
 

                      

 

 1 
  

ACTA  NÚM. 2 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2012  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 23 de febrer 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 Zambrano i Costejà, N úria 
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Mique l Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar 
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Co rominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Bach Plaza, Genove va Ruiz Teixidor, Albert Rubirola 
Sirvent, Adriana Serra Piñana, Moisès Font Casademo nt, Ignasi Mulleras Vinzia, Pere 
Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas, Júli a Sala Esteban.  
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del regidor Sr. Jaume Mir Bagó .  
 
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 . 
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del regidor Sr. Jaume Mir. 

 
NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR  

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

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
En primer lloc 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 de Catalunya el proppassat 12 de febrer a Vilanova i la Geltrú, 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 obtingut quatre medalles als Campionats d’Europa 
d’esquí de muntanya als Alps francesos, celebrats del 6 al 10 de febrer 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  26 de gener:  
 
de particulars : 35 
d’entitats : 45  
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  

 
-  el dia 30 de gener es va desplaçar a la ciutat de Manresa per mantenir una entrevista amb 
el seu alcalde,  el Sr. VALENTÍ JUNYENT.  
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- el dia 2 de febrer per una banda va rebre la visita a Olot del Sr. JOSEP M. TOST, Director 
de l’Agència de Residus de Catalunya i del Sr. JOSEP SIMÓ, Director de l’Àrea Municipal de 
la mateixa Agència i per l’altra, es va desplaçar a Barcelona per mantenir un dinar de treball 
amb el Sr. JOSEP M.RECASENS, Director general de Comerç.   
 
- el dia 9 de febrer va rebre la visita de l’Hble. Sr. FRANCESC X. MENA, Conseller 
d’Empresa i Ocupació, que va mantenir una reunió de treball amb un grup d’empresaris de 
la ciutat i va visitar l’empresa Atrezzo, que va patir un incendi a principis del mes de gener.    
 
- el dia 15 de febrer  es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JOSEP M. 
PADROSA, director de Catsalut, amb el Sr. JOAQUIM RUIZ, cap de la Inspecció Tècnica de 
Vehicles.   
 
- i el dia 17 de febrer al mati, va mantenir una trobada a la Generalitat amb el M. Hble. 
President Sr. ARTUR MAS.   
 
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 mateix dia 26 de gener va fer entrega a FRANCISCO RIOL FERNANDEZ, d’una placa 
de reconeixement pels 38 anys treballats al servei de la ciutat des de la Policia Municipal 
amb motiu de la seva jubilació. I proposa que consti en acta l’agraïment dels membres de la 
Corporació als serveis prestats a la ciutat durant aquest dilatat període de temps. I 
seguidament, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió sobre la possible 
pròrroga de la Llei de Barris que va tenir lloc a la seu de l’ACM.  
 
- el dia 27 de gener va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot que va 
tenir lloc a la seva seu i al sopar de la cavalcada de Reis que va tenir lloc en un restaurant 
de la ciutat.   
 
- el dia 29 de gener va assistir al lliurament de trofeus als guanyadors dels Campionats de 
Catalunya infantils de natació d’hivern, celebrats durant tot el cap de setmana a les 
dependències del Club Natació Olot de la nostra ciutat.  
 
- el dia 31 de gener va efectuar una visita a l’estat de les obres del nou Hospital, 
acompanyat de dos càrrecs del Servei Català de la Salut i a continuació va assistir a la 3ª 
trobada d’alcaldes de capitals de les comarques gironines que va tenir lloc a la nostra ciutat.  
 
- el dia 1 de febrer va convocar els tres equips d’arquitectes que han resultat seleccionats 
per a l’elaboració de la idea arquitectònica de la futura Plaça Mercat d’Olot. 
 
- el dia 2 de febrer va assistir al sopar del Rotary en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 3 de febrer va assistir a la celebració del primer aniversari de l’edifici de la Plaça 
Balmes i seguidament a l’acte de presentació dels premis Jordi Pujiula, instaurats pel 
PEHOC que va tenir lloc a can Trincheria.  
 
- el dia 4 de febrer, va assistir a la presentació del Carnaval d’Olot que va tenir lloc al Casal 
Marià i seguidament al sopar que celebraven a la Vall de Bianya, en el marc de la celebració 
de la Fira del Farro. 
 
- el dia 5 de febrer va assistir a la Trobada del Club Motor Antic Garrotxa que va tenir lloc a 
la Plaça Clarà i tot seguit va ser present  a l’obertura de la Fira del Farro de la Vall de 
Bianya.  
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- el dia 6 de febrer va assistir a les reunions del Patronat i de la Junta de la Caritat.  
 
- el dia 9 de febrer va assistir a la reunió del Consell d’alcaldes que va tenir lloc a la mateixa 
seu del Consell Comarcal.  
 
- el dia 12 de febrer al matí, va assistir a la inauguració de la VII Fira del Fajol de Batet de la 
Serra i a la tarda es va desplaçar al pavelló d’esports de Vilanova i la Geltrú per presenciar 
l’actuació de les patinadores del Club de Patinatge Artístic d’Olot en la seva participació en 
els Campionats de patinatge de Catalunya.  Comenta que van quedar campiones i demana 
que consti en acta la més sincera felicitació dels membres de la Junta de govern pel resultat 
obtingut.   

 
- el dia 13 de febrer va saludar els assistents a la 1ª trobada sectorial de l’Àrea de Progrés 
Econòmic, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia 15 de febrer va assistir a la reunió del Consell Rector del Consorci de Salut i Social.  
 
- el mateix dia 16 de febrer va assistir a la Junta del Sigma que va tenir lloc a la mateixa seu.  
 
- el dia 17 de febrer al mati, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una trobada dels 
presidents dels clústers catalans amb el president de la Generalitat i el Conseller d’Empresa 
i Ocupació.  
I a la tarda va assistir a la reunió de la Junta General d’Accionistes de Ràdio Olot.   
 
- el dia 19 de febrer va assistir al lliurament de premis del concurs de sardanes revesses, 
organitzat per l’Associació Flor de Fajol, que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- i finalment el dia 20 de febrer va assistir a una reunió de la Comissió d’Urbanisme i 
Habitatge de l’Associació Catalana de Municipis que va tenir lloc a la seva  mateixa seu.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Comentaré algunes de les visites que he fet durant aquest mes que 
penso que són interessants.  
 

- Varem estar amb el Sr. Josep M. Tost, director de l’Agència de Residus i amb el Sr. 
Josep Simó, director de l’Àrea municipal d’aquesta mateixa agència, parlant de 
temes relacionats amb la seva àrea, amb la futura planta de triatge i amb qüestions 
de la depuradora d’Olot. 

 
- Vaig estar amb el Sr. Josep M. Recasens, director general de Comerç, per parlar de 

temes relacionats amb el comerç i amb la Plaça Mercat. 
 

- Vàrem tenir la visita del Sr. Francesc Xavier Mena, Conseller d’Empresa i Ocupació, 
que va mantenir un dinar de treball amb empresaris i vàrem anar a visitar una 
empresa de la ciutat.  

 
- El dia 15 de febrer vaig estar a Barcelona amb el Sr. Josep M. Padrosa per anar 

avançant en els temes del nou Hospital, i el 17 de febrer al matí, aprofitant que 
estava en una reunió de presidents de clústers de Catalunya, vaig tenir una reunió 
amb el President Mas per parlar de diferents temes de la nostra ciutat. 

 
I quant a reunions i activitats a les que val la pena comentar, potser parlar de la celebració 
del primer aniversari de l’edifici de la plaça Balmes, amb diferents regidors que ens varen 
voler acompanyar. És un tema interessant, que funciona molt bé i que val la pena que hi 
siguem presents institucionalment. 
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I també un altre acte al que jo dono una gran importància, que és la presentació dels Premis 
Jordi Pujiula, penso que és una molt bona iniciativa; la ciutat mereix honorar en Jordi Pujiula 
i està en deute amb ell. 
 
Fer constar una vegada més la felicitació al Club Patinatge Artístic Olot, que s’ha proclamat 
campió de Catalunya, que anirà d’aquí pocs dies a Madrid, al Campionat d’Espanya, que 
segueix aquest camí d’èxits al qual ens té acostumats. 
 
I també felicitar a l’Aleix Domènech, que ha obtingut diverses medalles als Campionats 
d’Europa d’esquí de muntanya als Alps francesos, que si els sembla també li faríem arribar 
la felicitació de la Corporació. 
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

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

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

 
5.A) DONAR COMPTE DELS DIES D’OBERTURA PERMESA D’ES TABLIMENTS 

COMERCIALS EN DIES FESTIUS PER A L’ANY 2012  
 

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 de Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2012, pel qual 
s’autoritza l’obertura dels establiments comercials que es trobin situats en l’àrea d’influència 
del mercat els dies 9 d’abril, 1 de maig i 10 de setembre de 2012 amb motiu de la celebració 
de mercats de marxants; i el diumenge 21 d’octubre amb motiu de l’organització de la Fira 
de Sant Lluc al centre de la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Com saben la Generalitat permet l’obertura de vuit diumenges o 
festius a l’any. D’aquests vuit dies que proposa la Generalitat en mantenim set, que serien el 
8 de gener i l’1 de juliol –com a primers dies de les rebaixes d’hivern i d’estiu– els dies 6, 8, 
16, 23 i 30 de desembre –que serien els dies de campanya de Nadal– i l’acord que varem 
aprovar va ser substituir obrir el 12 d’octubre i en canvi obrir el dia 21 d’octubre que és el 
cap de setmana que se celebrarà la Fira de Sant Lluc, i aquest any els comerços podrien 
obrir. També es va aprovar demanar autorització per obrir tres dies d’obertura no permesa, 
que són el 9 d’abril, l’1 de maig i el 10 de setembre; i demanem a la Generalitat que es pugui 
obrir per la celebració del mercat de marxants i que per tant els comerços de la zona del 
mercat poguessin obrir aquests dies.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
5.B) DONAR COMPTE DEL CONVENI SIGNAT AMB L’ASSOCIAC IÓ DE COMERCIANTS 

D’OLOT (ACO)  
 
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 de Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2012, de l’aprovació 
del conveni,del conveni signat entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació de Comerciants d’Olot 
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(ACO), pel qual l’Ajuntament d’Olot fa una aportació econòmica de 36.000 euros amb la 
finalitzat de col·laborar a subvencionar es activitats dutes a terme per l’Associació de 
Comerciants d’Olot durant l’any 2012. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Aquest és un conveni que ens ha semblat important explicar-lo al Ple. 
Com saben l’Ajuntament té convenis amb moltes entitats, la importància d’aquest és perquè 
per primera vegada, l’Ajuntament de la ciutat encomana la dinamització comercial a 
l’associació de comerciants d’Olot. Fins ara teníem un servei a l’IMPC de dinamització 
comercial, també el tenia l’Associació de Comerciants d’Olot, i amb aquest conveni el que 
fem és encomanar la gestió a l’associació, a partir d’aquest any. D’aquesta manera el que 
volíem era evitar duplicitats: ens trobàvem que algunes informacions que fèiem des de 
l’IMPC també la feien des de l’Associació de Comerciants.  
 
També ens sembla que és una manera de donar confiança a la societat civil i ho hem dit 
diverses vegades: per nosaltres l’Ajuntament no ho ha de fer tot, i si hi ha societat civil que 
ho pot fer, nosaltres hi confiem i ens sembla que és un bon model.  
 
I com a tercer element, també ens sembla que és el moment d’ajudar i enfortir les 
associacions econòmiques i empresarials; ens sembla que en aquests moments de 
dificultats convé que els comerciants estiguin associats, que les empreses estiguin 
associades i afrontar de forma conjunta els reptes. 
 
Nosaltres varem demanar als comerciants dues condicions per a aquest conveni: la primera, 
que informessin a tots els comerços de la ciutat –independentment que fossin associats o 
no– de la normativa comercial, dels horaris i de les subvencions i també que tramitessin les 
subvencions de tots els comerços; per tant que assumeixin tota la feina que feia fins ara 
l’IMPC. I la segona condició és que enforteixin l’estructura i professionalitzin una mica més la 
gestió o l’associació. L’Associació de Comerciants va estar d’acord amb les dues condicions. 
I per aquesta raó informem d’aquest conveni que ens sembla que serà positiu per al comerç, 
per a nosaltres com a Ajuntament i també per a la ciutat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
6.- ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PER L’EFICIÈNCIA EN ERGÈTICA 

 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un 
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que 
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L’Ajuntament d’Olot té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per 
reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes 
d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de 
fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de 
la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins 
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l’any 2020, incrementar en un 20% l’eficiència energètica i aconseguir que un 20% del 
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
 
Per tot això, el president de la Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Olot fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta 
el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per a 2020 
mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energia renovables.  
 
