

 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 20 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
La disposició final única d’aquesta Llei disposa que entra en vigor en data 7 de juliol de 
2010, i serà d’aplicació a tots els contractes formalitzats amb posterioritat a la seva 
entrada en vigor. 
Així, per factures de dates compreses entre el dia 7 de juliol de 2010 i el 31 de 
desembre de 2010, el termini màxim de pagament serà de 55 dies; per factures de 
dates compreses entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de 2011, el termini 
màxim de pagament serà de 50 dies. 
 
Aquest informe és referit al tercer trimestre natural del 2011 , i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
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de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
 
S’adjunta també en aquest informe, d’acord amb allò establert a l’article 5.4 de 
l’esmentada Llei 15/2010 relació nominal dels documents que, havent transcorregut 3 
mesos des del seu registre, no tenen l’obligació reconeguda. 
 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 

pagaments 3r trimestre 2n trimestre 1r trimestre 
termini mig totalitat de pagaments 55.24 66.45  76.19 
pendents    
període mig total pendent fi trimestre 32.88 38.23 47.76 
total pendent pagament fora termini 40.086,18 176.336,81 364.610,30 
total docum. sense obligac. reconeguda 2.413,40 21.532.90 41.874,40 
 
IME 

pagaments 2n trimestre 2n trimestre 1r trimestre 
termini mig totalitat de pagaments 60.15 38.23  63.55 

 
pendents    
període mig total pendent fi trimestre 33.32 44.22 37.49 
total pend. pagament fora termini 0 3.377,16 1.965.57 
total docum. sense obligac. reconeguda 0 0 0 
  
PME 

pagaments 3r trimestre 2n trimestre 1r trimestre 
termini mig totalitat de pagaments 44.13 

 
60.48  65.46 

 
pendents    
període mig total pendent fi trimestre 32.68 43.82 68.34 
total pend. pagament fora termini 0 77.20 482.94 
total docum. sense obligac. reconeguda 0 0 0 
 
ICO 

pagaments 3r trimestre 2n trimestre 1r trimestre 
termini mig totalitat de pagaments 66.86 55.02  60.77 

 
pendents    
període mig total pendent fi trimestre 134.74 79.26 109.03 
total pend. pagament fora termini 6.366,00 16.062.02 14.089.00 
total docum. sense obligac. reconeguda 0 0 0 
 
IMPC 

pagaments 3r trimestre 2n trimestre 1r trimestre 
termini mig totalitat de pagaments 29.32 65.47 64.65 

 
pendents    
període mig total pendent fi trimestre 4.40 36.89 64.75 
total pend. pagament fora termini 0 0 5.782.61 
total docum. sense obligac. reconeguda 0 0 0 
 
S’emet aquest informe en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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Intervé el Sr. Gelis. En compliment del que diu la llei, els terminis de pagament de 
l’Ajuntament continuen estant dintre els paràmetres que marca la llei. En concret des 
de l’Ajuntament d’Olot estem pagant aquest tercer trimestre a 55,24 dies de mitjana, a 
l’Institut Municipal d’Educació a 60,15 dies; al Patronat Municipal d’Esports a 44,13 
dies; a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot a 66,86 dies; i al Institut Municipal de 
Promoció de la Ciutat a  29,32 dies. 
  
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 6 .- NOMENAMENT.- Proposant nomenar representa nt al Consell Rector de 

la Fundació Pública Hospital Sant Jaume   
 

En el Ple municipal de data 30 de juny de 2011 es va nomenar, a proposta del Grup de 
Convergència i Unió, al senyor Llorenç Colomer Roca com membre del Consell Rector 
de la Fundació pública Hospital Sant Jaume. 
 
El senyor Colomer ha renunciat al càrrec i ara correspon nomenar la persona que l’ha 
de substituir en el Consell Rector. 
 
Donat que era un membre designat pel grup de Convergència i Unió, li pertoca a 
aquest proposar la persona que el substituirà. 
 
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 Rector de la 
Fundació pública Hospital Sant Jaume al Sr. Marc Alabert i López.  
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. El Sr. Llorenç Colomé no va prendre possessió del 
seu càrrec per problemes laborals que li han sorgit amb posterioritat i presentem la 
persona del Sr. Marc Alabert com el seu substitut.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 
NÚM.  7.-   CONTRACTACIÓ.-  PROPOSANT APROVAR  EL P LA DE 

RACIONALITZACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS (TPO) PER A 
L’ANY 2012    

 
Per part dels serveis tècnics municipals s’ha efectuat un estudi i diagnosi del servei de 
transport públic urbà de viatgers, que presta l’empresa concessionària del servei, 
l’entitat mercantil UTE TEISA – TPO SL. 
 
A la vista de les dades que conté l’estudi esmentat, i partint de la premissa que el TPO 
és un servei públic de transport que té com a prioritat el transport escolta en hores 
lectives, s’han fixat les possibles línies d’estalvi de cara a la racionalització de la 
despesa, incidint en els següents aspectes:  
 
1er: Ajust de l’oferta a la demanda real. 
 
2on: Correcció de les tarifes, homogeneïtzant-les amb entitats de transport properes 
per tal d’afavorir una possible futura integració de sistemes i lligat a l’objectiu de 
reducció del dèficit del servei que s’estima de 396.185,31 euros per l’any 2011 i de 
408.070,87 euros el 2012 si no es realitza cap modificació. 
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3er: Optimització dels serveis escolars. 
 
4rt: Generació de noves fonts d’ingressos no tarifaris.  
 
Es proposen unes mesures prioritàries d’ajust d’aplicació immediata amb efectes de 
primer de gener de 2012. I una altre tipus de mesures a tenir en compte en futures 
revisions del servei, una vegada consolidades les immediates.  
 
Les mesures immediates que es proposen són: 
 
En relació a les reduccions de l’oferta anual:  
 
De la línia A (Les Tries Sant Roc), s’elimina la darrera expedició diària, de les 20,40 h, 
justificat per la seva baixa ocupació mitjana de dos viatgers per expedició, mantenint 
en la línia la resta de 12 expedicions diàries. Dels dissabtes, s’eliminen les expedicions 
de la tarda a les 17,00 i 19,00h, justificat per la seva baixa ocupació i per no respondre 
a l’objectiu prioritari d’atenció bàsica a la mobilitat obligada en especial l’escolar.  
 
De la línia B (Pla de Dalt – Sant Miquel), s’elimina la darrera expedició diària, de les 
21,20 h, justificat per la seva baixa ocupació de zero viatgers per expedició, mantenint 
18 expedicions diàries. S’avança en 17 minuts l’expedició de les 14.00 h des de la 
Rodona al Pla de Dalt (que es passaria a fer a les 14.11h) i de l’expedició del Pla de 
Dalt al centre de les 14,28 h (que es passaria a fer a les 14.11 h), justificat per ajustar 
l’oferta de transport a la demanda de mobilitat obligada escolar de l’horari de sortida de 
l’IES Garrotxa. Dels dissabtes, s’eliminen les expedicions de la tarda a les 18,15 i 
20,15h, justificat per la seva baixa ocupació i per no respondre a l’objectiu prioritari 
d’atenció bàsica a la mobilitat obligada en especial l’escolar. 
 
De la línia C, (Morrot), s’elimina el viatge de les 12 h de l’Escola Llar a l’Estació 
d’autobusos, justificat per no obeir a cap demanda obligada.  
 
