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ACTA  NÚM. 1 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 26 DE GENER DE 2012 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 26 de gener de 2012, 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 Fité i Grabalosa, Estanis 
Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar Roca i Reixach, Josep 
Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas, Anna Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, 
Antoni Bach Plaza, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Adriana Serra 
Piñana, Jaume Mir Bagó, Moisès Font Casademont, Ignasi Mulleras Vinzia, Pere 
Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas, Júlia Sala Esteban.  
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la regidora Sra. Núria Zambrano i Costejà, i indica 
que s’incorporarà més endavant a la sessió plenària.  
 
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 en primer lloc dóna compte que arran del tràgic succés d’aquest dimarts a la 
ciutat, en solidaritat amb els familiars de la víctima, va declarar un dia de dol oficial (ahir 
dimecres) i va convocar un minut de silenci per a les dotze del migdia davant de 
l’Ajuntament.  
Demana que consti en acta la condemna i el rebuig unànime de la Corporació a la mort 
violenta de la veïna Mandeep Kaur, a l’espera que els cossos policials puguin aclarir-ne els 
fets. I fa una crida ciutadana perquè els olotins i olotines continuïn defensant actituds 
quotidianes de respecte i convivència.   
 
Seguidament dóna compte de la defunció de JUAN LOPEZ SAEZ, treballador de la Brigada 
Municipal des de l’any 1982.  I vol que consti en acta el més sentit condol de la Corporació 
als familiars de la víctima.  
 
A continuació el Sr. Alcalde demana que consti en acta la més cordial felicitació de la 
Corporació a les patinadores del grup gran del CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC OLOT, per 
haver quedat campiones territorials i al grup juvenil per haver quedat en tercera posició el 
proppassat diumenge a Girona, tot encoratjant-les  a seguir treballant amb disciplina i esforç 
per assolir els seus objectius.  
D’altra banda, demana que consti en acta la més sincera felicitació del Consistori  a 
l’esportista ALEIX DOMÈNECH per haver guanyat la Medalla d’or a la Copa del món d’esquí 
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de muntanya celebrat a Arcalís i al mateix temps desitjar-li  continuïtat en aquesta línia 
d’èxits esportius. 
El Sr. Alcalde dóna compte a continuació del nombre de VISITES que ha rebut des de la 
celebració del  darrer Ple, celebrat el passat  22 de desembre :  
 
de particulars : 34 
d’entitats : 42  
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 9 de gener, es va entrevistar amb el Sr.JAUME MIRANDA, director de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya.    
 
- el dia 13 de gener va mantenir una reunió de treball amb el Sr. JOSEP M. PADROSA, 
director del Servei Català de la Salut.  
 
- el dia 20 de gener, va assistir a la trobada d’alcaldes de capitals de comarca amb el Sr. 
DAMIÀ CALVET, Secretari de Territori i Mobilitat i amb el Sr. JOSEP CORTADELLAS, 
Director dels SSTT de Territori i Sostenibilitat, que va tenir lloc a l’edifici de la Generalitat a 
Girona.  
 
- el dia 23 de gener va i va rebre la visita del Sr. ALBERTO MARTINEZ, director general 
d’Agbar.  
 
- el dia 25 de gener, juntament amb el regidor Estanis Vayreda es va desplaçar a Girona per 
entrevistar-se amb el Sr. RAMON RAMOS, director del Patronat de Turisme Costa Brava.  
 
- i finalment avui ha estat a la roda de premsa, juntament amb els Srs. SERGI CANTÓ, 
subdirector general de Polítiques Ambientals de la Generalitat i CARLES SEGURA, tècnic 
del servei, que ens han vingut a comunicar l’aprovació de la declaració d’impacte ambiental 
de la Variant d’Olot.  

 
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 23 de desembre va assistir a l’esmorzar de Nadal del personal de Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa, va mantenir una trobada amb els cinc alcaldes dels ajuntaments 
democràtics, instituint així l’inici d’un consell assessor d’exalcaldes, a qui va exposar el Pla 
de Govern per la present legislatura, i els va convidar a opinar sobre diferents temes de 
ciutat.    
I al vespre va assistir al Concert de Nadal Christmas Swing que va tenir lloc a la sala el 
Torín.  
 
- el dia 24 de desembre va anar a felicitar el Nadal als Pares Carmelites, a les religioses de 
la Providència, als rectors de Sant Esteve i de Sant Roc i Sant Pere Màrtir i va assistir a la 
Missa del Gall i cagatió de la residència Montsacopa.   
 
- el dia 25 de desembre, va assistir a l’esmorzar de Nadal de l’edifici Parc Nou, va anar a 
felicitar el Nadal als residents de la Caritat i de la Residència del Tura i a la tarda va assistir 
a l’habitual Concert de Nadal de les Corals olotines que va tenir lloc a l’Escola Pia.    
 
- el dia 26 de desembre va presenciar la representació dels Pastorets que va tenir lloc als 
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Catòlics.  
 
-  el dia 27 de desembre,  va visitar els Casals de Nadal, va signar un conveni sobre 
promoció econòmica a tres bandes, entre Consell Comarcal, Ajuntament de les Preses i 
Ajuntament d’Olot que va tenir lloc a la sala Gussinyé i va assistir a l’acte d’inauguració de la 
Federació Chaolin-Tao que va tenir lloc al local del Casal d’avis de Sant Miquel.  
 
-  el dia 2 de gener va anar a visitar i felicitar la primera olotina de l’any: Azahara Carrillo 
Areales, que va néixer la matinada del dia 1 i va visitar el campament reial, instal·lat a la 
Plaça Clarà.   
 
-  el dia  4 de gener va assistir a la reunió del Consell Rector de la FES que va tenir lloc a la 
seva mateixa seu.  
 
- el dia 5 de gener, va anar al campament reial instal·lat a la Plaça Clarà per rebre els Reis 
de l’Orient i seguidament es va desplaçar al capdamunt del Firal per fer-los entrega de les 
claus de la ciutat. A continuació va anar a saludar els Reis del barri de Sant Roc.  
 
- el dia 9 de gener, va assistir a la reunió del Comitè Executiu de l’Associació Catalana de 
Municipis, i al vespre, a les reunions del Patronat i del Consell Rector de la Fundació privada 
Hospital Sant Jaume que van tenir lloc al mateix Hospital.  
 
- el dia 13 de gener va assistir a la xerrada que va pronunciar el Sr. Santiago Niño Becerra 
sobre “L’estat del benestar i la crisi actual : reforçament o desaparició” que va tenir lloc a la 
sala el Torín de la nostra ciutat, en el marc del setè cicle de xerrades del PHOC.    
 
- el dia 17 de gener va ser present a l’obertura de la XIII edició de la Jornada de Delegats 
d’alumnes d’ESO i Postobligatori, que va tenir lloc al Casal Marià.   
 
- el dia 19 de gener, es va desplaçar a Girona per assistir a la presentació del Pla de Salut 
2011-2015, que va tenir lloc a l’edifici de la Generalitat.  
 
- el dia 21 de gener al matí, va presenciar el darrer assaig del CPA Olot del nou ball abans 
del territorial que va tenir lloc al pavelló d’Esports. I a la tarda, va assistir al concert 
Autoretrat de Clara Sánchez-Castro, que va tenir lloc al Teatre Principal.   
 
- el dia 22 de gener al matí va participar de la fesolada popular de Santa Pau, celebrada en 
el marc de la Fira de Sant Antoni i a la tarda va presenciar el campionat territorial de grups 
de show de patinatge que es va celebrar a Fontajau (Girona), d’on van sortir campiones el 
Grup Gran del CPAO i en tercera posició, el grup juvenil. 
  
- el dia 23 de gener va assistir a la reunió executiva de l’Associació de Municipis per a la 
Independència que va tenir lloc a l’Ajuntament de Vic.  
 
-  i finalment ahir 25 de gener, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
 
Lamentablement penso que la primera part del despatx oficial té un to trist i estic segur que 
tots vostès hi estaran d’acord, ja vàrem fer una manifestació pública del nostre condol i del 
nostre rebuig a la violència, crec que és bo que com a Consistori fem arribar a la família de 
la Mandeep Kaur, la pobra olotina que ha resultat morta en circumstàncies especialment 
tràgiques aquests dies, i fer arribar el condol del Ple a la seva família. Expressar també 
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públicament com a Ple, tot i que ja ho varem fer el dimarts, que varem fer un minut de silenci 
i una concentració davant de l’Ajuntament, fer arribar a la família el nostre rebuig i a tota la 
ciutadania el rebuig unànime de la Corporació a la violència, sigui del tipus que sigui, i el 
suport i el condol a la família de la Mandeep. 
 
I també per desgràcia, un treballador municipal de 56 anys, en Joan López Sáez, que ha 
mort ahir, i per tant penso que també com a Ple hem de fer arribar el nostre condol a la 
família i desitjar que entre tots puguin superar aquests moments tràgics que els ha tocat 
viure. 
 
Passant a punts ja una mica més positius, més agradables i que ens poden ajudar a sortir 
d’aquest ambient trist dels dos primers punts, em sembla que és bo que fem arribar la 
felicitació de la Corporació al Club Patinatge Artístic Olot que s’ha proclamat campió 
provincial, que comença també tot un camí cap als diferents campionats de nivell nacional i 
nivell internacional, no només en l’equip que ha resultat campió, sinó també en els equips 
juvenils i a l’equip B, d’alguna manera per encoratjar-los a què repeteixin els èxits que en els 
últims anys han anat tenint. 
 
I també em semblava que era important fer arribar la felicitació del Consistori a l’Aleix 
Domènech, que ha guanyat la medalla d’or en la Copa del Món d’Esquí de Muntanya, en la 
seva categoria però fer-li arribar també aquesta felicitació, que si els sembla bé li 
transmetrem en nom de tota la Corporació. 
 
En quant a l’activitat normal de l’Alcaldia, informar que a part que aquests dies des del Ple 
de desembre hi ha hagut tots els actes al voltant del Nadal, als quals he assistit però crec 
que no és convenient anar-los enumerant aquí, potser en quant a entrevistes, per la seva 
importància sí. 
 
El dia 13 de gener vaig estar amb el Sr. Josep M. Padrosa, Director del Servei Català de la 
Salut per parlar de la posta en funcionament del nou hospital comarcal de la Garrotxa, els 
tràmits van bé, la data  d’inauguració es va assentant en el 2013, tots els temes van seguint 
jo crec el procés normal i va ser especialment plaent aquesta trobada. 
 