Segon.- L’Ajuntament d’Olot es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible 
en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document 
respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de 
la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a 
seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es 
comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les 
Comarques Gironines. 
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Olot es compromet també a elaborar un informe bianual per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de 
les fites obtingudes en l’acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que 
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a 
Europa. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per a que signi el formulari d’adhesió al Pacte. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió 
Europea (en els termes del model establert), a l’Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) i a 
la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de 
la província que s’hi adhereixin.  
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, portem a aprovació l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per a l’eficiència 
energètica; pacte que neix en el sí de la Comissió Europea, en un àmbit de participació, 
perquè d’alguna manera s’assumeixin una sèrie de compromisos en matèria d’estalvi i 
d’eficiència energètica. Això no vol pas dir que els ajuntaments –en aquest cas el nostre– no 
hagi ja establert una sèrie de mecanismes, però sí que és d’alguna manera un compromís 
ferm i explícit. En aquest sentit, entre d’altres, hi ha el compromís d’elaborar un informe 
bianual o la reducció del consum energètic. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per subratllar que pensem que és una iniciativa molt lloable, 
qualsevol iniciativa d’aquest tipus que intenti revertir el canvi climàtic, com presenten en els 
principis de l’adhesió, em sembla molt profitosa i nosaltres fins i tot hi apostaríem encara que 
comportés algun cost per al municipi. Comprometre’ns realment d’una manera efectiva que 
de cara al 2020 i entre els principis que hi ha dins la Carta, hi hagi una reducció efectiva del 
20% del consum d’energia elèctrica, i una aposta per millorar en un 20% les energies 
renovables; en aquest sentit, tot el que sigui millora en aquest aspecte nosaltres hi estarem 
a favor i hi donarem suport.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, estem totalment d’acord amb la proposta, i que els principis 
proposats i orientats per la unió Europea, també ho veiem correctament, també és una 
declaració d’intencions, no deixa de ser-ho perquè de vegades portar a terme aquestes 
polítiques no és tan fàcil, però hi votarem a favor perquè hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també hi votarem a favor.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  

 
7.-  APROVAR DEFINITIVAMENT EL REGLAMENT ORGÀNIC MU NICIPAL (ROM) 

 
En el ple de 22 de desembre de 2011 el ple municipal va acordar aprovar inicialment la 
modificació del Reglament Orgànic Municipal. 
 
La modificació s’ha exposat al públic per un termini de 30 dies al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un mitjà escrit de difusió diària.
  
En el tràmit d’informació pública, ApG ha presentat al·legacions al text modificat i també  
revisat d’ofici el text de nou es proposa introduir d’ofici la publicitat de les actes de ple i de 
Junta de Govern a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de la secretària de data 6 de febrer de 2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4, 20.3, 70bis i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local; l’article 24.b) del Reial decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 4 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; l’article 8.1.a) i la disposició 
final tercera 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.  

  
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per ApG en el tràmit d’informació 
pública tal com s’indica en l’informe adjunt que serveix de motivació a aquest acord i 
introduir d’ofici les modificacions que també s’hi detallen. 
 
Segon.- Modificar el redactat dels següents articles tal com s’indica a continuació. 

 
Article 9.3 
 

 La convocatòria i l’ordre del dia es trametran amb un mínim de dos dies hàbils 
d’antelació. Aquesta antelació  no serà necessària  en els  casos de reconeguda 
urgència, en el que el primer punt a tractar serà l’apreciació de la pròpia urgència de la 
convocatòria de la sessió. 

 

 La convocatòria de l’ordre del dia es podrà publicar en la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Article 13.3.   
“Les mocions hauran d’ésser presentades per escrit i constaran necessàriament 
d’exposició de motius, proposta de resolució i indicació del regidor que la defensarà. Les 
mocions hauran de ser presentades a l’Alcalde, abans de la celebració de la Junta de 
Portaveus. Únicament per motius d’urgència degudament justificada es podran presentar 
amb posterioritat.  L’alcalde sotmetrà la moció a la consideració de  la Junta de Portaveus 
prèvia a la celebració del Ple, i un cop escoltada aquesta l’Alcalde decidirà la inclusió o no 
de les mocions presentades a la següent sessió ordinària del Ple”. 
 
Article 25.4   
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Les actes dels plens municipals seran públiques a tots els efectes i les còpies 
s’exposaran al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web. 
 
Article 31   
L’Alcalde podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població 
mitjançant els bans, dels quals es donarà publicitat en els mitjans de comunicació local 
que es col·locaran en els espais habilitats per a la informació pública de la ciutat al tauler 
d’anuncis de la corporació i a la pàgina web, així com als membres de la Corporació. 
 
Art. 40.4 
La convocatòria i l’ordre del dia de la Junta de Govern Local seran tramesos als seus 
membres amb una antelació de dos dies hàbils. No serà necessària la tramesa de 
convocatòria i ordre del dia per escrit en els casos d’urgència, en els quals serà suficient 
la convocatòria oral o per qualsevol altre mitjà. 
 

 La convocatòria de l’ordre del dia es podrà publicar en la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Article 44   
De cada sessió resolutiva el Secretari/a aixecarà acta amb els requeriments i contingut 
establert per a les actes del Ple. Un extracte d’acords serà tramès tant als membres de la 
Junta de Govern Local com a la resta de regidors municipals.  
 
Es podrà publicar un extracte dels acords de la Junta de Govern a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
Article 102 
a. “Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals 
mitjançant el tauler d’anuncis; la difusió en mitjans de comunicació; l’edició d’un Butlletí 
periòdic, si escau; les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i a través de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà”. 
 
e. “Assistir a les reunions del Ple municipal i, quan l’alcalde expressament i havent-ho 
sotmès prèviament a la consideració de la Junta de Portaveus, ho acordi, participar en els 
seus debats”. 
 
La resta d’apartats no es modifiquen. 
 
Article 104  
a)  El tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web en el qual s’exposaran les 
actes de les decisions preses pels òrgans de govern col·legiats de la Corporació i  les 
decisions  dels  altres òrgans  de govern  als  quals pugui assistir o participar el públic. 

 
Article 110 bis 1.- 
a) Quan un ciutadà/na desitgi intervenir davant el Ple, referent a algun punt de l’ordre del 
dia, en què tingui un interès legítim, haurà de sol·licitar-ho a l’alcalde amb una anticipació 
mínima  de vint-i-quatre hores abans de la data de celebració de la sessió corresponent. 
b) L’alcalde/essa, si ho considera convenient, ho sotmetrà a la Junta de Portaveus, i 
acordarà o denegarà l’autorització de la intervenció. 
 
Ell redactat de l’apartat c es manté tal com es va aprovar inicialment. 
 
Article 124 i 132 
Es proposa modificar en nou de taules sectorials pel de Consells Ciutadans, quedant 
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el redactat tal com es va aprovar inicialment. 
 

Tercer.- Aprovar definitivament la modificació del Reglament Orgànic Municipal i publicar 
íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i un extracte del mateix al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya. 
    
Intervé el Sr. Alcalde. Els avanço que passaré després de la intervenció de tots els grups, la 
paraula a ApG, amb qui hem mantingut un seguit de converses sobre aquest tema, i els hi 
passarem la paraula perquè també puguin expressar la seva posició. La proposta per part 
nostra  la presenta el Sr. Berga. 
 
Intervé el Sr. Berga. El que portem avui a aprovació és l’aprovació definitiva del Reglament 
Orgànic Municipal, la modificació d’aquest Reglament que ja existia. Potser no m’aturaré punt 
per punt. Hi va haver una aprovació inicial el mes de desembre, hi va haver un seguit 
d’al·legacions que va presentar el grup d’Alternativa per la Garrotxa, algunes d’elles qüestions 
molt precises de vocabulari, d’una paraula entre cometes; per tant em limitaré a explicar el 
més destacable, aquelles coses més importants d’aquest Reglament que es va modificar amb 
la voluntat d’augmentar la participació i sobretot d’incloure-hi formules donant la possibilitat a 
persones físiques, no només a persones jurídiques i entitats –com era fins ara– de participar 
en els plens municipals.  
 
Passant una mica a les al·legacions presentades pel grup d’ApG, n’hi havia una primera que 
preocupava, que no quedava clarament recollida temporalment quan s’havien de presentar 
les mocions. És a dir, s’havia tret el que hi havia en el redactat anterior, que deia que les 
mocions s’havien de presentar quatre dies abans, i finalment el redactat no recull un termini 
clar, però sí que diu el text definitiu: “les mocions hauran de ser presentades a l’Alcalde abans 
de la celebració de la Junta de Portaveus, i únicament per motius d’urgència degudament 
justificades es podran presentar amb posterioritat”, per tant el que acaba marcant el termini 
de presentació de mocions és la celebració de la Junta de Portaveus. 
 
Hi ha una altra al·legació, molt llarga d’explicar, que es refereix únicament al terme “si 
s’escau”, que a nosaltres ens sembla que ja quedava perfectament explicat i es desestima. A 
l’article 104 hi ha un terme relatiu “a l’edició i distribució d’un full informatiu municipal de forma 
periòdica i gratuïta”. ApG demanava que traguéssim la paraula “si s’escau” perquè 
interpretava que això podia voler dir que aquest butlletí municipal es podria donar a mans 
privades i no fer-lo l’Ajuntament, ens sembla una interpretació molt rebuscada i ho 
desestimem i per tant el text queda exactament igual.  
 
Hi havia una altra al·legació que ja la va apuntar el regidor d’ERC, que era la participació de 
les persones físiques, de poder intervenir en temes que els afecten i que estan a l’ordre del 
dia del Ple. El que és habitual és que l’ordre del dia no la tinguem fins 48 hores abans de la 
celebració del Ple, i per tant difícilment un ciutadà podria demanar amb set dies d’antelació 
participar en un tema del qual encara no té coneixement que se’n parlarà. Per tant eliminem 
aquesta anticipació mínima de 7 dies, i el redactat final queda: “que un ciutadà desitgi 
intervenir davant el Ple referent a algun punt de l’ordre del dia en què tingui un interès legítim, 
haurà de sol·licitar-ho a l’Alcalde amb una anticipació mínima de vint-i-quatre hores abans de 
la data de celebració de la sessió corresponent”. És a dir que amb vint-i-quatre hores serà 
suficient com per poder intervenir. 
 
En canvi, pel que feia als precs i preguntes que un ciutadà pot formular al Consistori però que 
queden recollides a l’ordre del dia del Ple, aquí sí que es manté aquesta antelació mínima de 
set dies, perquè s’entén que no són punts que vinguin estrictament explicats a l’ordre del dia, 
per tant no estan inclosos i l’anticipació de set dies permet que aquesta pregunta pugui ser 



 

                      

 

 10 
  

portada a la Junta de Portaveus i els grups municipals en tinguin coneixement, per tant en 
aquest cas es desestima passar-ho a vint-i-quatre hores i es manté que siguin set dies.  
 
El tema de l’audiència pública, que ApG proposava dues propostes d’audiència pública, una 
d’ofici convocada per l’Alcalde i la d’instància per part de qualsevol entitat amb uns requisits 
força estrictes. Nosaltres considerem desestimar aquesta al·legació, perquè ens sembla que 
ja tenen forma suficient les entitats i associacions com per demanar aquesta audiència en els 
terminis que ja quedaven fixats en la redacció inicial. 
 
Per últim, només queden dues coses: ApG proposava la creació dels Consells municipals de 
participació ciutadana, afegits a les taules sectorials i taules de barris; acabem agrupant totes 
aquestes fórmules i el que acabem resolent és un nom que sí que ens sembla més apropiat 
que “taules sectorials” perquè s’entén més bé  que recull les formes de participació, que seria 
el de “consells ciutadans” enlloc de taules sectorials.  
 
I pel que fa a l’últim punt, que ApG proposava la creació de la figura del Síndic de la Vila, sí 
que aquest equip de govern creu que la creació de la figura d’aquest síndic no és necessària 
en el sentit que ja hi ha formes suficients en aquest Ajuntament com perquè qualsevol  
ciutadà o entitat s’adreci a demanar el que necessiti. Crear aquesta figura, que voldria dir 
crear una persona específicament dedicada a això, suposaria duplicar unes tasques 
administratives que d’alguna manera ja s’estan donant a través de l’Ajuntament. I per tant 
aquesta també es desestima.  
 
Intervé la Sra. Sala. Jo només volia comentar que estic totalment d’acord amb tot el que ha 
dit el Sr. Berga, i també estic d’acord amb el tema del Síndic de la vila, de posar aquesta 
persona; jo votaré a favor de tot el que ha exposat. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres simplement subratllar que ja vàrem votar a favor en 
l’aprovació inicial. Pensem que és un Reglament que incideix en la línia que ERC sempre 
hem defensat, que és prioritzar la participació ciutadana i fer que els ciutadans tornin a 
interessar-se per la política, que confiï en la política i els seus representants polítics. La 
participació ciutadana, no treu ni protagonisme ni relleu als regidors que hem estat escollits 
en unes eleccions.  
 
Ens sembla molt interessant aportar idees, des de la ciutadania, a nivell individual o d’entitats 
o col·lectius, i per tant hi estem completament a favor, en els últims plens s’han presentat tota 
una sèrie de mocions, des d’entitats o col·lectius diversos. Subratllem l’interès que ha aportat 
al debat municipal la presència d’aquestes mocions que nosaltres sempre hem mirat 
d’afavorir-ne la presència: la darrera, per exemple, d’homenatge al General Moragues; o la 
d’avui mateix, sobre la reforma laboral. Pensem que no és gratuït que els regidors d’aquest 
Consistori ens posicionem en relació a qüestions que interessen al conjunt de la ciutadania 
fins al punt que tenen interès de presentar una moció i portar-nos-la al Ple. Per tant pensem 
que és un tema que enriqueix el debat democràtic.  
 