De la línia D (Sant Pere Màrtir), es retarda el viatge de les 11,30 h a Sant Pere Màrtir, 
fins a les 12 o 12,30 h, justificat per obtenir una oferta més ajustada a la demanda real 
dels veïns, expressada en reunions amb l’Associació de Veïns de Montolivet.  
 
Dels dissabtes, l’eliminen els serveis dels dissabtes a la tarda, consistents en 2 
expedicions de la línia per la seva baixa ocupació. 
 
En relació a les reduccions estacionals:  
 
En les línies B( Morrot) i C (Sant Pere Màrtir), es proposa la reducció combinada de 
viatges a l’estiu en les dues línies, deixant una oferta mínima de 4 viatges a la línia C 
(2 de matí i 2 de tarda) i 13 viatges a la línia B servides amb un únic autobús.  
 
En relació a les tarifes d’aplicació 2012:  
 

 Preu actual 2011 Proposta preu 2012 
Bitllet senzill 1,00 € / viatge 1,05 € / viatge 

Targeta Multiviatge 0,67 € / viatge 0,70 € / viatge 
Targeta Jove 0,40 € / viatge 0,44 € / viatge 

Targeta Sènior 0,11 € / viatge 0,13 € / viatge 
Abonaments anuals 25 / 35 / 215 25 / 35 / 215 
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En relació als Serveis Escolars del curs 2011-2012:  
 
La consolidació del sostre màxim de 822 viatges/any dels viatges programats 
d’esports.  
 
En relació a altres fonts d’ingressos no tarifaris:  
 
Comercialitzant la publicitat dels panells laterals i posterior del TPO. Possibilitat 
admesa en el contracte de concessió distribuint els ingressos a raó del 25% de 
concessionari i 75% Ajuntament.  
 
D’acord a les estimacions contemplades en el Pla de racionalització s’obtenen els 
següents projeccions:  
 

 

Any 2011  
(primer semestre 
liquidat, segon 

semestre estimat) 

Projecció a 2012  
cas de no aplicar 

el pla de 
racionalització i 

amb previsió 
d’ipc 3% 

Projecció a 
2012  

amb aplicació 
del pla de 

racionalització i 
amb previsió 

d’ipc 3% 

Diferència % 

A. Cost total dels serveis 
de línia i escolars amb 
deducció feta per 
amortització no completa 
del 35%  del vehicle 
complementari 

453.938,31 467.556,46 441.912,44 - 25.644,02 -5,48% 

B. Ingressos tarifaris  81.045,85 83.477,22 
 

89.123,60 + 5.646,39 
 

+6,76% 

C. Ingressos mínims 
tarifaris garantits per 
l’explotador 

87.100,06 
 

89.713,06 
 

92.404,45 
 

+ 2.691,39 
 

+3% 
 

D. Ingressos no tarifaris  0 
 

0 
 

5.150,00 
 

+ 5.150,00 
 

-- 
 

E. Dèficit anual exclòs iva 
(deduït = A-max(B,C)–D)  

366.838,25 
 

377.843,40 
 

344.357,99 
 

-33.485,41 
 

-8,86% 
 

F. Dèficit anual amb iva 
8% 
(deduït = Ex1,08) 

396.185,31  
euros de valor 

2011 
 

408.070,87 
euros de valor 

2012 

354.688,73 
euros de valor 

2012 

-36.164,24 
euros de 

valor 2012 
 

-8,86% 
 

 
Per tot l’anterior, el President de la Comissió Informativa  proposa al ple de la 
corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Aprovar el pla de racionalització del servei de transport públic de viatgers de la 
ciutat, redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública. 
 
Segon:  Autoritzar l’aplicació amb efectes de primer de gener de 2012, de les mesures 
descrites com a immediates en el citat Pla, considerant que no alteren l’equilibri 
econòmic de la concessió.  
 
Tercer:  Comunicar aquests acords a l’empresa concessionària del servei als efectes 
corresponents. 
 
Intervé el Sr. Gelis. D’aquest assumpte en vàrem parlar en l’anterior Ple del 
pressupost, però en tot cas per recordar-ho i revisar-ho una mica, explicar que s’ha fet 
un estudi per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament del transport públic urbà a 
través de la UTE TEISA TPO SL, partint de la premissa que és un servei públic de 
transport que té com a prioritat el transport escolar en hores lectives.  
 
S’han fixat unes possibles línies d’estalvi de cara a la racionalització d’aquest servei 
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en la despesa: s’ha previst ajustar l’oferta a la demanda real, optimitzar els serveis 
escolars i generar noves fonts d’ingressos no tarifaris.  
 
En concret: a la línia A –que és la línia de les Tries a Sant Roc– l’última expedició, a 
les 20:40h., té una ocupació molt baixa, amb un promig de dos viatgers. Els dissabtes 
aquesta mateixa línia, els dissabtes a la tarda, també té un promig molt baix, de 6 
viatgers per expedició; amb la qual cosa la proposta és anul·lar l’últim viatge dels dies 
laborables i anul·lar els dos darrers viatges del dissabte a la tarda. 
 
A la línia B –que és la del Pla de Dalt a Sant Miquel– la darrera expedició és la de les 
21:20h., té una ocupació de zero viatgers i els dissabtes a la tarda també té una 
ocupació mitjana de 6 viatgers per expedició; amb la qual cosa la proposta és treure 
l’última expedició de diari i les dues darreres expedicions de dissabte a la tarda. 
 
La línia C –de l’Escola Llar– no té cap demanda i de fet ja no està en funcionament. 
 
I a la línia D –de Sant Pere Màrtir– es modifica el viatge de les 11:30h i es passarà a 
12:30h., que pensem que tindrà més viatgers.  
 
I en quant a les línies B i C –de Morrot i Sant Pere Màrtir– en el període d’estiu 
s’unificaran les dues línies, perquè tenen una ocupació molt baixa en cadascuna de 
les línies, les unificarem i així tindrem una ocupació de mitjana correcta. 
 
Aquestes serien les variacions i en quant a la publicitat, també permetríem que els 
autobusos tinguessin publicitat dintre el que estableix el contracte amb la companyia i 
en aquest publicitat un 25% dels ingressos corresponen a la línia i un 75% a 
l’Ajuntament. 
 
Amb això es preveu un estalvi anual de 36.000 euros ja que aquest any 
aproximadament d’eficiència tarifària hauríem de pagar uns 408.000 euros, i fent 
aquestes modificacions estarem sobre els 356.000 euros a aportar l’Ajuntament al 
servei.  
 
Intervé la Sra. Sala. Sr. Alcalde, jo li voldria demanar si els busos que treuen són 
minibusos o busos grossos, els que deixaran de fer el trajecte al vespre. I després si 
això tenen previst que sigui només durant uns mesos o fins la primavera, perquè 
llavors no ens trobem que torni a tenir demanda. 
 
Intervé el Sr. Gómez. En principi aquest seria un punt que va una mica en contra de la 
nostra ideologia; nosaltres des de sempre hem defensat el transport públic i que s’ha 
de potenciar en la mesura que es pugui, fins i tot fent un esforç econòmic com aquest 
Consistori està fent des de sempre.  En el seu moment, quan es va fer la nova plica, 
l’aposta era aquesta: intentar potenciar al màxim el servei públic i que la gent 
s’acostumés a no utilitzar el vehicle privat.  
 