També la visita amb el Sr. Dalmià Calvet, secretari de Territori i Mobilitat i amb el Sr. Josep 
Cortadellas, directori dels Serveis territorials de Territori i Sostenibilitat de Girona, que lliga 
una mica amb una altra notícia, jo crec important, que s’ha produït aquests dies: i que avui 
aquest matí ha estat a Olot el Sr. Sergi Cantó, director general de Polítiques Ambientals, i 
que no és altra que l’aprovació per part de la ponència tècnica del Departament de 
Polítiques Ambientals de la Generalitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 
l’aprovació de la declaració de l’impacte ambiental de la variant d’Olot. Crec que aquest és 
un punt important que portava molt anys encallat a nivell de Govern de la Generalitat, i molts 
anys en què la ciutat hi havia anat treballant perquè això avancés. S’ha aprovat aquesta 
declaració d’impacte ambiental que no significa res més que s’ha tret un tap que portava 
anys aquí impedint que la variant avancés i que només és un pas més en aquest camí que 
hem d’anar seguint per aconseguir que sigui una realitat. El següent objectiu és treballar 
perquè hi hagi els fons necessaris perquè es redacti el projecte constructiu de la variant. 
Però penso que també és una notícia important per a la ciutat que s’hagi aprovat aquesta 
declaració d’impacte ambiental. 
 
I en quant a actes i reunions una mica especials, més enllà de tots aquests actes del Nadal, 
informar també al Ple de la reunió que ja fa dies que va ser abans de Nadal, d’un dels 
Consells Assessors, de Consells de participació que nosaltres volem posar en marxa, la 
reunió de tots els ex alcaldes d’Olot que varen poder assistir a la reunió tots els alcaldes dels 
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ajuntaments democràtics. 
 
També penso que va ser especialment interessant la meva assistència en l’obertura de la 
Jornada de delegats, una jornada que es fa any rere any, però que vaig trobar una de les 
iniciatives més importants. 
 
La resta són d’actes dels quals ja hem anat informant en la Junta de Govern Local i que són 
més protocol·laris. 

 
NÚM. 3.- DECRETS 

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

 
NÚM. 4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

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

 
NÚM. 5.- DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS IMPC    

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, de l’Institut de Promoció de la 
Ciutat en relació als preus públics dels mercats d’artesania, fira de l’embotit, fira 1r de maig i 
fira del pessebre. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.- RATIFICAR ELS ESTATUTS DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària celebrada el dia 29 de 
setembre de 2011, va 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. 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i 
el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el president de la Comissió Informativa proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en 
data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.  
 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la i 
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també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Bé, com tots vostès saben, el Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió 
del 29 de setembre de 2011 va aprovar l’adhesió de la nostra ciutat a l’Associació de 
municipis per a la independència. Uns mesos després de constituïda aquesta associació, el 
que es va donar a conèixer l’11 de desembre passat a Vic, ja som 219 els municipis de 
Catalunya que en formen part, d’entre els quals n’hi ha 5 de garrotxins, el total de població 
que aquests municipis agrupen és d’1.789.000 persones i d’aquests 219 municipis n’hi ha 31 
que ja han ratificat els estatuts en el Ple, que és el que avui esperem que es faci aquí. 
 
L’objectiu en els propers mesos és que el 50% dels ajuntaments de Catalunya ja en siguin 
membres, a meitats d’aquest any. L’objecte i finalitat de l’associació que és el que explicita 
en els estatuts, és esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees i iniciatives (legals 
o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ser útil per dur al 
poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes competències 
municipals; fomentar i defensar els drets nacionals; conscienciar a la ciutadania de la 
necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació; crear una xarxa de 
promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea; promoure el finançament 
dels propis municipis i buscar sinèrgies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.  
 
L’exposició dels motius per formar part d’aquesta associació és la que es va exposar en el 
Ple del 29 de setembre per part del Sr. Alcalde i també per part del 1r Tinent d’Alcalde. I en 
el Preàmbul dels Estatuts d’aquesta associació es complementen de forma sòlida, 
fomentadament en base a raons històriques, polítiques i jurídiques, que expressen la 
voluntat d’aquests municipis que formen part de l’Associació, de treballar per aconseguir la 
independència de la nostra nació. 
 
Avui, als tres-cents anys, gairebé, després de la Guerra de Successió, Catalunya continua 
essent una nació sotmesa. A diferència d’aleshores, no són les baionetes ni la repressió 
encara que en aquest període de tres-cents anys de tant en tant han anat apareixent, sinó 
que els estris que Espanya  utilitza per mantenir-nos sota domini són d’un altre estil. Des de 
fa anys, els governs espanyols el que fan és utilitzar el poder judicial, que mantenen sota 
control, per anul·lar tots els intents que els catalans puguem fer per caminar cap a la nostra 
llibertat. Són tants els greuges i tan repetits que sembla que ja no podem esperar res pitjor, 
però malauradament, ells mai no ens deceben i sempre estan a l’alçada de les pitjors 
expectatives. 
 
Podem recordar com de lluny està aquell estatut que varem votar majoritàriament els 
catalans i que el president que era aleshores del Govern espanyol havia promés respectar, i 
que entre els contenciosos dels uns i els ribots dels altres va quedar esprimatxat i anèmic, 
impossible de retornar. 
 
Fins avui sempre ha estat la societat civil la que ha liderat la resposta ciutadana a les 
oracions i la que busca constantment noves formes d’organització que permetin contrarestar 
les ofensives que periòdicament ens llancen en contra del nucli essencial que ens defineix 
com a poble, especialment la nostra llengua. 
 
Per això avui considerem que és una magnífica notícia que per primer cop siguin les 
institucions catalanes, els municipis en aquest cas, els que facin que facin honor al seu 
deute amb els ciutadans i facin que fem un pas endavant i manifestem la voluntat d’unir els 
nostres esforços per aconseguir la independència de Catalunya. 
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Perquè creiem fermament que aquesta és l’única manera de preservar la nostra cultura i la 
nostra llengua, però també les nostres tradicions, i sobretot el futur. Finalment voldria 
resumir els objectius de l’associació amb aquest fragment extret del preàmbul: allò que ens 
configura com a poble i com a nació mil·lenària, comporta la necessitat d’esdevenir una altra 
vegada, el que de fet, no hem deixat de ser: un poble però amb un estat propi que possibiliti 
de viure en pau i faci el possible el treball de la nostra gent sense ser espoliats ni espoliar 
poder viure amb el nostre dret, la nostra cultura, els nostres deures, els nostres serveis i les 
nostres servituds, però que en tot cas, seran les nostres. Per tant proposem cinc acords. 
 
A continuació el Sr. Ferrés llegeix els acords que es proposa adoptar.  
 
Intervé la Sra. Sala. El PP està en contra de la llei de la independència de Catalunya, per 
tant el nostre posicionament serà votar en contra. Sobre les consultes per la independència, 
els resultats no podien expressar millor el desinterès que tenen els catalans sobre aquest 
tema. En cadascuna de les rondes de referèndums per la independència, la participació ha 
anat baixant, i en les últimes consultes es demostra que amb prou feines s’arriba al 15% i el 
que ve demostrat és que el 85% restant està bé com esta, i no considera que aquesta sigui 
una prioritat, segons nosaltres. Amb xifres rècords d’aturats considerem que cal centrar 
esforços en un sol objectiu que és sortir de la crisi. No és cap excusa. El que la gent vol és 
que solucionem els problemes, que és el que més afecta a Catalunya. Per tant nosaltres hi 
votarem en contra.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Res més que subscriure completament les paraules del senyor regidor 
de l’equip de govern i la Sra. Sala m’ha pres les dades perquè precisament nosaltres volíem 
referir-nos a la consulta popular que es va fer ja fa un any i mig, l’abril de 2010, i va tenir tant 
poca participació com que van votar que sí a la independència més de 7.000 olotins, que ja 
ens agradar tenir-los a qualsevol dels grups representats en aquesta cambra, 7.000 vots. 
Per tant 7.000 olotins que diguessin si a la independència, en una consulta que era ben bé 
consulta, sense cap mena de valor legal, 7.000 olotins que diguessin que sí, en aquest 
moment serien majoria absoluta en aquest Consistori, no absoluta sinó absolutíssima, 
probablement serien 16 regidors dels que som aquí i per tant pensem que com a Consistori 
tenim l’obligació moral amb aquests més de 7.000 olotins, i segurament tots els que també 
hi estan a favor però que en el seu moment no van exercir el seu dret a vot, de fer un impuls 
en aquest sentit. 
 
