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ACTA  NÚM. 4 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2012  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 26 d’abril 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, Jaume Mir Bagó, Mois ès Font Casademont, Ignasi 
Mulleras Vinzia, Pere Gómez i Inglada, Clara Casano vas i Sarsanedas, Júlia Sala 
Esteban.    
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell . 
 

NÚM. 1.- 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  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Més enllà d’explicar una mica les activitats i trobades, sí que em 
sembla important, si a vostès els sembla bé, prendre diversos acords.  
 
Hi ha hagut diverses defuncions de persones relacionades amb l’Ajuntament o que han 
tingut un paper destacat a la ciutat. Per tant fer arribar el condol oficial d’aquesta Corporació 
als familiars del Sr. Joan Vilà i Olivet, que durant molts i molts anys va treballar en aquest 
Ajuntament com a Interventor, des de l’any 1972 fins a l’any 1991. 
 
Va morir el dia 30 de març el Sr. Joan Sellà i Ventolà, ell feia més temps que havia treballat 
en aquest Ajuntament com a tècnic de l’àrea de Rendes, entre l’any 1941 i l’any 1979. Si els 
sembla bé faríem arribar el condol de la Corporació a les famílies d’aquestes dues persones 
que havien treballat per a nosaltres. 
 
I també, ens sembla que convé que la Corporació faci arribar el condol als familiars del Sr. 
Josep Congost i Pla, poeta i impressor que va ser reconeguda la seva tasca amb la Medalla 
de la Ciutat, que se li va concedir en aquest Saló de Sessions el 19 de desembre de 1997.   
  
En quant a felicitacions, perquè també hi ha qüestions positives, cal fer arribar la felicitació a 
l’IES la Garrotxa que ha aconseguit una distinció, com a centre d’investigació KNX Scientific 
Partners, en relació a temes de domòtica, de components de gestió d’edificis i cases 
utilitzant una tecnologia que sembla que està molt integrada en el tema de millora 
energètica. Si els sembla bé des de la Corporació podem fer arribar aquesta felicitació a 
aquest institut de la nostra ciutat. 
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En quant a entrevistes em sembla important destacar que durant aquest mes que ha passat 
des del darrer Ple vaig rebre al Sr. Xavier Ponsetí, nou Director de l’Àrea de negoci de la 
Garrotxa de la Caixa, és a dir el representant de La Caixa a la nostra ciutat i a la nostra 
comarca.  
 
Vàrem estar a Barcelona parlant amb la Sra. Marian Muro, Directora General de Turisme de 
la Generalitat, que d’aquí a uns dies estarà aquí amb nosaltres. 
 
També el dia 4 d’abril vàrem tenir el Conseller Recoder a la nostra ciutat i a la Cooperativa 
La Fageda per mantenir diverses reunions de treball. 
 
Em vaig desplaçar a Barcelona el dia 10 d’abril per parlar amb el Director General del BBVA 
a Catalunya. 
 
Vaig rebre el dia 11 d’abril el Síndic de Greuges. 
 
I també donar compte de la visita protocol·lària que ahir vaig tenir del Sr. Carlos Alma, actual 
Subdelegat del Govern.  
 
I en quant a actes i reunions en les que he assistit, fer esment que el dia 29 de març vàrem 
fer una visita amb els tècnics municipals implicats en temes d’urbanisme i via pública, a la 
nova escola del barri del Morrot, on l’empresa i gent de l’administració responsable ens 
varen garantir que l’escola ha d’estar acabada, o s’ha d’entregar al juliol i que per tant al 
setembre podrà estar a disposició de la ciutat.  
 
El dia 31 de març vàrem donar les Ales de la Cultura al Sr. Josep Murlà, que ens 
acompanya en gairebé tots els plens; i el mateix que vàrem dir allà: li tornem a transmetre la 
felicitació. 
 
El dia 10 d’abril vaig estar a Barcelona, en la presentació del Pla estratègic sobre recerca i 
desenvolupament al sector en temes d’innovació, com a representant d’Innovac vaig estar 
en el Palau de la Generalitat. 
 
El dia 15 d’abril vàrem tenir la visita de l’Honorable Conseller d’Agricultura en la presentació 
d’un llibre sobre masies, en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa que es va 
presentar al Mas Solà. 
 
El dia 17 vàrem tenir una visita d’obres en el nou hospital amb gent de GISA i gent del 
Servei Català de la Salut i en principi es mantenen els terminis per a la posta en 
funcionament d’aquest nou hospital. 
 
Comentar també que el dia 21 d’abril, fa pocs dies, vàrem estar juntament amb els regidors 
en l’entrega dels Premis Ciutat d’Olot a la Sala Pep Móra. 
      
I a continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del 
darrer Ple, celebrat el passat 22 de març :  
 
-  de particulars : 33 
- d’entitats : 47 
 
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 26 es va entrevistar amb el Sr. XAVIER PONSATÍ, nou director de l’Àrea de Negoci 
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de la Garrotxa de la Caixa.  
 
- el dia 28 de març es es va desplaçar a Barcelona juntament amb el regidor Estanis 
Vayreda per entrevistar-se amb la Sra. MARIAN MURO, directora general de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 30 de març va assistir a la reunió d’alcaldes de la comarca amb l’Hble. Sra. JOANA 
ORTEGA, Vicepresidenta del Govern de Catalunya, que va tenir lloc a la seu del Consell 
Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 4 d’abril, dia que l’Hble. Sr. LLUIS RECODER va visitar la Garrotxa, va acompanyar-
lo en la visita que va fer a la Cooperativa La Fageda; hi va mantenir una reunió de treball  a 
l’Ajuntament i va ser present a la reunió d’alcaldes de la comarca amb l’esmentat Conseller 
al Consell Comarcal.   
 
- el dia 10 d’abril es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. XAVIER 
QUERALT, director general del BBVA a Catalunya.  
 
- el dia 11 d’abril va saludar el Sr. MIQUEL MOLINS, director general d’Agricultura i 
Ramaderia en el marc de la visita que va efectuar a l’empresa Noel; i va rebre la visita del 
Sr. ENRIC RIBÓ, el Síndic de Greuges que es trobava a Olot, amb motiu del desplegament 
que van fer a Can Trincheria  per atendre queixes dels ciutadans.   
 
- el dia 20 d’abril es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JORDI FOLLIA, 
director general de Carreteres i amb el Sr. JOSEP M. PADROSA, director de Catsalut.  
 
-  i finalment ahir 25 d’abril va rebre la visita protocol.lària del Sr. CARLES JAUME, actual 
subdelegat del Govern. 
 
A continuació dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS  a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- el dia 23 de març va assistir a l’assemblea de veïns del barri de Sant Miquel que va tenir 
lloc a la seva seu social i a continuació a l’assemblea de veïns de Batet de la Serra que va 
tenir lloc a l’antiga Casa Consistorial. 
  
- el dia 26 de març va donar la benvinguda als participants a la jornada sobre Emprenedoria 
en femení i responsabilitat social per a la competitivitat que va tenir lloc a les dependències 
de l’IMPC.  
 
- el dia 27 de març va assistir a la trobada d’alcaldes de capital de comarca que va tenir lloc 
al municipi de Ripoll.   
 
- el dia 28 de març va assistir a la Junta general del Consorci Social i de Salut de Catalunya 
que va tenir lloc a la seva seu a Barcelona.  
 
- el dia 29 de març, acompanyat dels regidors d’Ensenyament i d’Urbanisme i dels tècnics 
de la casa, va visitar l’estat de les obres de la nova escola del barri del Morrot.  
 
- el dia 31 de març al matí, acompanyat del regidor de Promoció  Econòmica, va assistir al 
Mercat del Ram de Vic, i a la tarda, va presidir l’acte de concessió de les Ales a la Cultura 
que aquest any van recaure en l’historiador Josep Murlà i Giralt. .  
 
- el dia 1 d’abril va assistir a la inauguració del centre logístic de bicicletes, ubicat al núm. 3 
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de l’Av. Estació de la nostra ciutat. 
 
- el dia 2 d’abril va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Guosa que va tenir lloc 
a la sala Gussinyé d’aquest Ajuntament.   
 
- el dia 8 d’abril, festivitat de Pasqua, va assistir a l’Ofici i cant de l’àngel que va tenir lloc a 
l’església del Carme. 
 
- el dia 10 d’abril es va desplaçar a Barcelona per assistir a la presentació del pla estratègic 
RDI que va tenir lloc al Palau de la Generalitat.  
 
- el dia 11 d’abril, acompanyat del regidor de Promoció Econòmica, va visitar el nou Hotel 
Estació, establert a la ciutat.  
 
- el dia 12 d’abril va assistir a la reunió de Junta del Sigma, a la del Patronat de la FES i a la 
del Consell d’Alcaldes.  
 
- el dia 13 d’abril va acompanyar als membres del Patronat de la Fundació Balmes de la 
Uvic en la visita que van efectuar a l’empresa Noel, va assistir a la xerrada que va 
pronunciar el Sr. Martí Anglada sobre Un món sense lideratge? que va tenir lloc a l’Orfeó i 
finalment va participar del sopar de celebració del 12è. aniversari de l’Associació de 
Discapacitats de les comarques gironines que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat. 
 
- el dia 14 d’abril va efectuar una passejada pel barri de Sant Francesc, va assistir al dinar 
de celebració de la Diada de la Penya Barcelonista, va anar a veure la sortida dels corredors 
participants de la cursa pel cor de la Fageda, va assistir a la trencada de la mona que va 
tenir lloc a la plaça Font de l’Àngel i finalment  a la presentació del llibre de Mercè Mallarach 
Berga que va tenir lloc a can Trincheria.  
 
- el dia 15 d’abril va assistir a la presentació del llibre sobre masies, editat pel Parc natural 
de la Garrotxa que va tenir lloc al Mas el Solà de Batet i que va comptar entre altres 
autoritats, amb l’assistència de l’Hble. Conseller d’Agricultura.  
 
- el dia 16 d’abril va assistir a la reunió del patronat de la Caritat.  
 
- el dia 17 d’abril al matí va efectuar una visita a les obres del nou Hospital.    
 
- el dia 18 d’abril va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va tenir 
lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia 19 d’abril, va assistir a l’acte de presentació de la Memòria del Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.  
 
- el dia 20 d’abril va assistir a l’assemblea de veïns del barri de Sant Francesc que va tenir 
lloc al seu local social.  
 
- el dia 21 d’abril va assistir a l’acte de lliurament dels premis Ciutat d’Olot que va tenir lloc a 
la sala Pep Mora del Teatre Principal. 
 
- el dia 22 d’abril al migdia, va ser present al lliurament de premis als guanyadors de la mitja 
marató  a les instal·lacions del Club Natació Olot i a la tarda va assistir al partit final i al 
lliurament de trofeus del Campionat de Catalunya de Hoquei patins que va tenir lloc a la 
nostra ciutat. 
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- el dia 24 d’abril va assistir a la reunió del Consell Rector de l’Institut Geològic de Catalunya, 
com a representant i delegat de l’Associació Catalana de Municipis.  
 
-  i finalment ahir 25 d’abril va assistir a les Juntes generals del Consorci d’Acció Social de 
Catalunya i de l’empresa SUMAR que van tenir lloc a les seves oficines de Salt.   
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

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

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

 
NÚM. 5.A) DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE MEMBRES DE  LA COMISSIÓ DE 

NOMENCLÀTOR 
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
En la sessió de Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2012, s’ha acordat nomenar, 
com a les següents persones, alienes a l’Ajuntament, com a membres de la Comissió del 
Nomenclàtor Olot pel seu especial coneixement de la toponomàstica d’Olot i el seu patrimoni 
història a: 
 

- Sr. Tomàs Costa Munteis – Pedagog  
- Sr. Josep Murlà Giralt – Historiador 
- Sr. Joan Barnadas Puigferrer - Historiador 

 
Així doncs, la Comissió assessora del nomenclàtor olotí ha quedat composada per les 
següents persones: 
 
President: Sr. Josep Berga  i Vayreda – Regidor delegat de l’Àrea de Cultura 
Vocal: Sr. Antoni Mayans i Plujà – Director de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
Vocal: Sr. Llorenç Panella Soler – Arquitecte municipal 
Vocal: Sra. Ester Santaló Bramon – Tècnica responsable del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 
Vocal: Sr. Tomàs Costa Munteis – Pedagog  
Vocal: Sr. Josep Murlà Giralt – Historiador 
Vocal: Sr. Joan Barnadas Puigferrer - Historiador 
 
Intervé el Sr. Berga. El que fem és donar compte dels canvis que hi ha hagut en els 
membres que formaran aquesta Comissió del Nomenclàtor, que és la responsable de 
proposar els noms dels carrers i places d’Olot que després la Junta de Portaveus, en tot cas, 
acorda aprovar en sessió plenària.  
 
Només són dos canvis els que hi ha: la presidència d’aquesta Comissió, que està sempre 
representada pel regidor de Cultura, que l’ocupava fins ara l’Anna Torrent i a partir d’ara 
seré jo qui passarà a ocupar-la. I el cas del malaguanyat Jordi Pujiula, que formava part 
d’aquesta Comissió, que ens va deixar com tot saben fa uns mesos, i que en substitució 
seva el Sr. Tomàs Costa ha acceptat amb molt de gust poder formar part d’aquesta 
Comissió.  
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Per tant la Comissió definitivament queda composada: per mi mateix, Josep Berga, pel Sr. 
Antoni Mayans i Plujà com a representant de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, el Sr. Llorenç 
Panella com a Arquitecte municipal, la Sra. Ester Santaló com a Tècnica responsable del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, el  Sr. Tomàs Costa Munteis, pedagog, el Sr. 
Josep Murlà Giralt, historiador i el Sr. Joan Barnadas Puigferrer, historiador. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Aprofitar només per agrair la feina que fa aquesta Comissió, que al 
llarg de tot el mandat anterior que vàrem poder gaudir de les seves aportacions, em van 
semblar molt interessants i estan fent una feina molt important. Lamentar, ja que surt el 
tema, la mort del Sr. Pujiula.  
 