Des de la nostra formació, insistim, sempre hem destacat la necessitat de potenciar 
tot el que sigui alternatiu al vehicle particular i per tant, la utilització del servei públic 
col·lectiu és un tema important, interessant i que creiem que s’hi ha d’insistir. 
 
De totes maneres amb el temps que corren, com a mínim fa una mica de mal d’ulls 
veure passar amunt i avall autobusos buits, i per tant és una despesa que a efectes 
pràctics, des de fora, la ciutadania segurament veu com a extraordinària. En aquest 
sentit doncs, nosaltres votaríem a favor de la proposta que fa l’equip de govern, però 
sempre subratllant que des del nostre punt de vista s’ha de mirar de potenciar –en la 
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mesura que sigui possible– tots aquells serveis, que a part del pla d’estalvi s’haurien 
de fer accions, col·lectivitats per mirar de potenciar l’ús del transport públic. Quan es 
va votar en el seu moment, nosaltres havíem proposat l’opció de tenir vehicles més 
petits precisament per aquests casos. Ara no hi som a temps segurament, però com 
que d’aquí cinc o sis anys haurem de tornar a parlar del tema, hauríem de tenir-ho 
present de cara a la propera concessió.  
 
De totes formes votem a favor –tot i que em reca– però votem a favor perquè en els 
moments que corren no és qüestió de pagar autobusos buits. Però sí que els 
demanaríem que fessin un esforç des de l’equip de govern per mirar de buscar 
incentius perquè la gent s’acostumi a utilitzar el transport públic. 
 
Intervé el Sr. Font. En principi nosaltres estem d’acord amb aquesta proposta. 
Entenem que el transport públic és una eina fonamental i que també serà 
promocionable. També entenem l’optimització del mateix, i per tant que en aquell 
dèficit de 400.000 euros anuals, mirar de racionalitzar una mica i d’optimitzar-lo també 
està bé. Per tant nosaltres hi estem d’acord en aquest pla de racionalització que han 
proposat vostès.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també, igual com han dit els diferents portaveus, estem 
totalment d’acord amb el transport públic, és una eina important per a la ciutat i a més 
Olot està molt ben comunicada i és un servei que funciona molt bé. Però entenem que 
estem en una època de racionalització de l’activitat econòmica i que hem d’intentar fer 
contenció com hem dit diverses vegades en aquest Ple. En tot cas estem a favor 
d’aquesta proposta i per tant hi votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, Sra. Sala, els autobusos d’aquestes dues línies són els 
autobusos grossos que fan habitualment la línia, i és l’últim viatge de cadascuna de 
les dues línies que simplement no es faran. 
 
I al Sr. Gómez, en quant a potenciar el servei públic: sí, efectivament, farem accions 
per potenciar el transport públic. De fet, en aquests últims temps s’ha anat veient un 
increment de passatgers i esperem que siguem capaços de poder-ho fer. I en quant 
als vehicles, efectivament, quan hi hagi una nova concessió haurem de revisar els 
tipus de vehicles que es necessitin. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 

  
NUM. 8.- RATIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L A DIRECCIÓ 

GENERAL DEL CADASTRE  
 
Donat que l’Ajuntament d’Olot té signat un conveni de col·laboració en matèria de 
gestió cadastral que inclou la tramitació dels expedients de canvi de domini en règim 
de delegació de competències. 
 
Vist   l'expedient   administratiu  UR05 2011000008  i    antecedents corresponents,     
el President de la Comissió Informativa del Ple Gen eral de l’Ajuntament , proposa 
al PLE l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- RATIFICAR el conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre la 
Direcció General del Cadastre i l’Ajuntament d’Olot, signat a Girona el 4 d’octubre de 
1995. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Els números 8, 9 i 10 fan referència al Cadastre, el punt núm. 8 
que és un tema específic de ratificar un conveni entre la Direcció General del Cadastre 
i l’Ajuntament d’Olot el tractarem per separat i els números 9 i 10 els tractarem 
conjuntament.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Aquest punt és simplement prorrogar un conveni que hi ha amb la 
Direcció general del Cadastre, en el sentit que des de l’Ajuntament podem fer altes, 
baixes i consultes, per evitar el desplaçament dels ciutadans a Girona. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 
NUM. 9.-  APROVACIÓ REGLAMENT DE LA JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE 

DE RÚSTICA 
 
El Reial Decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de cadastre Immobiliari preveu que a cada municipi existeixi una junta pericial, amb 
funcions d'assessorament, suport i col·laboració, en la tramitació del procediments 
cadastrals que afectin a béns immobles rústics.  
  
El Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la llei 
de cadastre Immobiliari, recull les Juntes Pericials municipals del Cadastre com uns 
dels òrgans de suport i col·laboració en els treballs d'identificació de límits, qualificació 
i classificació de finques rústiques en el terme municipal. Així mateix en regula la 
composició i funcionament i les sotmet a la regulació dels òrgans col·legiats que 
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim  jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
  
El funcionament i la composició de la Junta pericial d'Olot s'ha recollit en un Reglament 
que s'ha de tramitar d'acord amb allò que preveu l'article 49 de la Llei 5/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació als 55 i 56 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i el 176 i 177 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d'abril. 
 
Vist   l'expedient   administratiu  UR05 2011000009 i   antecedents corresponents,     el 
President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de l’Ajuntament , proposa al 
PLE l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de la junta pericial del 
cadastre de rústica de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies perquè puguin 
presentar-se reclamacions i suggeriments. En cas que no es presenti cap reclamació 
i/o suggeriment, l’aprovació inicial es considerarà definitiva. 
 
Intervé el Sr. Gelis. És aprovar el Reglament de funcionament de la Junta Pericial del 
Cadastre de Rústica. Fa uns anys ja existia aquest reglament, pel que sigui va caducar 
i ara el tornaríem a aprovar.  
 
I en el punt 10, es nomenen membres d’aquesta Junta als Sr. Josep M. Corominas, 
Alcalde-President, a la Sra. Anna Linares, regidora, al Sr. Josep Ferrés, regidor, al Sr. 
Ramon Canalias, al Sr. Joan Puigdevall i Huix i al Sr. Josep Coromina Vilarrasa, tècnic 
de la Corporació.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 
NUM. 10.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA JUNTA P ERICIAL DEL 

CADASTRE DE RÚSTICA  
 
El Reial Decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de cadastre Immobiliari preveu que a cada municipi existeixi una junta pericial, amb 
funcions d'assessorament, suport i col·laboració, en la tramitació del procediments 
cadastrals que afectin a béns immobles rústics. 
  
L'article 16 del Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text 
refós de la llei de cadastre Immobiliari, recull la composició de les Juntes Pericials 
municipals del Cadastre. 
  
Donat que la llei determina que una composició genèrica de les mateixes i que per 
reglament que s'aprova inicialment en aquest ple es proposa que els quatre vocals 
tinguin la composició de dos regidors de la corporació municipal i dos propietaris 
d'immobles rústics, més un tècnic facultatiu designat per l'ajuntament. 
 