Segurament nosaltres sí que veuríem amb bons ulls la incorporació d’un Síndic de la vila, en 
tot cas és un tema que se’n pot seguir parlant. Però en línies generals pensem que aquestes 
modificacions del ROM van en la línia de millorar la relació entre els representants polítics i 
els ciutadans i per tant nosaltres hi votarem completament a favor, com ja varem fer amb 
l’aprovació inicial.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, nosaltres també per coherència hi estem totalment en contra. A més a 
més el Sr. Pere Gómez ha explicat que aquí s’han presentat mocions, que s’han fet uns 
debats; però és clar, tot això amb el ROM antic, encara no l’hem modificat. Calia modificar-lo? 
O només és una finalitat propagandística d’algú? Això ens ho hauríem de plantejar, si val la 
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pena o si només és per finalitats que no haurien de ser d’aquest Ple, no per millorar el 
funcionament de les persones físiques que puguin presentar; també podien fer-ho a través 
d’algú, o fins i tot demanant hora a l’Alcalde; crec jo que l’Alcalde de la ciutat d’Olot està a 
disposició de les persones. En tot cas nosaltres, ja ho hem dit repetidament, per activa i per 
passiva, ens oposem a aquesta modificació i hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres, tal com vàrem fer en l’aprovació inicial també ens 
abstindrem en aquesta votació, justament pel que deia el representant de Plataforma –que 
poques vegades estem d’acord però aquesta vegada sí– que el ROM que hi havia ja permetia 
a les entitats i a la gent de la ciutat participar en els plens; de forma organitzada però ho 
permetia, el ROM actual ho permet. Per tant no pensem que s’hagi de modificar el ROM, 
simplement pensem que és una qüestió –com deia el representant de PxC– de cares a la 
galeria, per intentar dir que CiU fomenta la participació dels ciutadans, etc., quan en realitat 
no és veritat perquè les accions del dia a dia que porta a terme l’equip de govern, de vegades 
en aquest sentit deixen molt que desitjar. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en nom d’Alternativa per la Garrotxa. Moltes gràcies Sr. Alcalde per 
donar-nos l’oportunitat d’explicar, tot i que el Sr. Berga al nostre entendre ja ho ha fet, però ho 
ha explicat des del punt de vista de l’equip de govern, nosaltres ho explicarem des del nostre 
punt de vista i explicarem les raons per les quals varem presentar les al·legacions a 
l’aprovació inicial al Reglament Orgànic Municipal que es va aprovar al mes de desembre.  
 
Fa gairebé tres mesos, Alternativa per la Garrotxa va presentar a l’equip de govern de 
l’Ajuntament d’Olot una proposta de modificació del ROM que afectava bàsicament als 
articles de la participació, perquè enteníem que calia avançar més en permetre i incorporar la 
participació de la ciutadania en la presa de decisions de la nostra ciutat. Aquella proposta es 
va convertir en una iniciativa per a l’equip de govern, que va presentar en el Ple del mes de 
desembre a la qual s’incorporaven algunes de les nostres propostes. 
 
L’aprovació inicial d’aquella proposta ens permetia, aleshores, presentar les al·legacions que 
hi fem avui. Les al·legacions que presentem a consideració del Ple de l’Ajuntament d’Olot, 
pretenen sobretot, afavorir la participació directa de la ciutadania en la presa de decisions, 
però també la seva discussió prèvia. Entenem que la participació dels ciutadans ha  d’anar 
més enllà d’unes eleccions cada quatre anys, mentre durant la legislatura es manté allunyada 
de les decisions administratives i polítiques que prenen els seus representants. Per això les 
nostres propostes asseguren la presència dels ciutadans en el Ple i les mocions amb la 
formula de les preguntes durant els precs i preguntes, amb la convocatòria de consultes 
populars per via de referèndum, o amb la sol·licitud d’audiències públiques a l’Alcalde i als 
regidors, a través de la seva regulació. També que reben, no només l’accés a una informació 
objectiva i realista a través dels mitjans de què disposa l’Ajuntament –com ara el butlletí 
informatiu, el plafó d’anuncis o les notes a la premsa– sinó que també a través de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, com ara internet i les xarxes socials.  
 
Per altra banda les nostres al·legacions pretenen donar a conèixer els drets dels ciutadans 
davant l’administració municipal, per això us demanem que incorporeu un llistat complet 
d’aquests drets, així com que afavoriu la creació de la figura del Síndic de la Vila, figura que 
ja existeix en altres ciutats mitjanes com Olot i que garanteix els drets dels ciutadans davant 
l’administració local. Així mateix proposem la creació dels consells municipals de participació 
ciutadana, amb la figura de participació directa i oberta a la ciutadania, des dels quals es 
pugui, entre d’altres, elevar propostes i iniciatives d’actuació a l’Ajuntament sobre qüestions 
sectorials que es consideren oportunes i coordinar les activitats i els treballs de les entitats i 
les persones que en formen part. Per altra banda, proposem incorporar el caràcter i les 
funcions de les associacions de veïns perquè tenen la consideració d’entitats de participació 
ciutadana i esdevenen veritables interlocutors amb l’administració municipal. Finalment 
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demanem un acord al Ple perquè el nou ROM que surti avui de la votació dels regidors i 
regidores sigui donar a conèixer a la ciutadania a fi que coneguin les eines de participació de 
què disposa el nostre municipi. 
 
Finalment només afegir dos punts: en primer lloc, agrair a l’equip de govern les facilitats per 
presentar la nostra proposta de modificació del ROM, i les al·legacions que se n’han derivat, 
així com als regidors i regidores l’actitud positiva a l’hora de llegir-les i analitzar-les, a fi de 
poder oferir als ciutadans d’Olot noves eines de participació directa. I en segon lloc, demanar 
a l’equip de govern que continuï promovent la participació entre els ciutadans, realitzant més 
convocatòries dels consells municipals, obrint espais de participació a la pàgina web, 
organitzant processos participatius a l’hora de prendre decisions i permetent als consells de 
barris començar a gestionar recursos i serveis municipals, precisament en uns moments en 
què la gestió pública dels serveis està més que qüestionada, per mostrar i demostrar que 
també és possible una gestió pública més eficient.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo també he de fer públic l’agraïment a ApG i als Srs. Massanella i 
Gasulla, amb qui també hem tingut un diàleg jo crec que positiu i amb qui hem anat millorant 
un ROM que segur que estava bé, però almenys hi ha un tema molt notori que ha canviat; és 
a dir, a l’anterior ROM només parlava d’entitats i associacions i ara parla de donar dret i donar 
la paraula als ciutadans. Encara que només fos per això ha valgut la pena tot aquest treball 
que hem estat fent durant aquests mesos. Farem l’aprovació definitiva, sabem que hi ha 
peticions seves que queden al tinter, nosaltres hem anat fins on ens semblava que havíem 
d’anar, i a partir d’aquí esperem que els plens siguin una mica més participats, que els 
ciutadans trobin una altra manera d’expressar les seves opinions i amb aquesta voluntat ho 
hem fet. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 ERC, 1 PP), 2 vots en 
contra (PxC) i 5 abstencions (PSC). 

 
8.- PROPOSANT APROVAR LA PERMUTA D’UNA FINCA DEL CA RRER TERRASSA 

 
Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 13 de febrer de 2010, s’ha decretat la 
incoació de l’expedient per a procedir a la permuta entre la finca propietat del sr. Albert Prat 
Llongarriu i la sra.  Francisca Masoliver Coromina  i part d’una finca de propietat municipal, 
totes situades al carrer Terrassa d’Olot.  
 
Vist que l’Ajuntament ha adequat una superfície de sòl de 340,15 m2 situats al carrer 
Terrassa núm. 1, qualificats pel planejament vigent com a Espai de protecció i servitud, per a 
realitzar l’accés al Passeig Basàltic que transcorre vora el Fluvià, entre el Palau i el Collell 
 
Vist que aquesta finca és  propietat del sr. Albert Prat Llongarriu i la sra.  Francisca 
Masoliver Coromina, la que els pertany  per títol de compravenda, segons escriptura de data  
27 d’abril de 1971, atorgada davant del notari Juan Comin Comin, amb número de protocol 
392, en el que es descriu la finca de la següent manera: 
  
“Urbana: Una porción de terreno, solar para edificación, situada en el término de esta 
ciudad, Parroquia de San Cristóbal Las Fonts, procedente de  la finca  Masbernat, de figura 
aproximadamente triangular. Tiene una cabida superficial aproximada de trescientos 
cuarenta metros y quince decímetros cuadrados, equivalentes a 9.000,36 palmos 
cuadrados. Linda a Noreste, en línea de 30,60 metros con parcela de Don Jacinto Jutglar i 
Doña Pepita Costa; Oeste, en línea de 29,70 metros con el río Fluvià mediante margen; y 
Sur, en línea ligeramente curva, parte con puente sobre río Fluvià y en otra parte mayor con 
calle en proyecto” 
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Esta inscrita al registre del a propietat  d’Olot amb les següents dades registrals: Tom: 748, 
Llibre 198;  foli: 168, finca 8.013. 
  
Vist que el sr. Prat i la Sra. Masoliver, promouen un Pla de millora urbana de les  parcel·les 
11, 13, 15 i 17 del carrer Terrassa d’Olot, en el qual es proposa  una permuta de sòl  entre la 
parcel·la de la seva propietat situada al carrer Terrassa núm. 1 i descrita en els punts 
anteriors,  i la propietat municipal d’una superfície de 159,26 m2,  formada per una superfície 
situada al carrer Terrassa núm. 13 de 133, 20 m2, i  una superfície de 26,06 m2 situada al 
número 15 del mateix carrer. 
 
Vist que  el sòl objecte permuta de titularitat municipal, de superfície total de 159,26 m2,  
forma  part de la finca registral de major superfície,   inscrita al Registre de la propietat  amb 
les següents dades registrals Tom 1240, llibre 465, foli 221, finca 18843 segons escriptura 
atorgada davant el notari Manuel Faus Pujol en data primers de juny de 1990, amb número 
de protocol 1205, la qual pertany a l’ajuntament en virtut de la cessió realitzada en 
compliment d’obligacions urbanística per l’anterior propietari, i que queda descrita de la 
següent manera: 
 
“Parcel·la destinada a equipaments públics, procedent del Mas Masbernat, al terme 
d’aquesta ciutat, parròquia de Sant Cristòfor Les fonts, a l’interior de la qual es troba situat el 
Mas Collell ó Horta, de planta baixa i pis, que ocupa  un superfície de setanta-set metres 
quadrats. En conjunt té una superfície de quatre mil tres-cents setanta metres quadrats i 
confronta: Nord, riu Fluvià; Sud, carrer Terrassa; Est, carrer Roses i Oest, en part, zona 
verda del Pla Parcial, en part Llorenç Marcé i en part, línea exterior Pla Parcial.” 
Vist que d’acord amb l’ informe de  Cap d’àrea d’urbanisme de data 12 de febrer de  2012, la 
finca a la que pertany el sòl objecte de cessió esta inventariada al Inventari municipal de 
Béns, amb règim jurídic patrimonial, i actualment amb la qualificació urbanística  de sòl 
industrial, amb una superfície inferior a la parcel·la mínima del sector i carent d’interès 
públic. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en relació a la taxació practicada dels béns 
objecte de permuta,  el qual conclou  el bé de propietat municipal té un valor de 32.977,01€ i 
el bé de titularitat privada te un valor de 32.015€ 
 
Vist  l’informe favorable de la Secretària de la corporació de data 20 de febrer de 2012,  
 
Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 13 de febrer de 2010, s’ha decretat la 
incoació de l’expedient per a procedir a la permuta entre la finca propietat del sr. Albert Prat 
Llongarriu i la sra.  Francisca Masoliver Coromina de 340,15 m2 de superfície planejament 
vigent com a Espai de protecció i servitud, propietat del sr. Albert Prat Llongarriu i la sra.  
Francisca Masoliver Coromina, per a realitzar l’accés al Passeig Basàltic que transcorre vora 
el Fluvià, entre el Palau i el Collell. 
 

Vist el que disposen els articles  21.1.p), 22.2.o) i 47.3.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local,  els articles 112.3.m), 193, 194, 198 i 199 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, els articles 40, 47, 48 i 52 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, els 
articles 79 i 80 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.  
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa , proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
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PRIMER.- Procedir a la segregació de 159,26  metres quadrats de la registral número 
18843, propietat de l’ajuntament d’Olot  d’acord amb la següent descripció: 
 
-  Franja de terreny de 3 metres d’amplada en la llinda amb el carrer Terrassa, amb una 
profunditat de 44 metres de llarg fins al límit de llera del riu, amb una superfície total de 
133,20 m2 que limita al sud amb el carrer Terrassa, a l’oest amb Prat-Masoliver S.L, al est 
amb Albert Prat Llongarriu i Francisca Masoliver Coromina  i al nord amb la matriu de la que 
se segrega  i al nord-est amb terreny que també és objecte de segregació. 
 
- Franja de terreny de 20,85 metres de llarg i 1,25 d’ample,  amb una superfície total de 
26,06 m2, situat a la part posterior de l’edifici industrial  i fins a la profunditat edificable  o 
alineació posterior de la zona d’indústria aïllada. Limita al nord amb la finca de la matriu de 
la que es segrega, al sud  i est amb Albert Prat Llongarriu i Francisca Masoliver Coromina,  
oest amb l’altra part de terreny que es segrega i es descriu en el paràgraf anterior.  
 