Sobretot encoratjar la Comissió a mantenir aquesta bona feina que estan fent i també 
felicitar a l’equip de govern per la bona tria del Sr. Tomàs Costa i Munteis, per incorporar-lo 
a la Comissió, que em sembla una persona molt adequada per fer aquesta tasca. 
 
Intervé el Sr. Guix. També ens afegim a les paraules del Sr. Gómez en aquest sentit: de 
felicitar l’equip de govern per haver escollit la persona d’en Tomàs Costa, que estima la 
ciutat, que ha treballat molt per a la ciutat; havia estat regidor i també tinent d’alcalde 
d’aquest Ajuntament, professor i pedagog durant molts anys i també empresari. Ara està 
jubilat, però també com a jubilat està col·laborant en diferents facetes de serveis de la ciutat. 
Per tant ho trobem una elecció molt encertada i els felicitem. 
 
El ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA    

 
Amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Unió Europea es dotava del marc 
institucional i dels mètodes de treball necessaris per encarar amb èxit els importants reptes 
dels propers anys. No obstant això, l’actual crisi econòmica i financera ha fet que els 
diferents governs dels estats membres i les institucions europees s’hagin vist obligats a 
adoptar mesures que ultrapassen el Tractat de Lisboa, a fi d’aconseguir una major 
coordinació de les polítiques econòmiques i financeres i de millorar la governança amb 
l’ampliació de la Unió Europea i el fet de ser part d’un món global. 
No obstant les dificultats i les desavinences puntuals, Europa ha de tenir la ferma voluntat de 
buscar de forma conjunta solucions als problemes. És en aquest context que la Unió 
Europea va aprovar l’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador, i està a punt d’introduir canvis en els tractats i el 
funcionament de les institucions europees, per tal d’assolir un grau més alt d’eficàcia i 
determinació política. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la Declaració del Dia d’Europa que s’adjunta en 
l’expedient. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Fa uns dies des del Consell Català del Moviment Europeu ens varen 
fer arribar una petició –que suposo que han fet arribar a moltes altres entitats i associacions 
a nivell de tot el país– d’adherir-nos a aquesta Declaració del Dia d’Europa 2012. Tots 
sabem que per desgràcia les condicions socials i econòmiques que estem vivint fan que la 
Unió Europea passi per moments complicats, que aquest concepte d’una Europa de les 
nacions estigui discutit, i en veure el text que ens proposen i una mica la idea de suport a 
Europa, ens va semblar adient portar-lo al Ple de l’Ajuntament, tenint en compte que 
aquesta Declaració del Consell Català del Moviment Europeu parla d’impulsar una Europa 
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que es preocupi especialment, per exemple, d’un envelliment actiu, de temes com: 
desenvolupar polítiques energètiques comunes, polítiques energètiques eficients, per 
estimular un consum sostenible; parla d’una Europa que decideixi impulsar valors com la 
solidaritat, la justícia i la inclusió social; d’oferir una educació i una formació al llarg de la 
vida, temes amb els quals nosaltres estem absolutament d’acord. O perquè parla també de 
treballar per construir una ciutadania europea, porta a que comparteixin valors, drets i 
deures vinculats a aquest projecte comú en el que penso que Catalunya hi ha d’estar 
plenament implicada. Dit això nosaltres els hi demanem el suport per acollir-nos a aquesta 
Declaració del Dia d’Europa.  
 
Intervé la Sra. Sala. Ratificant el que ha dit el Sr. Alcalde, hem de pensar que formar part de 
la Unió Europea, a pesar de les dificultats que tots estem passant, permet buscar  de forma 
conjunta solucions als problemes per sortir reforçats d’aquesta crisi, per tant hi votaré a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Evidentment nosaltres sempre hem estat, com a catalanistes, tant 
europeistes com ens ha estat possible i per tant l’aposta per Europa –encara que sigui en 
temps de crisi– ha de ser una aposta inqüestionable i no s’hi valen excuses, no perquè ara 
la situació econòmica sigui pitjor hem de tenir menys Europa; al contrari, hem de fer més 
Europa. De totes maneres volem fer una observació al redactat de la proposta que ens 
presenten i és que trobem a faltar alguna referència al paper que ha de jugar Catalunya i els 
catalans en aquesta societat europea que volem única, però que volem que totes les 
nacions que formen el mapa d’Europa estiguin plenament acceptades i incorporades dins 
d’aquesta Europa futura. Per tant si nosaltres mateixos els catalans no fem notar la nostra 
presència, segurament el mapa dels estats ens esborra, i per tant sembla que no tinguem 
nació, i com deia ahir mateix el Ministre d’Hisenda, Sr. Montoro, sembla que la nació 
catalana sigui una qüestió de l’Edat Mitjana i que avui en dia no existeixi, que sigui una 
qüestió del passat. 
 
Nosaltres pensem que els catalans ens hem de posicionar defensant Europa, però que 
també hem de defensar el nostre paper i la nostra existència, no només de Catalunya i dels 
catalans, sinó també del català. Nosaltres particularment com a  ERC sempre hem defensat 
la presència del català a Europa, a les institucions europees, i pensem que encara que sigui 
parlar del futur d’Europa en aquesta línia d’Europa 2020, no està de més des de Catalunya 
fer una reivindicació del paper que ha de jugar la llengua catalana, que és la llengua dels 
catalans, en aquest marc europeu. Tothom sap que ens hi posen moltes traves, perquè per 
anar a Europa ens fan passar per Madrid i per tant és fer marrada, i aquí perdem molts 
llençols. 
 
Sí, estem d’acord que hem de ser una societat europea, però quan incorporem qualsevol 
estat dins la Unió Europea –aquest any Rumania i Bulgaria i l’any que ve Croàcia– tots 
aquests estats volen que la seva llengua, la llengua dels seus ciutadans, sigui llengua oficial 
a la Unió Europea. Els catalans no tenim perquè ser menys, i encara que no tenim estat hem 
de seguir defensant la presència de la nostra llengua a les institucions europees, encara que 
ja sabem que hi posen moltes traves. Qui hi posa més traves és precisament un català del 
Partit Popular –ja em sap greu Sra. Sala– que es diu Vidal Quadras; sembla ser que si el 
català no és oficial a Europa, és per culpa –entre d’altres– de la posició de Vidal Quadras i 
del PP, i tampoc no ajuden gens els companys del PSOE que segurament també posen 
tantes traves com els és possible, i si no demanin als companys del PSC que hi ha al 
Parlament Europeu, què és el que diuen els companys del PSOE quan els diputats del PSC 
demanen que el català sigui incorporat com a llengua oficial a la Unió Europea. 
 
Dit això, aquest llarg excurs –ja me n’excuso– estem absolutament d’acord amb la 
Declaració de l’Associació Catalana de Municipis. Però sí que potser ens agradaria que 
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aquesta reflexió –si és compartida– es fes arribar d’alguna manera a l’ACM o al Consell 
Català del Moviment Europeu perquè es pogués incorporar dins d’aquesta Declaració 
alguna referència a la reivindicació de la presència de la nació catalana i de la llengua 
catalana a les institucions europees d’aquesta Europa que volem ferma i forta, no només per 
ara, sinó amb aquest horitzó de 2020. Per tant hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, centrant-nos una mica en el que és la Declaració del Dia d’Europa, 
deixant de banda més enllà de temes polítics que acaba de parlar el meu company d’ERC, 
sí que participem d’aquest concepte més ampli d’Europa, considerem que ha de ser 
quelcom més que una relació d’estats, sinó que tots ens sentim una mica més europeus. És 
una mica en aquest sentit, que veiem totalment a favor d’adherir-nos a aquesta Declaració 
del Dia d’Europa, amb aquest esperit que porta aquesta Declaració. 
 
Intervé el Sr. Guix. El nostre ideari polític, dels socialistes, sempre ha estat a favor de la 
constitució d’una Europa unida, d’una Europa dels pobles, els estats i les persones i aquí en 
tot cas insistiríem que sigui realment així, que sigui Europa de les persones i més en 
aquests moments de crisi en què de vegades el que està per sobre de les persones hi són 
els mercats. Per tant en aquests moments cal, encara més que mai, una Europa de les 
persones que estigui unida i que faci una política de veritat, pensant en Europa i pensant en 
les persones. Per tant votarem a favor i ens sentim plenament identificats amb la proposta. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Dir-li Sr. Gómez, que jo a la meva intervenció ja he parlat de l’Europa 
de les nacions i que estic absolutament d’acord en aquest concepte. El que no sé, si 
aprovem ara aquesta Declaració que ja està tancada, si podem fer arribar una declaració 
dient que determinats grups del Ple, a més volen que es parli de Catalunya, això potser 
desvirtuaria una mica el suport a aquesta adhesió. 
 
Intervé el Sr. Gómez. No, només per aclarir-ho, no estàvem demanant que es canviés el 
redactat, només fer arribar a l’ACM i al Consell Català del Moviment Europeu que ho 
tinguessin present, que ho reivindiquessin o ho tinguessin present, evidentment la 
Declaració té una data i no es pot canviar.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. La reflexió entenc que no és compartida per tot el plenari i tampoc 
voldria ara generar una discussió. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 
NÚM. 7.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL  SÍNDIC DE GREUGES 

DE CATALUNYA    
 

Atès que el síndic de greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets 
fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans, i amb aquesta finalitat supervisa 
l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i del personal que en depèn o està 
vinculat a un servei públic. 
 
Atès que l’Alcalde d’ Olot té la voluntat de facilitar i promoure l’accés dels olotins i les 
olotines al Síndic, i avançar en la millora de la gestió de l’atenció ciutadana. 
 
Donada la voluntat d’ambdues parts d’aplicar vies de col·laboració per garantir els drets de 
les persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa 
pública, combinant proximitat amb seguretat. 

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
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Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Síndic de Greuges 
de Catalunya. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar el conveni i tota la documentació necessària. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Tal com ha dit el Sr. Alcalde en el despatx oficial, el dia 11 d’abril vàrem 
rebre la visita del Síndic de Greuges de Catalunya, el Sr. Rafael Ribó, i en aquesta visita tant 
per part del Síndic com de l’Ajuntament d’Olot, es va manifestar la voluntat de facilitar i 
promoure l’accés dels olotins al Síndic.  
 
Arrel d’això s’ha preparat un conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la 
Sindicatura de Greuges, del que en destacaré els aspectes més importants: la tramesa a 
l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de queixes tramitades pel Síndic, 
donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic, les persones 
que vulguin presentar una queixa al Síndic tenen tot un procediment via telefònica, via 
correu electrònic i via pàgines web per poder presentar aquestes queixes i tot això sense 
cap tipus de cost per a l’Ajuntament.  
 
Per tant el que portem avui a Ple és aprovar aquest conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot i el Síndic de Greuges i facultar el Sr. Alcalde per signar aquest conveni i 
tota la documentació necessària. 
 
Intervé la Sra. Sala. Si això no comporta cap despesa important al nostre Ajuntament, jo 
penso que pot ser un servei de la Generalitat per defensar els drets i deures dels nostres 
ciutadans, per tant hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Tot el que sigui facilitar l’aproximació de l’administració als administrats, i 
facilitar que els ciutadans puguin tenir millors línies de trobada amb l’administració i poder 
gestionar les seves accions i ens sembla positiu i si això és proper al ciutadà, com és el cas 
d’aquest conveni, ens sembla positiu. Hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, la voluntat és aquesta: apropar un servei que tots els ciutadans 
han de tenir per defensar els seus drets i per defensar la seva relació entre l’administració i 
els ciutadans. En principi té poc cost, perquè és més una qüestió logística i no està valorat 
però diria que el cost és gairebé zero. És més que res expressar una voluntat, que va des de 
facilitar el contacte a prendre el compromís per part de l’Ajuntament de tramitar aquelles 
queixes que hi pugui haver, donar resposta a les queixes que ens pugui fer arribar el Síndic 
de Greuges en un termini curt de temps, és més un tema de voluntats que no pas de cost.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 

NÚM. 8.A) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D E L’ORDENANÇA 
FISCAL, EXERCIC 2012, NÚM. 3.15 TAXA PER SERVEI CEM ENTIRI MUNICIPAL I PER 

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS.  
 

Vist l’expedient administratiu IG112012000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat d’Hisenda  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la modificació de  l’OOFF núm. 3.15 de taxa per servei de cementiri 

municipal i per manteniment de les instal.lacions d’acord al text que consta a 
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l’expedient. 
 
Segon. Exposar al públic l’esmentada aprovació durant 30 dies i publicar també l’anunci 

d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província, tal com disposen els 
articles 17-1 i 17-2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.  