Vist   l'expedient   administratiu  UR05 2011000009 i   antecedents corresponents,     el 
President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de l’Ajuntament , proposa al 
PLE l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR  els representants de l’Ajuntament  a la Junta pericial del cadastre 
de rústica d’Olot,  amb la següent composició: 
 
JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS – Alcalde/president  
ANNA MARIA LINARES BRAVO – regidora de la corporació 
JOSEP FERRES COROMINAS – regidor de la corporació 
RAMON CANALIAS PLANAGUMÀ – El Freixe (Batet) 
JOAN PUIGDEVALL HUIX – Mas el Puig (Pla de Baix) 
JOSEP COROMINA VILARRASA – tècnic facultatiu de la corporació 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord als interessats i a la Gerència territorial del cadastre 
de Girona, travessera de la Creu, 1 17002-GIRONA. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

NÚM.  11.- UPL12011000017 MPOUM-30 (proposant aprov ar inicialment la  
Modificació Puntual del POUM al sòl industrial d’Ol ot- zona 16.4 Av. Sant 

Joan Les Abadesses ) 

Vista la modificació puntual del POUM al sòl industrial d’Olot- zona 16.4 Av. Sant Joan 
Les Abadesses, redactada pels serveis tècnics municipals l’objecte de la qual és oferir 
més possibilitats i diversificar els usos comercials ara limitats , tot adequant el 
planejament a la situació econòmica actual pel que fa a les activitats industrials i 
terciàries,  als usos fixats al POUM vigent i permetre en aquesta illa de 
característiques molt singulars, l’ampliació d’altres usos comercials. L’objectiu concret 
és possibilitar  en aquesta illa, dins la zona clau 16.4,  l’ampliació dels usos 
compatibles de comerç  els tipus : 4a) comerç petit; 4b) comerç mitjà i 4c) comerç 
gran. 
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Vist l’informe emès per la lletrada d’Urbanisme en data 14 de novembre de 2011 que 
s’adjunta a l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació 
Puntual del POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial de la 
Modificació Puntual del POUM al sòl industrial d’Olot- zona 16.4 Av. Sant Joan Les 
Abadesses. 
  
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 15 de novembre de 2011 i 
que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació.  
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme i l’art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  la modificació puntual del POUM al sòl industrial 
d’Olot- zona 16.4 Av. Sant Joan Les Abadesses, redactada pels serveis tècnics 
municipals, d’acord amb l’informe favorable emès per la lletrada d’Urbanisme en data 
14 de novembre de 2011 i la secretària de l’Ajuntament en data 15 de novembre de 
2011 i que s’adjunten a l’expedient. 
 
SEGON.- ACORDAR , d’acord amb l’establert a l’article 73, ss i cc del decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i article 102, 
ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme,  la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com acordar la suspensió de 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació 
o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial en els àmbits del municipi identificats gràficament en el plànol que s’adjunta a 
l’expedient, fins que sigui ferm en via administrativa l'acord d'aprovació definitiva de la 
present modificació puntual.  
 
TERCER.- SOTMETRE’L  a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
QUART.- SOL·LICITAR , simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, a saber, el Departament 
d’Economia i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el  Sr. Zarza. La present modificació té per objecte ampliar els usos comercials 
de l’illa delimitada per l’avinguda Sant Joan les Abadesses, un carrer que ara no té 
nom per la banda nord, el carrer Francesc Bartrina i un solar amb estació de servei a 
l’avinguda dels Països Catalans –el que coneixem per l’antiga fàbrica de Can 
Domènec–.  
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De fet en aquesta illa ja s’havia modificat en el planejament, tenia ús industrial i es va 
ampliar l’ús a comercial, però de venda al detall de productes d’equipaments auxiliars 
per a la construcció i per l’automòbil, i ara el que portem al Ple és l’aprovació inicial per 
ampliar aquests usos al petit comerç, mitjà comerç i comerç gran. Entenem que aquest 
eix que formarà quan entri en funcionament el nou Hospital i hi hagi la variant en 
marxa és un eix econòmicament important per a la ciutat, i la idea és anar ordenant i 
donar més sortida a l’activitat econòmica als diferents solars que té la ciutat. Aquest 
entenem que és un solar d’aquestes característiques i per tant portem al Ple 
l’aprovació inicial d’ampliació dels usos perquè tingui més sortida econòmica. 
 
Després d’aquesta aprovació inicial, si tira endavant, tocarà sol·licitar els informes als 
corresponents organismes, com la Direcció General de Comerç, al Departament 
d’Empresa, Comerç i Ocupació.  
 
Intervé el Sr. Gómez. En aquest punt nosaltres tenim molts dubtes i per tant la nostra 
posició no la tenim clara. No tenim gaire clar quins avantatges comportaria aquesta 
ampliació d’usos comercials d’aquest espai, d’aquest equipament. Can Domènech 
sempre ha tingut usos industrials i d’entrada, nosaltres pensem que estaria bé que es 
pogués mantenir.  
 
Però també és veritat que és un espai buit i que ara per ara no s’hi fa res. I per tant 
intentar incentivar que en un espai que no s’hi fa res, s’hi faci alguna cosa, bé estarà. 
De totes maneres –no sé si vostès tenen més informació que nosaltres–  no tenim clar 
que hi hagi algun comerç d’aquest tipus que ara ampliem, que pugui estar interessat a 
fer-hi alguna cosa. Si és així, segurament serà beneficiós.  
 
L’ampliació també és per comerços més petits, tampoc tenim clar si beneficia o 
perjudica, nosaltres pensem que d’espais d’aquests tipus al centre d’Olot n’hi ha molts, 
i s’hauria de potenciar l’ús d’aquests espais buits al centre. Per tant tampoc no tenim 
clar que si ho ampliem a la zona de can Domènech facilitem que aquests locals buits 
del centre tinguin més possibilitats de sortida. D’altra banda can Domènech també en 
el seu moment, va quedar fora de la trama urbana consolidada, de la TUC i per tant de 
moment no s’hi poden instal·lar grans superfícies; que  tampoc no sabem si seria 
beneficiós instal·lar una gran superfície nova, donada l’oferta que té la ciutat.  
 
Segurament hi hauria punts a favor i punts en contra. En tot cas com que segurament 
hi ha elements positius en l’ampliació d’usos comercials de can Domènech, però 
tampoc no veiem clar que siguin més favorables que els negatius, nosaltres ens 
abstindrem en aquest punt.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en principi hi votem a favor, donat que com diu el ponent, 
és una trama urbana important, és un inici de ciutat i és una trama que anirà agafant 
importància amb el temps, amb l’Hospital i la variant d’Olot. Per tant pensem que 
aquella trama és important que estigui adecentada i un ús comercial pot ser molt 
favorable per fer-ho. I a més a més, un bolet com és un solar industrial al costat del 
camp de futbol i al costat de la carretera, no té gaire sentit que quedi com industrial tot 
sol allà, per tant estem d’acord que es doni l’ús que presenta la proposta en el Ple, i en 
tot cas sí que demanaríem que aquests informes que s’han de demanar vagin ràpids, 
perquè si hi ha gent interessada, que això no es demori en el temps. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Evidentment Sr. Gómez que no podem determinar exactament 
com pot acabar l’ús d’aquest solar. Però pensem que la ciutat s’ha d’anar preparant i 
ha d’agilitzar, com deia el Sr. Guix, els processos que en un moment determinat calgui 
per poder ocupar activitat econòmica; i amb la imminent posada en escena de noves 
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normatives –com pot ser la Llei del comerç, la llei omnibús– el tema que parlava 
sabem que està a Brussel·les i no sabem si la derogaran o no.  
 