Nosaltres som demòcrates i precisament al que no anem és contra l’opinió de la gent i a 
vetar l’opinió de la gent, nosaltres som demòcrates i només demanem que s’impulsi la 
possibilitat de consultar a la gent. En aquest sentit, participar en aquesta assemblea de 
Municipis per la Independència em sembla que és de rigor i em sembla que ha  de ser un 
element que afavoreixi la democràcia. Una democràcia que nosaltres ens conformaríem 
d’entrada amb una democràcia que s’ha expressat clarament avui, si han vist les 
telenotícies, avui ha sortit el President d’Escòcia dient que el dia 14 segurament plantejaran 
una qüestió a la ciutadania els escocesos, tan simple com això: Està d’acord vostè que 
Escòcia hauria de ser un país independent? Sí o no. Nosaltres només demanem això: que 
per comptes d’Escòcia ho canviïn i posin Catalunya, que per comptes de Regne Unit ho 
canviïn i hi posin Regne d’Espanya. I amb això, en faríem prou i de sobres. Si això no és 
democràcia, jo no sé ben bé què és democràcia, per tant nosaltres estaríem d’acord a votar i 
ratificar els estatuts dels municipis per la independència. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Sr. Gómez, li demano disculpes pels comentaris en la 
primera part de la seva intervenció, però hi ha hagut un moment que hem entès cent mil 
olotins que varen votar, i no, eren set mil olotins. 
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Respon el Sr. Gómez. No, no, set mil. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Cent mil evidentment seria una gran majoria. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Si em permet subratllar-ho, més que res per també donar una dada, 
encara que em salti el torn de paraula, en les últimes enquestes sobre el sentit del vot en 
una hipotètica consulta sobre la independència no són ni de bon tros les que ha donat la 
Sra. Sala: més del 40% en aquests moments dirien que sí per la independència, i un 28% 
diria que no; segons les enquestes. Ens queda la part del mig, però més del 40%, diuen les 
enquestes que diria que sí.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, una altra vegada aquest vegada aquest debat torna a centrar-se en 
la independència, quan estem parlant dels estatuts de l’associació de municipis per la 
independència. Si algú es pensa que s’aconseguirà la independència a través d’aquesta 
associació, jo penso que, ho té com a molt difícil. Primer de tot també, dir als dos ponents 
que hi ha aquí, que grups que ja hi ha aquí al Consistori han estat representats a la 
Generalitat, que han tingut també decisions en el Govern, tant ERC en el seu temps com 
CiU ara. No veig jo que a la Generalitat ningú ho plantegi en aquests termes i no veig perquè 
s’ha de traslladar això als municipis. Bé, en tot cas no entrarem en aquesta discussió i ja en 
el seu dia vàrem dir que no ho creiem oportú, que no serviria per res aquesta associació i 
per tant per coherència tornarem a votar el mateix, que no. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres ja ens vàrem manifestar el 29 de setembre de 2011, 
en quant es va votar la proposta al Ple de l’Ajuntament d’Olot, d’adherir-se a aquesta 
associació; nosaltres ens vàrem abstenir. En coherència amb el que vàrem votar en aquells 
moments, ja vàrem dir que nosaltres no som ni un partit, ni una agrupació, ni un col·lectiu 
independentista, que també trobàvem una mica fora de lloc que l’Ajuntament d’Olot perdés 
moltes estones debatent aquests temes. Ens ha sobtat el discurs que ha fet ara el Sr. 
Ferrés, que hi ha estat deu minuts, gairebé un míting, sobre la independència i quasi no ha 
parlat dels estatuts que havíem d’aprovar avui en el Ple. En tot cas un comentari ràpid, i 
simplement ni això, ens abstenim com vàrem fer l’altra vegada.  
 
Intervé el Sr. Ferrés. Sra. Sala, en aquesta taula com a regidors i també entre el públic hi ha 
diverses persones que varen ser en les consultes per la independència, després en varen dir 
referèndum, a la nostra comarca i crec que han d’estar-ne orgullosos. Com deia abans, era 
una iniciativa que es va liderar des de la societat civil, molta gent que en aquell moment no 
estava en cap moviment polític i la importància de l’associació rau en què per primer cop hi 
ha una associació de municipis des de l’organització administrativa la que empeny aquest 
vaixell.  
 
Per nosaltres també la prioritat és la lluita contra la crisi, ara bé, vostès diuen que això ha de 
deixar de banda altres debats, nosaltres en canvi ens preguntem com es pot fer política 
econòmica sense tenir control sobre els propis recursos, com es pot crear riquesa i ocupació 
sense una política econòmica pròpia o bé com es poden garantir els serveis bàsics amb 
l’espoli sostingut que Catalunya pateix. En fi, podríem parlar de moltes altres coses, no? 
 
Al Sr. Font els diria que des del nostre punt de vista ens sembla absolutament lògic que 
siguin els ajuntaments com l’administració base i la que està més propera als ciutadans la 
que en aquests moments liderin aquest procés.  
 
Al Sr. Guix dir-li que és clar els estatuts són els estatuts d’una associació, podríem parlar de 
quina és la figura que del President, el Secretari, el Tresorer, m’ha semblat extremament 
avorrit, a més a mi el discurs se m’ha fet molt curt, m’ho vaig passar molt bé escrivint-ho i 
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també m’ho he passat molt bé llegint-ho i finalment m’agradaria acabar amb una frase 
d’Haruki Murakami, de la seva última novel·la que es diu 1Q84, que diu: “Si per entendre-ho 
necessiteu que us ho expliqui, això vol dir que per molt que us ho expliqui mai no ho 
entendreu.” 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només afegir-hi, com a representant que sóc de la Federació de 
l’Associació de Municipis per la Independència que la voluntat d’aquesta associació és una 
voluntat d’unir esforços, que cada vegada siguem més municipis que hi estiguem adherits, 
que obrim un fòrum de debat, que obrim un fòrum de representació i que siguem capaços 
d’explicar al món quina és la realitat de Catalunya, més enllà de motius econòmics, fins i tot 
per motius de creença, de creença en el nostre país, de convenciment i de valors en els que 
estem disposats a defensar i treballar. 
 
Les dades que els hi ha explicat el Sr. Ferrés penso que són bastant demostratives, no és 
una cosa que es pugui deixar de banda. Penso que l’objectiu que en pocs mesos serem més 
del 50% dels municipis de Catalunya adherits i dels Consells Comarcals i probablement hi 
haurà també diputacions, tot el que d’alguna manera té la representació del món local jo 
crec que s’està manifestant i que s’està manifestant d’una manera molt ràpida, jo crec que 
tindrà un gran creixement el fet que en aquests moments penso que només són cinc o sis 
els municipis de la Garrotxa que hi estan adherits és perquè tampoc no se n’ha fet més 
difusió ni s’ha fet una política activa per intentar que més municipis s’hi adhereixin. Estic 
segur que a la Garrotxa serem molts els municipis que hi serem, per no dir gairebé tots i que 
en poc temps serem més de la meitat dels municipis de Catalunya que formarem part 
d’aquesta associació, que a més té per objectiu defensar amb les armes democràtiques, 
amb el consens, intentant de reflexionar i entre tots posar-nos d’acord per defensar el nostre 
país. Jo crec que és una bona iniciativa i els demano que recolzin aquesta nostra 
participació als municipis per la independència ratificant aquests estatuts, que és un pas 
legal que ha de passar per Ple.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb  11 vots a favor (9 CiU, 2 ERC), 3 en contra (2 
PxC, 1 PP) i 6 abstencions (PSC). 

 
7.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES A FAVOR DE L’ALCALDE, EN 

MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
       

Atès que la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives va modificar la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, pel que fa 
a l’atorgament de competències sancionadores als municipis, alhora que va concretar la 
potestat sancionadora dels municipis en relació a la Llei de l’Estat 50/1999, de 23 de 
desembre i al R.D. 287/2002, de 22 de març, quan, en el seu article 49, assenyala que: 
 
“1.- Es modifica l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, que resta redactat de la següent manera: 
“Article 13. Òrgans competents: La competència per a imposar les sancions establertes per 
la comissió de les infraccions tipificades per aquest Llei correspon als òrgans següents: 

a) Als Alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu. 
b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu 

 2.- L’exercici de la potestat sancionadora per la comissió de les infraccions tipificades per la 
Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa, 
correspon als òrgans següents dels ajuntament: 

a) Als Alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu. 
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b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu” 

De conformitat amb el que disposa l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local; l’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 51 i 114 
del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i vist   l'expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.- DELEGAR a favor del Sr. Alcalde la competència per imposar les sancions 
establertes per la comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus, en la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, així 
com en la Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos i en el R.D. 287/2002, del 22 de març, que la 
desenvolupa. Aquesta delegació també inclou la resolució dels  recursos de reposició contra 
els actes dictats per l’òrgan delegat. 
 
Segon.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest és un tema diametralment oposat al que acabem de discutir en 
el punt anterior. És un tema que ja en l’anterior Consistori s’havia fet aquesta delegació 
perquè la llei dóna  a l’Alcalde la possibilitat de regular i posar sancions a aquelles persones 
que no segueixin estrictament la normativa de tinença de gossos perillosos, a l’Alcalde li 
dóna la potestat d’imposar aquelles sancions que siguin de caràcter lleu, i en canvi reserva 
per al Ple les sancions de caràcter greu o molt greu. Això ens sembla, ja va semblar en el 
mandat anterior que no és fàcil d’aplicar, que això d’alguna manera dificulta la seva aplicació 
i per tant proposem al Ple de tornar de nou, a delegar en l’Alcaldia aquests competències. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
8.- ADHESIÓ A XARXAR – XARXA DE POBLACIONS QUE TENEN 

 OBRA D’EMÍLIA XARGAY 
        

El 2012 es compliran 10 anys de la mort de l’artista Emília Xargay i Pagès (Sarrià de Ter, 
1927 – L’Escala, 2002). 
 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter i l’Associació Amics de la UNESCO de Girona ha convidat a 
l’Ajuntament d’Olot a formar part de la XARXAR – Xarxa de poblacions que tenen obra 
d’Emília Xargay bàsicament al carrer i en llocs públics, amb l’objectiu de preservar la seva 
memòria i fomentar el coneixement de la seva obra, amb prioritat de l’escultòrica. 
 
Les poblacions de les comarques gironines on hi ha obra seva al carrer i/o en espais públics 
i a qui es proposa adherir-se a la xarxa són: Cadaqués, Girona, Llanars, Olot, Salt, Sarrià de 
Ter, St. Julià de Ramis, Sta. Coloma de Farners, Torroella de Montgrí i Tossa. 
 
Vist que a la ciutat d’Olot hi ha obra de l’artista. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
Informativa,  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament d’Olot s’adhereixi a la XARXAR – Xarxa de poblacions que tenen 
obra d’Emília Xargay. 
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Presenta la proposta el Sr. Berga. Es tracta d’una adhesió a Xarxar, que és la Xarxa de 
poblacions que tenen obra d’Emília Xargay. Emília Xargay el 2012 es compliran 10 anys de 
la seva mort, és una artista important, que té obra repartida per molts països del món, 
sobretot a Amèrica del Sud, a Brasil, a l’Argentina, però també als Estats Units, a França, a 
Alemanya. És una artista gironina internacional i Sarrià de Ter amb motiu d’aquest desè 
aniversari de la seva mort, ha convidat totes les ciutats de les comarques de Girona que 
tenen obra al carrer, a celebrar-ho i a fer accions amb la finalitat de posar en relleu la figura 
d’aquesta artista, donar-la a conèixer i sobretot, vist que molta de l’obra que té és al carrer, a 
través de la Unesco que té un programa que es diu Apadrinem escultures que té per 
principal objectiu que els escolars coneguin les escultures al carrer amb la finalitat que les 
respectin i de la mateixa manera que es respecten les escultures també tot el mobiliari urbà i 
tots els elements, doncs es proposa aquesta adhesió. 
 