 
Tercer. Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi, 

resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva 
de l’Ordenança. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions, 
entrendre’s definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de ple. 
L’elevació a definitiu de l’acord i el text íntegre de l’ordenança es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província. Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 
17-3 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Quart. Que aquesta Ordenança, una vegada aprovada tingui efecte des de la data de 

publicació.  Aquesta Ordenança seguirà en vigor fins que no s’aprovi la seva 
modificació o derogació.  Mentre, regirà la vigent.  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest punt té dues propostes, una de les quals és donar compte i per 
tant no es vota. En tot cas les presentarem conjuntament i un cop s’hagi exposat el tema i 
hagin fet les consideracions que creguin oportunes, posaríem a votació el punt 8.A) 
 
Intervé el Sr. Gelis. A l’apartat A) d’aquest punt núm. 8 és l’aprovació de modificació de 
l’Ordenança Fiscal 3.15 referent a la taxa dels nous columbaris que s’han acabat de 
construir fa pocs dies –a la Via Mare de déu dels Àngels– i proposem aplicar una taxa de 
550 euros per la cessió a 50 anys. El procés serà l’habitual, d’exposició al públic durant 30 
dies i si no hi ha reclamacions s’entendrà l’acord com a definitiu i tindrà efecte a partir de la 
data de publicació d’aquest acord. 
 
El punt B és donar compte d’un aclariment bàsicament tècnic de la taxa 3.4 referent a 
l’entrada de vehicles i reserves, queda reflectit en un text aclaratori al final del punt 2, que si 
volen els hi llegeixo: En cap cas en el supòsit del grup 2 tipus vorera americana o rampa 
asfaltada amb accés exclusivament a l’espai delimitat entre el frontal de la nau i la línea de 
vorera l’import a satisfer serà inferior a l’import que correspondria si la vorera fos del grup 1 
vorera americana o rampa asfaltada  igual o inferior 10 metres lineals. Aquí hi podia haver 
entre el grup 1 i el grup 2 una possible interpretació o diferència d’interpretació i amb això 
pensem que queda aclarit i no hi haurà cap dubte a l’hora d’aplicar aquesta taxa. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

NÚM. 8.B)  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENAN ÇA FISCAL, 
EXERCICI 2012, NÚM. 3.4 REGULADORA TAXA ENTRADA DE VEHICLES I 

RESERVES 
 

Vist l’expedient administratiu EP012012000010 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat d’Hisenda  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte del decret d’alcaldia de data 13 d’abril de 2012 corresponent a la 
modificació de l’ordenança fiscal, exercici 2012, núm. 3.4 reguladora de la taxa d’entrada de 
vehicles i reserves. 
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“Amb data 22 de desembre de 2011 es va aprovar definitivament l’Ordenança Fiscal exercici 
2012, núm. 3.4 reguladora de la Taxa per entrada de vehicles i reserves. Aquesta ordenança 
regeix des del dia 1 de gener de 2012. 
 
A l’article 7è. Quota Tributària es distingeixen dos tipus d’entrades de vehicles: 
 
1.- Grup 1: entrades delimitades 
2.- Grup 2: entrades no delimitades 
 
El tractament diferenciat del grup 2 en relació al grup 1 consisteix en la tributació dels 
excessos de 4 metres del grup 2 a un preu inferior al del grup 1 (però només pels excessos 
de 5 fins a 10 ml). Aquest sistema de càlcul pot motivar que algunes entrades del grup 2 
(entrades amb vorera americana o rampa asfaltada superiors als 10 metres lineals) tributin 
menys que entrades del grup 1 amb vorera americana o rampa asfaltada iguals o inferiors a 
10 ml. Aquest fet seria del tot incoherent amb el fonament i l’estudi econòmic de l’ordenança.  
 
Es per això que cal corregir aquesta errada material en la redacció de l’article 7-1.b  amb 
efecte 1 de gener de 2012, introduint un petit text aclaridor: 
 
1. Entrades de vehicles des de la via pública:   
a) Grup 1-Entrades delimitades. 

- Vorera normal 90 graus 
- Vorera americana o remuntable amb accés igual o inferior a 10 ml 
- Vorera americana o remuntable amb accés superior als 10 ml 
sempre que aquest sigui a un pati exterior, magatzem, nau, 
pàrquing ... i no a l’espai delimitat entre el frontal de la nau i la línia 
de vorera. 

 
            Fins a 4 metres lineals 

  

1) Amb cabuda fins a 3 vehicles   64,00 € 
2) Amb cabuda de 4 a 10 vehicles  143,00 € 
3) Amb cabuda d’11 a 25 vehicles  190,00 € 
4) Amb cabuda de 26 a 50 vehicles  236,00 € 
5) Amb cabuda de més de 50 vehicles  315,00 € 

 
Les entrades superiors a 4,00 m.l. d’amplada satisfaran, per 
cada metre o fracció d’excés i d’acord amb la classificació 
anterior: 

  

Tarifa 1)  26,00 € 
Tarifa 2)  58,00 € 
Tarifa 3)  77,00 € 
Tarifa 4)  95,00 € 
Tarifa 5)  115,00 € 

 
b) Grup 2-Entrades no delimitades. 

- Vorera americana o remuntable o rampa asfaltada amb accés 
superior als 10 ml quan aquest és exclusivament a l’espai delimitat 
entre el frontal de la nau i la línia de vorera  
 
       Fins a 4 metres lineals 

  

1) Amb cabuda fins a 3 vehicles   64,00 € 
2) Amb cabuda de 4 a 10 vehicles  143,00 € 
3) Amb cabuda d’11 a 25 vehicles  190,00 € 
4) Amb cabuda de 26 a 50 vehicles  236,00 € 
5) Amb cabuda de més de 50 vehicles  315,00 € 
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Les entrades superiors a 4,00 m.l. d’amplada satisfaran, per 
cada metre o fracció d’excés i d’acord amb la classificació 
anterior: 

  

Tarifa 1) Excés 5 a 10 ml 
              Excés de 10 ml 

  5,20 € 
26,00€ 

Tarifa 2) Excés 5 a 10 ml 
              Excés de 10 ml  

 11,60€ 
58,00 € 

Tarifa 3) Excés 5 a 10 ml 
              Excés de 10 ml  

 15,40€ 
77,00 € 

Tarifa 4) Excés 5 a 10 ml 
              Excés de 10 ml  

 19,00€ 
95,00 € 

Tarifa 5) Excés 5 a 10 ml 
              Excés de 10 ml  

 23,00€ 
115,00 € 

En cap cas en el supòsit del grup 2 tipus vorera am ericana o rampa asfaltada amb accés 
exclusivament a l’espai delimitat entre el frontal de la nau i la línea de vorera l’import a 
satisfer serà inferior a l’import que correspondria  si la vorera fos del grup 1 vorera 
americana o rampa asfaltada  igual o inferior 10 me tres lineals. 
 
 
DECRETO: 
 
Primer.- Introduir un text aclaridor a l’article 7-1.b de l’ordenança fiscal núm. 3.4 reguladora 
de la Taxa per entrada de vehicles i reserves amb efecte de data 1 de gener de 2012, 
segons consta a l’expedient. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de l’Ajuntament Ple.” 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 9.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONCESSIÓ DEMANIAL  PER A   L’ÚS PRIVATIU DE 
L’ANTIGA DEPURADORA MUNICIPAL D’AIGÜES RESIDUALS  

 
(Núm. referència: X2012005603)  
 
L’Ajuntament  d’Olot es propietari, en ple domini, d’una finca situada a la carretera de Les 
Feixes, núm. 209, la qual està inscrita al Registre de la Propietat al Tom : 824, Llibre: 240, 
Foli: 170, finca:10550.          
 
En aquesta finca s’hi ubiquen les instal·lacions de l’antiga depuradora d’aigües residuals, 
actualment en desús en la seva practica totalitat doncs l’ajuntament només utilitza la sortida 
d’aigües de tractament de la planta depuradora actual i zona de tamisat de les aigües 
pluvials sobreeixides també de la planta actual en temps de pluja, usos que es continua 
reservant l’ajuntament. 
 
La naturalesa jurídica de la finca i de les instal·lacions que l’ocupen és demanial, afectes a 
un servei públic. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 3/03/12 i RE núm.: E2012002328,  l’Escorxador de la 
Garrotxa, ha comunitat a l’ajuntament que properament sol·licitarà una ampliació de la seva 
activitat donada per   la necessitat d’incrementar la seva producció diària per tal de poder 
atendre la demanda, amb la conseqüent construcció de noves instal·lacions  productives  i 
l’adopció d’un nou sistema de sanejament consistent  en tractament biològic  de les aigües 
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produïdes. 
 
Atès que en aquest escrit, la mercantil Escorxador de la Garrotxa SA, sol·licita a 
l’Ajuntament poder utilitzar les instal·lacions de l’antiga planta depuradora de titularitat 
municipal que actualment estan en desús. 
 
Vists els informes emesos  pel Director del Sigma, Sr. Francesc Canalias  i Farrés, en data 
27 de març de 2012, i la Secretària de la Corporació de data 23 d’abril de 2012.  
 
Vist el que disposa l’article 218.1.b i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 57 i ss. del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals. 
 
Vist l’expedient administratiu  (CCS12012000009) i els antecedents corresponents,   el 
president de la Comissió Informativa del Ple , proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- CONTRACTAR , en règim de concessió demanial, l’ús de l’antiga depuradora 
d’aigües residuals. 
 
Segon.- APROVAR   el Plec de Clàusules Administratives Particulars  i tècniques que 
regiran el procediment per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de 
l’antiga depuradora d’aigües residuals d’Olot,  immoble qualificat  com a bé de domini públic. 
 
Tercer.- PUBLICAR  el present acord mitjançant edictes en el BOP i en el DOGC,  pel tràmit 
d’urgència, per un termini de QUINZE dies (15), per tal que s’hi puguin presentar 
reclamacions.  
 
Quart.- ANUNCIAR  la convocatòria de licitació en el ben entès que s’ajorna el temps que 
calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. Es podran presentar proposicions en 
el termini màxim de QUINZE dies (15) a comptar des de l’endemà de la publicació de 
l’anunci de licitació al BOP i al DOGC. 
 
Cinquè.-  DELEGAR, en el cas que concorri un únic licitador,  en la  Junta de Govern Local, 
per tal que resolgui i totes aquelles qüestions que es produeixin en relació al procediment de 
contractació, i actuí com a òrgan de  contractació en aquest procediment, i disposar la 
PUBLICACIÓ d’aquest acord al BOP. 
 
Sisè.- FACULTAR  al Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament d’Olot per a la signatura de la 
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el presents 
acords.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, en un escrit que vàrem rebre a l’Ajuntament en data 3 de març de 
2012, l’Escorxador de la Garrotxa ens comunicava que properament sol·licitaria una 
ampliació de la seva activitat per tal d’incrementar la producció i poder atendre l’increment 
de demanda que tenien i això faria que tindrien la necessitat d’un nou sistema de 
sanejament i tractament biològic d’aigües residuals. En aquest escrit també demanava a 
l’Ajuntament poder utilitzar les instal·lacions de l’antiga planta depuradora.  
 
Un cop vistos els informes tècnics emesos pel Director del SIGMA i per la Secretària de la 
Corporació, s’ha preparat un plec de clàusules administratives i tècniques. Els punts més 
destacables d’aquest plec de clàusules serien: un cànon d’1.800.000 euros que es faria 
efectiu amb obres a la depuradora nova i que equivaldria a aquest import, seria també a 
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càrrec del concessionari l’adequació de la depuradora vella i a partir de l’any 15 es faria un 
cànon anual de 25.000 euros, revisable en cas de desequilibri financer. 
 
A continuació el Sr. Gelis passa a llegir els acords que es proposen d’adoptar. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en tot el que sigui donar suport al teixit empresarial local i 
comarcal hi estem completament d’acord. Ens hem estudiat amb deteniment l’informe tècnic 
que fa el director del SIGMA –el Sr. Canalias– està molt estudiat i acurat. Per tant sí que 
demanaríem ara un seguiment de tot aquest expedient administratiu que és complex, d’una 
obra que serà complexa;  demanem que hi hagi un seguiment estricte de les obres perquè 
les coses es facin ben fetes. 
 
Respon el Sr. Alcalde. És una cosa que tots hem anat dient repetidament, és a dir: intentar 
donar facilitats a totes aquelles empreses i entitats que puguin donar feina, que puguin 
acabar generant riquesa a la nostra ciutat. I el que fem és estar al costat d’algú que ens diu 
que és possible que pugui augmentar la seva activitat. Vostès saben que de vegades la 
depuració d’aigües a l’escorxador ens havia provocat problemes al Consell Comarcal i a la 
ciutat, això solucionarà definitivament aquest problema; a més permetrà que l’escorxador 
augmenti notablement la seva capacitat de matar porc que sembla que en aquests moments 
està bastant clar que hi haurà aquests contractes, que de ser-hi representaria al voltant de 
cent llocs de treball directes a la nostra ciutat, més els llocs de treball indirectes. I per tant 
penso que és una molt bona notícia que hi hagi aquesta oportunitat, que com diu el Sr. Guix 
haurem de seguir molt atentament perquè no està tot tancat, però sí posarem les condicions 
perquè pugui ser una realitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 10. P.A 12.01 – HOSTAL DEL SOL 1.- (Proposant aprovar provisionalment la 

Modificació Puntual del POUM)  
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 26 de gener de 2012 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM al Polígon d’Actuació 12.01 – 
Hostal del Sol 1, redactada pels serveis tècnics municipals.  
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 30 de 13 de febrer 
de 2012, al Diari de Girona de data 8 de febrer de 2012, al tauler d’anuncis de la corporació i 
al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i 
l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa , proposa al Ple, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació puntual del POUM al Polígon 
d’Actuació 12.01 – Hostal del Sol 1, redactada pels serveis tècnics municipals. 
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SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent 
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si 
procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, portem al Ple la continuació de la tramitació de la modificació del 
polígon d’actuació de l’Hostal de Sol, que ha passat el termini d’exposició en la seva 
aprovació inicial. Portem al Ple l’aprovació provisional i portar l’expedient als Serveis 
Territorials d’Urbanisme.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 11.- MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’OLOT EN FA VOR DE LA 

CONTINUÏTAT DE L’ÀREA DE CREACIÓ CONTEMPORÀNIA  
 

Com a ciutadans d’Olot culturalment actius, amb el recolzament de gran part de la comunitat 
artística del nostre país, que s’ha manifestat amb l’adhesió al Manifest d’Olot per l’Art 
Contemporani  de 28 associacions professionals amb més de 1000 signatures a títol 
personal recollides a la web de Suport Zer01; ens dirigim al Ple de l’Ajuntament per tal de 
demanar als nostres representants l’aprovació d’aquesta moció en favor de la continuïtat de 
l’activitat desenvolupada durant més de 10 anys per l’àrea de creació contemporània d’Olot. 
 