El que pensem és que la ciutat, en el moment que pugui i hagi de tenir solars 
disponibles per posar activitat econòmica ho ha de fer. Sí que és veritat que hi pot 
haver parcel·les pel mig de la ciutat, però pensem que el comerç petit arriba fins a 800 
metres. Passats els 800 metres amb ús comercial, al centre de la ciutat no són els 
espais que hi ha, per tant pensem que és una bona zona per aquest eix econòmic que 
en un futur s’ha de crear a partir del nou hospital, per tant pensem que és un bon 
moment per ampliar els usos i si hi ha iniciativa privada que pugui tenir activitat 
econòmica ja ho tindrem tot preparat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 
PP) i 2 abstencions (ERC). 

 
 

NUM. 12.- Modificació puntual del POUM al Quiosc de  la Plaça Catalunya –  
(proposant la ratificació del Decret de rectificaci ó error material a la proposta 

d’aprovació provisional)  
 

Vist que per Decret de data 8 de novembre de 2011 es va rectificar l’error material 
detectat en el primer paràgraf de la part expositiva de la proposta d’aprovació 
provisional de la Modificació puntual del POUM al Quiosc de la Plaça Catalunya, 
aprovada pel Ple de la Corporació en data 29 de setembre de 2011. 
 
Vist que en el punt tercer de l’esmentada resolució es va acordar fer-ne la 
corresponent ratificació pel Ple de la Corporació. 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa , proposa al Ple, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- RATIFICAR  el Decret de data 8 de novembre de 2011 pel que es va 
acordar rectificar l’error material detectat en el primer paràgraf de la part expositiva de 
la proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM al Quiosc de la 
Plaça Catalunya, aprovada pel Ple de la Corporació en data 29 de setembre de 2011. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la presenta resolució als interessats.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, sap greu portar això a Ple però així s’ha de fer, és una 
rectificació d’una errata detectada en una aprovació definitiva del quiosc de Plaça 
Catalunya; la Comissió Territorial d’Urbanisme ens demana que rectifiquem aquesta 
data per Ple.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP).  
 
 
NÚM. 13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE  L' EXTENSIÓ DE L'ÚS 

DE PRODUCTES ETIQUETATS EN CATALÀ A L'AJUNTAMENT D' OLOT, 
ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES CONCESSIONÀRIES DE S ERVEIS 

PÚBLICS 
 

El passat mes de Juliol el Parlament de la UE ha aprovat una normativa segons la qual 
l’etiquetatge dels productes s’ha de realitzar en llengües oficials de la UE 
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circumstància que  pot suposar un perill per a la situació de l’etiquetatge en català; 
 
Considerant que l’etiquetatge en català es troba en una situació que no li pertoca, tant 
pel que fa al nombre de parlants, en estatus d’oficialitat, com de vitalitat de la llengua i 
la responsabilitat que tenen els ajuntaments en salvaguardar els drets dels ciutadans 
davant el tracte que reben de les empreses, entenent l’ús del català com a mostra de 
respecte a l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia del país dels consumidors 
potencials.  
 
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix que les corporacions 
locals han de fomentar la imatge pública i l’ús del català i poden establir bonificacions i 
exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i el foment de l’ús de 
la llengua catalana. 
 
Aquest mateix text legal, en el seu article 30.1 exposa que les empreses públiques de 
les corporacions locals, i també les seves empreses concessionàries quan gestionen o 
exploten el servei concedit, han d’emprar normalment el català en les instruccions 
d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o 
ofereixin. 
 
També la Llei 3/1993 de l’Estatut del Consumidor vigent reconeix el dret dels 
consumidors a rebre en català la informació dels productes, i especialment les dades 
obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de llur salut i seguretat. 
 
Atès que amb data de 23-03-2000 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar una 
proposta presentada pel grup de CiU per al consum d’aigua, vi i cava etiquetats en 
català en l’Ajuntament i en tots els departaments municipals; 
 
Atès que en aquests 11 anys transcorreguts, la oferta de productes etiquetats en 
català s’ha estès a una gran varietat d’articles; 
 
Atès que el passat 23 de juliol de 2011 va finalitzar el termini perquè les empreses 
s’adaptessin a la llei 22/2010 del Codi de Consum, per la qual, per primer cop 
s'equipara el català al castellà pel que fa a les obligacions a l'etiquetatge i que a partir 
d'aquest moment tots els productes destinats al consumidor han de portar l'etiquetatge 
de les dades obligatòries també en català. 
 
Es proposa que el Ple de l’ajuntament acordi: 
 

• Estendre l’acord de data 23-03-2000 a tots els articles de consum aplicables 
que s’adquireixen a l’Ajuntament i organismes autònoms municipals. 

 
• Posar com a mèrit en la concessió de subvencions i subscripció de convenis 

per part de l’Ajuntament i Organismes Autònoms municipals l’adopció de 
mesures similars en tots els actes que organitzin les associacions que optin a 
les esmentades subvencions (per exemple, però no limitat a, àpats a la via 
pública per als seus associats o per al públic en general) i per al consum propi. 

 
• Establir l’etiquetatge en català com a criteri d'adjudicació i atorgar la 

corresponent puntuació en els procediments de contractació i/o adquisició 
d’articles  en els quals sigui aplicable. 

 
• Establir l’ús d’articles etiquetats en català considerar com a criteri d'adjudicació 

i atorgar la corresponent puntuació els procediments de contractació  o 
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concessió de serveis  en els quals sigui aplicable. 
 

• Demanar al consell comarcal de La Garrotxa l’aprovació de mesures similars 
d’àmbit comarcal. 

 
Traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya, Al Consell Comarcal 
de La Garrotxa  i a les entitats Plataforma per la Llengua i ADEC (Associació en 
Defensa de l'Etiquetatge en català). 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Aquesta moció que presentem des de Reagrupament i CiU és 
una extensió de la que  va presentar CiU el març del 2000 en aquest Ple, en la qual 
s’instava a consumir aigua, vi i cava etiquetat en català, a l’Ajuntament i a altres 
departaments municipals. En aquests onze anys que han transcorregut, hi ha coses 
que han canviat i coses que han romàs igual. El que ha canviat és que avui dia 
afortunadament és possible trobar molts més productes etiquetats en el nostre idioma 
que no uns quants anys enrera. I el que no ha canviat és que l’etiquetatge en català 
continua en la situació que fa que pel nombre de parlants, l’estatus no és el que li 
pertoca. Aleshores nosaltres considerem que donat que hi ha diverses disposicions 
legals que avalen el foment de l’ús del català en les corporacions locals  i en les 
empreses concessionàries, és adequat presentar aquesta moció. 
 
A continuació el Sr. Ferrés llegeix els acords que es proposen en la moció.  
 
Intervé la Sra. Sala. Nosaltres apostem per l’etiquetatge de productes en català, en 
castellà i en com més idiomes millor. El que passa és que jo crec que tampoc és ara el 
moment adequat per parlar de si l’etiquetatge és en català o castellà. A mi em fa 
l’efecte que la gent el que vol és que es regularitzi l’atur, es creïn llocs de treball i que 
puguem sortir de la crisi. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé nosaltres evidentment no podem estar més que d’acord amb 
aquesta moció, l’únic que per una qüestió formal ens sorprèn que sigui una moció del 
propi equip de govern, però bé que hi tenen tot el dret. Ens hauria agradat més que fos 
una proposta oficial i que nosaltres hauríem votat a favor, però en tot cas si és una 
moció hi tenen tot el dret, ho poden fer.  
 