SEGON.- Aprovar inicialment la permuta entre la finca que resulti de la segregació  de 
159,26 m2 de la major propietat de l’ajuntament d’Olot, inscrita el registre de la propietat 
d’Olot amb les següents dades registrals: Tom 1240, llibre 465, foli 221, finca 18843 i la  
finca propietat dels srs. Albert Prat Llongarriu  i  Francisca Masoliver Coromina. Aquesta 
finca els  pertany  per títol de compravenda, segons escriptura de data  27 d’abril de 1971, 
atorgada davant del notari Juan Comin Comin, amb número de protocol 392. Està inscrita  al 
registre del a propietat  d’Olot amb les següents dades registrals: Tom: 748, Llibre 198;  foli: 
168, finca 8.013, amb la següent descripció: 
 
“Urbana: Una porción de terreno, solar para edificación, situada en el término de esta 
ciudad, Parroquia de San Cristóbal Las Fonts, procedente de  la finca  Masbernat, de figura 
aproximadamente triangular. Tiene una cabida superficial aproximada de trescientos 
cuarenta metros y quince decímetros cuadrados, equivalentes a 9.000,36 palmos 
cuadrados. Linda a Noreste, en línea de 30,60 metros con parcela de Don Jacinto Jutglar y 
Doña Pepita Costa; Oeste, en línea de 29,70 metros con el río Fluvià mediante margen; y 
Sur, en línea ligeramente curva, parte con puente sobre río Fluvià y en otra parte mayor con 
calle en proyecto” 
 
TERCER: Sotmetre l’acord relatiu a l’aprovació inicial de la permuta a informació al públic 
pel termini de 20 dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació del present que serà 
publicat al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament per tal que es puguin presentar les 
al·legacions que es considerin oportunes.  
 
El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic es podrà exercitar a 
les oficines del departament de secretària de l’ajuntament d’Olot, situades al Pg. Ramon  
Guillamet núm. 10,  en horari d’atenció al públic, de les 10 a les 14 hores.  
 
QUART: Facultar expressament el senyor alcalde per a la signatura de les escriptures 
públiques de segregació, permuta i  de quanta documentació sigui necessària per al 
compliment del presents acords. 
 
CINQUÈ: Donar compte al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya  als 
efectes del que preveu l’article 40 c) del Decret 336/1988, de 17 d’Octubre pel qual s’aprova 
el Reglament de Patrimoni dels ens locals.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Es presentaran conjuntament les propostes 8 i 9 atès que totes dues 
fan referència al carrer Terrassa. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, l’únic que fem avui és portar a aprovació inicial una situació que ja 
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al febrer de 2010 es va iniciar, que era la creació d’un espai vora riu de passeig, i per tant en 
la creació d’aquest espai s’havia de fer una permuta d’un terreny que era privat amb un 
terreny que era municipal. Coincidint amb un pla de millora urbana que ens ha presentat la 
propietat del mateix carrer Terrassa, hem aprofitat per portar al Ple les dues coses 
conjuntament: la permuta d’aquest terreny que ja s’havia de fer en aquest Pla de millora 
urbana i per tant, que es pugui aprovar de manera inicial.  
 
Pel que és el Pla de millora urbana, bàsicament l’únic que fem és delimitar els volums, que 
eren uns volums disconformes, amb una part de la finca que era de l’Ajuntament que donava 
pas a una zona verda que hi ha darrera d’aquesta finca i per tant l’únic que hem fet és  
reduir, ordenar uns volums que hi havia en aquesta zona. Per tant és un Pla de millora 
senzill que ha de permetre a una empresa d’Olot poder continuar amb la seva activitat i 
millorar les seves instal·lacions.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres hi estem totalment d’acord i que les empreses locals puguin 
tirar endavant, em sembla que el que hem de fer és facilitar les coses i no posar pals a les 
rodes, per tant felicito en aquest cas a l’equip de govern en aquest sentit.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
9.- CARRER TERRASSA- (Proposant aprovar inicialment  el Pla de Millora Urbana 

d’Ordenació de Volums)  
 
Vist l’escrit presentat per la sra. Sílvia Prat Masoliver i el sr. Albert Prat Llongarriu en nom i 
representació de Prat Masoliver, SL de data 3 de gener de 2012 conforme al qual presenta 
el Pla de Millora Urbana d’Ordenació de Volums del carrer Terrassa, 11, 13, 15 i 17 de la 
ciutat d’Olot, redactat per Volums, Estudi d’arquitectura. 
 
Vist que la formulació del Pla de Millora Urbana parteix de la necessitat de l’activitat 
industrial que desenvolupa l’empresa Mecàniques Garrotxa SL,  per ampliar les seves 
instal·lacions en la part edificada al carrer Terrassa núm. 17,  com a extensió de l’actual i  en 
tant una petita ampliació de l’activitat actual no es pot plantejar en una nova edificació en el 
solar  col·lindant independent. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 13 de febrer de 2012 que s’adjunta a 
l’expedient conforme al qual proposa que s’aprovi el referit Pla de Millora Urbana amb les 
següents prescripcions: 
 

1.- Cal tramitar simultàniament expedient de permuta dels terrenys municipals del 
carrer Terrassa núm. 13 i la part corresponent del carrer Terrassa núm. 15, qualificats 
de sòl industrial clau 16.4, amb el terreny propietat del mateix titular promotor del PMU, 
per tal que es puguin adscriure i agrupar amb el sol  industrial privat dins l’àmbit del 
PMU. 

2.- Caldrà  establir, formalitzar i protocol·litzar una servitud de pas sobre el pas 
resultant en la parcel·la del carrer Terrassa núm. 11, per garantir l’accés al terreny 
municipal que es situa fora de l’àmbit del pemu , a la part posterior del solar del carrer 
Terrassa núm. 17.   

 
Vist els articles 70 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme relatiu als Plans de Millora Urbana.   
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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  amb prescripcions, el Pla de Millora Urbana 
d’Ordenació de Volums del carrer Terrassa, 11, 13, 15 i 17 de la ciutat d’Olot, redactat per 
Volums, Estudi d’arquitectura, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 
13 de febrer de 2012, que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’UN MES mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de major 
difusió, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR  simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
QUART.- COMUNICAR  als interessats que abans de dur a terme l’aprovació definitiva, 
caldrà donar compliment a les prescripcions establertes en l’informe emès per l’arquitecte 
municipal en data 13 de febrer de 2012, que s’adjunta a l’expedient. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  

 
10.- RATIFICAR EL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA D’HABITAT GE DE CATALUNYA I 

L’AJUNTAMENT D’OLOT RELATIU A LA CESSIÓ DE 2 HABITA TGES PER IMPULSAR 
LES POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS  

 
Vist que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot consideren d’interès la 
col·laboració i suport mutu en el desenvolupament dels programes socials d’habitatge 
relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció, la Junta de 
Govern Local d’aquest Ajuntament, en data 26 de gener de 2012, va aprovar la signatura 
d’un conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
Informativa , proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Ratificar el conveni aprovat en la Junta de Govern Local de 26 de gener de 2012, entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot relatiu a la cessió de 2 habitatges 
per impulsar les polítiques socials municipals. 
 
Intervé la Sra. Linares. Portem a ratificació un acord que ja va adoptar la Junta de Govern 
Local en sessió del 26 de gener de 2012, per qüestions de terminis: l’Agència d’Habitatge 
ens demanava l’acord d’aquest acord de forma més ràpida i ho vàrem fer així per no poder 
esperar al Ple. En tot cas ara, i atès que ells ens demanen l’aprovació per part del Ple 
municipal, per això ho portem per a la seva ratificació. Es tracta dels pisos ubicats al carrer 
Proa, núm. 23, primer segona i primer quarta i es tracta que l’Ajuntament pugui disposar de 
dos habitatges per atendre determinades situacions especials en temàtica social. De fet la 
gestió d’aquests habitatges i l’estudi de cadascun dels casos es portarà des del Consorci 
d’Acció Social i en una propera sessió de Junta de Govern Local portarem també l’acord i el 
conveni amb el consorci perquè es pugui fer d’aquesta manera.  
 
Intervé la Sra. Sala. Jo només volia dir que a causa de la situació econòmica que estem 
passant, si es poguessin incrementar els pisos i enlloc de ser dos que poguessin ser tres o 
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quatre, perquè m’imagino que deuen tenir una demanda que amb dos és insuficient.  
 
Respon la Sra. Linares. De fet la nostra voluntat ha estat aquesta i així ho hem intentat amb 
els responsables de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, ho hem comentat també amb el 
regidor Sr. Berga, però en tot cas ells l’única possibilitat que ens han donat, i després de 
parlar-hi bastant, són aquests dos pisos. Fins i tot s’havia plantejat la possibilitat que fossin 
tots i no ha estat possible. De fet hi ha aquest dos, i la resta que són buits, són els que en 
aquest moment estan en termini per poder presentar les sol·licituds, que finalitza el dia 29 i 
que s’han tret a concurs.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. De totes maneres estem també absolutament d’acord amb la 
necessitat que hi puguin haver més pisos socials, per situacions d’exclusió social o per 
situacions de risc i en aquesta línia continuarem treballant. De moment portem a Ple aquests 
dos que fan referència a un edifici en concret, però seguim treballant perquè hi hagi tots els 
pisos necessaris. 
 
Intervé la Sra. Sala. Una pregunta Sr. Alcalde, han d’estar ubicats al mateix edifici? Perquè 
llavors corre el perill que si són més pisos que no es concentri tota la gent en un mateix bloc. 
 
Respon el Sr. Alcalde. El que portem avui és un mateix edifici, però no és només aquest 
l’únic edifici de la ciutat que pot tenir aquests habitatges, sinó que en altres habitatges de la 
ciutat també podem tenir pisos per a persones amb situació desestructurada; n’hi ha d’haver 
més i hi anirem treballant. De moment en aquest edifici, dels deu pisos que hi havia, vuit 
continuaran essent d’habitatge social i dos els reservem per a aquest ús.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  

 
11.- ORDENANÇA DE SOROLLS I VIBRACIONS.- Proposant aprovar definitivament  

 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar en la sessió de 22 de desembre de 2011 l’aprovació 
inicial de l’ordenança de sorolls i vibracions. 
 
L’expedient s’ha sotmès a un termini d’informació pública de 30 dies publicant-se els 
corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en un mitjà de comunicació escrit de difusió diari. 
 
Durant el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions, no obstant això, d’ofici 
se suprimeix el darrer paràgraf del punt 2 de l’annex 6 que deia: El nivell d’emissió sonora 
corresponent a l’assaig a vehicle aturat d’un ciclomotor, quan no figura a la fitxa 
d’homologació és de 87 dB.  
 
Segons informe de la policia municipal el nivell d’emissió sonora determina la pròpia fitxa 
tècnica de cada ciclomotor, amb la qual cosa no correspon establir per ordenança un límit de 
dB. 
 
S’introdueix  més una disposició final en la qual es determini el termini d’entrada en vigor de 
la present ordenança. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Introduir en el redactat de l’ordenança les següents modificacions: 
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Suprimir el darrer paràgraf de punt 2 de l’annex 6, quedant redactat aquest apartat 
de la següent manera: 
 
2. Valors límit d’emissió 
 
El valor límit d’emissió sonora d’un vehicle de motor en circulació s’obté sumant 4 
dB(A) al nivell d’emissió sonora que fgura a la fitxa d’homologació del vehicle, 
corresponent a l’assaig a vehicle aturat. 
 
Si la fitxa de característiques d’un vehicle corresponent, atesa la seva antiguitat o 
per altres raons, no indica el nivell d’emissió sonora per a ‘assaig a vehicle aturat, 
l’Administració competent en l’homologació i la inspecció tècnica de vehicles l’ha de 
facilitar d’acord amb les seves bases de dades o l’ha de determinar, una vegada ha 
comprovat que el vehicle és en perfecte estat de manteniment , d’acord amb el 
mètode de mesurament establert en el procediment d’homologació aplicable al 
vehicle, segons la reglamentació vigent.  
 
Tant el nivell d’emissió sonora obtingut com el règim del motor en el moment de la 
rova s’anotaran dins de la casella d’informacions de la targeta d’inspecció tècnica 
de vehicles del vehicle perquè es puguin prendre com a valor de referència per 
determinar el valor límit d’emissió definit al punt 2. 
 
b) Afegir una disposició final que determini l’entrada en vigor de la present 
ordenança. El text quedarà redactat de la següent manera: 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor en el termini de vint dies a comptar de 
l’endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Segon.- Aprovar definitivament l’ordenança de sorolls i vibracions de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord i el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la 
província de Girona i un extracte del mateix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Es presenten conjuntament els punts 11 i 12.  
 
Intervé la Sra. Linares. De fet, l’aprovació inicial d’aquests dos documents va tenir lloc en el 
Ple de 22 de desembre de 2011, tant el que és l’Ordenança de sorolls com el Mapa de 
capacitat acústica, han passat els preceptius terminis d’informació pública, no hi ha hagut 
al·legacions. Pel que fa a l’Ordenança de sorolls sí que hi ha hagut una aportació feta per 
part de la Policia municipal, una aportació de caràcter molt tècnic que té a veure amb els 
límits d’emissió sonora. En tot cas és una modificació no considerada com a substancial i 
per tant sense cap problema perquè es pugui procedir a l’aprovació definitiva de 
l’ordenança.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  

 
12.- MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA.- Proposant aprovar  definitivament  

 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar en la sessió de 22 de desembre de 2011 l’aprovació 
inicial del Mapa de capacitat acústica. 
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L’expedient s’ha sotmès a un termini d’informació pública de 30 dies publicant-se els 
corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en un mitjà de comunicació escrit de difusió diari.  
 