La trajectòria de l’Espai Zer01, inclosa en el programa de l’Àrea de Creació contemporània 
d’Olot ha estat brillant, coherent i rigorosa. Ha estat un programa integral que ha atès tota la 
cadena de la pràctica artística contemporània: formació, atenció a l’art emergent local, motor 
de la recerca i producció, difusió social, activació de diferents col·lectius i sectors de la ciutat, 
de la zona i del país, i moltes vegades també, projecció internacional. Ha estat un punt de 
suport pedagògic imprescindible pels alumnes de l’Escola d’Art i de molts dels altres centres 
educatius de la ciutat. Ha donat molts fruits i, amb la seva consolidació i maduresa, 
presentava un enorme potencial de futur, alhora que projectava a l’exterior una imatge de la 
ciutat carregada de valors d’innovació, creativitat, imaginació, obertura i contemporaneïtat, 
coherent i arrelada amb la nostra història artística.  
 
Creiem que la decisió de l’equip de govern de posar fi a l’Àrea de Creació Contemporània i 
tancar l’Espai Zer01 ha estat precipitada i equivocada. Amb aquesta decisió es vulneren els 
nostres drets culturals com a ciutadans i usuaris, impedint-nos l’accés a la creació i al 
pensament contemporani, alhora que es desmantella un servei públic cultural d’alt valor, que 
va ser impulsat pel Pla de Cultura, eina de planificació participada per tots els ciutadans 
d’Olot i aprovada pels seus representants polítics en aquest mateix Ple.  
 
Som conscients que l’art i la cultura han de ser solidaris amb l’esforç d’estalvi col·lectiu que 
permeti superar les dificultats econòmiques actuals, per això mateix no demanem cap mena 
d’excepció, al contrari, demanem el rigor i la prudència de no malbaratar una inversió de 
recursos acumulada en molts anys un gran capital social de valors intangibles i una 
aportació econòmica procedent tant del sector privat com del sector públic, incloent el propi 
Ajuntament. 
 
Recentment, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha presentat el nou 
Pla de Centres d’Art Contemporani, en el qual s’obre la via a la inclusió de l’Espai Zer01, 
com el novè centre que configuri la xarxa de centres a Catalunya. Només cal la manifestació 
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de l’interès de l’Ajuntament d’Olot en el manteniment del programa de Creació 
Contemporània, per fer-ho efectiu. Aquesta inclusió comportaria la signatura d’un contracte 
programa que asseguraria la inversió del Departament durant els propers tres anys i, en 
conseqüència, la captació d’inversió aliena per a l’activitat d’un centre municipal. 
 
Per tot això demanem al Ple de l’Ajuntament d’Olot 
 

1. Restablir l’activitat de l’Àrea de Creació Contemporània que inclou les Beques a la 
Creació i de Comissariat, i la programació de l’Espai Zer01. 

2. Elaborar un Pla de Viabilitat Econòmica per a l’Àrea de Creació Contemporània 
d’Olot, que valori quin tipus de relació professional es pot establir amb el seu actual 
responsable, per tal de no trencar la continuïtat de la feina feta fins ara. 

3. Manifestar l’interès del nostre Ajuntament per tal que el Departament de Cultura de la 
Generalitat inclogui l’Espai Zer01 en el Pla de Centres d’Art Contemporani de 
Catalunya. 

 
Estem convençuts que els regidors i regidores convindran amb nosaltres que l’adopció 
d’aquestes mesures beneficiarà a la ciutat tant en l’aspecte econòmic, propiciant l’aportació 
de la Generalitat, com en la projecció positiva i avançada d’Olot a l’exterior, com 
especialment, en la preservació dels drets culturals dels olotins i les olotines.  
 
Intervé el Sr. Domènec Moli. En nom dels companys llegeixo aquesta moció.  
 
A continuació el Sr. Domènec Moli llegeix el text de la moció.      
 
Intervé la Sra. Sala. Primer de tot vull donar les gracies al Sr. Moli per haver exposat 
aquesta moció. Jo estic a favor que a la nostra ciutat es fomenti la cultura i l’art, però amb 
les dificultats econòmiques que estem passant degut a la crisi a què estem sotmesos, vull 
ser optimista i pensar que des de l’Ajuntament puguem demanar a la Generalitat ser 
inclosos dintre del novè centre de Catalunya per a la creació de l’art contemporani, per tal 
que es puguin aconseguir les beques per a la gent interessada en aquests estudis, ja que la 
nostra ciutat d’Olot és un referent molt important per al món de l’art. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres des d’ERC, des del moment que es va saber 
l’acomiadament del Director de l’Àrea de creació contemporània, ens hem manifestat 
contraris a aquest acomiadament. Pensem que el Sr. David Santaeulària al llarg dels 15 
anys –que no són pocs– que ha estat treballant per a l’Ajuntament i els ciutadans, els olotins 
i les olotines, ha demostrat ser un gran professional i em sembla que prescindir de persones 
vàlides –siguin de l’àmbit que sigui– és una merma per a aquest Consistori, i en general és 
un perjudici per a la ciutat. Segurament pensem que si s’hagués arribat a tractar amb altres 
possibilitats, s’hauria arribat a acords que no haurien acabat amb l’acomiadament d’un 
treballador amb 15 anys d’antiguitat a l’Ajuntament. I per tant no ens va agradar i ho tornem 
a manifestar. 
 
A més a més, pel que fa a l’espai de creació contemporània, sí que potser és un espai que 
no té un seguiment massiu, és un espai que com en molts espais culturals de la nostra 
ciutat, no hi ha una massa de gent que el va a visitar. Però sí que com molts d’aquests 
espais que tenim de l’àmbit cultural a la nostra ciutat, tenen molta importància i pensem que 
s’han de defensar. En el cas de l’espai de creació contemporània de la Sala 01, la 
importància que té no només la demostren els suports a què feia referència la moció 
defensada pel Sr. Domènec Moli, que han aconseguit recollir aquests suports aquestes 
últimes setmanes amb poc temps, i és una mostra que és un element important per a la 
ciutat, amb aquest element la nostra ciutat és coneguda, si més no en l’àmbit català.                                                                                                                 
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Com que anem a altres àmbits que s’han d’explorar, hem parlat moltes vegades de l’àmbit 
esportiu, però també de l’àmbit cultural: pensem que elements culturals de la nostra ciutat 
s’han de defensar al màxim perquè és allò que ens defineix, que ens dóna una peculiaritat, 
que fa que sigui un plus d’atractiu per incentivar l’activitat econòmica per fer que molta gent 
vulgui venir a la nostra ciutat per veure què es cou a Olot. I és imprescindible tenir un espai 
d’aquest tipus, un espai de creació contemporània, és imprescindible per mantenir aquella 
idea que havíem dit des de sempre, que Olot és una ciutat que té una vocació artística, que 
per això tenim una Escola d’Art però tenim moltes altres coses. I per tant, que potenciem un 
centre de creació contemporània, ens sembla que és fonamental, com sembla que la 
majoria d’aquests artistes que donen suport a la moció també pensen de la mateixa manera. 
 
Tal com planteja el text de la moció, a més a més tenim un element afegit respecte al que 
havíem pensat fa un parell de mesos, quan va succeir el fet de l’acomiadament: hi ha 
l’element afegit de la possibilitat d’incorporar el centre de creació contemporània d’Olot a 
questa xarxa de centres d’art contemporani de Catalunya. Inicialment semblava que 
quedàvem apartats,que la idea de la conselleria era que només hi hagués un centre per 
cada àmbit territorial català i reduïts a vuit. Sembla ser que les manifestacions del mateix 
Conseller de Cultura obren les possibilitats a incorporar un novè centre que seria el Centre 
de creació contemporània de la ciutat d’Olot, i em sembla que és una possibilitat que cal 
explorar fins a les últimes conseqüències. Això comporta, evidentment, una dotació 
econòmica per part de la Conselleria de Cultura i pensem que nosaltres, com a ciutat d’Olot, 
no podem prescindir si hi ha aquesta possibilitat, com a mínim d’intentar arribar fins a l’últim 
extrem. A veure si hi ha la possibilitat d’incorporar l’Àrea de Creació Contemporània d’Olot a 
aquesta Xarxa d’espais de creació contemporània de Catalunya. 
 
Per tant des de l’inici, amb l’esperit de la moció, lamentant l’acomiadament del Sr. David 
Santaeulària, però sobretot mirant d’explorar aquesta última possibilitat, d’incorporar el 
Centre de creació contemporània a la Xarxa catalana, nosaltres votarem a favor de la moció. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, en tot cas, primer de tot dir que estem totalment a favor de la creació 
contemporània i de l’art en general i que Olot tingui aquesta tradició cultural i vinculada amb 
l’Escola d’Art, també és un actiu. Ara bé, creiem que quan l’equip de govern va prendre 
aquesta decisió no la va prendre perquè fos una decisió que els agradés, no en và entre el 
30% i 40% del pressupost de  cultura ens ve de fora.  Per tant si ve d’altres administracions 
–sigui Generalitat o Estat– i es treu, aquesta decisió tenia sentit en el seu dia. Es podia 
haver fet d’una altra manera, segurament cada grup ho hauria fet d’una manera diferent. 
 
Ara bé, el que sí veiem, d’alguna manera, és que hauríem de tenir més possibilitats que no 
siguin el votar a favor de la moció, votar en contra de la moció o abstenir-se. Una altra seria 
que proposaríem –si els semblés bé– de deixar aquesta moció sobre la taula, en el benentès 
i el compromís que les persones que formen el col·lectiu de suport a la Sala 01, i l’equip de 
govern, com que sembla que han canviat coses des de fa poc temps; que hi ha la possibilitat 
de finançament –que s’hauria de confirmar– doncs poder treballar en aquest sentit qui 
realment té la responsabilitat –l’equip de govern– i l’associació. La nostra proposta aniria en 
aquest sentit. Si no s’accepta, esperarem al final de sentir totes les intervencions dels altres 
grups per decidir el sentit del nostre vot.  
 
Intervé el Sr. Rubirola. Jo penso que aquesta proposta del Sr. Font en tot cas va adreçada a 
l’equip de govern i és l’equip de govern qui s’ha de manifestar. En tot cas nosaltres, la moció  
la votarem a favor; pel que fa a aquest assumpte ja ens hem manifestat a la premsa local. 
Tot i que probablement repetiré alguns arguments que ja ha dit la pròpia moció, bàsicament 
votarem a favor per quatre motius: 
 

- Primer, perquè amb la liquidació de l’àrea de creació contemporània es va trencar un 
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consens polític ciutadà, que hi va haver tant amb el primer Pla de Cultura com en la 
posterior actualització. I també en aquesta mateixa línia una mica, també estem en 
contra que la decisió es prengués sense dialogar amb el sector per veure si entre 
tots plegats es podia trobar una solució a aquest problema pressupostari. 

- Segon, perquè creiem que l’Àrea de creació contemporània aportava a la ciutat 
innovació, reflexió i una mirada oberta al que suceeix en el nostre entorn. I en el 
nostre cas, a més, aportava un valor afegit a l’Escola d’Art, i a la voluntat que crèiem 
compartida, de convertir-la en una escola d’estudis superiors. 

- Tercer, perquè creiem que en aquesta decisió no s’ha tingut en compte la trajectòria 
de l’espai 01, una trajectòria de dotze anys, que tal i com diu la moció presentada, ha 
estat brillant, coherent i rigorosa i que ha estat reconeguda per moltíssima gent, com 
s’ha posat de manifest amb les més de mil firmes de suport que ha rebut la tasca 
duta a terme pel seu director. Una tasca que es caracteritzava pel coneixement, és a 
dir, el descobriment de nous artistes que molts d’ells gràcies a haver exposat en 
aquesta sala, han tingut projecció internacional; i no pas pel reconeixement, que és 
el que fan la majoria de sales, que el que fan és exposar un artista quan ja està 
consolidat i reconegut per tothom.  

- Quart, per aquesta informació que ha aportat la moció, que per a nosaltres és nova, 
la desconeixíem, que el Departament de Cultura obra la via a la inclusió de l’espai 01 
com el novè centre que configuri la Xarxa de centres de Catalunya dins el Pla de 
centres d’art contemporani. Argument que recordo, la seva inclusió, que va fer servir 
l’equip de govern per justificar la no continuïtat d’aquesta àrea. 