De totes maneres també, referida a aquesta normativa que acaba de sortir a la Unió 
Europea és absolutament pertinent, perquè segons com es llegeixi la normativa algú 
que etiqueta lliurement en català no ho podrà fer i per tant és absolutament pertinent. I 
que des de les institucions catalanes, ajuntaments i on sigui, donem suport a la gent 
que està etiquetant en català, em sembla que és absolutament imprescindible.  
 
Però deia que poden arribar a sortir, d’aquí a poc, diverses normatives que ens afectin 
com a col·lectiu, que afectin a l’ús de la llengua catalana, que ens afectin a la cultura i 
fins i tot a l’autogovern, i probablement haurem d’anar de bracet molts grups –la 
majoria de grups del Consistori– i si pot ser tots, haurem d’anar de bracet en la 
defensa, per almenys defensar fins on hem arribat, que no reculem. 
 
Per tant, a banda de si estem més a favor o en contra d’aquesta moció –que nosaltres 
reitero que estem absolutament a favor– sí que ens agradaria remarcar que ens 
haurem d’anar preparant per mirar d’acordar i anar de bracet prèviament en qüestions 
d’aquest tipus, que segurament seran molt més delicades que la que en aquest cas 
potenciem. En tot cas els felicitem per la iniciativa, esperem que la contractació de 
productes etiquetats en català tiri endavant a l’Ajuntament d’Olot i hi votarem a favor 
amb entusiasme. 
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Intervé el Sr. Font. Bé, és una moció que nosaltres veiem bé, no ho veiem malament, 
és estendre aquest acord de l’any 2000 als organismes autònoms i a  les empreses 
concessionàries –sempre que es pugui, és evident–. Per tant nosaltres donem suport a 
aquesta moció de l’etiquetatge en català. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, nosaltres també evidentment hi votarem a favor. En tot cas ens 
sorprèn que ho presenti l’equip de govern com una moció, és una cosa que ja està en 
plena normalitat que és comprar a les empreses que etiquetin en català, i a més a més 
aquest Ajuntament, fidel a la moció que va aprovar l’any 2000 normalment ho està fent 
sense problema. I en tot cas, simplement li demanaria al ponent o l’ajuntament o 
l’equip de govern, si volgués ampliar-la i que a part dels productes etiquetats en català, 
també es tingui en consideració comprar productes de proximitat en el territori, amb 
denominació d’origen o d’IGP. Ja que ara estem en aquesta línia de potenciar els 
productes del territori, que també en els àpats oficials de l’Ajuntament, o qualsevol 
entitat a l’entorn de l’Ajuntament, o en qualsevol esdeveniment, que els productes 
alimentaris siguin de proximitat i del territori. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de passar la paraula al Sr. Ferrés perquè contesti, només 
una consideració prèvia. Nosaltres també volíem presentar-ho com una proposta de 
l’equip de govern , com una proposta normal del Ple i varen ser els serveis jurídics de 
l’Ajuntament que ens varen aconsellar que això lligava més amb una moció que amb 
una proposta, i no ens va semblar que això fos un tema prevalent. No sé si la Sra. 
Secretària vol fer algun comentari en aquest sentit. 
 
Intervé la Sra. Secretària. Sí que és cert que m’ho varen presentar com una proposta 
de Ple, i el que vàrem estar valorant era en el sentit que quan es posa un punt a 
contractació, és contractar alguna cosa a alguna empresa. Aquesta moció, aquesta 
proposta que es porta ara, és més de posició de l’Ajuntament, en el sentit de “volem 
que l’Ajuntament consumeixi productes en català” és més una posició que no pas un 
acte de contractar o d’adreçar-se a temes de contractacions.   
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, penso que el resultat final és el mateix, si ho fem 
d’una manera o d’una altra. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Dir-li a la Sra. Sala que vostès mai troben el moment per segons 
què; el Partit Popular mai troba el moment de parlar de la defensa de la identitat 
nacional de Catalunya, mai troba el moment de parlar de la igualtat de l’idioma, etc. 
Nosaltres creiem que ara arriba el moment de defensar moltes coses, com deia el Sr. 
Gómez. Ens parla de l’atur, efectivament, nosaltres creiem que això també és defensar 
empresaris que han apostat decididament per l’etiquetatge en català, potenciar que 
ells tinguin entrada en el mercat; per tant ens posicionem –de forma activa– en ajudar 
aquestes empreses que hi aposten.  
 
Al Sr. Pere Gómez li volia dir el que ha dit l’Alcalde respecte a que fos una moció en 
lloc d’una proposta, però això ja està aclarit. I ratificar que evidentment, sembla que sí 
que aviat ens trobarem defensant moltes coses, però que en aquest cas no era una 
defensa sinó una posició molt proactiva de cara a potenciar l’ús dels productes en 
català. Per tant, per una vegada, siguem proactius en això.  
 
Intervé el Sr. Guix. Jo sí que li demano si es pot tenir en compte també el tema dels 
productes de proximitat.  
 
Intervé el Sr. Ferrés. Sí, evidentment, a més a més jo crec que tenim la sort que els 
productes de proximitat estan majoritàriament etiquetats en català, per tant es donarà 
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una feliç coincidència en la defensa d’aquest tipus de productes i que a més a més 
estiguin etiquetats en el nostre idioma.  
 
Intervé el Sr. Gómez. És per aclarir-ho, evidentment retirem el tema de si és moció o 
és proposta. Només per subratllar un aspecte que potser ha quedat una mica diluït en 
la meva intervenció, que era referit no només al tema de la llengua sinó quan en el seu 
moment va sortir el tema de la immersió lingüística, nosaltres dèiem: home, en aquests 
casos potser val la pena que enlloc de fer una moció un grup, mirem d’anar de bracet i 
mirem de fer les coses conjuntament tots els que hi estem d’acord. Potser el PP no hi 
estarà d’acord, perquè com ha dit el regidor Sr. Ferrés, no troben mai el moment si no 
és per fer els acords al revés, ja trobaran el moment per fer la llei per prohibir 
l’etiquetatge només en català, i si no ho recordarem en aquesta sala.  
 
Deia, que en aquests temes més de posicionament, d’acord que en aquest cas potser 
és una qüestió proactiva i més específica, però en temes de cultura i de defensa de la 
llengua en general potser millor que ho presentem conjuntament com hem fet altres 
vegades. No és cap retret, és només una observació, i com he dit abans, els felicito 
per la iniciativa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, d’acord, recollim el seu suggeriment, igual com el tema 
d’intentar escollir productes de casa. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC) i 1 abstenció (PP). 
 

NÚM. 14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
GUALS.- Jo volia fer un prec. Últimament hem vist i observat al llarg de diferents 
carrers d’Olot que s’han fet uns guals, que coincideix segurament amb uns possibles 
passos de vianants, i que són uns guals fets d’una manera que pensem que pot ser 
més distorsionador que no pas positiu, que són com gairebé banyeres. A través de 
tota la ciutat hi ha guals molt ben fets i tècnicament molt acurats i preguem que a partir 
d’ara puguin corregir aquests que s‘han fet defectuosament –pensem nosaltres– i que 
els nous que es puguin fer siguin una mica més acurats.  
 