Pel fet d’adherir-nos ens comprometem a difondre l’obra d’aquesta artista, la ciutat d’Olot en 
té dues: una d’elles, al Museu Comarcal, és un dibuix de 1960 però la més emblemàtica i 
coneguda és l’obra de 1992 que es diu L’origen, que està integrada dins d’una font al Firal, 
al passeig d’en Blay, a la Font del Mil·lenari. I el compromís, des del moment que ens 
adherim a la xarxa també és de reparar i posar en condicions aquesta font, que li falten les 
barres metàl·liques de la part posterior, de la part que representa la senyera; ho hem fet 
mirar per un expert, per una persona del Museu Comarcal que controla bé la restauració 
d’aquestes obres. Ho hem dotat d’un pressupost  de 1.300 euros que és el que ens costaria 
posar la font altra vegada en funcionament i l’obra ben restaurada i aquest és el nostre 
compromís des del moment que ens adherim a aquesta xarxa. 
 
Intervé la Sra. Sala. Per la meva part hi estic totalment d’acord a fomentar la memòria de 
l’escultora Sra. Emília Xargay, d’adherir-nos a la xarxa de poblacions que tenen obra 
d’aquesta escultora; hi estic totalment d’acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
9.1) APROVAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL 
 

Vista la sol·licitud presentada, en data 21 de setembre de 2011, del Sr. Jordi Prat Llach, amb 
número de registre d’entrada E2011007254, per mitjà de la qual demana la compatibilitat 
laboral i administrativa entre el lloc de treball del Sr. Prat a la Brigada Municipal d’aquest 
Ajuntament i un segon lloc en el sector privat per compte propi. 
 
Atès que el Sr. Jordi Prat Llach,  personal laboral de la plantilla d’aquest Ajuntament, 
categoria oficial 1a., adscrit a la Brigada Municipal com a electricista, té assignada una 
tipologia de jornada completa i que la dedicació en hores setmanals a la segona activitat és 
indeterminada per treballar en règim de societat mercantil, i que està distribuïda fora de la 
jornada assignada a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa el Sr. Jordi Prat Llach en aquest 
Ajuntament, no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
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Vist que la tipologia de l’activitat declarada no impedeix o menyscaba l’estricte compliment 
dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o independència. 
 
Vist l’expedient administratiu (RH172011000022) i antecedents  corresponents, el President 
de la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Jordi Prat Llach la compatibilitat de l’activitat privada per 
compte propi declarada el 21 de setembre de 2011 com a societat mercantil “JEROLOT SL”, 
amb una dedicació en hores setmanals indeterminada, distribuïda fora de la jornada de 
treball assignada en aquest Ajuntament, amb l’activitat que  desenvolupa com personal 
laboral de la plantilla d’aquest Ajuntament, categoria oficial primera, adscrit a la Brigada 
Municipal al lloc de treball d’electricista, amb una tipologia de jornada completa. 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures 

o en comprometés la seva imparcialitat o independència, 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 

conegui per raó de càrrec, 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral, 
- si al complement específic de la plaça que ocupa el Sr. Jordi Prat Llach se li 

assignés una retribució en concepte de dedicació exclusiva i/o 
incompatibilitat. 

 
Tercer.- El Sr. Jordi Prat Llach està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, 
així com quant al règim de cotitzacions. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, dos treballadors de la Brigada Municipal, el Sr. Jordi Prat i el Sr. 
Ramon Danés han demanat compatibilitat per poder exercir fora de l’horari habitual de 
treball per compte propi. Des del punt de vista del Director tècnic de la Brigada no hi ha cap 
inconvenient, hi ha una sèrie de condicions que han de complir que estan aquí 
especificades, i per tant proposem d’acceptar la compatibilitat de tots dos treballadors.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

9.2) APROVAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL 

 
Vista la sol·licitud presentada, en data 21 de setembre de 2011, del Sr. Ramon Danés 
Vergés, amb número de registre d’entrada E2011007254, per mitjà de la qual demana la 
compatibilitat laboral i administrativa entre el lloc de treball del Sr. Danés a la Brigada 
Municipal d’aquest Ajuntament i un segon lloc en el sector privat per compte propi. 
 
Atès que el Sr. Ramon Danés Vergés,  personal laboral de la plantilla d’aquest Ajuntament, 
categoria oficial 1a., adscrit a la Brigada Municipal com a electricista, té assignada una 
tipologia de jornada completa i que la dedicació en hores setmanals a la segona activitat és 
indeterminada per treballar en règim de societat mercantil, i que està distribuïda fora de la 
jornada assignada a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
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superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa el Sr. Ramon Danés Vergés en aquest 
Ajuntament, no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
 
Vist que la tipologia de l’activitat declarada no impedeix o menyscaba l’estricte compliment 
dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o independència. 
 
Vist l’expedient administratiu (RH172011000023) i antecedents  corresponents, el President 
de la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Ramon Danés Vergés la compatibilitat de l’activitat privada per 
compte propi declarada el 21 de setembre de 2011 com a societat mercantil “JEROLOT SL”, 
amb una dedicació en hores setmanals indeterminada, distribuïda fora de la jornada de 
treball assignada en aquest Ajuntament, amb l’activitat que  desenvolupa com personal 
laboral de la plantilla d’aquest Ajuntament, categoria oficial primera, adscrit a la Brigada 
Municipal al lloc de treball d’electricista, amb una tipologia de jornada completa. 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures 

o en comprometés la seva imparcialitat o independència, 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 

conegui per raó de càrrec, 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral, 
- si al complement específic de la plaça que ocupa el Sr. Jordi Prat Llach se li 

assignés una retribució en concepte de dedicació exclusiva i/o 
incompatibilitat. 

 
Tercer.- El Sr. Ramon Danés Vergés està obligat a posar en coneixement d’aquest 
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
10.- DONAR COMPTE DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS A ENTITATS 

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 

Donar compte que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió 
celebrada el dia 12 de gener de 2012 va aprovar les bases específiques reguladores de 
la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a l’any 2012, 
següents: 
 
- Projectes duts a terme per entitats socials.  
- Projectes duts a terme per entitats veïnals. 
- Organització, participació i desenvolupament d’activitats culturals. 
- Organització, participació i desenvolupament d’activitats d’educació en el lleure. 
 
S’exposen al públic per un termini de vint dies, comptats des de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar reclamacions. En cas 
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que no se’n presentin, s’entendran aprovades definitivament. Així mateix es publicarà en 
un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament. 
 
Simultàniament s’obre convocatòria pública per la concessió de subvencions de l’any 
2012, en el benentès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de que es 
formulin reclamacions.  
 
El període de presentació de sol·licituds serà de 21 dies hàbils, a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de presentació 
de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 

 
Que es traslladi aquest acord a: Expedient 
 
Intervé el Sr. Berga. Volem donar compte d’aquesta convocatòria de subvencions per a 
entitats, precisament per a través del Ple poder-ne fer una mica més de difusió. Aquesta 
convocatòria va sortir el dia 12 de gener, hi ha 21 dies hàbils per presentar les sol·licituds, 
per tant estem parlant de la primera setmana de febrer acabarà el termini de presentació, 
que no vol dir que no se’n puguin tornar a presentar al llarg de tot l’any, hi haurà una segona 
convocatòria si queda partida, però sí que teníem interès a explicar una mica les variacions 
que hi ha hagut respecte a anys anteriors. 
 
En primer lloc voldria destacar que es mantenen les mateixes partides que a l’any 2011, que 
són aproximadament les vuit partides que estan destinades a aquests ajuts es manté la 
suma total de 316.000 euros. És una xifra que per a nosaltres és important, en el sentit que 
aquesta mateixa setmana he tingut l’oportunitat de reunir-me amb diversos regidors de 
Cultura de ciutats de més de 30.000 habitants de Catalunya i la crisi en alguns casos, les 
circumstàncies que l’acompanyen fan que moltes ciutats hagin retirat completament les 
convocatòries de subvencions. Per aquest Ajuntament és un esforç mantenir aquesta partida 
igual que el 2011, tots sabem que hi ha una variació del pressupost en àrees com Cultura 
van patir una retallada, ha de quedar clar que la retallada s’aplica a l’activitat pròpia de 
l’Ajuntament, la que es programa des de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, però que en 
cap cas afectarà a les quantitats que hi havia per entitats. 
 
Un altres dels objectius que hem pretès amb aquesta convocatòria és buscar la màxima 
simplicitat administrativa. Aquest és un compromís que vàrem assumir en el qual sabem que 
haurem de continuar avançant. És cert que hi ha una llei de subvencions de l’any 2005 que 
obliga a una sèrie de requisits quan les administracions públiques han de donar 
subvencions, però sí que dintre el marc d’aquesta llei hem buscat la màxima simplicitat 
possible fent-ho en un únic imprès que valgui igualment per les activitats culturals que per 
les socials que per les associacions de veïns; fent que determinada documentació com són 
les dades bancàries que fins ara era necessari cada any presentar cada vegada  un full amb 
la conformitat bancària de les dades perquè es pugui ingressar la subvenció; aquest any 
encara s’haurà de fer però ja quedarà definitivament  registrat aquest document a 
l’Ajuntament perquè en un futur, a no ser que l’entitat canviï les dades, no sigui necessari 
presentar aquest document, o fent un simple certificat, posant una creueta i amb la signatura 
del secretari de l’entitat no sigui necessari haver d’anar a buscar el document conforme es 
compleixen les obligacions tributàries amb Hisenda o amb la Seguretat Social. O sigui hem 
buscat la màxima simplicitat administrativa possible.  
 
També intentarem aplicar mesures que facilitin les operacions de tresoreria de les entitats, 
és a dir, aquelles entitats que ho necessitin expressament perquè la seva activitat ho 
demana tindran la possibilitat de demanar un avançament d’una part de la subvenció, es 
podran adreçar a l’Ajuntament i a través de la Junta de Govern local  es podrà aprovar donar 
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fins al 75% de la subvenció anticipadament; aquesta és una altra possibilitat. I també el 
compromís de l’Ajuntament dels pagaments, una vegada justificats, fer-los amb la màxima 
brevetat possible, que estem parlant que en la majoria dels casos el normal seria que es 
paguessin les subvencions a 30 dies si la justificació ha estat feta de forma correcta i no hi 
ha d’haver cap mena de problema. 
 