 
Per tant, per aquests quatre motius hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Sí, en tot cas d’entrada potser el que 
voldria és sintetitzar una mica la nostra posició que es manté exactament igual que el primer 
dia, és a dir, les raons del tancament de l’Espai 01 i de l’acomiadament del seu responsable 
són raons econòmiques –ho vàrem dir el primer dia, ho continuem mantenint– i aquest és el 
fons de la qüestió. Ens trobem amb una situació amb un canvi de model econòmic en els 
ajuntaments: de veritat que el que es llegeix als diaris i es veu a la televisió és real; nosaltres 
ho vivim cada dia, cada dia és una cosa. Avui mateix hem rebut de la Diputació, que per 
llibres el 2011 varen arribar 30.000 euros i aquest any són 3.100 euros els que arriben i això 
és un degoteig constant, que ens ve de tots els departaments, i estem en un moment que 
senzillament, no es pot fer tot. Ens agradaria però no es pot fer tot. I aquest és la raó i penso 
que val la pena reiterar-ho i tornar-ho a clarificar, que és el motiu principal del tancament de 
l’Espai 01.  
 
En això també una mica, el constatar que mai no hem renegat de la trajectòria d’aquest 
espai, potser hi hauria algun aspecte en què probablement, si no fos per raons econòmiques 
que ens hem vist obligats a prendre aquesta decisió i continués li donaríem una nova 
orientació buscant possibilitats de fer que fos més visitat; és a dir hi hauria possibilitats de 
formació, de fer com l’espectador es pot enfrontar amb una instal·lació d’aquest tipus, com 
es pot enfrontar a aquest tipus d’art, que pensem que en això s’han fet poc esforços durant 
aquesta trajectòria d’aquests anys. Però en tot cas són aspectes concrets que eren 
perfectament discutibles, millorables, però no reneguem en cap cas de la trajectòria del 
centre. 
 
Llegint literalment la moció jo hi trobo molta opinió, així de clar. En llegir que l’Ajuntament 
d’Olot impedeix l’accés a la creació i al pensament contemporani, em sembla literalment una 
bajanada. És a dir, confondre el pensament contemporani amb exposicions que es podien 
fer en un espai, exposicions d’art visual, i no anar més enllà del que és la cultura 
contemporània, que ja d’entrada és un concepte difícil de descriure, però que el trobem en 
les arts escèniques, en la música, en la literatura; i són moltes les activitats que s’organitzen 
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en aquesta ciutat amb tota normalitat, en el cas del teatre es veu claríssimament: l’any 
passat també per raons pressupostàries es va haver de donar per acabat el festival 
Panorama que va haver de fer un punt i final i així es va anunciar, però la programació de 
les arts escèniques –dintre el que s’entén com a arts escèniques contemporànies– ha 
continuat amb tota normalitat a través del Lab, i no ha de ser diferent en el cas de les arts 
visuals. És a dir, la desaparició d’un centre no obliga ni pressuposa que no s’hagi de poder 
gaudir de determinades exposicions i especialment les que tenen a veure amb creadors 
locals i que provenen de l’Escola d’Art. Aquest em sembla un tema important, dir que 
l’Ajuntament d’Olot impedeix l’accés a la creació i al pensament contemporani, sincerament 
ho trobo una exageració.  
 
Jo em podria allargar moltíssim amb el tema del que és l’estalvi i el pressupost. Sé que el 
dia que vàrem fer la primera comunicació sobre aquest tema, sobre l’Espai 01 vaig posar 
l’exemple del menjador social; hi va haver gent que es va sentir molt ofesa, és veritat que jo 
en aquell dia tenia aquesta preocupació al cap, és un tema que es va resoldre al cap de tres 
dies i per tant no penso posar exemples que no tinguin a veure amb l’àrea de cultura, tot i 
que l’Ajuntament el que ha de fer és mirar la globalitat de l’Ajuntament a l’hora de repartir 
uns ingressos que realment van a la baixa: tota aquella part que prové d’altres 
administracions i fins i tot el que són ingressos propis, que a través de llicències d’obres i 
així han disminuït d’una manera alarmant. Realment la situació econòmica és complicada, 
però en aquest moment no els cansaré amb això.  
 
El que sí que val la pena, és explicar quina ha estat l’evolució d’aquesta àrea, que sí que 
depenia molt d’ingressos externs, i el que sí que m’he permès és portar la gràfica de les 
aportacions que havien vingut, i ens trobem amb unes aportacions globals per mantenir 
aquest espai que l’any 2006 i 2007 en la plenitud –els anys més bons– eren de 115.000 
euros, el 2008 baixen a 100.000€, el 2009 a 100.000€, el 2010 baixen a 75.000€ i aquí al 
2010 és quan hi ha el punt d’inflexió, que baixen el 2011 a 30.000€. Evidentment el primer 
que vàrem fer nosaltres quan vàrem entrar aquí al govern, la mateixa tardor, va ser anar a 
parlar amb els responsables de la Generalitat, a veure com es podia resoldre aquesta 
baixada tan significativa. No hi va haver cap possibilitat i encara està condemnada a anar 
més avall aquest any 2012. No ens enganyem, la realitat econòmica en aquest moment és 
aquesta.  
 
I aquesta baixada tan significativa s’explica pel famós decret de 2010, un decret proposat en 
aquell moment per un conseller d’ERC, el Sr. Tresserras, i signat pel Sr. Montilla que en 
aquell moment estava al govern, que decideix agafar totes les sales dedicades a aquest 
tipus d’expressió que hi havia en el territori català i diuen: el que no pot ser és mantenir-les 
totes –el 2010 ja les coses comencen a anar maldades– hem de fer una organització 
territorial, apostem per una colla de centres determinats. Seria com si diguéssim: a Olot 
volem tenir un auditori, la Generalitat diria: no escolti, a Olot no li toca un auditori, el que li 
toca és el de Girona, i per tant si vol tenir un auditori a Olot se’l pagui, però la Generalitat no 
l’ajudarà. I en aquell moment es decideixen vuit centres a tot Catalunya: Girona, Vic,  
Mataró, Barcelona, Lleida, Amposta –un d’ells encara s’havia de crear, que era Tarragona, 
però ja amb aquesta visió territorial es proposa– i un a Hospitalet. Es proposen aquests vuit 
centres. En aquells moments l’Ajuntament d’Olot i l’Associació d’artistes d’arts visuals 
presenten una al·legació dient que l’Espai 01 hauria de ser reconegut com un centre de 
referència per no continuar tenint aquesta caiguda. I senzillament els mateixos que varen 
signar aquell decret i el varen proposar van dir que no. En aquell moment es va condemnar 
l’Espai 01, a no ser que es volgués mantenir única i exclusivament amb fons municipals. 
Aquest és el punt d’inflexió, no ens enganyem en aquesta situació. 
 
I ara anem una mica al contingut clar de la moció, dels punts que proposen: 
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- El primer acord que proposen és restablir l’activitat de l’Àrea de Creació 
Contemporània que inclou les Beques a la Creació i de Comissariat, i la programació 
de l’Espai Zer01. El tema de les Beques a la Creació i de Comissariat s’ha d’explicar 
bé. Sempre el 95% del finançament de les beques ha vingut de la Generalitat, que 
aprofitant l’experiència del director de la Sala 01, i que teníem un centre dedicat a la 
creació contemporània, la Generalitat va decidir donar uns diners directament a Olot 
perquè creés aquesta mena de concurs, que era un concurs que s’hi havien arribat a 
presentar molts i molts projectes –jo ho havia seguit de prop perquè en aquells 
moments era regidor– i el guanyador, l’últim l’any passat era de Badalona, o podia 
ser de  Barcelona, o fins i tot de l’estranger perquè es presentaven moltíssims 
treballs. 
 
El que són les beques, en el seu moment els he dit: estem parlant de l’any 2006, ens 
hi posen 65.000 euros, igual que el 2007, el 2008 baixen a 40.000€, el 2009 a 
40.000€ euros, el 2010 40.000 euros, el 2011 zero euros. És a dir, el 2011 ja no es 
van poder convocar les beques. Per tant aquest primer punt és que senzillament no 
es pot complir, restablir les beques, en aquest moment l’Ajuntament no té ja no cal dir 
65.000 euros, però tampoc 40.000 euros per convocar unes beques destinades a 
aquest tipus d’expressió i més pensant en creadors que segurament seran de fora de 
la ciutat. Ja hi he anat a parlar amb la Sra. Conxita Oliver, responsable de la Xarxa 
d’arts visuals, i amb el director de Cooperació Cultural i amb el secretari general, a 
veure si hi ha alguna possibilitat. Ens han tancat la porta, i en aquest punt no hi ha 
cap mena de possibilitat. Senzillament aquests diners i aquest punt de la moció, no el 
podem aprovar.  

 
- El segon punt parla d’elaborar un Pla de Viabilitat Econòmica per a l’Àrea de Creació 

Contemporània d’Olot. Pla de Viabilitat Econòmica evidentment el farem per l’àrea de 
creació contemporània com l’estem fent per les escoles bressol, com l’estem fent per 
tot; contínuament en fem de plans de viabilitat i a més –repeteixo– la voluntat 
d’aquest equip de govern no és anar en contra de la creació contemporània. Agafo 
les paraules del Sr. Font, que fa un moment ha dit: estem intentant resoldre una 
situació econòmica greu, com per poder atendre el que és la programació cultural. 
 
I aquí anem a parar al tema de poder ser el novè centre, això del novè centre, que 
són les paraules d’un Conseller sortint de la inauguració de l’Arxiu. Allò de dir: els vuit 
centres que es conserven en aquest moment són els mateixos vuit que els parlava 
del Decret de 2010. Quan al Conseller se li diu: escolta, això de l’Espai 01, que té un 
gran suport... diu: parlem-ne, ja estaríem oberts a crear un novè centre. Oberts a 
parlar-ne sí que n’estan. Immediatament –evidentment– vaig anar a trobar-los tots: al 
Conseller, al Secretari General, el Director General, a la nova responsable de la 
Xarxa i la creació del novè centre no vol dir que ens posin els diners que venien per 
mantenir l’espai, vol dir que la ciutat aposta per tenir un projecte propi. Dintre 
d’aquest 2012 ja ho tenim tot repartit, parlem-ne, feu-nos una proposta i el 2013 
potser ho podríem incloure, a veure... Però estem parlant d’una realitat com aquesta.  
 
El que passa és que aquesta és una porta que realment no tanquem; és a dir, la 
possibilitat que hi pugui haver una sala a la ciutat dedicada a la creació 
contemporània, no amb el finançament municipal que en aquest moment hi havíem 
de posar i que sigui una sala. Una de les coses que precisament comentava la 
Directora de la Xarxa d’arts visuals era: tenim molts espais de producció en aquests 
moments, tenim molt pocs espais de difusió. La possibilitat que exposicions que es 
fan al MACBA, a La Panera, o que es fan al Bòlit, o a Can Xalant a Mataró, en 
aquests vuit centres reconeguts, poder-les tenir a la nostra ciutat, aquí no hi ha 
problema i val molt pocs diners. És a dir, aquesta pot ser una orientació. 
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El que sí que hem de fer ara és parar-nos a treballar detingudament en el projecte 
del que són aquestes dues sales –la Sala 15 i l’Espai 01– i a partir d’aquí una vegada 
estigui, són els primers de saber-ho, ho presentarem. El que no es pot fer és ara, 
d’una manera desordenada començar a crear coses. Però aquesta obertura de la 
possibilitat de crear un novè centre, repeteixo, no vol dir que ens vinguin els diners 
per obrir aquest novè centre; vol dir: sí home, obriu-lo, pagueu-vos-ho, i ja el 
reconeixerem com a novè centre. En aquest moment la situació és aquesta. 
 
Són diversos els motius, en tot cas en aquest moment, tal com està plantejada la 
moció, per molt que busqués el consens hi ha coses que sabem que d’entrada no 
podrem complir. No deixarem de treballar perquè la contemporaneïtat també arribi a 
les arts visuals, no només a les arts escèniques, a la música i a la literatura com deia 
fa un moment, però no en aquestes condicions.  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Tot i que no està contemplat en el ROM, sí que li passaré la paraula al 
Sr. Josep Fargas per si ens vol explicar o rebatre les opinions que aquí s’han exposat. 
 
Intervé el Sr. Josep Fargas. En primer lloc m’agradaria donar-vos les gràcies a tots, al 
Consistori en general, per permetre això, permetre que un ciutadà –a tall propi o en aquest 
cas en representació d’un grup– pugui exposar allò que li sembla sobre la decisió que ha 
pres l’Ajuntament. Jo penso que això és un element de qualitat democràtica del qual ens 
hem de felicitar tots i sobretot felicitar-vos a vosaltres com a consistori que ho fa possible. 
 
Després també voldria donar les gràcies a cadascun dels grups perquè durant aquests dies 
hem intentat parlar amb tots vosaltres i intentar explicar-vos, amb una mica més de detall, el 
motiu de la moció, que insisteixo que el que pretén és trobar el consens i trobar una via de 
solució en el problema –que segons la nostra opinió– s’ha donat a partir del tancament 
d’aquesta sala. 
 
En quant al que la Sra. Sala ha dit, jo només puc agrair-li i recalcar aquest aspecte de 
projecció que té aquesta sala de cara a l’exterior. Tots sabem que malauradament la ciutat 
viu uns moments –de vegades convulsos– amb una sèrie de successos que fan que Olot 
surti als diaris molt sovint per motius desafortunats. En canvi aquesta sala, ja sé que la 
projecció és bastant sectorial i afecta un col·lectiu concret –el col·lectiu de la creació 
artística– però sí que feia una projecció molt positiva de la ciutat comparat amb el que 
normalment tenim la desgràcia de sortir als diaris. 
 