Respon el Sr. Gelis. Sra. Casanovas no sóc conscient de quins guals ens està parlant, 
normalment tots els guals que estem modificant es fa amb col·laboració amb MIFAS, 
en els punts que ells creuen més convenients, i no sóc conscient que n’hi hagi algun 
que estigui mal fet. En tot cas si pot concretar-los, ho miraríem. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Per exemple al carrer Joan de Cabirol, a mitja pujada hi ha 
uns guals que són realment com molt barques, si intentes bellugar allà una cadira de 
rodes, no hi ha espai, no crec que allò compleixi amb les normatives, si és MIFAS que 
ho ha fet, ho dubto. Un altre per exemple és el que hi ha just a la cruïlla de Cal Russet, 
per la part del solar lliure que hi ha pel Ministeri, hi ha el d’un costat està molt ben fet i 
el del costat següent fins i tot s’hi diposita aigua de la barca que fa. Al carrer del Petit 
Plançó n’hi ha un que gairebé ve a enllaçar amb un gual del carreró que hi ha al costat 
del Petit Plançó, que si enllacessin estaria bé perquè faria tota una baixada però no, fa 
com una barca i després un “remontón”, o sigui que encara pot perjudicar segons com. 
I encara n’he vist algun altre.  
 
Respon el Sr. Gelis. Ho farem revisar i ho tindrem en compte, si en sap algun altre ens 
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ho digui, que farem el mateix.  
 
Intervé el Sr. Bach. 
 
FELICITACIÓ HOSPITAL SANT JAUME.- En el tema dels assabentats volia intervenir, 
però s’ha passat a l’altre tema ràpidament i no ho he pogut fer. Penso que hauríem de 
felicitar l’Hospital Sant Jaume per haver aconseguit el Top 20, tal com el Sr. Alcalde en 
l’últim consell de l’Hospital va esmentar. Jo penso que és un tema prou important  i per 
donar-li relleu. Per tant jo proposaria, Sr. Alcalde, que la Corporació felicités l’Hospital 
Sant Jaume per haver aconseguit un any més el Top 20 per als hospitals petits. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Recollim la seva proposta, vàrem felicitar-los ja a través de la 
Junta de Govern Local i del Patronat el dia que n’hi va haver però no hi ha cap mena 
de problema que consti en acta la felicitació pel premi del Top 20, i que un any més 
hagi estat considerat com un dels hospitals Top 20 en aquesta anàlisi que es fa en tots 
els hospitals espanyols.   
 
SENYALITZACIÓ PASSOS DE VIANANTS.- Un suggeriment que ja volia presentar en 
el Ple passat de pressupostos, però com que ens vàrem allargar molt vaig pensar que 
ja el duria en aquest Ple, és un tema que també ha explicat una mica la Sra. 
Casanovas; va en un altre sentit però és un tema semblant. És el tema de la 
senyalització horitzontal dels passos de vianants.  
 
Si no recordo malament, fa un any o dos que vàrem decidir que en els passos de 
vianants semaforitzats, els pintaríem diferent dels que no tinguin semàfors. Per 
exemple, un és el que hi ha davant del Viena: allà hi ha un pas de vianants però hi ha 
un semàfor i per tant no hi ha les bandes típiques sinó que hi ha dues línies 
discontínues a cada banda. Jo penso que pintar els passos de vianants d’aquesta 
manera és bo perquè en els que hi ha semàfors queda molt clar que la prioritat és la 
llum del semàfor. Si els passos de vianants sense semàfors, es pinten amb les bandes 
moltes vegades passa que quan la gent veu les bandes travessa sense mirar. Per tant 
per poder distingir, perquè quan hi ha un semàfor té prioritat la llum del semàfor, és bo 
distingir-los. Això em semblava que havia quedat clar, per tant jo li faria el suggeriment 
que els serveis tècnics de l’Ajuntament marquin aquest criteri, uns criteris clars i que 
els passin a la Brigada i a les empreses que contractem per pintar, perquè ho tinguin 
en compte en aquesta feina de manteniment que s’ha de fer.  
 
Una de les coses que vàrem decidir era que no canviaríem tots els passos de vianants 
de cop perquè seria una despesa, però el criteri era dir que a mesura que s’anessin 
esborrant es pintarien d’acord amb aquest nou criteri. Aquesta és una normativa que 
molts ajuntaments ja tenen i que marca la diferència entre passos de vianants. Penso 
que és probable que s’hagi oblidat o que des de la Brigada no s’hagi tingut en compte, 
i li demanaria que si els serveis tècnics de l’Ajuntament continuen pensant el mateix, 
es faci d’aquesta manera perquè penso que milloraria la seguretat dels vianants. 
 
Respon el Sr. Gelis. Ho repassarem, ara no mateix no sabria dir-li quina és l’actuació 
que fan, però sembla molt lògic això que diu i per tant ho mirarem i recordarem que es 
faci així. 
 
Intervé el Sr. Mir.  
 
FUNDACIÓ ESTUDIS SUPERIORS.- Volia fer una pregunta que ja va sortir en un ple 
anterior. El tema era el que es preveia del funcionament de la FES de cara al futur i 
com que han sortit informacions contradictòries a la premsa aquests dies, ens 
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agradaria saber quina idea es té per la FES de cara a l’any vinent, si s’ha pensat com 
funcionarà, si seguirà essent un organisme independent... una mica tot el que havíem 
comentat en el Ple anterior, demanar si ja ho tenen concretat i com pensen afrontar el 
tema.  
 
Respon el Sr. Vayreda. En principi de cara a l’any que ve, que ja era l’opció que hi 
havia prevista jurídicament, mantenim la FES, bàsicament perquè hi ha subvencions 
que s’han donat a la FES i per tant les hem de mantenir, i segon perquè en cas que 
volguéssim incorporar el personal a algun altre organisme no ho podem fer perquè no 
podem incorporar personal a l’administració en aquests moments, per un decret que hi 
ha vigent del 2011.  
 
En tot cas sí que funcionalment el director de la FES s’incorporarà a l’estructura 
orgànica de l’IMPC com a responsable de promoció de tota l’àrea. Aquest és un 
esquema i el pla de treball que vàrem presentar just ahir al Consell rector de la FES 
perquè es pogués aprovar, i per tant jurídicament mantindrem l’estructura. Es 
relacionaran molt més amb l’IMPC i el pla de treball, excepte algunes jornades, la resta 
d’activitats la faria la FES; és a dir: estudis de grau –que saben que és un tema que hi 
estem insistint– tema de qualificació professional a empreses que són congressos de 
gran format i la qualificació d’aturats –que aquesta és la part nova–. Es continuaria fent 
el mateix, tot esperant que si creem el consorci s’acabi fusionant tot. Però de cara a u 
de gener, jurídicament continuarà per aquestes dues raons.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
PASSOS VIANANTS CTRA. LA CANYA.- Aprofitant el que ha dit el Sr. Bach, també 
volia comentar que es va produir el lamentable atropellament d’una nena índia, i 
aquests dies he passat per la carretera de la Canya i he pogut veure que abans 
d’arribar al tanatori de Can Besora hi ha uns passos de vianants i els fanals no 
enfoquen els passos, sinó que estan o abans o després. Em sembla que s’hauria de 
moure algun fanal, perquè a la nit, aquests passos de vianants no es veuen. Però no 
em refereixo al pas de vianants que hi ha davant de can Besora, sinó als que hi ha 
abans. Llavors seia una cosa a tenir en compte, que no ens tornem  a trobar amb això, 
a veure si es poden evitar aquests accidents.  
 