Durant el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions  
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Mapa de capacitat acústica de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Publicar aquest acord i el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la 
província de Girona i un extracte del mateix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  
 

13.- GRUP ERC. MOCIÓ PER MILLORAR L’APARCAMENT AL B ARRI VELL  
 

El Barri Vell és un actiu molt important per a la nostra ciutat; el centre de la ciutat és allò que 
ens confereix personalitat, el punt de referència per a la gent que ens visita. Durant molts 
anys, els olotins hem anat abandonant el barri i molts dels edificis s’han anat degradant. 
 
Pensem que cal millorar les condicions de vida al barri perquè torni a ser un pol d’atracció 
per a la vida olotina. En aquest sentit, en els últims anys s’han anat fent tota una sèrie 
d’actuacions (moltes d’elles relacionades amb el “Pla de Barris”) per millorar-ne les 
condicions i facilitar la vida dels veïns. 
 
Un dels problemes tradicionals que suposa un fre perquè els ciutadans vulguin viure en 
aquest barri és la dificultat d’accés i d’aparcament dels vehicles particulars. Els veïns del 
barri tenen un greu problema d’aparcament que, de vegades, també és compartit per la 
resta d’olotins que hi ha d’accedir.  
 
La rehabilitació del Barri Vell és un tema molt complex que ens haurà de preocupar 
permanentment. Més concretament, però, també val la pena intentar resoldre aquest 
problema concret d’aparcament. 
 
En el darrer acord de “Continuïtat del Contracte de Barri”, aprovat pel Consistori l’abril del 
2010, es va proposar l’espai de can Tané per ubicar-hi, almenys provisionalment, un 
aparcament pensant sobretot en les necessitats dels veïns del barri. 
 
Les circumstàncies actuals fan que les inversions del Contracte de Barri s’endarrereixin o 
s’hagin de desviar a altres actuacions també necessàries per al futur de la nostra ciutat i que 
s’ajorni l’actuació concreta sobre can Tané. Aquestes circumstàncies impliquen que el 
problema d’aparcament segueix sense resoldre’s. 
 
Per tots aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents 
acords: 
 

1. Que, en el cas que, circumstancialment, no es pugui tirar endavant l’actuació de can 
Tané amb l’habilitació d’un aparcament pensant en les necessitats dels veïns del 
barri, es plantegin espais alternatius que puguin fer aquesta funció, com els terrenys 
de l’antiga farinera o l’entorn de can Jombi. 
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2. Estudiar la possibilitat de crear una Àrea Verda, com tenen altres ciutats del nostre 

entorn, amb una quota reduïda o del tot gratuïta per als veïns del barri. 
 

3. Acordar amb els diversos concessionaris dels aparcaments subterranis de la ciutat la 
reducció del preu/hora o la creació d’abonaments per als usuaris habituals o per a 
tots els empadronats a Olot. 
 

4. Habilitar espais d’aparcament “perifèrics” per facilitar l’accés al Barri Vell a 
treballadors i visitants esporàdics. 

 
Intervé el Sr. Gómez. En primer lloc agrair la col·laboració de la resta de grups del 
Consistori, que en breus aportacions, petites intervencions, pensem que han servit per 
millorar la moció que presentàvem i per tant el redactat final té lleugeres modificacions 
d’acord amb les observacions que els diversos grups ens han anat fent.  
 
Bé, els motius de la moció que proposem, bàsicament és mirar de donar resposta a la 
situació de l’aparcament al barri vell, i nosaltres ho relacionem amb quatre àmbits. Passo 
directament als acords per no estendrem; el primer seria mirar de trobar un aparcament 
dintre del barri o molt proper al barri, que servís especialment als veïns, tal com estava 
previst a l’actuació de Can Tané. L’actuació de Can Tané s’ha anat dilatant en el temps, i 
sembla ser –per les converses que hem tingut– que finalment pot tirar endavant i per tant les 
altres opcions que nosaltres presentàvem com a exemple de possibles intervencions si es 
pogués donar el cas, quedarien en un segon pla; tenint en compte que aquesta actuació 
inicial prevista en el contracte de barri que era a la nau de Can Tané fer-hi un aparcament a 
part de l’àrea de jocs, ja em semblaria que aquest primer àmbit ja quedaria bastant cobert 
amb l’actuació de can Tané. 
 
La segona qüestió és que plantegem la necessitat de crear una àrea verda; això sí que ho 
hem d’explicar amb una mica de detall, a més és una possibilitat no s’ha d’estudiar 
exactament si seria positiu, en el sentit que seria per part dels aparcaments del barri vell, 
que avui en dia són zona blava; tampoc no caldria fer que tots fossin àrea verda, sinó una 
part, en funció de les necessitats dels veïns. No vol dir que no hi puguin accedir el conjunt 
dels ciutadans sinó que els residents de la zona tinguessin unes facilitats econòmiques, i 
que el cost de l’aparcament ordinari en aquesta àrea verda sigui més elevats per la gent que 
no és del barri. Això perquè? Doncs perquè la gent del barri es troba que en moments clau, 
en hores en què està funcionant la zona blava està completament ocupada, i potser 
d’aquesta manera –com passa en d’altres ciutats– s’aconseguiria que hi hagi zones 
d’aparcament d’àrea verda, amb la mobilitat que normalment es demana a la zona blava. La 
zona blava de vegades queda col·lapsada –entre les 10 i les 12 del matí, per exemple– són 
moments puntuals que els veïns del barri han d’anar a fer alguna cosa a casa, i que potser 
han de deixar el cotxe un quart d’hora o mitja hora i no hi ha lloc per aparcar. Aquest seria el 
sentit de l’àrea verda, no tant el que els veïns tinguin un aparcament reservat per ells. 
 
El tercer àmbit seria mirar de dinamitzar, tenim moltes àrees d’aparcament subterrani: el que 
d’alguna manera ens hem quedat l’Ajuntament com a gestió encara, el de l’estació 
d’autobusos; però també n’hi ha d’altres de la gestió a privats, que hauríem de mirar 
d’arribar a acords perquè fossin més utilitzats. L’assabentat del punt 5.b), que feia referència 
al conveni amb l’Associació de Comerciants, ja va una mica en la línia que nosaltres havíem 
previst en aquest tercer punt. Seria l’aparcament que gestionem des de l’Ajuntament però 
també altres aparcaments subterranis, pensem que infrautilitzats. Mirar d’arribar a acords 
amb col·lectius o amb els concessionaris per incentivar que la gent els utilitzi i que 
l’aparcament en superfície quedi més deslliurat de pressió.  
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I finalment tenim un quart àmbit en la moció, que és això que nosaltres anomenem 
aparcaments perifèrics o dissuasoris, que són aparcaments que queden a una distància 
relativa del barri, posem-hi deu minuts o un quart d’hora a peu. S’hauria d’estudiar si serien 
uns aparcaments interessants per la gent que hi ha de treballar i ha de deixar el cotxe tot el 
dia, que enlloc de deixar el cotxe en una zona blava, tingui una zona en una distància 
relativament propera. Això depèn de la gent, però pensem per exemple en un aparcament 
tipus el del Cementiri o de les Fonts, més o menys aquesta distància –o potser una mica 
més lluny– per insistir en treure la pressió sobre l’aparcament en superfície proper al barri 
vell.  
 
Serien els quatre àmbits que pensem que són interessants, i en tot cas és una proposta 
sobretot per mirar d’estudiar-ho. De totes maneres si es fa realment l’actuació de can Tané, 
ja quedaria resolta en bona part un dels problemes immediats d’aparcament. I per tant 
nosaltres, de moment si es fa l’actuació de can Tané ja estaríem més contents. En tot cas, 
reiterar l’agraïment als diversos grups per la col·laboració i les aportacions que heu fet, hem 
mirat de recollir-les com bonament hem pogut i presentem la moció al Ple. 
 
Intervé la Sra. Sala. Estic totalment d’acord en tirar endavant l’aparcament de can Tané, 
però s’hauria de mirar també el cost que comportarà adequar aquest aparcament, tal com en 
el seu moment també es va dir d’adequar el carrer Pou del Glaç que es va parlar que 
faltaven aparcaments, i s’havia parlat del grup Espígol, concretament en aquell mateix carrer 
que hi ha un solar que està tancat i està mal aprofitat, i allà també seria bo que es pogués 
aparcar, a part dels que tenim davant els cinemes. De tota manera també s’hauria de mirar 
de buscar aparcaments a gent privada, que dins Olot,  si mal no recordo, al carrer Valls 
Nous hi havia hagut un aparcament davant una sabateria, no sé si allà és privat i es paga, 
també s’hauria de mirar si es pogués arribar a acords amb particulars. Hi havia hagut el 
Garatge Sacrest al carrer Clivillers, on també s’hi podia aparcar; al Carme també em sembla 
que hi havia hagut alguna empresa d’autocars, allà no sé exactament com està. També a les 
nits els parquímetres no van, i suposo que molta gent que va a dormir al centre d’Olot, al 
barri vell, poden aparcar en aquests llocs durant la nit. 
 
És un tema que preocupa i ens preocupa a tots, que falten aparcaments, però la gent cada 
vegada més volem arribar dins d’Olot, com més aviat, a les botigues, volem aparcar molt al 
centre. Llavors es faran aparcaments perifèrics però la gent també entraran i voldran aparcar 
a dins. Estic totalment a favor de buscar solucions perquè la gent pugui aparcar al centre. Hi 
votaré a favor. 
  
Intervé el Sr. Font. Bé, en línies generals estem bastant d’acord amb aquesta proposta. Sí, 
que li he dir, Sr. Gómez, que potser la que menys acabem de veure clar són les de l’àrea 
verda, però sí que amb els de proximitat –enlloc de dissuasoris, que queda una paraula més 
dura– estic segur que era una proposta electoral de molts dels nostres programes, que hi 
havia aquest problema i s’havien de buscar solucions. En tot cas és una proposta d’estudi i 
viabilitat, per tant creiem que es pot tirar endavant, fer l’estudi de totes aquestes propostes i 
aconseguir la millor; per tant hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas és evident que nosaltres estem totalment a favor d’aquesta 
moció, de fet amb el Sr. Gómez havíem fet alguna reunió de treball en aquest sentit, 
justament preocupats per la línia que portava l’equip de govern enfront les polítiques del 
barri vell. Per tant, estem com deia, totalment d’acord. És evident que els diferents governs 
de progrés d’aquesta ciutat han invertit molt i han fet molt en el barri vell; s’ha transformat 
d’una forma espectacular a la ciutat d’Olot durant els darrers dotze anys, i per tant pensem 
que s’ha de seguir apostant amb valentia, des d’un punt de vista d’inversions en les pedres, 
però també inversions de caire social, econòmic i també cultural en el barri vell. Per tant 
demanem que a part d’aquesta moció, el full de ruta que s’ha de tirar endavant en el barri 
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vell sigui atrevit i important per a la ciutat. Sembla que les polítiques del govern de la 
Generalitat s’han refredat en les polítiques del Pla de barris, i per tant demanaríem un esforç 
suplementari del nostre ajuntament per tirar endavant aquestes polítiques en el barri vell.  
 
Intervé el Sr. Ferrés. Estem d’acord amb l’esperit de la moció que ens presenteu, i també 
estem d’acord en què el nucli antic és un actiu prou important per a la ciutat i que s’hi ha de 
fer el màxim nombre d’actuacions possible, degut al refredament del qual tots ens sabem les 
causes, i de manera que viure-hi no suposi més inconvenients que no pas avantatges. 
També agraïm especialment el to i esperit constructiu de la moció. 
 
Efectivament, hi ha moments puntuals del dia que es detecta una manca d’aparcament per a 
residents i per als ciutadans que hi van o a treballar o a circular, comprar, etc. Hi ha opcions 
que totes són de pagament, però entenem que la moció no va excessivament en aquest 
sentit.  
 
Can Tané tirarà endavant, això suposarà 43 noves places d’aparcament, per tant el punt 1, 
semblaria que pinta bé.  
 
La zona verda, pot ser és el punt més complicat, perquè solapar-ho amb la zona blava... 
però de totes maneres el sistema que vostès proposen em sembla prou interessant perquè 
es valori, s’estudiï i si es troba la via de fer-ho, per què no? 
 
En quant a arribar als acords amb els gestors d’aparcaments subterranis, efectivament ja 
s’ha començat amb el pàrquing de l’Estació d’autobusos, s’ha fet una oferta als comerços 
associats a l’ACO i als residents, hi ha una bonificació del 50%, de manera que l’abonament 
si fins ara era de 80€ ara és de 40€, i amb el poc temps que fa que hi ha aquesta oferta el 
nombre d’abonats ha augmentat un 40%, per tant sembla que anem en una línia prou 
positiva. Si després d’aquesta primera oferta inicial als residents i als comerços associats, 
quedessin places disponibles, aleshores això es podria ampliar a altres activitats 
econòmiques que hi hagi al centre: treballadors de l’hospital, bancs, etc. 
 