Al Sr. Gómez li diré que moltes gràcies per les seves apreciacions, sobretot sobre la 
professionalitat de la direcció que ha tingut la sala. I aprofitant que ha explicat que 
efectivament aquesta sala no té un seguiment massiu, també m’agradaria puntualitzar que 
en molts centres culturals, el seu indicador bàsic, no és la gent que el visita. Els centres 
culturals, segons quin centre i el perfil de cada centre cultural, té un tipus determinat 
d’indicadors que diuen si és vàlid o no. En aquest cas, l’Espai 01 tal com explica la moció, el 
que feia és possibilitar l’emergència de nous creadors i posar-los en el mercat de l’art. Això 
sí que ho ha fet de forma absolutament correctíssima, reconeguda per tothom, de tal manera 
que molts dels artistes que han passat per la sala han triomfat després. Aquest 
acompanyament a més tenia molt a veure, també, amb el treball que es fa amb l’Escola d’Art 
i s’havia començat ja fa molts anys. 
 
Efectivament això és el que ha provocat aquest suport multitudinari de més de mil 
adhesions. Per cert m’agradaria citar com a última que va arribar encara no fa una setmana, 
la del Sr. Pepe Serra que és la del nou Director del MNAC, que va fer arribar l’adhesió dient: 
segurament no hi sóc a temps però sapigueu que també estic en aquesta línia. 
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Jo penso que el que hauríem de fer és entendre que aquestes adhesions són a favor d’Olot, 
no són en contra de l’Ajuntament, en contra d’una decisió; sinó al contrari: és un 
reconeixement de la feina que ha fet aquesta Sala, que veig i observo amb alegria que tots 
els grups també compartiu, i per tant a mi em sembla extraordinari. 
 
Un altre element que m’ha agradat que destaqués el Sr. Gómez, és el que ell ha dit 
concretament “explorar la possibilitat que realment es desenvolupi el novè centre”. 
Naturalment amb les circumstàncies econòmiques que tenim en aquest moment, qualsevol 
promesa de la Generalitat, dels ajuntaments i de les administracions sempre queda entre 
cometes, a nivell econòmic, perquè la situació és la que és i no ens podem enganyar. Però 
penso que també és el moment de prendre posició, d’estar ben posicionat. Si en aquests 
moments no ens manifestem en el sentit que realment l’Ajuntament d’Olot vol que aquesta 
Sala 01 sigui aquest novè centre del Pla, llavors sí que no hi serem a temps. O sigui ara és 
el moment de fer-ho saber. No sé això en què es pot concretar, possiblement es pot 
concretar simplement en una voluntat d’intencions, però ja és molt; és més que hi hagi la 
intenció que no pas que no hi sigui. 
 
Sr. Font, efectivament, aparcar la moció és una possibilitat. Per nosaltres no hi ha cap 
problema i estem disposats, no a negociar sinó a ajudar, a trobar una via de solució que 
passi des de l’ajuda a elaborar aquest pla de viabilitat fins a intentar trobar quina ha de ser 
exactament la sortida a aquesta exploració del novè centre. 
 
Jo també estic absolutament d’acord amb els quatre punts que ha marcat el PSC, el Sr. 
Albert Rubirola, ho vaig manifestar en una entrevista amb l’Alcalde quan vaig saber la notícia 
del tancament de la Sala 01.  
 
En aquest cas em sento –i disculpeu que personalitzi– personalment afectat, o sigui a mi em 
sap molt de greu que una de les directrius que marca el Pla de Cultura que va aprovar 
aquest mateix Ple, una eina de participació.  Em sento especialment tocat perquè sé el que 
em va costar fer que en aquest Pla de Cultura hi hagués representants de tots els grups 
polítics per la seva elaboració, perquè crec que en la cultura allò que es pot fer pitjor i  de 
manera menys sostenible és anar canviant de direcció. És a dir es tracta que sempre que 
fem alguna cosa,  aquesta moció pretén el mateix: el consens màxim per tirar en la mateixa 
direcció. Això el Sr. Berga ho sap perfectament: qualsevol activitat cultural, qualsevol línia de 
cultura, necessita anys i anys de consolidació, i entre ells, aquesta Sala ho ha demostrat. 
Per tant, el que no podem fer és cada quatre anys, cada cinc anys, cada x anys, a tenor dels 
canvis polítics, anar canviant les direccionalitats de la política cultural. Efectivament té 
matisos –naturalment– i a més és totalment lícit que cadascun dels partits polítics quan està 
al poder decideixi cap a on gira la seva política cultural, però en aquest cas tancar un centre 
és el pitjor que es pot fer. Perquè és agafar tots els diners –aquests que ha explicat el Sr. 
Berga que ens han anat donant tots aquests anys– i tirar-los directament a la bassa. Aquest 
és el problema.  
 
Bé, no repasso tot el que ha dit el Sr. Rubirola perquè realment és una mica una repetició de 
tot el Pla, però sí que m’agradaria entrar una mica més en detall. Que no en contradicció, 
vull remarcar això: no en contradicció amb el Sr. Berga. Jo penso que hem d’estar d’acord i 
hem d’intentar el màxim consens per salvar l’Àrea de creació contemporània d’Olot.  
 
El Pla de Centres Culturals del que ha parlat el Conseller vull remarcar que en aquest 
procés, en aquest incident, hi ha dues coses inèdites: d’una banda aconseguir mil adhesions 
en favor de la Sala. No perquè la Sala no s’ho mereixi, sinó perquè alguns de vostès que 
coneixen perfectament l’àmbit de la creació contemporània, saben que és un àmbit en el 
qual costa molt concitar totes les voluntats en una línia; generalment la gent és molt crítica i 
mai es dóna aquesta unidireccionalitat o aquesta unanimitat. Per tant això ja ha estat inèdit. 
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Però una altra cosa inèdita és que el Pla de centres de creació passa de tenir un pressupost 
de 800.000 euros per part de la Generalitat, a tenir-ne un d’1.200.000 euros, en un moment 
de recessió, de retallades contínues... em sembla que és l’única partida de tot el 
Departament de Cultura que augmenta, passa de 800.000 a 1.200.000 euros. No sé si 
aquests diners de més estan reservats per al novè centre, no ho sé, estic molt lluny de 
saber-ho. Però si més no demostra que el Departament de Cultura té una voluntat real de 
desenvolupar aquest Pla i molt possiblement d’ampliar-lo –segons ens va dir el Conseller– 
per aquest novè centre destinat a Olot.  
 
Com deia, un dels indicadors no és el de tenir visites. Sí que és veritat, qualsevol acte 
cultural que fem públic volem tenir visites, tothom qui fa teatre vol que el vinguin a veure i qui 
toca música vol que el vinguin a escoltar, però no necessàriament aquest és el principal 
indicador. I podríem entrar en analitzar diversos indicadors, però per posar un exemple fàcil i 
que tots estarem absolutament d’acord: si ho comptéssim pel número de visitants, no 
hauríem obert l’Arxiu, que el visita molt poca gent, i en canvi tots estem absolutament 
d’acord que l’Arxiu és absolutament necessari. Per tant hi ha indicadors que sí que valen i hi 
ha indicadors que no valen, en aquest cas jo crec que és claríssim. 
 
Potser sí que és cert que ens passem –i en això ho reconec–  a l’hora de dir que “ens 
impedeix l’accés a l’art contemporani”: a tot l’art contemporani no, naturalment, i a tota la 
creació contemporània, ni al pensament contemporani. Però sí al que feina fins ara aquesta 
Sala: si aquesta Sala feia ni que fos una sola exposició a l’any, i no la fa, és una que 
perdem. I a mi em sembla que això és important, perquè no és només l’exposició i el públic 
que la va a veure sinó tot l’entorn, el context que genera aquesta sala de participació, de 
coneixement, de reconeixement en quant al començament dels artistes i fer-los emergir. 
 
Finalment doncs, dir-li que sí, que efectivament, tot això que ens ha explicat amb les 
gràfiques és absolutament així, però això és així en tot, no amb la cultura. Avui en dia totes 
les aportacions que feia la Generalitat o el Govern central cap als ajuntaments han caigut, i 
totes les gràfiques del que ens ensenyés serien iguals. I per tant penso que és el moment, 
justament, de concitar-nos tots en una mateixa direcció, o sigui: anem a salvar aquesta 
història. Perquè realment el que sap més greu és això: les aportacions durant tots aquests 
anys, com vostè ha ensenyat amb les gràfiques, són d’una gran quantitat. O sigui ara era 
poc, però fa anys, s’hi havia aportat des de les fundacions de caixes, des del propi 
Ajuntament, des de la Generalitat. És molta gent que ha posat diners en una línia que ara es 
trenca definitivament. I aquest penso que és el problema realment greu, el reconeixement 
del treball que fa una sala com aquesta, és el reconeixement d’una trajectòria; si a partir 
d’aquí tanquem aquesta sala i en comencem una altra, la que no està lligada a la trajectòria 
d’aquests dotze anys és tornar a començar de nou: necessitarem dotze anys més com a 
mínim, per tornar a consolidar i tornar a posar molts diners que en aquests moments ja hi 
són, en una línia de treball que costarà, jo penso que més de dotze anys. Aquesta és la 
idea. 
 
Nosaltres els agraïm a tots vostès la paciència d’escoltar-nos i la voluntat que crec de veritat 
que és en tothom, de voler tirar endavant això, almenys així ho manifesten. Jo penso que 
fins i tot l’equip de govern té aquesta voluntat, encara que consideri en un moment 
determinat que va prendre una decisió, i que aquesta decisió no es pot tirar enrere. Jo estic 
dient, sobretot, que és importantíssim intentar trobar vies o explorar la via del novè centre, 
per veure si ens en podem sortir.  
 
Res més, moltes gràcies, gràcies Sr. Alcalde i gràcies a tots. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies Sr. Pep Fargas. Com que el tema crec que s’ho mereix, no sé 
si algun portaveu vol fer alguna altra intervenció. 
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Intervé el Sr. Gómez. Només una precisió per acabar de subratllar el tema econòmic, que 
sembla que és el que ha generat tot el problema. Evidentment estem en una situació de crisi 
econòmica i per tant segur que estem amb retallades pressupostàries en totes les àrees i 
que ja portem un temps, però encara en vindran més: haurem de fer retallades molt 
doloroses en temes que afecten molt directament al conjunt de la ciutadania. Però bé, tenim 
un pressupost i aquest pressupost es pot gestionar de moltes maneres –evidentment 
incloent-hi aquestes retallades– però hi ha un pressupost i sempre es pot fer de més i de 
menys. Només un apunt per acabar-ho de subratllar: d’acord que no es pot mantenir el 
100% de la dotació que tenia aquesta àrea, però entre el 100% i el tancament hi ha molt de 
camí per córrer.  
 
El Sr. Berga ha fet referència a un punt que per ell és inqüestionable, que és que no es 
poden recuperar les Beques a la creació i de comissariat perquè eren subvencionades per la 
Generalitat. Bé, si la Generalitat no ens dóna subvenció, segurament no podrem mantenir la 
dotació que tenien; però també es poden explorar altres vies com pot ser la subvenció 
privada. I per què no mirem de trucar a alguna fundació, i si potser no donem els 6.000 
euros o 10 o 12 que donàvem, potser aquesta beca aquest any serà menys. Però entre el no 
fer-ho i el mantenir el 100% hi ha un camí que a nosaltres ens sembla –com ha citat el Sr. 
Fargas– que s’ha d’explorar i demanar explorar el camí aquest de la Conselleria de Cultura 
per incloure aquest espai com el novè espai de la Xarxa. Ens sembla que és una qüestió 
que pensem que l’equip de govern pot examinar. No demanem que es faci, demanem que 
es mirar d’explorar, que s’arribi a les últimes conseqüències, que no ho donem perquè no es 
pugui fer. 
 
Per exemple –torno a repetir-ho– en les Beques a la creació ja entenem que des dels 
pressupostos de l’Ajuntament no es pot mantenir al nivell que hi havia, però abans de dir “no 
ho fem”, mirem d’explorar alguna altra via. Penso, d’acord amb el comentari que havia fet el 
Sr. Berga, que era una mica exagerat dir que aquest Consistori va en contra de la creació 
contemporània; evidentment, ja s’ha reconegut des dels creadors de la moció. Però pensem 
que la via que es demana és: mirem de no tancar-ho, com que hi estem tots d’acord mirem 
d’arribar fins a les últimes possibilitats.  
 
Intervé el Sr. Font. Nosaltres estem encara en la mateixa línia: aquí veiem que en la moció 
hi ha punts que són de difícil compliment, que pràcticament són molt difícils, aquest que 
parlàvem de les beques fins i tot en el redactat. I d’altra banda també faltaria explorar 
algunes vies. El nostre pensament és que es deixi sobre la taula i es vingués a treballar amb 
una moció renovada i parlant-ne entre les parts.  
 
Intervé el Sr. Rubirola. Jo també m’afegeixo a les bandes dels altres grups municipals. A 
veure: no es tracta de dubtar de la paraula del regidor Sr. Berga en absolut, segur que s’ha 
reunit amb el Conseller i amb el Director general. El que passa és que aquesta dada nova 
d’aquest 1.200.000 euros, 400.000 euros més, home, explorem-ho. 
 