Respon el Sr. Gelis. Ho mirarem, sí que és veritat que en el transcurs de l’any que ve, 
en el pressupost tenim previst de fer una partida de vies públiques en la que també 
pensem anar il·luminant passos de vianants; no podrem fer-ho tot, però almenys 
selectivament en alguns ho farem. En el cas dels fanals ho revisarem i si algun el 
poguéssim fer coincidir amb un fanal, perfecte.  
 
Intervé el Sr. Rubirola. 
 
PREMI RÀDIO OLOT.- A mi m’agradaria felicitar Ràdio Olot pel premi que ha obtingut, 
no sé si hem de fer-ho en nom propi o si ho podem fer extensiu a tot el Ple, pel premi 
Mosques de Comunicació.  
 
Respon el Sr. Berga. Sí, recollim aquesta felicitació i ho farem arribar, entenc que és 
un cas semblant al de l’Hospital, fer arribar la felicitació del Consistori. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
MUSEU DELS SANTS.- L’equip de govern, bàsicament el Sr. Alcalde i el Sr. Vayreda, 
recentment, després de l’aprovació dels pressupostos d’aquest Ajuntament han fet 
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algunes declaracions a l’entorn del Museu dels Sants. Lògicament nosaltres ens vàrem 
abstenir en la votació dels pressupostos, però vàrem dir que estàvem d’acord amb la 
contenció que feia l’Ajuntament i estem amb aquesta contenció que pot ser en el 
Museu dels Sants. Però el que no ens agraden són les declaracions que s’han fet 
darrerament, amenaçant que el Museu dels Sants si no funcionava es podia arribar a 
tancar perquè hi havia molt pocs visitants.  
 
Nosaltres pensem que això són comunicacions a la premsa que són negatives per a la 
ciutat, és a dir, el Museu dels Sants és un equipament cultural que tenim a la ciutat de 
primer ordre. És un equipament que està molt ben fet, tècnicament i pedagògicament i 
la prova d’això és que els visitants que hi van, surten molt satisfets de la visita, i les 
bones crítiques que ha tingut el Museu dels Sants arreu. 
 
Per tant jo penso que l’equip de govern el que ha de fer és potenciar, planificar una 
actuació per donar vida al Museu dels Sants, perquè hi hagi gent, però en cap moment 
podem sortir a la premsa dient que potser tancarem aquest museu. A part que això és 
erroni perquè no ho poden fer, perquè el Museu dels Sants ha tingut ajudes de la 
Diputació, la Generalitat, l’Estat i també de la Unió Europea; són ajudes finalistes i no 
permet que es tanqui fins que no passi un cert temps –almenys cinc anys– i per tant en 
tot cas demanaria a l’equip de govern que quan faci aquest tipus de declaracions s’hi 
pensi dues vegades. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El tema del Museu dels Sants va sortir del Ple del pressupost. 
Fer una comunicació expressa que volem tancar el Museu dels Sants, jo crec que no 
l’hem fet. Al contrari, jo vaig haver de fer unes declaracions a Olot Televisió –perquè 
m’ho varen preguntar– dient: això no està en l’imaginari de l’equip de govern, el que 
passa és que tampoc no està en la nostra manera de pensar mantenir una aportació 
de 140.000 euros l’any, més unes despeses de 20.000 o 30.000 euros l’any per una 
institució que ens genera uns ingressos que essent molt generosos no arriben 15.000 
euros l’any.  
 
Per una institució que només aconsegueix captar l’atenció de 6.000 o 7.000 visitants, i 
que ha anat baixant –de més de 7.000 ara està a 6.000 visitants a l’any–, si no 
aconsegueix captar l’atenció de la gent, aquí tenim un problema. En aquests moments 
això no és acceptable i el que hem dit és que hem disminuït l’aportació que fa 
l’Ajuntament a la Fundació del Museu dels Sants i el que farem serà veure com podem 
reorganitzar-ho. No està en la nostra imaginació tancar-ho. És possible que no es 
pugui fer, però jo penso que el que tampoc no es pot fer és continuar enviant al Museu 
dels Sants la quantitat que hi estem enviant, en un moment que tenim altres 
necessitats molt importants. El Museu dels Sants no aconsegueix ni tan sols el mateix 
nombre de visitants que aconsegueixen els altres museus de la ciutat; aconsegueix un 
25% de les visites que hi ha, en promig, al Museu Comarcal o altres museus.  
 
Jo crec que tenim un problema al Museu dels Sants i el que hem fet ha estat afrontar-
lo decididament: hem baixat l’aportació, hi haurà Patronat, intentarem veure quines 
són les solucions possibles i a partir d’aquí, la nostra voluntat és que el Museu dels 
Sants continuï funcionant i el fem créixer. Ara amb les condicions actuals, crec que no 
és viable, que no és justificable en aquests moments destinar-hi els diners que hi 
estem destinant; això és el que hem intentat explicar amb més o menys èxit. Però 
sortir un dia i dir “tanquem el Museu dels Sants” crec que ha estat més una 
interpretació que no pas les paraules estrictes que hem dit. El que volem és que el 
Museu dels Sants sigui un actiu de la ciutat, que aconsegueixi moltes visites i això s’ha 
de fer d’una manera diferent a com s’ha fet fins ara, però no em sembla justificable les 
xifres que estem donant i menys en el moment actual.  
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Intervé el Sr. Alcalde. Finalitzats els precs i preguntes, dir que en el Ple de juliol hi va 
haver una moció presentada per ApG en què demanava la retransmissió dels plens 
per Internet. D’això el Sr. Ferrés se n’ha preocupat d’estudiar-ho i donaríem resposta a 
aquesta moció i tal com estan les coses, de la decisió que hem pres com a equip de 
govern. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Efectivament, arran de la moció que va presentar ApG, vàrem 
estudiar diverses opcions per poder fer la retransmissió dels plens en directe per 
Internet. Les condicions eren les que vàrem dir quan varen presentar la moció: que la 
qualitat del vídeo que s’oferís fos digna, fos bona, que hi hagués una realització 
mínima, que no es tractés d’un pla fix. 
 
Hem demanat pressupostos a quatre empreses i considerem que el cost és bastant 
elevat pel que suposa això. El que a nosaltres ens agradaria plantejar és una 
alternativa a la seva proposta, com a primera passa, que seria crear un espai web al 
propi web de l’Ajuntament d’Olot, on poguéssim hostatjar-hi els vídeos en diferit. Això 
ho faríem durant un període. El cost es redueix moltíssim i si després veiem que això 
té èxit, que té entrades i que val la pena potenciar-ho, quan arribi el moment que això 
sigui més exitós, potser es donarà també la circumstància que els preus hauran baixat 
i podríem afrontar-ho amb una mica més de certesa.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Més que res per la referència que ha fet, ja ho trobem bé això 
que han decidit. Una mica per tenir-ho clar, ha parlat d’un cost, del que costaria 
incorporar a la web els vídeos; ho tenen concretat? 
 
Respon el Sr. Ferrés. Sí, la retransmissió en directe depèn de l’empresa que ho fes, 
però a grans trets, entre 300 i 580 euros més IVA per retransmissió. A més 
l’hostatjament és limitat, a partir d’un període de temps hi ha un preu de lloguer, en 
canvi l’alternativa que nosaltres proposem que es tractaria de posar un servidor de 
l’Ajuntament al servei de host de la Diputació de Girona, crear l’espai web amb 
programari lliure, ens n’aniríem als 140 euros per Ple.  
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de nou de la nit. 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, 
 
 