Aparcaments de proximitat, perifèrics, dissuasoris, etc., també ho estudiarem. Una dada que 
m’agradaria dir, per anar més enllà de les sensacions, en el que podríem anomenar la 
perifèria del nucli antic –més o menys coincidiríem, que sigui caminar 15 minuts per arribar 
al nucli antic– hi ha 329 places. Possiblement siguin insuficients en alguns moments tot i que 
–i ara ja passo al capítol d’impressions– algun com el de la Ronda de les Fonts, dóna la 
sensació que s’utilitza poc, que els olotins a vegades ens sembla que estigui un pel massa 
lluny, perquè quan diem proper vol dir a la porta.  
 
Però en tot cas ho estudiarem, farem els deures que ens encomana i que ens els prenem 
com a nostres, i en un termini raonable retrem comptes al Ple.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
14.- MOCIÓ PRESENTADA PELS REPRESENTANTS DELS TREBA LLADORS DE 

L’AJUNTAMENT D’OLOT EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL  IMPOSADA PEL 
GOVERN DE L’ESTAT  

 
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la 
fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima 
situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a 
cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des 
de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan 
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afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del benestar. 
L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la 
reducció radical de la despesa social que dóna cobertura, principalment, a la població més 
humil i a aquells que han perdut la seva feia, està ampliant l’escletxa social, amenaçant 
seriosament la cohesió social al nostre país. 
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió sobre 
les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la 
reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya. Una reforma que 
significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota 
l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, 
el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto l’acomiadament 
lliure i amb 20 dies d’indemnització. Es una reforma que permet a les empreses impulsar 
expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins 
ara. La reforma, bonifica els empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena 
de seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% de la seva prestació 
d’atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables. 
Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop a la negociació col·lectiva, col·locant el 
conveni d’empesa com a principal referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, 
i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses 
petites i mitjanes.  
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han pres 
introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions laborals. 
De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha 
generat més d‘un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió 
econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions 
del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels 
salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies. 
 
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans 
i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles persones que 
més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les aspiracions 
fonamentals de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern central que: 
 
1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral 
que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i, 
 
2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents 
socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació 
veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de 
treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu. 
 
3.- Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de drets i cohesió social 
en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de 
prestació ni subsidi per desocupació.  
 
4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor 
del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en 
matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les 
administracions catalanes.  
 
Intervé el Sr. Francesc López, secretari general de Comissions Obreres de la Garrotxa. 
Primer de tot demanar disculpes, estic en un procés de grip que algú s’ha descuidat de 
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retallar. I seguidament donar l’agraïment en nom de Comissions Obreres i els companys 
d’UGT a l’Alcalde, per la rebuda d’avui fa vuit dies en l’entrega d’aquest manifest. 
 
Per parlar dels motius d’aquesta reforma laboral, no sé si serà necessari perquè ens 
hauríem d’estendre tota la nit, però sí que hi hauria dos o tres punts importants per intentar 
assolir la majoria de la votació favorable a aquesta censura. Per exemple, el context 
d’aquesta reforma laboral, que s’ha explicat a la ciutadania, a tot el país, que és una 
autèntica mentida. A ningú, a cap persona li cap al cap, que quan es parla de disminuir la 
taxa d’atur es pugui parlar de facilitar i abaratir l’acomiadament. Si algú ho entén, li agrairia 
que m’ho expliqués.  
 
A part d’això fa una estona parlàvem d’un apropament a la confiança dels olotins i olotines. 
Seria una bona proposta a tenir en compte que si estem en contra d’aquesta reforma laboral 
que va en contra dels drets dels treballadors, que perjudica seriosament a l’estat laboral de 
la gent, de rebot a l’estat familiar i a l’estat social. L’estar a favor d’aquesta reforma no 
ajudarà gaire a conciliar això que dèiem d’apropar-nos a la confiança dels olotins i olotines. 
 
Ens deia l’anterior mandat, el Sr. Zapatero, que per reduir el nombre d’aturats s’havia 
d’aplicar la reforma laboral que en aquell moment vàrem patir. En aquell moment estàvem 
parlant de 4 milions i escaig d’aturats i malauradament ara estem a la ratlla de 5,5 milions 
d’aturats. Sobren les paraules. Ara el Sr. Rajoy està tornant a etiquetar el mateix paquet 
amb la mateixa etiqueta i és molt trist que l’únic que es pot salvar d’aquesta reforma laboral 
sigui l’etiqueta, perquè és l’única cosa que té mínimament lògica. Es parla que si es crea 
nova ocupació disminuirà l’atur, és l’única cosa lògica, però quan es mira el contingut de la 
reforma laboral, això ho desmunta totalment.  
 
I una altra de les coses més importants és l’insult a la intel·ligència de les persones, de la 
forma que s’ha tractat a tot el país aplicant aquesta reforma laboral. I m’explico. Com sabem, 
dos, tres, quatre dècades cap aquí la societat i ha evolucionat a una velocitat increïble, i 
juntament amb aquesta evolució el nivell intel·lectual de la gent, per sort, també ha 
evolucionat. Per tant que no ens vingui a vendre la moto que una reforma laboral per tenir 
contentes a segons quines persones, que governen a segons quins països, que no tenen a 
veure amb la vida laboral del que és el nostre país, i que ens diguin que d’aquesta manera, 
facilitant i abaratint l’acomiadament –com deia abans– disminuirà el nombre d’aturats, ja ens 
ha demostrat que això no és cert. I si deixem el temps per testimoni veurem que pot ser per 
l’any que ve, perquè diu la reforma laboral que d’uns dos o tres trimestres que puguin dir que 
no tenen guanys o que tinguin pèrdues sense demostrar, primer podran abaratir el jornal 
dels treballadors i en segon lloc podran acomiadar, i podran presentar expedients de 
regulació. Que l’expedient de regulació és l’altra cosa important, que fa dos o tres anys, qui 
n’havia sentit a parlar de l’ERO? És una cosa que ha sortit i s’hi han agafat moltes empreses 
que se n’han aprofitat. I la història d’aquesta reforma laboral és un filtre que demana la 
patronal perquè ha vingut últimament una mà d’obra de fora del país, que ha vingut amb un 
esperit de sacrifici que només el 25-20% d’aquesta mà d’obra s’integra al nostre país, la 
resta envia els diners fora i llavors marxa. I ve amb un esperit de sacrifici de 5 a 10 anys, li 
és igual com ha de treballar, quan ha de treballar... i això va en detriment dels treballadors 
que som d’aquest país.  
 
I ja per acabar, i abans de deixar pas al company perquè llegeixi el manifest, voldria dir que 
a l’hora de fer les votacions, suposo que han de ser més importants els olotins i olotines que 
els colors i les sigles dels diferents partits polítics. I sigui quin sigui el resultat, si s’han de fer 
manifestacions, si s’ha de fer vaga, si s’ha d’aturar la ciutat, farem el que sigui necessari. 
 
Intervé el Sr. Angel Puertas, en representació d’UGT. Bé, com ha explicat el meu company 
de Comissions obreres, ja varem presentar aquesta moció; no és un manifest és una moció. 
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Tampoc pretenem que amb aquesta moció el Ple –regidors, Alcalde– es converteixin en 
actors actius en defensa que els criteris que nosaltres, organitzacions sindicals, estem 
plantejant en contra d’aquesta reforma laboral, però sí que considerem que tots plegats 
tenim alguna cosa en comú, que és que nosaltres representem els treballadors i 
treballadores, però també representem als ciutadans. I els que esteu avui aquí, aquesta nit, 
també ens representeu als ciutadans i ciutadanes d’Olot i per tant considerem que estem en 
una situació de molta dificultat, hi ha molta gent que ho esta passant molt malament i 
aquesta reforma com ha explicat el meu company, el que farà és encara afegir més mal i 
més inquietud a la gent que està patint, posant una dificultat afegida a la gent que està a les 
empreses, que no saben què es trobaran l’endemà quan vagi a treballar. Aquesta reforma 
possibilita la modificació de les condicions de treball, que queden a potestat de l’empresari, i 
al treballador l’únic que li queda, no és l’esclavitud, però sí submissió a les decisions 
empresarials, perquè sempre quedarà l’arma de l’acomiadament. Perquè l’acomiadament no 
es que passi de 45 dies d’indemnització a 33 com s’ha dit, sinó que passa de 45 a 20 dies, 
perquè és tan ampli el que s’ha fet en la modificació de les causes subjectives, que ja no hi 
haurà cap causa que no sigui justa per acomiadar un treballador i per tant ens estem trobant 
amb això. Com deia el company, si ara tenim 4,5 milions d’aturats, acabarem en 6 milions.  
 
I hi ha un tema molt greu, que jo penso que s’ha de valorar molt dintre d’aquesta reforma 
que avui sotmetrem amb una moció perquè aquest Ple li doni suport. És un tema molt greu 
que és el contracte d’aprenentatge per a emprenedors, estem parlant d’empreses petites i 
de fins a 50 treballadors. És un contracte que encara és més precari que la contractació 
temporal que hi havia en aquests moments. És un contracte que poden tenir un treballador 
durant un any en període de prova, que pot ser acomiadat quan faci 360 dies, 320, 300 
dies... quan vulgui; sense indemnització de cap classe, per tant encara és pitjor que amb un 
contracte laboral que ara està regulat, amb 8, 10, 12 dies d’indemnització. Però és que a 
més a més aquest contracte, estem dient que pot ser un contracte discriminatori. I per què 
és discriminatori? Perquè aquest contracte va acompanyat de subvencions directes a la 
contractació de 3.600 euros, però al mateix temps, si la persona que contracten està a l’atur 
i està cobrant la prestació, també tindran deduccions fiscals en un 50% del que està cobrant 
aquell treballador. I dic que pot ser discriminatori que ho serà, per què? Perquè és evident 
que les agències d’ocupació, les ETT, intentaran buscar un treballador que a part que sigui 
vàlid per fer la feina, porti el que nosaltres en diem aquella motxilla incorporada. Quan en 
realitat la persona que més ho necessita, que és la persona que no té prestació de cap tipus, 
serà discriminada a l’hora d’accedir a un lloc de treball. Perquè és evident que si un 
treballador a part de la subvenció dels 3.600 euros rep una subvenció indirecta del 50% de 
la prestació, que podem estar parlant de 4.000 o 5.000 euros més, en funció de la prestació 
que tingui, és evident que hi haurà una discriminació. 
 
Per tant en aquesta reforma hi ha molts motius perquè nosaltres els sindicats, la rebutgem 
frontalment, i crec que no només nosaltres, sinó la resta de la ciutadania. D’aquesta moció 
no pretenem això, convertir-vos en actors actius en defensa del nostre plantejament, 
pretenem que es demani al govern que s’assegui a negociar amb els agents socials per 
intentar arribar a un acord que sigui més beneficiós per a tots plegats, i en la línia de l’acord 
que s’havia signat entre la patronal i els sindicats, perquè no hem d’oblidar que hi havia uns 
acords de negociació col·lectiva, i uns acords aquí a Catalunya que també es van signar, 
l’AIC, Acord Interconfederal de Catalunya, que tot això s’ho carrega, entre altres coses 
perquè també es carrega la potestat de l’autoritat laboral d’intervenir en els expedients de 
regulació d’ocupació. El govern del PP, del Sr. Rajoy, va dir que aquelles matèries en què 
els agents socials es posessin d’acord no intervindrien; doncs senyor, faci això: reguli allò en 
què els agents socials, patronal i sindicats, no s’han posat d’acord, però no es posi amb allò 
en què ja hi havia acord.  
 
Per tant el que demanem és que ens donin suport per demanar al govern que s’assegui a 
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negociar i que intenti posar remei a aquesta reforma laboral que ha tret per decret i que 
considerem que és totalment regressiva. Tots teniu ja la moció, de totes formes passaré a 
llegir-la a continuació, i demanar el suport, com és evident, i si més no, almenys que no hi 
hagi vots en contra, que pugui ser aprovada encara que sigui per abstenció, demanem això. 
 
A continuació passa a llegir la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. Com a regidora del Partit Popular, que ha fet la reforma laboral, em 
sento al·ludida i el que els vull dir és que primer de tot em solidaritzo amb la gent que ho 
està passant malament, que no tenen feina, i el que sí els vull dir és que venim d’una 
situació d’atur gravíssima, que és el que ha dit aquest senyor, que hi ha més de 5 milions 
d’aturats, dels quals 775.000 persones estan a Catalunya. L’objectiu del Partit Popular a curt 
termini és aconseguir crear llocs de treball estable el més aviat possible. Volem fer més 
atractiva la contractació indefinida i lluitar contra el frau i l’economia submergida i potenciar 
la formació permanent del treballador. Esperem que els cinc milions d’aturats comprenguin 
aquesta reforma laboral i la necessitat d’ajudar les empreses a crear ocupació. 
 