Intervé el Sr. Berga. No, no, explorar-ho, ja ho explorem, vull dir que tenim reunions, fins i tot 
hem fet propostes d’intentar que la direcció d’un dels centres territorials ens pogués ajudar a 
dirigir aquelles propostes que sortissin a la creació local; ja estem explorant aquestes coses, 
no ens hi hem tancat mai. De la mateixa manera que el Sr. Fargas diu “haurien d’entendre 
que aquestes mil adhesions no estan en contra de l’Ajuntament”, bé, doncs s’hauria 
d’entendre que l’Ajuntament no està en contra de la creació contemporània.  
 
El que passa és que uns esgrimim arguments econòmics, que és la pura realitat que ens 
toca gestionar en aquest moment, i uns altres esgrimeixen motius –deixeu-me dir-ho així– 
ideològics, de programació cultural, de planificació; d’alguna manera dir: això per nosaltres 
era intocable i per vosaltres ha resultat tocable.  
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En aquests moments estem preparant la programació de la tardor i m’encantaria fer venir 
una orquestra simfònica, una cada semestre, i no puc. I m’agradaria moltíssim poder atendre 
projectes que venen d’entitats i no puc, perquè en aquest moment la realitat econòmica és la 
que és, és crua i dura, perquè a més va a pitjor. Qui no es cregui els arguments econòmics, 
de veritat que s’equivoca, perquè estem intentant recompondre el que anava a parar a la 
Fundació del Museu dels Sants amb el que tenim aquí, amb com mantenim la Biblioteca; 
tota una sèrie de coses. El moment és dolent i no és només un problema que ens afecti a 
nosaltres. No sé si han seguit una mica, les declaracions dels responsables del MACBA –a 
qui també hem anat a veure i m’hi he posat en contacte– en aquest moment es troben amb 
una situació semblant, el mateix MACBA està de retallades i acomiadaments i no poden 
mantenir.  
 
I el tema del 1.100.000 euros, que inicialment va passar de 800.000 euros a 1.100.000 euros 
i després se n’hi ha pogut afegir 100.000 més, ha estat per salvar un dels vuit centres 
territorials que també es desmarcava i que també es despenjava; vull dir que aquests euros 
ja estan donats. Vull dir que no és fàcil, ja ho vaig seguint de prop això; no ens equivoquem. 
I que sí que és veritat que a l’hora de prendre decisions, si acabes decidint i apostant per 
tocar una cosa o una altra, és cert que els indicadors en el món de la cultura no han de ser 
només de públic; només faltaria, en això ja hi estic d’acord, però sí que és un factor a tenir 
en compte. Tenim dades dels centres territorials: les persones que van en un any als  
centres de Can Xalandre a Mataró o d’El Pati a Amposta, van en tres dies a la nostra 
biblioteca. Vull dir, és important un indicador de retorn social del que és la inversió pública, 
quan realment tot aquest diner ha de sortir del municipi, quan deixes de comptar amb 
aportacions; perquè això que deien de les caixes, també en tenim la gràfica i el 2010 va 
passar a ser zero, perquè aquestes caixes, era Caixa Catalunya es van fusionar i s’ho van 
deixar córrer, i en aquest moment són portes que de veritat no les podem tocar. 
 
El que sí hi ha és el compromís d’aquest equip de govern de fer que l’art contemporani, 
limitat a les arts visuals –concretem-ho una mica– continuarà present a la ciutat. Continuarà 
present de la manera que sigui possible que sigui present, continuarem treballant en 
aquesta línia, aquesta possibilitat real que hi hagi un novè centre, sempre i quan vagi 
acompanyat d’un finançament que nosaltres puguem assumir-ne l’altra part. Els mantindrem 
informats, però no ens queda altra feina que fer en aquest moment que anar seguint el camí 
que hem emprès i que no voldria que s’interpretés com un atac. Jo quan llegeixo alguns dels 
correus que m’han arribat, algunes de les cartes que se m’han escrit, sembla que sigui una 
qüestió purament ideològica i no ho és. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo penso que el debat ha estat interessant i que les posicions han 
quedat clares. Ens hauria agradat gestionar aquella època en què tots ens pensàvem que 
érem rics. Ens hauria agradat molt, però per desgràcia ens toca gestionar el que ens toca. I 
potser, si en aquella època en què tot era tan ric i tot anava tan gras s’hagués estat una 
mica més mirat, potser no hauríem arribat a situacions com aquesta. És igual, són 
disquisicions filosòfiques, el que ens toca ara és fer front a la situació que hi ha, i de veritat 
que les coses van malament, que les notícies que ens arriben són pitjors i que l’equip de 
govern fa un esforç. És a dir, quan hem parlat a despatx oficial de quines són les activitats 
que fem, ens movem moltíssim, anem molt a totes les conselleries a intentar buscar 
recursos perquè pensem que aquesta és una de les feines més importants que hi ha en 
aquest moment. No dubtin que intentem buscar recursos, no dubtin que si en un moment 
determinat hi ha la possibilitat de crear un centre oficial l’aprofitarem. No dubtin que no tenim 
cap mena de motiu per deixar de creure en la creació contemporània i que nosaltres com a 
equip de govern estem disposats a seguir-hi treballant, però hem de fer-ho amb una altra 
orientació i d’una altra manera. La responsabilitat de l’equip de govern és prendre decisions; 
ja els vàrem explicar que aquesta era una decisió que no ens agradava, que ens entristia. 
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Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 10 vots en contra (CiU), 9 vots a favor (6 
PSC, 2 ERC, 1 PP) i 2 abstencions (PxC). 

 
NÚM. 12.- MOCIÓ A FAVOR D’AFAVORIR LA MOBILITAT PER  LA CIUTAT AMB LA 

BICICLETA  
 

Enguany celebrem el 20è aniversari de la construcció del carril bici entre Olot i Girona a 
partir del traçat de la via del Tren d’Olot. Aquest equipament, que ha permès acostar a la 
nostra comarca un turisme familiar, però també esportiu, s’ha demostrat una aposta 
sostenible i efectiva per al territori, però també per a les persones. A més, recentment s’ha 
inaugurat un servei de lloguer de bicis elèctriques pensat sobretot per a la via verda del 
carrilet. Per altra banda, i des del punt de vista  econòmic, l’existència d’aquesta via verda, 
però també de nombrosos quilòmetres de carril bici a la nostra ciutat, està propiciant 
l’obertura i l’ampliació de negocis dedicats tant a la bicicleta com a la bicicleta elèctrica.  
 
Així mateix, els beneficis d’anar en bicicleta són especialment importants per al sector de 
població més jove, ja que la bicicleta els ajuda a millorar l’activitat física i els aporta 
independència i rapidesa en els desplaçaments que facin i, a més, sense cap cost 
econòmic. Per això, fomentar l’ús de la bicicleta en l’ensenyament, obre a les persones joves 
la possibilitat d’accedir a un vehicle propi, saludable i barat, que en el futur pot continuar sent 
la seva alternativa de mobilitat, fins i tot en l’edat adulta. L’hàbit d’anar amb bicicleta 
s’adquireix més fàcilment quan la persona és jove, té més facilitat per aprendre i assimilar 
situacions noves. El recent augment de l’edat d’ús del ciclomotor als 15 anys també pot 
contribuir a captar usuaris de la bicicleta que no facin posteriorment el canvi al vehicle a 
motor.  
 
Però la bicicleta és un mitjà de transport amb necessitats pròpies a l’espai públic, si bé són 
d’un cost molt baix si es comparen amb les que requereix el trànsit rodat a motor. Aquesta 
demanda de serveis se circumscriu bàsicament al carril bici, als aparcaments públics i a la 
senyalització específica. Amb relació al carril bici, es tracta d’una via de circulació destinada 
específicament al trànsit de bicicletes, segregada de la resta d’espais viaris dedicat als altres 
sistemes de desplaçament. La convivència dels diversos mitjans de transport en l’entorn 
urbà no és sempre fàcil, especialment a les zones de transició en què es troben 
temporalment els vehicles a motor i els ciutadans que es desplacen a peu o amb bicicleta. 
En aquest mitjà urbà caracteritzat per l’omnipresència del motor de combustió, la bicicleta 
sorgeix com un mitjà de transport silenciós que contribueix a crear un paisatge urbà més 
saludable i una mobilitat més sostenible i segura.  
 
Cada municipi, a l’hora de planificar la seva xarxa de carril bici, ha de triar habitualment la 
solució que s’adapti millor a les seves necessitats i a la seva configuració urbana, tenint en 
compte la seguretat del ciclista i la de la resta d’usuaris de la via pública. És per això que 
caldrà tenir en compte criteris com el volum i la velocitat del trànsit, el volum previst de 
ciclistes, l’espai existent i les característiques de l’entorn urbà més immediat. 
 
Donat que és inviable i innecessari fer carrils bici a la major part dels carrers de les ciutats, 
les bicicletes han de poder compartir l’espai amb els cotxes i les motos amb les màximes 
garanties de seguretat. Això s’aconsegueix amb la pacificació del trànsit, que passa 
principalment per la implantació dels carrers on la velocitat màxima és de 30 km/h, fins 
aconseguir el model de ciutat 30.  
 
El ciclista urbà, per les pròpies característiques del sistema amb el qual es desplaça, es mou 
pels carrers amb més atenció que altres usuaris de la via pública, és a dir, la conducció de 
l’usuari de la bicicleta és molt més prudent i defensiva, fet que li atorga un avantatge molt 
significatiu amb relació a altres tipus de conductors. El ciclista, quan fa servir la bicicleta per 
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moure’s per la ciutat, ha de tenir sempre present que es desplaça en un mitjà de transport, 
no en un element lúdic. Per tant, respectar i ser respectat han de ser els principis bàsics a 
tenir sempre en compte.  
 
Precisament per la condició que té com a mitjà de transport i que conviu amb altres sistemes 
de desplaçament, els ciclistes urbans també tenen els seus drets i deures i, per tant, han de 
tenir un coneixement bàsic de les normes i lleis que en regulen l’ús. En aquest sentit, en tant 
que usuaris de la via i conductors d’un vehicle que comparteix l’espai urbà, han d’atenir-se al 
que estableix el Reglament general de circulació per als uns i els altres. Les ordenances 
municipals de circulació poden incorporar, en alguns casos, altres tipus de restriccions o 
matisos específics que millorin les condicions de circulació dels ciclistes.  
 
Per tot això, demanem: 
 
1. Que l’ajuntament d’Olot impulsi polítiques i campanyes a favor de l’ús de la bicicleta, 
especialment en l’àmbit educatiu, a través de les regidories d’educació i cohesió social. 
 
2. Que es desenvolupin programes d’educació, formació i informació sobre l’ús de la 
bicicleta. La formació de tots els usuaris de la via pública, el coneixement i el compliment de 
les normes de seguretat viària són fonamentals per incrementar l’ús segur de la bicicleta. 
 
3. Que es dissenyin infraestructures que evitin conflictes entre ciclistes i altres usuaris de la 
via pública, mitjançant la separació dels diferents tipus de transports i/o la reducció de la 
velocitat i del volum del trànsit motoritzat, la instal·lació d’aparcaments de bicicletes prop 
dels centres educatius i en altres zones de la ciutat, i l’ampliació de les zones de 30 km/h. 
 
4. Que es dissenyin els espais urbans perquè la majoria dels viatge es puguin fer en 
bicicleta. 
 
5. Que es creï una xarxa d’itineraris ciclistes, tant en l’àmbit urbà com en l’interurbà. 
 
6. Que s’intensifiquin les vies de col·laboració amb totes les parts implicades, especialment 
amb les organitzacions d’usuaris de la bicicleta, com ara Bicicleta Club de Catalunya o 
Amics de la Bici, així com els clubs ciclistes d’Olot i comarca.  
 
7. Que es doni a conèixer a la població, a través d’una campanya, els articles que fan 
referència a la bicicleta i a la seva circulació i estacionaments de l’Ordenança Municipal de 
circulació, aprovada el 28 d’octubre del 2010 per aquest Ple.  
 
Intervé el Sr. Raül Massanella. Bé, tots els regidors tenen la moció, per tant el que no faré 
serà llegir-la sencera, simplement llegiré unes quantes frases perquè així també el públic 
pugui saber quin és el contingut mínim de la moció que nosaltres presentem avui a votació 
en aquest Ple.  
 
La moció va néixer, o és conseqüència, dels diversos debats que hi ha hagut aquí en el Ple 
arran del carril bici, que el Sr. Ferrés ens ha explicat les construccions del carril bici, els 
problemes que ocasionen etc. Aleshores vàrem pensar que estaria bé seguir en aquesta 
línia encetada per l’equip de govern, i per tant apretar-los una miqueta i demanar això. 
Llavors, a més a més, ja que enguany celebrem el vintè aniversari de construcció del carril 
bici d’Olot a Girona, el que coneixem com la via verda, aquest equipament que ha permès 
acostar a la nostra comarca un turisme familiar, però també esportiu, s’ha demostrat una 
aposta sostenible i efectiva per al territori, però també per a les persones. A més, 
recentment s’ha inaugurat un servei de lloguer de bicicletes elèctriques pensat sobretot per a 
la via verda del carrilet. Per altra banda, i des del punt de vista  econòmic, l’existència 
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d’aquesta via verda, però també de nombrosos quilòmetres de carril bici a la nostra ciutat, 
està propiciant l’obertura i l’ampliació de negocis dedicats tant a la bicicleta com a la bicicleta 
elèctrica.  
 
Així mateix, els beneficis d’anar en bicicleta són especialment importants per al sector de 
població més jove, ja que la bicicleta els ajuda a millorar l’activitat física i els aporta 
independència i rapidesa en els desplaçaments que facin i, a més, sense cap cost 
econòmic.   
 