Tot plegat una mica per reconèixer aquesta feina que fa el món associatiu, que per a la 
nostra societat és molt important, repeteixo que hem tingut aquesta oportunitat de parlar-ho 
amb ajuntaments, no  penso dir el nom de cap d’ells perquè penso que no correspon, però 
un em deia “és que les hem suprimit absolutament totes” i em preguntava “i la cavalcada de 
Reis com la feu?” no, no, la fem des de l’Ajuntament; “bé i els casals d’estiu, no teniu entitats 
d’esplai?” no, no, ho fem des de l’Ajuntament.  
 
És a dir, la riquesa que té aquesta ciutat; he mirat, just abans d’entrar en el Ple les dades 
des del Departament de Justícia, les 354 entitats que en aquests moments hi ha registrades 
a la ciutat fan  una gran aportació, és important doncs donar-los el màxim recolzament 
possible i aquest ha estat  un intent que s’ha volgut tirar endavant a través d’aquesta 
convocatòria. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per subratllar precisament això que acaba de dir el regidor, 
valorem molt l’esforç que fan les entitats en la nostra societat, i sobretot valorem molt aquest 
esforç econòmic que ha fet l’equip de govern per mantenir la dotació per aquestes entitats 
en forma de subvencions. Subratllem la nostra posició favorable. 
 
Intervé el Sr. Guix. Ressaltar aquest punt, aquesta rica xarxa social que tenim a la ciutat 
d’Olot , penso que és interessant que la potenciem i la mantinguem i fem tots els esforços 
possibles per tirar-ho endavant. És un pla que ja venia fet de fa molts anys, no és una cosa 
que  es s’innovi en aquests moments. Potser a diferència d’altres ciutats, com vostè deia Sr. 
Berga, és veritat que aquesta ciutat ha tingut recursos propis, un bon coixí i un bon calaix 
per tirar endavant aquestes aportacions que fem a les entitats. Simplement, també hi 
votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. De fet és donar compte i no hem de fer votació. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.  11.- UPL12011000017 MPOUM-31 (proposant aprovar inicialment la 

Modificació Puntual del POUM al Polígon d’Actuació 12.01 – Hostal del Sol 1) 
 
Vista la modificació puntual del POUM al Polígon d’Actuació 12.01 – Hostal del Sol 1, 
redactada pels serveis tècnics municipals, l’objecte de la qual és adaptar les seves 
determinacions a la realitat topogràfica i a l’ordenació urbanística d’aquest àmbit amb el 
Sector de l’Hostal del Sol, per ajustar-la a les possibilitats reals del seu desenvolupament i 
possibilitats d’edificació.  

Aquesta modificació implica la necessària actuació sobre la xarxa viària, i a l’ajust dels 
àmbits destinats a espais lliures de protecció i servitud previstos pel POUM dins el PA. 
  
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 20 de gener de 2012 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 
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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 General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM al Polígon d’Actuació 
12.01 – Hostal del Sol 1, redactada pels serveis tècnics municipals, d’acord amb l’informe 
emès per la secretària de l’Ajuntament en data 20 de gener de 2012 i que s’adjunta 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.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. El que portem al Ple és la modificació puntual d’un polígon a l’Hostal del 
Sol, bàsicament aquesta modificació és una reordenació del polígon que donada la situació 
topogràfica i les possibilitats una mica complicades actuals que hi havia de desenvolupar-lo, 
el que hem fet ha estat reordenar tots els espais. Per tant es mantenen tots els metres 
d’edificabilitat, d’ocupació, de vialitat, i el que hem fet ha estat reordenar aquesta fitxa del 
polígon d’actuació de l’Hostal del Sol.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
12.- ASSABENTAT: Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 22 de 

desembre de 2011 de l’ aprovació definitiva de la modificació del Pla d’ordenació 
urbanística en el sector de millora urbana Can Vera 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, President de la Comissió 
Informativa del Ple General de l'Ajuntament, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 

- Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla d’Ordenació 
urbanística en el sector de millora urbana Can Vera per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona de data 22 de desembre de 2011. 
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Intervé el Sr. Zarza. En el punt núm. 12 bàsicament és informar ja de l’aprovació definitiva 
del planejament que hi va haver a Can Vera. En data 22 de desembre la Comissió Territorial 
d’Urbanisme va donar per acabat el termini d’exposició pública i l’aprovació definitiva 
d’aquest planejament urbà, per tant ja està plenament consolidat. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
13.- MOCIÓ PRESENTADA PER L’ASSEMBLEA INDEPENDENTISTA DE LA 

GARROTXA / CASAL INDEPENDENTISTA PER HOMENATJAR EL PATRIOTA JOSEP 
MORAGUES. 

 
INTRODUCCIÓ 
 
El 25 d'abril de 1707, a la població manxega d'Almansa, els exèrcits borbònics, comandats 
pel duc de Berwick, van derrotar la coalició austriacista en una batalla sagnant.  

Arran d'aquesta derrota, les tropes francocastellanes ocuparen els Regnes d'Aragó i de 
València i una part de les terres de ponent del Principat de Catalunya. Aquell mateix any, 
Xàtiva, Vila-real i Lleida foren saquejades i incendiades com a mesura de càstig ordenada 
per Felip V de Borbó, que el 29 de juny de 1707, signà els Decrets de Nova Planta per a 
l'Aragó i València, que més endavant també promulgà a Mallorca (1715) i Catalunya (1716).  

En el Decret de 1707, el rei Borbó exposà les seves intencions en els següents termes: "He 
juzgado por conveniente (...) mi deseo de reducir todos los reinos de España a la 
uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose 
igualmente todos por las leyes de Castilla". Per tant, la dinastia dels Borbó fou la 
responsable de la liquidació de les institucions sobiranes dels Països Catalans i des 
d'aleshores passàrem a ser considerats com a un territori ocupat i s'inicià un procés de 
castellanització de la nostra nació que encara avui dia patim.  

A les comarques del País Valencià la derrota de 1707 és recordada popularment amb la dita 
"Quan el mal ve d'Almansa a tots alcança", expressió ben certa si tenim en compte que 
sense aquell fatídic 25 d'abril mai s'hauria esdevingut l'11 de setembre de 1714. No en va, 
fórem ocupats però mai vençuts, atès que durant 305 anys la resistència als Estats espanyol 
i francès ha estat constant i, avui dia, malgrat tot, continuem lluitant per recuperar la nostra 
sobirania nacional.  

El coneixement i la divulgació dels fets històrics és una eina important pel desvetllament 
d'una consciència nacional crítica i participativa. En aquest sentit, és urgent recordar i 
homenatjar els personatges exemplars com va ser el General Josep Moragues, lluitador 
infatigable que el març de 1715 fou detingut, torturat, mort i esquarterat i que el seu cap fou 
exposat públicament dins d'una gàbia fins el 1727 per escarni de tots els catalans.  

Amb el propòsit d'homenatjar als combatents catalans, i fets cabdals en la nostra història 
com la batalla d'Almansa, l'Assemblea de l'Esquerra Independentista de la Garrotxa/Casal 
Independentista proposa al Ple Municipal de l'Ajuntament d'Olot l'aprovació de la següent 
resolució  

RESOLUCIÓ 

1.- Que l'Ajuntament d'Olot organitzi un acte públic que commemori els 305 anys de la 
batalla d'Almansa i expliqui les conseqüències polítiques, socials, lingüístiques i nacionals 
que tingué per als territoris catalans. 
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2.- Dedicar el nom d'una plaça del nostre municipi al General Josep Moragues. I ubicar-hi 
una placa o monument commemoratiu a Josep Moragues.  

3.- Que l'Ajuntament d'Olot retiri o col·loqui cap per avall el quadre del Borbó que presideix la 
Sala de Plens, atès que es tracta d'un descendent de Felip V i que és el representant d'una 
monarquia lliberticida i anticatalana, responsable de l'abolició dels nostres furs i 
constitucions.  

4.- Traslladar i donar coneixement dels acords presos a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació Catalana de Municipis. 
 
Intervé el Sr. Narcís Casadevall. Llegeix el text de la moció.  
 
Intervé la Sra. Sala. Avui va d’independentistes. El Partit Popular està en contra d’aquesta 
moció ja que recolza els interessos independentistes i el nostre partit no els recolza. El 
nostre partit està centrat en les necessitats reals dels ciutadans i ara no és el moment de 
debats superflus, ja que hem de centrar els esforços a generar ocupació i riquesa, només 
d’aquesta maner podem garantir el benestar de tots els ciutadans.  
 
Referent al punt núm. 1, que l’Ajuntament organitzi un acte públic commemorant els 305 
anys de la batalla d’Almansa, nosaltres no volem destinar cap recurs econòmic ni humà de 
l’Ajuntament d’Olot  ja que estem en temps d’austeritat i no volem destinar res que no sigui 
en benefici per sortir de la crisi a què estem sotmesos. 
 
Referent al punt núm. 2, no estem d’acord a dedicar el nom d’una plaça del nostre municipi 
al general Josep Moragues, amb tot el respecte, abans hi ha molts olotins que s’ho mereixen 
molt més que ell.  
 
I el punt núm. 3, demanar que l’Ajuntament retiri o col·loqui de cap per avall el quadre del 
Rei de la Sala de plens, nosaltres pensem que és una falta de respecte a la figura del nostre 
cap d’Estat, el Rei Joan Carles I. Els agradi o no els agradi als independentistes Catalunya 
forma part d’Espanya i el cap de l’Estat és el Rei. I em sembla ridícul i fora de lloc que es 
proposi col·locar-lo de cap per avall, per tant votaré en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Els independentistes també estem a favor de lluitar contra els 
problemes econòmics de la gent,  a favor de solucionar el dia a dia i mirar de superar la crisi 
tan aviat com es pugui, generant riquesa. Però la riquesa no és només econòmica sinó que 
també és cultural, i la història forma part de la riquesa d’aquest nostre país. No podem 
oblidar que venim d’on venim i que la Sra. Sala mateixa ho ha dit, tenim un cap d’estat que 
és cap d’estat en termes històrics perquè diuen que és un dels successors de Felip V, que 
és el primer Borbó, és el que entronitza una dinastia que té els seus més i els seus menys i 
que ha arribat a tenir un Borbó que finalment un dictador posa com a cap d’estat del nostre 
actual estat. 
 
Tot això és història i és cultura i forma part de la riquesa del nostre país i és una riquesa que 
de la mateixa manera que la riquesa econòmica també hem de mirar de defensar-la tant 
com puguem els representats polítics. 
 