El que és curiós és que els sindicats protestin per aquesta reforma, però no ho han fet per 
defensar els cinc milions d’aturats. Jo el que sí els voldria dir és que estic d’acord amb la 
reforma perquè si no es fa, no ens en sortirem, jo confio en el Partit Popular, confio que 
aquest trimestre, suposo que encara estem baixant, diria que estarem en el pitjor d’aquests 
moments que estem passant, però de mica en mica confio que anirem remutant, i si no 
pugem que almenys ens estanquem. Per tant sobre el que s’ha exposat aquí, jo hi votaré en 
contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. D’entrada agrair la presentació als companys de CCOO i d’UGT la 
presentació de la moció perquè –com hem comentat en el debat de l’aprovació definitiva del 
ROM– ens dóna l’oportunitat d’incentivar la participació dels ciutadans, a títol individual o 
representant entitats en el Ple, i ens dóna la possibilitat als representants electes de 
posicionar-nos sobre un tema de caràcter general però evidentment, nosaltres pensem que 
tots els que hem tractat en aquest Ple són temes que encara que siguin de caràcter general 
ens afecten a tots els olotins i olotines,n per tant trobem molt escaient poder-ne parlar.  
 
Nosaltres hauríem agraït poder parlar abans amb els representants sindicals de CCOO i 
UGT per poder fer-hi algun esment, o alguna modificació en la moció que ens presenten, en 
el sentit sobretot –que a part de tot això que heu explicat– a més a més aquesta reforma 
laboral comporta una pèrdua de competències del govern de Catalunya, que a partir d’ara 
no tindrà res a dir en les regulacions d’ocupació, en els ERO a què heu fet referència; per 
tant potser també ho hauríem pogut incorporar en la moció.  
 
I sobretot també el que nosaltres pensem que a Catalunya és el causant bàsic de la crisi, 
encara que sigui una crisi general, a Catalunya s’ha accentuat sobretot pel greuge econòmic 
que patim amb les balances fiscals que són absolutament desfavorables al país i per tant als 
treballadors i treballadores de Catalunya. Per tant alguna referència a la necessitat d’establir 
un concert econòmic que superi aquesta situació tan negativa, de tenir balances fiscals tan 
perjudicials per a Catalunya no estaria de més d’haver-ho pogut incorporar.  
 
De totes maneres en l’esperit de la moció, amb aquests petits matisos que puguem 
incorporar com a ERC, en l’esperit de la moció hi estem completament d’acord. És evident 
que estem en una crisi terrible, que és una crisi d’abast general, però també és evident que 
els responsables de la crisi, de cap manera poden ser els treballadors. És una crisi que és 
bàsicament financera i aprofitar la crisi per reduir els drets dels treballadors no ens sembla 
gens lícit, com ha explicat el company Sr. López de CCOO. 
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Per altra banda no han estat tan diligents a l’hora de tocar els impostos a les grans fortunes, 
per exemple. S’ha volgut fer una petita operació de maquillatge, tan petita, que per posar un 
exemple, limita els sous dels directius de les entitats financeres que han necessitat ajuda del 
Fons General, per tant de l’Estat, a la xifra de 600.000 euros. És a dir, un directiu de Bankia, 
per exemple, pot arribar a cobrar 600.000 euros; una entitat que ha necessitat ajuda. 
Segurament pel bé que ho ha fet. No crec que hi hagi gaire treballadors a qui afecta aquesta 
reforma laboral que estiguin cobrant això a final d’any. 
 
I per més inri encara, els que ho han fet encara millor, les entitats financeres intervingudes, 
amb un forat absolutament ingovernable que s’ha hagut d’intervenir per part de l’Estat 
perquè la cosa encara no sigui pitjor, doncs amb aquesta operació de maquillatge resulta 
que els directius d’aquestes societats intervingudes poden arribar a cobrar fins a 300.000 
euros l’any. També m’agradaria veure a quants treballadors a qui afecta la reforma laboral 
estan en aquestes condicions. 
 
Les dades diuen que cada cop s’incrementa més la distància entre els més rics i els més 
pobres, és a dir, malgrat la crisi hi ha encara gent que se n’està aprofitant i que cada cop és 
més rica, i al revés, hi ha cada vegada més pobres. Per tant una reforma laboral que 
s’imposa i que perjudica els interessos dels treballadors i en absolut dóna garanties que això 
generarà nous llocs de treball o dinamitzarà l’economia i la creació d’empreses, no és una 
reforma laboral que nosaltres trobem positiva. 
 
És clar que és evident, tothom ho sap, i les dades són les que són, l’atur en aquest país és 
enorme, és absolutament inconcebible i especialment entre els joves, ens trobem amb una 
societat amb una situació insostenible. Però el fet que aquesta reforma tingui les condicions 
que ens han explicat els companys dels sindicats, primer, no garanteix que els joves tinguin 
feina, en tot cas sí que garanteix que els joves tinguin una feina precària si és que en troben. 
Reiterem, pensem que no és el moment, perquè no són responsables, d’atacar els 
interessos dels treballadors –els drets adquirits dels treballadors– amb aquesta reforma 
laboral, en tot cas qui havia de pagar la crisi eren els responsables autèntics de la crisi que 
eren les entitats financeres, per tant votarem a favor de la moció. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, entenem aquesta moció presentada com una reclamació oportunista 
legítima dels representants dels treballadors en front a la reforma que vol fer l’Estat i que es 
presenta aquí com un escenari d’exposició. Ara bé, cal que siguem realistes: a l’Ajuntament 
d’Olot  no  se l’escoltarà gaire l’Estat, més aviat no ens faran ni  cas, encara que 
l’Ajuntament  d’Olot s’hi adhereixi. En tot cas el que sí els diem és que nosaltres no ens 
considerem actors actius, com han dit vostès, per una raó: perquè segurament no ens veiem 
facultats perquè no hi entenem, segurament tant com vostès, tenen més informació i saben 
més els detalls. Probablement la reclamació, ja ho he dit abans, sigui molt legítima. En tot 
cas nosaltres no ens veiem prou facultats per entrar en aquestes valoracions i el que tampoc 
farem, de cap de les maneres, és posar pals a les rodes. Per tant la nostra posició serà 
l’abstenció.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas agrair als representants sindicals l’exposició que ens han fet 
en aquesta moció, i nosaltres votarem a favor.  
 
Sra. Sala, no estic d’acord amb el seu plantejament, no pot dir que els sindicats no han fet 
res pels aturats, la seva trajectòria demostra que en el dia a dia estan treballant moltíssim i 
penso que el seu govern s’ha passat de frenada. El que no pot ser és que no hi hagi acord o 
que no s’intenti buscar acords, almenys cal que hi hagi més esforç per buscar acords amb 
els sindicats en aquest sentit. Si volem que les empreses funcionin, que la ciutat funcioni, hi 
ha d’haver acords entre les persones. I en una empresa perquè funcioni, el més important és 
el capital humà, tant per l’empresari com per sobretot els treballadors. Si en una empresa els 



 

                      

 

 28 
  

treballadors estan contents i el capital humà està en condicions, es rendeix molt més i per 
tant l’empresa va endavant.  
 
Un exemple d’això és la nostra comarca, que durant molts anys ha estat totalment vetada de 
les grans línies de comunicació, dels mercats, etc., però aquí hi ha hagut una economia 
productiva molt important que ha tirat endavant aquesta societat i ha estat gràcies al bon 
capital empresarial que hi ha hagut, però també molt pel capital humà, pels treballadors 
d’aquesta comarca que han tirat endavant les empreses. Per tant pensem que sobretot és 
molt important que hi hagi diàleg i que hi hagi unes bones vies d’enteniment entre els 
treballadors i les empreses. Per tant nosaltres declarem, sobretot el punt 2 que presenten 
avui en aquesta moció, pensem que és molt important, que diu: “Convoqui la mesa del 
diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de 
reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement estable i de 
qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes 
en la direcció de transformar el nostre model competitiu”. Penso que aquest és el model que 
hem de tirar endavant, per tant estem a favor de la moció. 
 
Intervé la Sra. Zambrano, en nom de l’equip de govern. Que la reforma laboral és una de les 
principals qüestions de la setmana i que el nostre equip de govern ho considera un tema de 
màxima importància, en això estem totalment d’acord amb vosaltres. I bé, que hi ha la 
necessitat d’una reforma laboral, també és totalment evident que és necessària, perquè al 
conjunt de l’Estat tenim una taxa d’atur que dobla la mitjana europea; que l’Estat espanyol té 
en aquests moments un gravíssim problema de competitivitat i que no serveix de res pensar 
quina ha estat la causa que sigui així, ni si s’han pres les mesures adequades amb 
anterioritat, sinó que tenim aquesta taxa d’atur.  
 
Si parlem de si hi ha hagut diàleg o no, el govern i la patronal han tingut moltes oportunitats 
per arribar a un acord que garantís la confiança dels mercats i aquesta oportunitat no s’ha 
aprofitat. No podem oblidar tampoc que el tema de la globalització ens obliga com en molts 
altres aspectes que hi ha actualment, a regular un marc laboral homogeni, perquè això ja 
s’ha fet en determinats països d’Europa i la reforma laboral que han aplicat ells els ha 
comportat un descens a l’atur molt considerable. No ens podem oblidar que l’Estat espanyol 
ha passat de ser un estat immigrador a un estat emigrador, els nostres talents marxen cap a 
estats on tinguin una possibilitat de desenvolupar-se millor que la que els donem aquí. I 
pensem doncs que sí que cal una reforma laboral, que a mig i llarg termini convergeixi 
aquesta nostra reforma laboral amb les mateixes regulacions europees, que doni confiança 
a la contractació, a les nostres empreses i que doni sobretot confiança als mercats. I que 
junt amb aquesta reforma laboral necessitem una reforma del sistema financer, que com 
molt bé ha dit el Sr. Gómez, fa falta. S’ha de generar una estructura de bancs solvents, que 
permetin a la nostra empresa accedir al crèdit barat, que no en tenen. 
 
No obstant tots aquests aspectes que són necessaris, la reforma laboral que s’està 
plantejant, creiem que s’ha d’esmenar, que cal millorar-la molt, que s’ha de corregir, que ens 
preocupa molt algun tema d’aquesta reforma, com pot ser el que fa referència a les PIMES, -
–que són les veritables impulsores de la nostra economia– i als joves, que són el futur de la 
nostra societat. Que les empreses han de ser conscients que la reforma laboral que es 
planteja no és un xec en blanc per a l’acomiadament barat, sinó que ha de ser un instrument 
per generar ocupació i confiança en els nostres mercats.  
 
Per tot això nosaltres considerem necessari que hi hagi la reforma laboral, però esperem 
que en la tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats estigui més ben plantejada 
aquesta reforma i nosaltres ens abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo també vull agrair públicament les paraules que han tingut cap a mi 
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els representants sindicals, per a mi també la reunió de fa una setmana va ser una reunió 
agradable i plaent. Potser només afegir al que ha dit la regidora, que la nostra abstenció és 
per afavorir que  s’aprovi aquesta moció i  demanar que les mesures  d’una reforma laboral 
–que estem absolutament convençuts que hi ha de ser– sigui el millor possible per a 
l’economia del nostre país.  
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 7 vots a favor (5 PSC, 2 ERC), 1 vot en contra 
(PP), i 12 abstencions (10 CiU, 2 PxC).  
 
El públic assistent aplaudeix. 
 

NÚM. 15.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala.  
 
COMMEMORACIÓ ANY MONTSALVATGE.- Fa uns mesos vaig portar aquí al Ple, que hi 
havia l’any Montsalvatge i vaig fer el comentari de si ens hi podíem adherir, perquè era una 
persona vinculada a la ciutat d’Olot. Llavors aquesta setmana a La Vanguardia s’ha publicat 
un article sobre els actes que es fan a Barcelona en commemoració de l’any Montsalvatge. 
Voldria demanar si han fet alguna gestió, i si no demanar que ens hi puguem adherir. 
 
Respon el Sr. Berga. L’Ajuntament d’Olot no ha fet expressament una adhesió, però sí que 
ha organitzat una activitat dedicada a l’any Montsalvatge, és un concert que es farà d’aquí a 
quatre o cinc setmanes, al mes de maig. És un concert que es diu Univers Montsalvatge i 
que d’alguna manera també fa que participem en aquest any organitzat en commemoració 
d’aquest gironí il·lustre, un dels millors músics que hi ha hagut a Catalunya i que a més a  
més dóna nom a l’Escola Municipal de Música que tenim aquí a Olot.  
 
Desconec, no hem estat convidats com a ciutat en tot cas, a adherir-nos a una xarxa, per 
tant desconec si hi ha alguna iniciativa en aquest sentit i entenc que seria una formalitat i 
que per descomptat poden comptar amb l’Ajuntament d’Olot si hi ha alguna persona que ho 
vulgui proposar, ja faríem els tràmits necessaris per fer l’adhesió.   
 
Intervé la Sra. Ruiz. 
 
ESCALES VOLCÀ MONTSACOPA.- M’ha vingut a trobar un grup de gent per mirar si es pot 
fer alguna cosa per les escales de Sant Francesc, que estan en molt mal estat. La gent 
enlloc de passar per les fustes, que les últimes pluges les han malmès molt, puja pel costat i 
això ha comportat que ara ni les escales ni el cantó estiguin bé per poder-hi pujar.  
 
Respon el Sr. Vayreda. Des de ja fa unes setmanes, amb el Parc Natural i l’Ajuntament 
estem treballant en un pla d’usos del Volcà Montsacopa i també de l’ermita de Sant 
Francesc. Des de l’equip de govern ens sembla que és un actiu de la ciutat del qual en 
podem treure més profit, el Parc també té interès a reordenar els usos i les activitats. També 
té interès l’Associació de Veïns que s’ordeni una mica les activitats i s’està treballant en 
aquesta línia. La proposta que sortirà al final serà una proposta d’activitats que es podran 
fer, i també una sèrie de millores paisatgístiques entre les quals hi ha el tema de l’escala, 
també hi ha una actuació darrera el Cementiri que també hi ha una zona molt malmesa. I a 
partir d’aquí, que els treballs estan en la seva darrera fase, estem treballant també per 
buscar els recursos necessaris per poder fer aquestes actuacions i millorar un espai que 
amb el temps s’ha anat deteriorant i com deia, ens sembla molt important recuperar-lo i, 
intentar potenciar-lo per als olotins i també per a tots els visitants que venen a la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Bach. 



 

                      

 

 30 
  

CALENDARI ESCOLA MORROT.- Enguany tenim una situació bona de tenir dues escoles 
que en aquests moments s’estan acabant: l’escola de Sant Roc que està en la segona fase, 
i  per la informació que tenim segueix el calendari previst i per tant sembla que no hi hauria 
d’haver cap problema perquè al mes de setembre, amb l’inici del nou curs es pugui disposar 
d’aquesta segona fase i per tant tindrem el problema de l’escola Sant Roc solucionat. Però 
no sembla que hagi de ser així amb l’escola del Morrot. De l’escola del Morrot en vàrem 
parlar en un Ple de l’any passat: es va haver de modificar la data de finalització de l’escola, 
primer es va dir que s’acabaria al setembre, no es va poder iniciar el curs a l’escola nova, i 
més endavant es va dir al mes d’abril; sembla que hi ha hagut problemes amb l’empresa i 
ens preocupa que no arribem a temps al mes de setembre.  
 
No sé si és conscient l’equip de govern de les dificultats que pot comportar iniciar el nou curs 
sense l’escola del Morrot en funcionament, perquè sembla ser que augmentaran dos cursos 
de P3, encara no surt cap alumne i anem creixent. Els actuals pavellons prefabricats on està 
ubicada l’escola, té tots els espais ocupats, per tant els dos nous cursos difícilment s’hi 
podrien enquibir; hi ha problemes també de gestió del menjador –em sembla que en aquests 
moments hi ha tres torns i per tant comportaria un quart torn–, això em sembla que seria 
inviable amb el temps, termini, gestió i espais. Per tant bé, jo crec que tindrien un problema 
greu i si al mes de setembre no poguessin disposar dels nous edificis. 
 
M’agradaria que em poguessin explicar si aquest calendari el tenen ja definitiu, si tenen més 
informació i si ho tenen lligat perquè no passi tot això que estic explicant i que no hi hagi 
problemes greus a nivell d’escolarització dels alumnes de l’escola del Morrot.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí que és un tema que en som plenament conscients. Sí que és 
veritat que ens preocupa molt i explicar-los que fins i tot durant tota aquesta setmana he 
estat parlant amb el Director general de GISA, amb el Delegat d’Ensenyament, el Sr. Albert 
Bayot, amb la Responsable de construcció de centres educatius, la Sra. Núria Ibern, amb el 
Sr. Quer de GISA, per seguir el tema de la construcció de l’escola del Morrot. Hi ha un 
problema afegit en relació a l’empresa, i sembla que en aquests moments continua estant 
garantit que l’escola estarà en funcionament el mes de setembre. Aquestes són les 
informacions que tinc. He parlat repetidament amb els representants de l’empresa, 
continuen treballant a l’escola i des de GISA saben, perquè des d’Ensenyament i des de 
l’Ajuntament se’ls ha fet arribar, la necessitat imprescindible que l’escola estigui en 
funcionament el mes de setembre. 
 
Per tant la resposta en aquests moments és: hi estem a sobre, n’estem preocupats i tenim la 
paraula de les administracions responsables que l’escola estarà en funcionament el mes de 
setembre. Ho anirem seguint i si hi hagués alguna novetat dolenta –diem-ho així– 
intentaríem tenir un pla alternatiu, que en aquests moments no ens imaginem quin ha de ser. 
Per tant jo crec que l’escola estarà en funcionament el mes de setembre. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. 
 
PLA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ.- En l’anterior legislatura es va dur a terme el Pla de 
ciutadania i immigració, que era per quatre anys, 2007-2011 i  recordem que va ser un Pla 
que va tenir el recolzament majoritari del Ple, es va aprovar per 20-21 regidors, penso que 
va funcionar bastant bé, fins i tot vàrem rebre elogis de gran part de la societat olotina. 
També recordo més o menys que pel setembre-octubre de 2011, existeix un document en el 
qual s’avaluava aquest Pla d’immigració i llavors es recomanaven una sèrie de polítiques 
que s’havien d’implementar en el nou Pla. 
 
La pregunta és que van passant els mesos i no sabem si l’equip de govern pensa fer una 
reedició, pensa recuperar aquest document i tornar a debatre’l. La pregunta és si hi haurà 
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una reedició del Pla de ciutadania i immigració, 2012-2015 o no? 
 
Respon el Sr. Berga. El Pla de Ciutadania i immigració efectivament s’acaba aquest 2012, 
s’està reorganitzant l’àrea del que és dins el Consorci d’Acció Social en dues àrees grans, 
que és una cosa que ja havia començat aquesta divisió en el mandat anterior, d’una Àrea 
d’atenció a les persones i una Àrea d’atenció a la comunitat. I el que s’està plantejant no és 
fer referència a un Pla de Ciutadania i immigració, només amb la paraula així d’immigració, 
sinó de fer un pla d’atenció a la comunitat, que hauria d’englobar tots els aspectes que tenen 
a veure amb prevenció, convivència, immigració, voluntariat, cooperació... és a dir estem 
reunificant una mica l’àrea en un Pla que s’ha començat ara ja en aquests moments a 
preparar l’estructura. Precisament amb el Conseller Cleries, Conseller de Benestar Social, 
que ens visita demà, aquest és l’aspecte que volem tractar amb ell. Estem parlant d’una 
nova redacció d’un Pla, tenim ja una reorganització que s’ha fet dins el Consorci d’Acció 
Social de nomenar una persona responsable de la coordinació d’aquests plans, que és el  
Sr. Xavier Casademont, que havia portat en el seu dia el Pla de Ciutadania i immigració. I 
aquesta persona també, una de les funcions que farà dins el Consorci serà de donar suport 
als diferents elements de planificació que hi ha dins el Consorci.  
 
A part d’aquest també es treballarà un Pla d’Infància, que és una de les urgències que tenim 
i on volem tenir una incidència important. També ens preocupa molt el tema del 
finançament, que el tenim garantit per aquest 2012 i una part important per al 2013, però és 
la part més fràgil per tot el que té a veure amb atenció a la comunitat, que té a veure amb 
prevenció; és la més fràgil perquè no queda expressament recollida dins el contracte 
programa que tenim amb el Departament de Benestar i és un tema que ens preocupa 
especialment.  
 
Però ben aviat convocarem els representants de tots els grups per explicar una mica com 
volem fer aquesta nova planificació. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
ÀREA DE CREACIÓ CONTEMPORÀNIA.- Som conscients que la supressió de l’Àrea de 
Creació Contemporània i el cessament del seu Director, el Sr. David Santaeulària, un 
professional de reconegut prestigi, tant dins de la ciutat d’Olot com fora de la ciutat, ha estat 
una decisió dolorosa. També sabem, per la roda de premsa que varen fer dilluns i també per 
la Junta de Portaveus en què ens en va informar el regidor de Cultura, que la decisió ha 
estat motivada bàsicament per la retallada de les subvencions que rebíem d’altres 
administracions i per les penúries econòmiques que pateixen els ajuntaments a causa de la 
crisi econòmica. 
 
En el Pla de Cultura que entenem encara vigent, hi ha molts aspectes que podríem 
anomenar “de conservació de la cultura tradicional” i dues línies estratègiques: una seria la 
transformació de l’actual Museu Comarcal en Museu del Paisatge, i l’altra, important per a la 
ciutat, l’Àrea de Creació Contemporània que té molt de sentit si tenim en compte que a Olot 
hi ha una Escola d’Art, i que tenim la voluntat política de fer-la créixer per convertir-la en una 
Facultat d’Art referent a tot Catalunya i a tot el país. Les línies estratègiques són apostes de 
futur, perquè aporten valor afegit. En aquest cas podríem dir que l’art contemporani a la 
ciutat d’Olot és com un I+D de recerca cultural, per tant aporta valor afegit a la ciutat i dóna 
prestigi a la ciutat. En aquest cas les possibilitats fins i tot poden ser també econòmiques, 
també relacionades amb el turisme, i amb el que és la divulgació de la ciutat més enllà del 
que és Catalunya i Espanya.  
 
La pregunta en tot cas, és la següent: Sr. Alcalde, creu que en èpoques de crisi és bo 
prescindir de les línies estratègiques per a una ciutat? Creu que és encertat prescindir de 
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l’Àrea de Creació Contemporània en aquests moments, per a la nostra ciutat? 
 
Respon el Sr. Berga. La pregunta diu: creu que és necessari prescindir en aquest moment 
de l’Àrea de Creació Contemporània? Aquest és un tema complex i que no es pot simplificar, 
de dir que en l’acabament d’un projecte que té un començament i un acabament, que és 
l’Espai 01 de la Sala 15, acabi l’Àrea de Creació Contemporània d’aquesta ciutat.  
 
En el seu moment, quan es va redactar el Pla de Cultura que reconeixia no només les línies 
estratègiques sinó que reconeixia quatre eixos, un d’ells, important i en el que més s’havia 
avançat era el d’inserir Olot en la contemporaneïtat.  
 
Hi havia dues pedres angulars en aquest projecte que era el Projecte d’Arts Visuals i el 
Projecte d’Arts Escèniques. El Projecte d’Arts Visuals era el que responia a la Sala 01, que 
era el projecte més antic, la Sala 15 tot plegat fa dos anys que es va posar en funcionament, 
i n’hi havia un altre que era el Projecte d’Arts Escèniques i el Laboratori. El govern del partit 
socialista i d’Alternativa per la Garrotxa, que governava l’any passat, exactament per les 
mateixes raons –econòmiques– en què nosaltres ens trobem en aquest moment, va haver 
de prescindir del projecte d’Arts Escèniques i no es va acabar el món. És a dir, es va donar 
per acabar el projecte Panorama després de 10 anys i el que és la creació contemporània 
en les arts escèniques s’ha intentat donar-hi sortida d’altres maneres. I ens varem inventar el 
Festival Lab, que precisament ara a les nou, en aquest moment hi ha una actuació del Lab 
en el Teatre Principal que respon precisament al que és creació contemporània en arts 
escèniques. Això va passar exactament igual amb les arts visuals.  
 
El fet que tanquem un projecte que econòmicament no el podem sostenir perquè era un 
projecte que en els seus principis havia arribat a rebre ajuts públics i privats de fins a 
100.000 euros anuals, que en aquests moments han quedat reduïts a res i no ho podem 
mantenir, no vol dir que la creació de l’expressió contemporània, l’expressió de les arts 
emergents, no hagin de tenir un punt on poder-se expressar en la nostra ciutat. No 
enderroquem les sales, les sales continuaran obertes i evidentment la col·laboració amb 
l’Escola d’Art encara ha de donar més continuïtat. Precisament el que s’intentarà a partir 
d’aquestes sales és donar llocs on els alumnes de l’Escola d’Art o els creadors locals, i per 
extensió de la comarca, es puguin expressar. No hi ha d’haver cap mena de problema, la 
creació contemporània no desapareixerà de casa nostra. Senzillament és un projecte que en 
aquest moment, considerant el retorn que tenia a la ciutat, i havent d’escollir entre continuar 
amb aquest projecte o per altra banda haver de reduir de manera molt important la 
programació de teatre o de música, que tenen dotacions molt menors –la programació de 
teatre té 35.000 euros de pressupost, la de música clàssica en té 20.000–, en aquest cas 
estem parlant d’entre 75.000 i 100.000 euros anuals. Ens dol, és evident. Què ens agradaria 
que el projecte continués? És clar que ens agradaria, moltíssim, si tinguéssim aquest 
finançament. Però hem anat a la Generalitat, hi varem anar l’any 2011, i hi hem tornat a anar 
aquest 2012 i sabem que no podem comptar amb finançament per a aquest projecte. I no hi 
podem comptar senzillament perquè l’any 2010 varem quedar fora de la xarxa de centres 
que han de tenir el reconeixement per ser subvencionats. Això és com si un poble de 500 
habitants decideix tenir un auditori, la Generalitat li dirà: escolti per 500 habitants no li toca 
un auditori i si el vol mantenir, l’haurà de mantenir sol, l’haurà de mantenir pel seu compte 
només amb recursos propis, nosaltres estem en aquesta situació. Però no és per gust que 
prescindim d’un projecte com aquest, ni molt menys. Ni renunciem, per descomptat, a què la 
creació contemporània continuï tenint un lloc important a la nostra ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, em penso que aquesta vegada no em descuido cap de les 
preguntes i les hem contestat totes, i li demano disculpes a la Sra. Sala públicament, perquè 
no varem tractar el tema de la felicitació al Cap de la Policia, però li  he fet arribar 
personalment que vostè va demanar-ho al Ple.    
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I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a les nou i deu minuts 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, 
 