De fet els estatuts que hem aprovat de l’associació de municipis per la independència, no 
podia ser d’altra manera, es remet a la Guerra de Successió, es remet a l’actuació de Felip 
V i es remet al Decret de Nova Planta que és el que oprimeix la llibertat del país, alguns en 
diríem independència, per alguns ompliria –una mica com el que demanen els escocesos 
avui mateix– ompliria els desitjos de la llibertat de Catalunya. En tot cas nosaltres pensem 
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que mocions d’aquest tipus són mocions que han de ser molt benvingudes perquè es fan 
amb absolut respecte per tota la situació i que viu el nostre país en aquests moments, i que 
es demani que en poblacions catalanes, en aquest cas Olot, es faci un recordatori d’un fet 
històric fonamental com és la batalla d’Almansa, la derrota que comportarà tot plegat, és a 
dir, si som on som és perquè hi va haver una derrota a Almansa, fa 305 anys, potser la gent 
no ho sap i potser perquè la gent no ho sap, com diu la moció, s’ha de donar a conèixer i 
divulgar aquests fets històrics.  
 
I per tant, l’únic que demanen és que els divulguem perquè la gent ho conegui i que fem un 
acte públic commemoratiu i que expliqui les conseqüències polítiques, socials, lingüístiques i 
nacionals que va tenir la batalla d’Almansa, el 25 d’abril de 2012 farà 305 anys i per tant que 
tots coneguem que va passar a la batalla d’Almansa i que no ens estranyi tant que com que 
les tropes de Felip V són les que guanyen i aprofiten per reduir a cendra Xàtiva, doncs els 
quatre xativesos que queden vius a partir de llavors quan els hi ordenen penjar el retrat del 
rei Borbó, Felip V en aquell cas, doncs el pengen de cap per avall perquè penjat està però 
de cap per avall, el retrat de Felip V. Ja en parlaríem si el retrat d’un hipotètic successor 
hauria d’estar penjat de cap per avall o no.  
Dedicar el nom d'una plaça del nostre municipi al General Josep Moragues i ubicar-hi una 
placa o monument commemoratiu a Josep Moragues. Sí, és clar que hi ha molts olotins que 
es mereixen un carrer, i una plaça i una placa, però de mica en mica; que es demani tampoc 
no vol dir que sigui demà mateix però que s’intenti tenir en compte. De la mateixa que tenim 
un carrer que es diu Carles I, un que es diu Cervantes, un que es diu Falla, un que es diu 
Goya, un que es diu Lope de Vega; no són olotins, ni Ramon y Cajal, ni Miguel Servet, ni 
Leonardo Torres Quevedo, ni el Baró de Coubertin, ni Flemming, ni Gal·lileu, ni Joan XXIII, 
ni Pius XII, ni Zamenhoff, ni l’Àngel Guimerà; que per cert té un poema molt maco dedicat a 
en Josep Moragues:  
 
“Viatger, vingues d'on vingues 
si tens lo cor honrat 
flecta els genolls i prega, 
com fill davant lo cap 
del pros Josep Moragues, 
lo nostre general.”  
 
Que va estar el cap, dotze anys penjat, davant del portal de mar, a l’entrada de Barcelona, 
penjat, per escarment de patriotes. 
 
Si no podem recordar això els catalans és que no tenim país. I dedicar una plaça a Josep 
Moragues, bé, ho estudiarem però tampoc no em sembla que sigui descabellat. De fet 
nosaltres proposaríem, ja que tenim un carrer que és l’Onze de Setembre i una plaça que és 
la plaça de l’Onze de setembre, doncs que més, jo no diré que posar-hi el cap de Josep 
Moragues, però fer-hi un monument, una placa o una dedicatòria a Josep Moragues i als 
lluitadors per les llibertats de Catalunya no estaria de més. 
 
El punt 3, que l'Ajuntament d'Olot retiri o col·loqui cap per avall el quadre del Borbó; jo amb 
retirar-lo en faria prou, i tampoc és entrar en debats, simplement es retira i ja està . 
Segurament hi hauria algú que diu defensar el progrés econòmic, la situació, lluitar contra la 
crisi, però són els primers que lluiten per mantenir uns símbols, per mi això és un tros de 
paper que no serveix per res i per tant jo el retiraria. Però en el moment que el retiri el 
senyor Alcalde potser vindrà algú al darrera dient “aquest símbol no me’l toquis!”. Jo no seré, 
per tant jo estaria a favor de retirar-lo, cap per avall el trobaria més lleig del que és.  
 
I em falta el punt 4, han saltat al punt 5, però en principi nosaltres votarem a favor de la 
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moció, de tots els punts. No sé, si no és així demanaria que en tot cas es tingués en compte 
per a la Comissió del Nomenclàtor el nom de Josep Moragues i si pot ser un reconeixement 
en forma de placa, monument o pensar-hi.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Des de Plataforma per Catalunya considerem que amb la que està 
caient en aquests moments en la nostra societat, realment no creiem adient que es porti al 
Ple propostes d’aquest tipus com la de penjar el cap del Rei de cap per avall al Saló de 
Plens del nostre ajuntament. Iniciatives d’aquesta mena no aporten cap solució, sinó molt al 
contrari ens podria portar a tots els regidors d’aquest Consistori amb el senyor Alcalde al 
capdavant, a responsabilitats legals, que podríem constituir un delicte. Delicte tipificat a 
l’article 491 del Codi Penal. No el llegiré, si no ho demanen. Només unes reflexions finals 
sense entrar en discussions històriques, que també podria entrar-hi, jo no crec que sigui el 
moment ni el lloc. Amb aquests tipus de mocions, quin missatge estem donant als olotins i a 
la societat? Quins són els problemes reals que ens interessa debatre des d’aquest Ple 
d’aquest Ajuntament? Com és lògic votarem en contra d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Mir. Primer agrair la classe d’història que hem rebut avui, perquè realment... no 
entraré en el contingut de la moció perquè hi ha hagut tesis sobre el tema que no em veuria 
capaç de superar i per tant no penso entrar-hi.  
 
Malauradament coincidim amb algunes de les argumentacions que han fet els regidors de 
Plataforma, però en tot cas són per motius diferents segurament. Primer, pensem que és 
una resolució que tot i que en alguns punts podríem estar-hi d’acord creiem que no havia  
d’arribar al Ple, ni pel contingut ni per les formes d’alguns dels punts que estan aquí 
exposats. Pensem que el Ple ha de sevir sobretot per debatre temes importants  per a la 
ciutat, i si ens mirem el Ple d’avui jo diria que un 90% del temps l’hem dedicat a parlar de 
temes molt interessants tots ells, però poc temps l’hem dedicat a parlar de temes que 
realment importin als ciutadans d’Olot, pel que fa a la ciutat on viuen i creiem que el Ple 
hauria de ser això sobretot, no dic que alguns temes d’aquests hi puguin venir, però sí amb 
els filtres adequats perquè quan arribin aquí tinguin la coherència que cal per un debat en el 
Ple de l’organisme municipal que estem representant i creiem que aquesta moció en alguns 
dels seus punts això no ho respecta i per això creiem que no hauria d’haver arribat aquí.  
 
Segurament la modificació del ROM que vàrem aprovar fa uns mesos, que fomentava la 
participació, això està bé, però també aquesta participació ha de tenir els seus filtres perquè 
els temes, les propostes, les mocions que venen al Ple siguin mocions que no desvirtuïn la 
funció que tenim aquí; que siguin temes que tinguin la importància o la seriositat que cal per 
debatre en aquest Ple i creiem que aquí, en alguns punts que es plantegen –discutir si hem 
de penjar el quadre del Borbó de cap per avall o no– no em sembla que sigui un tema que 
haguem de discutir en aquest Ple. Dit això, actuarem en coherència i ens abstindrem tant en 
el debat del contingut com en la votació en sí, i d’ara en endavant en coherència amb això, 
quan apareguin propostes i mocions d’aquest tipus també prendrem la mateixa decisió. 
 
Intervé el Sr. Berga. Si més no haurà servit la presentació d’aquesta moció per conèixer més 
bé el personatge, Josep Moragues, que realment va tenir una història tràgica. Em centraré 
directament en els punts que proposa la resolució. 
 
Sobre el primer, que l’Ajuntament organitzi un acte públic, com que tots ens hem vist amb 
l’obligació a l’hora de preparar aquesta intervenció d’aprofundir una mica en tot aquest tema, 
hem acabat descobrint que un homenatge d’aquest tipus sí que ja es va fer, l’any 1979 a 
Joanetes, on van participaren més de mil persones; en aquell moment es creia que Josep 
Moragues havia nascut a Joanetes i finalment es va descobrir que havia nascut a Joanet, un 
agregat de Sant Hilari que és on cada 11 de setembre es fa un homenatge a Josep 
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Moragues. En aquest sentit, organitzar un acte públic reivindicatiu a la ciutat d’Olot l’11 de 
setembre, probablement el nostre referent és Joan Pere Fontanella que va tenir un paper 
destacat i poc conegut a la Guerra  dels Segadors i no creiem del tot oportú muntar un acte 
commemoratiu expressament en aquesta diada. Tot el contrari trobaran tot el suport 
d’aquest govern si del que es tracta és organitzar algun tipus d’activitat de divulgació, sigui 
en forma de conferència o del tipus que sigui, per donar a conèixer aquest personatge que 
va viure aquesta tragèdia dins la història del país. 
 
El punt número 2 és on nosaltres ens sentim menys còmodes, és a dir, dedicar el nom d’una 
plaça del municipi a nom del General Josep Moragues és un compromís que si aprovem 
aquesta moció i tira endavant no podem garantir que es podrà complir fàcilment. De la 
manera que es donen nom als carrers i places d’aquesta ciutat, és a través de la Comissió 
del Nomenclàtor; se li pot proposar, qualsevol entitat pot proposar, és a dir que li pot arribar 
a aquesta Comissió la proposta des de l’entitat de dedicar una plaça o carrer a Josep 
Moragues, però no ens correspon a nosaltres aquí unilateralment decidir que sí que farem 
això perquè encara hi ha moltíssims olotins i olotines que estan esperant poder donar nom; 
per posar el cas de Joan Teixidor, un dels grans poetes que ha tingut aquesta ciutat que 
encara no té plaça o bé recordar el cas de la Càndida Pérez, que hi ha tota una plataforma 
reivindicativa a favor de la figura d’aquesta cupletista perquè també se li dediqui un espai, 
que encara no han trobat la seva oportunitat. És a dir que convido al grup que ha presentat 
la moció que ho faci arribar a la Comissió però crec que ens equivocaríem ara aquí afirmant 
amb contundència que dedicarem una plaça a Josep Moragues i després no poder-ho 
complir.  
 
I pel que fa a l’últim punt sí que fa una mica de riure, almenys a  nosaltres ens fa una mica 
de riure, això de posar la fotografia de cap per avall. Les lleis ens agradin o no ens agradin 
estan per complir-les, pensem que un gest d’aquest tipus porta a la confrontació. Hem tingut 
un punt sobradament llarg el que s’ha debatut com per pensar que es pot promoure el dret a 
l’autodeterminació amb aquesta expressió final que és la independència i que el nostre grup 
estem disposats a partir del consens a treballar des del municipalisme, però no pas fent 
accions que ens sembla que d’alguna manera desvirtuen el que és aquesta manera 
d’entendre i pensar el país i que porta  a la confrontació. Potser una mica per el resum de tot 
plegat el nostre grup votarà en contra d’aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només afegir que la nostra voluntat com a equip de govern sempre ha 
estat donar cabuda, obrir el Ple, fer que el Ple sigui més participatiu, per això hem portat un 
seguit de canvis al ROM i tot un seguit de propostes i ens sembla que si estem disposats a 
què els ciutadans que ho desitgin puguin participar en el Ple, si una associació vol presentar 
una moció té tot el dret de presentar-la. Nosaltres en principi pensem seguir recolzant 
aquesta idea. De totes maneres us recordo que en la Junta de Portaveus vàrem ser una 
majoria, sí que hi va haver una oposició però vàrem ser una majoria els que vàrem decidir o 
varen dir que acceptaven que es presentés la moció. Al final és l’Alcalde, oïda la Junta de 
Portaveus, qui ho ha d’acabar de decidir i per tant es va prendre aquesta decisió, d’alguna 
manera recolzat per una majoria de portaveus. Pensem continuar-ho fent, la nostra voluntat 
és que tots aquells temes que ciutadans d’Olot vulguin que vagin al Ple també puguin entrar-
hi, d’una manera regular i regulada. 
 
En el proper Ple portarem l’aprovació definitiva de la modificació del ROM que d’alguna 
manera garanteix això i nosaltres, tot i que després decidim la postura de vot que decidim, 
ens sembla que el fet de discutir mai és dolent. Sincerament, jo felicito al Sr. Pere Gómez 
per la seva exposició perquè a mi m’ha agradat i m’ha il·lustrat i hi havia coses que no 
coneixia. Dit això posem la proposta a votació.  
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Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 3 vots a favor (1 CiU, Sr. Ferrés, 2 ERC), 
11 vots en contra (8 CiU, 2 PxC, 1 PP) i 6 abstencions (PSC). 
 

NÚM. 14.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala. 
 
AGRAÏMENT DONACIÓ ROCA VOLCÀNICA.- Jo voldria demanar que constés en acta un 
agraïment, potser ja s’ha fet, jo no en tinc constància, que es donar les gràcies al senyor 
empresari canari per la donació de la roca de l’erupció que es va produir el 22 d’octubre de 
2010 a l’illa canària de Hierro. Vaig llegir a la premsa que ens havia donat aquesta roca al 
geòleg olotí Llorenç Planagumà. M’agradaria que constés en acta l’agraïment a aquest 
senyor que ens ha fet arribar aquesta roca. 
 
Respon el Sr. Berga. Bé l’agraïment que comentava la Sra. Sala, el farem arribar per escrit, 
és una persona que ens va fer arribar una pedra que acabava de sortir de l’erupció i va 
pensar en nosaltres perquè tenim el Museu dels Volcans, i és d’agrair.  
 
FELICITACIÓ CAP POLICIA MUNICIPAL.- També voldria felicitar al cap de la Policia 
municipal d’Olot, el Sr. Ignasi López, que el dia 31 de desembre de 2011 va rebre els 
Ministeris laïcals de mans del Bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo i desitjar-li 
moltes felicitats per aquesta nova tasca. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Jo voldria fer dos petits precs o preguntes, que també afecten als 
ciutadans d’Olot, com pensem que afecten tot el que sigui debat. 
 
ARRANJAMENT TERRA FIRAL.- Sabem que són moments molt dolents, econòmicament 
parlant, precisament per l’espoli que patim que no permet que els ajuntament tinguem els 
diners que ens caldria tenir, però la vida continua i hem de fer tot el possible perquè el 
ciutadà es vegi activat. I precisament per la dinàmica que es vol crear al centre de la ciutat i 
que es vol millorar tot el que es correspon per donar vitalitat. Avui hem parlat, aquí mateix 
que es pot arreglar la font de l’Emília Xargay i en alguna altra sessió informativa també s’ha 
parlat que si les gredes de la part del mercat en el Firal i tot plegat, doncs ens agradaria que 
els tècnics de l’Ajuntament pensessin en una actuació senzilla però que realment fos eficaç 
del terra del Firal, que adecentés perquè realment és una arteria que dóna molta vitalitat al 
centre i és deplorable l’estat en què està el Firal. Nosaltres pregaríem que es fes un esforç i 
es mirés de solucionar. 
 
FONT CARRER SANT PERE MÀRTIR.- El segon prec va en el mateix caire i es refereix a la 
font que hi ha al carrer Sant Pere Màrtir, que toca al Tura, que està trencada, a trossos: o es 
treu, o s’arregla, però fa mal efecte i sap greu tenir aquesta impressió de deixadesa en el 
centre de la ciutat. 
 
Respon el Sr. Zarza. Ho estudiarem, mirarem quin és el seu estat i prendrem la decisió de 
reparar-la bé i que quedi adecentada aquella zona de la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Rubirola. 
 
REDUCCIÓ CONSUM D’ALCOHOL.- Ara farà un parell d’anys des del Consorci d’Acció 
Social es va aprovar un document que s’anomenava Recomanacions per a l’organització 
d’actes i festes. En l’elaboració d’aquest document hi va participar la Policia municipal, els 
Mossos d’Esquadra, tècnics de l’IME i de Joventut i crec que aquest document es va 
presentar també al Consell d’Alcaldes. Aquest document tenia un apartat que es deia 
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“Aspectes a tenir en compte” i un era pel que fa a la venda i consum d’alcohol. Hi havia 
quatre punts però em sembla que n’hi ha dos que s’han d’esmentar, el primer deia: “Hem 
d’intentar que la venda d’alcohol no sigui la font d’ingressos de la festa, si és així, estarem 
promovent, sense adonar-nos-en, el seu consum”  i un altre punt també deia que s’havien 
d’evitar “festes, lemes o promocions que convidin al el consum d’alcohol o altres drogues”. 
M’agradaria recordar que en aquests moments les barres lliures estan prohibides per llei.   
 
En el Pla de Govern que l’equip de govern ha presentat recentment, el Pla de govern és un 
document de l’any 2011-2015, a l’apartat d’objectius, l’àrea de Benestar Social a l’objectiu 
1.10 diu “Reduir el consum d’alcohol i altres substàncies tòxiques entre els joves i la 
població en general”. Recentment, a la festa de cap d’any i una altra que es va fer pels 
voltants d’aquesta data, i en dues sales municipals, la Sala Torín i el Pavelló Firal, es feia 
una festa sota el lema següent: “Per una entrada 5 consumicions”, o “Per una entrada 3 
consumicions”, l’altra festa. La meva pregunta és la següent: si tenim clares les idees i a 
més a més les escrivim en documents, què és el que ens està fallant?  
 
Respon el Sr. Ferrés. En primer lloc agrair el comentari que ens feu, entenem que el feu en 
sentit positiu, l’entenem com un suggeriment que si es dóna cas el podem incorporar en 
posteriors decrets d’autoritzacions que féssim del Pavelló Firal. Pel que fa a les festes que 
s’hi varen fer durant la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’any, bé eren organitzacions privades, 
és a dir l’organització es va fer des d’empreses privades; potser una més que l’altra, però 
eren organitzacions molt professionals, sobretot la de Cap d’any. La de Cap d’any una de les 
coses que l’organitzador valorava especialment de fer-la al Pavelló Firal era el poder 
disposar d’un aparcament molt gran, de manera que podia facilitar l’anada i la vinguda dels 
assistents. Curiosament i per sorpresa de tots, l’aparcament estava buit; el miler de 
persones que hi va anar, hi va anar majoritàriament a peu.  
 
Els controls d’alcoholèmia que hi va haver a Olot aquella nit, donat el context del dia que 
era, van estar molt bé, hi va haver molt poques incidències. No ens ha fet arribar cap queixa 
cap veí dels voltants del Pavelló Firal. I també concretament la Nit de Cap d’any, l’entrada 
estava limitada únicament a majors de 18 anys. 
 
Per tant tot això ens dóna raons per pensar que dintre de tot va ser una festa que va donar 
una alternativa per aquella nit i es va fer tot plegat amb prou seny. Sí que és veritat que es 
feia referència que amb l’entrada hi havia cinc consumicions. Això es va comentar abans 
amb els organitzadors i el que ens van deixar clar és que aquestes cinc consumicions el que 
incloïen era la coca de sucre i la xocolata desfeta per després, pel final de la nit. Això és el 
que ens van dir i nosaltres els hi vàrem donar crèdit. Tot i així com que ja hi ha la 
competència entre els diferents actes que hi havia aquella nit i varen començar a córrer per 
les xarxes socials missatges referents a aquesta i a altres festes en altres àmbits privats per 
punts de la ciutat, el que es va fer des de l’Ajuntament, va ser enviar una nota a tots els 
organitzadors de festes, recordant-los que calia complir la normativa pel que feia a la 
publicitat de begudes alcohòliques en aquests actes. El que els deia, agraïm el comentari i 
ho recollim per posteriors ocasions.  
 
Intervé el Sr. Guix. Bàsicament també és un prec, una pregunta que des d’ERC ja s’ha fet 
però també jo ho tenia preparat.   
 
CIUTAT DELS DETALLS.- L’equip de govern des que ha començat el mandat municipal, 
està molt a l’entorn i fa molta campanya i divulgació de la Ciutat dels detalls, fins i tot els 
escombriaires, la gent que es dediquen a netejar Olot i la ciutat, els que recullen les 
escombraries també amb el nou equip els hi ha posat la nova empresa, porten el logotip de 
la Ciutat dels detalls i el nom de la nova empresa, sembla un equip de futbol, ple 
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d’anagrames. En tot cas és un sistema que vostès han triat i està bé que quan hi ha una 
queixa o una suggerència per part de qualsevol veí, veïna o entitat de la ciutat hi hagi una 
corresponent resposta si s’ha pogut arreglar el problema. El que no trobem bé és que es 
munti un sidral a l’entorn que ja s’han recollit mil peticions i que per tant el Sr. Alcalde porti 
un ram de flors a una veïna de la ciutat perquè és el número 1000, ens recorda als millors 
temps del no-do, el turista un milió a l’aeroport de Girona o al de Barcelona o Madrid i que se 
li  portava el ram de flors. No cal, no? Sempre aquest Ajuntament hagi estat de CiU o de 
PSC ha seguit la tradició de contestar als ciutadans i per tant no veiem que sigui coherent 
aquesta accentuació. 
 
I per altra banda sí que hi ha un detall, com deien des d’ERC, que està aquí a tocar i que el 
tenim molt degradat, que és el Firal d’Olot. I pensem que malgrat no es pugui fer una 
actuació important com està prevista, sí que es podrien arreglar els forats que hi ha al Firal. 
És una primera petició que li fem, com a grup. 
 
Respon el Sr. Zarza.  En aquest tema, nosaltres mirarem d’anar reparant, reparacions 
suaus. Des del projecte de Ciutat dels detalls, tot el que és el paviment del Firal poca cosa 
podem fer més. Com saben molt bé es va convocar un concurs d’idees per al Firalet que ja 
està acabat però per al Firal encara no es va poder tirar mai endavant. Em sorprèn Sr. Guix 
que em demani això; es podia escollir fer el Torín o fer el Firal, es va escollir fer el Torín. Si 
no avui tindríem el Firal reparat i en condicions amb el projecte que es va aprovar, i ara 
tenim el Torín, per tant jo penso que no cal més comentari sobre el Firal. Es un projecte 
econòmicament molt important i per tant és un projecte que no crec que en aquest mandat 
pugui tirar endavant. Però sí que evidentment tot el que són reparacions, i dins la ciutat dels 
detalls, mirarem de tenir-les al dia.  
 
Respon el Sr. Alcalde. El tema de la ciutat dels detalls és un tema que portàvem al programa 
electoral que va ser àmpliament recolzat pels olotins. És un tema amb el que hem intentat 
reconduir, ordenar, una activitat que des  de sempre els ajuntaments han portat i hem 
intentat fer-ne difusió, i fer-ne burla no em sembla el més constructiu del món. Si fem això 
d’anar a portar un ram de flors no és per sortir a la foto, és per d’alguna manera convidar els 
olotins a què continuïn participant en aquest programa, per fer-ne més difusió i per continuar 
estimulant-los amb un programa que penso que ha tingut gran acceptació i que en menys de 
tres mesos hi ha hagut més de mil peticions, i amb el que estem resolent moltes coses. Que 
a vostès no els hi agrada? Doncs em sembla bé. Però nosaltres n’estem contents i n’estem 
satisfets i la resposta dels ciutadans que ens arriba també. Fins aquí el tema del ram de 
flors.  
 
LLIBRET ACTIVITATS CULTURALS.- Pensem que és una bona iniciativa que l’Institut de 
Cultura ha tirat endavant, que és el llibret on explica a bastament les activitats que es fan a 
l’entorn cultural de la ciutat, del gener fins al juny. Volíem saber bàsicament quin és el cost 
que ha tingut això, és un bon document però amb els moments que estem passant, les 
coses penso que s’han de fer més senzilles i escuetes. Sí que va bé que tinguem informació 
i que la informació arribi. I l’altra cosa que li volia comentar també és que al nostre Institut 
hem rebut tres llibrets d’aquests, que en tot cas en d’altres edicions ho tinguin en compte de 
repartir aquest tipus de documents. 
 
A les 20:35 h. s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Núria Zambrano. 
 
Respon el Sr. Berga. El preu del llibret és de 7.000 euros més IVA. Aquest primer llibret s’ha 
pogut fer gràcies a una ajuda de la Diputació de Girona i també a una entitat bancària, però 
ens ha de servir després per poder aconseguir que s’autofinanciï, és a dir, és una agenda 
que ens hauria de permetre amb el tiratge que es fa de 7.000 exemplars, que a més a més 
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es reparteixen fora de la comarca molts d’ells, que s’autofinancés a través de cinc, sis 
anuncis, per tant no ha de representar cap cost afegit per la ciutat. Però sí que en aquesta 
primera edició per poder anar a trobar aquests anunciants feia falta fer-ne alguna i per això 
hem pogut demanar aquest ajut extraordinari a la Diputació. Diu que podria ser més auster, 
aquest llibret s’ha pagat amb la partida de Cultura, no ha sortit d’urgències socials, ni de 
pavimentació de via pública, ni de cap altra àrea. Aquí vàrem aprovar un pressupost que hi 
ha l’Àrea de Cultura, que es va veure notablement reduïda. És important per l’Àrea de 
Cultura fer una bona difusió perquè la programació que es fa arribi a tots els ciutadans i és 
important que si algú no va a teatre no hi va perquè no vol, no perquè no li hagi arribat la 
informació, i sí que ens semblava una eina encertada per poder-ho fer. I pensem que hem 
assolit aquest objectiu, és a dir, ens han arribat a moltes felicitacions, l’agenda prestigia 
d’alguna manera també la ciutat, quan la veus feta d’una manera agradable i amb una bona 
edició també prestigia d’alguna manera, i el ciutadà de Vic, de Figueres o de Banyoles o 
molta gent que ha tingut aquesta guia, el fet de poder venir aquí. 
 
El cas de l’IES La Garrotxa, tres vegades l’ha rebut? Vàrem fer un enviament amb una carta, 
nosaltres sempre que es fa qualsevol tipus d’informació, sigui de teatre o de música s’envia 
amb una carta als professors dels instituts d’ensenyament secundari, perquè sàpiguen i 
perquè és important que ells ens ajudin a difondre la informació cultural entre els seus 
alumnes; el que sí que hi va haver en aquesta primera edició és una acció concreta i que no 
es tornarà a repetir que es va demanar a l’Institut de Cultura que fessin les guies i les 
repartissin al Consell Comarcal, i als ajuntaments, les van repartir a tots els comerços del 
centre, les van portar als instituts, i això pot ser que li hagués arribat. No sé si a d’altres 
professors que no són del Garrotxa els hi va arribar tantes vegades; potser si hi ha hagut 
alguna cosa així. Però en tot cas, més tenint en compte que a l’IES Garrotxa hi deu haver 
700 o 800 alumnes, suposo que no ha tingut dificultats en col·locar la guia de més que li ha 
arribat, perquè alguna persona hi deu haver interessada. En tot cas ho corregirem, que no 
ens tornin a repetir més enviaments del compte, però en tot cas hauria de ser el normal que 
la rebés una vegada.  
 
Sí que per acabar aquest tema que avui mateix em comentaven des del servei de venda 
d’entrades, que ha funcionat mol i molt bé, s’ha notat amb un increment molt important de 
venda d’entrades. En aquest moment, espectacle que estan programats per d’aquí a dos o 
tres mesos ja han acabat les entrades. Ens ha permès per exemple, l’Operetta, el fet de 
sortir d’aquesta manera que poguéssim doblar; es van vendre totes i s’han tornat a vendre 
totes en una segona sessió, i per tant serà una eina útil per a les entitats i per a la 
programació que estem fent  des de l’Ajuntament. Esperem que s’acabi consolidant i sigui 
estimada per tothom.  
 
TREBALL PER LA CIUTAT.- Finalment un prec. Pràcticament són dos quarts i mig de nou, 
hem fet el ple ordinari del mes de gener i dir que pràcticament hem parlat de la ciutat cinc 
minuts, quan hem parlat dels gossos, i poca cosa més. Per tant demanaríem que la ciutat té 
molts problemes, tots tenim problemes; les empreses, els ciutadans, les entitats, i a l’hora de 
discutir en aquesta plataforma que és l’Ajuntament penso que hauríem de dedicar més 
esforços a treballar més per la ciutat. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En quant a la durada dels plens, miri, qui va decidir què anava al Ple i 
què era responsabilitat de l’Alcalde van ser vostès. Nosaltres en el Ple de constitució vàrem 
copiar exactament les mateixes competències que tenia el Ple i que tenia l’Alcalde de 
l’anterior equip de govern; no vàrem canviar ni una coma. És a dir, el que va al Ple és una 
cosa que varen decidir vostès quan governaven i per tant van al Ple aquelles coses que ens 
sembla que siguin interessants.  
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És clar, tenim diferència d’opinions, si parlar del país no és una cosa que els convenç, a 
nosaltres ens sembla que parlar el país també és interessant que estigui a dins del Ple, i ja 
els he dit abans que intentarem continuar-ho fent.  
 
Em sap greu aquesta actitud una mica burlesca de dir “a veure si treballen”, no sé. Avui per 
exemple els hem informat que el tema de la variant s’ha desencallat, quants anys portava 
encallat? I qui tenia la responsabilitat durant aquests anys? Jo crec que l’Ajuntament d’Olot, 
durant dotze anys governat pel partit socialista, i el tema aquest de la variant estava encallat, 
nosaltres portem uns mesos amb CiU al Govern de la Generalitat i a l’Ajuntament d’Olot i 
hem desencallat un tema que portava, com a mínim els set anys de tripartit del Govern de la 
Generalitat de Catalunya encallat, precisament per aquest punt. I a més, en aquesta mateixa 
sala de plens, el Conseller en aquell moment Sr. Nadal, va venir aquí i ens va explicar, ens 
va enredar repetidament dient que començaria el tema de la Variant d’Olot. Nosaltres no 
hem fet això. El que diem ho intentem complir-hi. Treballar, treballem molt; podem tenir més 
èxit o  menys èxit, jo crec que això ho decidiran els ciutadans, que segur que ho poden 
seguir, però no em sembla bé, que rient-se ens digui que no treballem i a veure si treballem 
més per la ciutat. Sincerament no em sembla gens bé. 
 
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 i mig 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, 
 