Però la bicicleta és un mitjà de transport amb necessitats pròpies a l’espai públic, si bé són 
d’un cost molt baix si es comparen amb les que requereix el trànsit rodat a motor. Aquesta 
demanda de serveis se circumscriu bàsicament al carril bici, als aparcaments públics i a la 
senyalització específica.   
 
Cada municipi, a l’hora de planificar la seva xarxa de carril bici, ha de triar habitualment la 
solució que s’adapti millor a les seves necessitats i a la seva configuració urbana, tenint en 
compte la seguretat del ciclista i la de la resta d’usuaris de la via pública. És per això que 
caldrà tenir en compte criteris com el volum i la velocitat del trànsit, el volum previst de 
ciclistes, l’espai existent i les característiques de l’entorn urbà més immediat. 
 
Donat que és inviable i innecessari fer carrils bici a la major part dels carrers de les ciutats, 
les bicicletes han de poder compartir l’espai amb els cotxes i les motos amb les màximes 
garanties de seguretat. Això s’aconsegueix, per exemple, amb la pacificació del trànsit, que 
passa principalment per la implantació dels carrers on la velocitat màxima sigui de 30 km/h, 
fins aconseguir el model de ciutat 30.  
 
Per tot això –i per no allargar-me més– demanem: 
 
1. Que l’ajuntament d’Olot impulsi polítiques i campanyes a favor de l’ús de la bicicleta, 
especialment en l’àmbit educatiu, a través de les regidories d’educació i cohesió social. 
 
2. Que es desenvolupin programes d’educació, formació i informació sobre l’ús de la 
bicicleta. La formació de tots els usuaris de la via pública, el coneixement i el compliment de 
les normes de seguretat viària són fonamentals per incrementar l’ús segur de la bicicleta. 
 
3. Que es dissenyin infraestructures que evitin conflictes entre ciclistes i altres usuaris de la 
via pública, mitjançant la separació dels diferents tipus de transports i/o la reducció de la 
velocitat i del volum del trànsit motoritzat, la instal·lació d’aparcaments de bicicletes prop 
dels centres educatius i en altres zones de la ciutat, i l’ampliació de les zones de 30 km/h. 
 
4. Que es dissenyin els espais urbans perquè la majoria dels viatges es puguin fer en 
bicicleta. 
 
5. Que es creï una xarxa d’itineraris ciclistes, tant en l’àmbit urbà com en l’interurbà. 
 
6. Que s’intensifiquin les vies de col·laboració amb totes les parts implicades, especialment 
amb les organitzacions d’usuaris de la bicicleta, com ara Bicicleta Club de Catalunya o 
Amics de la Bici, així com els clubs ciclistes d’Olot i comarca.  
 
7. Que es doni a conèixer a la població, a través d’una campanya, els articles que fan 
referència a la bicicleta i a la seva circulació i estacionaments de l’Ordenança Municipal de 
circulació, aprovada el 28 d’octubre del 2010 per aquest Ple.  
 
Intervé la Sra. Sala. Estic totalment a favor de fomentar l’ús de la bicicleta, des de la família, 
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l’ensenyament i també per part de l’Ajuntament i la ciutat. Fer campanyes a favor de la 
bicicleta per la via pública, però complint també les normes de seguretat urbana, ja que hi ha 
molts ciclistes que passen per les voreres i això comporta perills per als vianants, ja que 
també tenen els drets i deures que regulen l’ús de la bicicleta per la ciutat. Per tant hi votaré 
a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres sempre hem defensat potenciar els desplaçaments 
alternatius al vehicle privat, i d’alguna manera la moció que vàrem presentar fa uns plens 
sobre facilitar l’aparcament  al barri vell i fer aparcaments perifèrics dissuasoris –o com li 
vulguem dir– incloïa aquesta idea dels desplaçaments dins de la ciutat, de potenciar que 
siguin amb vehicle col·lectiu, amb bicicletes o a peu. Nosaltres sempre hem defensat el 
desplaçament amb bicicleta i per això, ja des de sempre, a la ciutat tenim projectada la 
continuïtat de la xarxa de bici carrils.  
 
De fet em sembla que molts d’aquests punts que presenta la moció, o pràcticament tots, 
estan ja contemplats dintre del planejament urbà i de les actuacions que s’han anat fent en 
els últims anys, incloent-hi la possibilitat d’anar ampliant el bici carril sempre que s’ha pogut; 
en aquest cas hi havia el tram del Pou del Glaç. 
 
I referit al que deia la Sra. Sala, aquest sí que és un punt que nosaltres volem subratllar 
especialment, el punt 7, que és donar conèixer a la població a través d’una campanya els 
articles que fan referència a la bicicleta i a la seva circulació i estacionaments, de 
l’Ordenança Municipal de circulació, que inclou explicar que no es pot anar amb bicicleta per 
la vorera, sinó que l’espai de la bicicleta és un altre. I des del Consistori nosaltres estem 
obligats –d’alguna manera– a protegir i preservar la integritat de l’usuari de la bicicleta quan 
l’utilitza correctament. Evidentment a favor de tot plegat, el que passa és que em sembla 
una moció una mica redundant, però no està de més que la tornem a aprovar; redundant en 
el sentit que molts dels temes que demana ja estan contemplats en l’organització que tenim 
de la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, sembla que aquí, de vegades, falta una mica de memòria o passa 
alguna cosa perquè totes aquestes propostes, que no estan malament, que també hi estem 
d’acord; pràcticament tot això està dintre del Pla de Mobilitat. Un Pla de Mobilitat que el grup 
que ho presenta –ApG– en aquell moment també hi va participar, i més endavant també 
dintre l’equip de govern. En tot cas, també hi ha un punt que m’agradaria que el tinguessin 
en compte en aquest Pla de Mobilitat i que aquí no surt, que parla de la necessitat de la 
variant també per pacificar el trànsit i per millorar la utilització de la bicicleta i això aquí no l’hi 
he vist. Em sembla que la variant a vostès no els agrada gaire.  
 
Bé, en tot cas, el que sí creiem és que tot això està dintre el Pla de Mobilitat, que no són 
males propostes, però vaja, és una mica com ha dit el meu company, una mica redundant. 
Tampoc hi posarem pals a les rodes, per tant ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres evidentment hi estem totalment a favor, en general. Hi ha 
alguns punts potser molt concrets, que potser serien discutibles, però amb la filosofia de la 
moció hi estem totalment d’acord, per tant la votarem a favor. I en tot cas el Sr. Font, que diu 
que això ja està recollit al Pla de Mobilitat i potser és anar repetint, el que sí hauríem de fer 
entre tots –fins i tot els que presenten la moció també– és fer més pràctica, predicar amb 
l’exemple i anar amb bicicleta, que alguns dels que estem aquí no ho fan, eh? És a dir que 
parlem molt i potser el que cal fer és anar amb bicicleta més tots plegats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Cosa que vostè fa? Perquè jo l’he vist amb bicicleta més d’una 
vegada, no? Molt bé. 
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Intervé el Sr. Ferrés. Bé, suposo que volia dir el Sr. Massanella, en comptes d’apretar-me, 
que em volia empènyer a pedalar, però bé, els genolls no em deixen. En tot cas, recollint el 
tema del Pla de Mobilitat és cert que existeix un Pla de Mobilitat i de l’any 2007, crec, que a 
hores d’ara està absolutament obsolet. 
 
En tot cas el compromís que aquest equip de govern ha agafat en el seu Pla de govern és 
de desenvolupar-lo o actualitzar-lo, el pla d’execució és el 2013, sempre i quan tinguem la 
disponibilitat pressupostària –abans ja ens han explicat els condicionants que estem vivint 
tots plegats–. Algunes de les coses que se’ns demana a la moció ja estaran contemplades 
en aquest Pla de mobilitat: la col·laboració amb algunes d’aquestes entitats que s’esmenten, 
perquè la llei de mobilitat exigeix que hi hagi un determinat procés participatiu i per tant el 
tindrem en compte. En quant a campanyes, la nostra prioritat és la reducció de 
l’accidentabilitat que tenim a Olot, que és una ciutat que té unes ràtios d’accidentabilitat 
altes, des de fa  molts anys, més enllà de l’any 2007, per tant la nostra prioritat en quant a 
campanyes de circulació serà aquesta. No dic amb això que no n’haguem de fer i que no en 
vulguem fer sobre els usos, bons costums i bones pràctiques d’anar amb bicicleta, i del 
compliment de l’Ordenança de Circulació.  
 
Altres coses, ja que aprofitem per repassar: a Olot existeixen vora 800 aparcaments per 
bicicletes, estan disseminats per la ciutat. És cert que segons la informació disponible hi ha 
algun centre escolar que no en tindria a la vora, la majoria sí que ho serien però algunes no. 
I en quant al que se’ns demana també de campanyes a les escoles, etc., des de fa anys en 
les guies de recursos que hi ha per a les escoles hi ha una oferta per mobilitat segura i 
sostenible que contempla l’ús de la bicicleta. Hi votarem a favor. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 1 PP) i 2 
abstencions (PxC). 

 
NÚM. 13.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA I  CONTRA ELS ATACS 

QUE S’ESTAN PERPETRANT A LES ILLES BALEARS  
 

El recent accés al poder del PP al govern d’Espanya ha exacerbat la campanya d’abolició de 
la llengua catalana: a Catalunya es pretén acabar amb un model lingüístic escolar que ha 
estat reconegut i aplaudit per tothom, també pel Parlament Europeu, durant trenta anys; a 
les escoles del País Valencià i de les Illes Balears el català és una matèria absolutament 
residual i anecdòtica. A les Illes s’està començant a produir fins i tot la substitució lingüística 
de la toponímia tradicional.  
 
L’últim escenari d’aquesta campanya ha estat l’aprovació per part del Govern de les Illes 
Balears de l’avantprojecte de reforma de la funció pública, en el qual el coneixement del 
català deixa de ser un requisit per passar a ser un mèrit per treballar a l’administració 
pública. Aquest avantprojecte ha rebut més de 6.000 al·legacions i fins i tot l’oposició 
d’alçades del mateix Partit Popular i dels plens de Manacor, Pollença i Sa Pobla, entre 
d’altres.  
 
L’ofensiva contra la llengua del president balear, José Ramon Bauzá, ha tingut resposta al 
carrer i a la xarxa. Milers de manifestants als carrers de Palma han expressat la seva 
oposició a l’avantprojecte de llei i han reclamat un “sí a la nostra llengua”, lema que 
encapçala al mobilització a favor del català a les Illes Balears. Fins i tot, el professor jubilat 
de Mallorca, Jaume Bonet, ha dut a terme durant 26 dies una vaga de fam i ha estat 
substituït per Tomeu Amengual, també membre de l’associació Jubilats per Mallorca, en 
defensa del català i contra les iniciatives del govern balear i per rebutjar les iniciatives 
impulsades pel Govern Balear en contra de la llengua pròpia.  
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A nivell internacional, el PEN català ha demanat que es constitueixi una plataforma 
internacional d’escriptors que demani, a través del PEN Internacional, membre consultiu de 
les Nacions unides, que la comissió de drets humans de l’ONU estudiï els intents de 
genocidi cultural que s’està perpetrant contra la llengua catalana. 
 
Per tot això, 
 

1. El Ple de l’Ajuntament d’Olot expressa el seu suport als processos de normalització 
lingüística del País Valencià i de les Illes Balears, per considerar-los els òptims per 
retorna a la nostra llengua els usos que li corresponen. 

 
2. El Ple de l’Ajuntament d’Olot insta el Govern de les Illes Balears a mantenir el 

consens lingüístic que es va aconseguir amb l’aprovació de l Llei de normalització 
lingüística de l’any 1986, en la qual, entre d’altres, es diu que “la Comunitat 
Autònoma té, en suma, com a objectius dur  terme les accions pertinents d’ordre 
institucional per tal que el català, com a vehicle d’expressió, modern, plurifuncional, 
clar, flexible i autònom, i coma principal símbol de la nostra identitat com a poble, 
torni a esser l’element cohesionador del geni illenc i ocupi el lloc que li correspon en 
qualitat de llengua pròpia de les Illes Balears. Per això ha d’esser present en els 
diversos àmbits d’ús oficial de l’administració, dels mitjans de comunicació de 
masses, de l’escola i de la vida social en general, amb el corresponent respecte a les 
modalitats lingüístiques pròpies de la tradició literària autòctona, però sense perjudici 
de la unitat de la llengua catalana”. 

 
3. El Ple de l’ajuntament d’Olot insta al Govern de les Illes Balears que retiri 

l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 17 de març, de la funció 
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que pretén eliminar el requisit 
del coneixement del català per accedir a l’Administració autonòmica. 

 
4. El Ple de l’Ajuntament d’Olot insta al Govern de les Illes Balears a promoure les 

mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua 
pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i sigui 
considerada com un dels elements identificadors de la seva societat. 

 
5. El Ple de l’Ajuntament d’Olot farà arribar aquests acords al Parlament de Catalunya 

perquè s’aprovi una moció en uns termes semblants, de suport a la llengua catalana 
de les Illes Balears. 

 
6. El Ple de l’Ajuntament d’Olot farà arribar aquests acords a la presidència del Govern 

de les Illes Balears i a la presidència de l’Obra Cultural Balear.  
 
Intervé el Sr. Raül Massanella. Aquí sí que llegiré la moció sencera perquè no és massa 
llarga, i per altra banda em sembla que és molt important de llegir-ne tot el contingut. 
 
A continuació el Sr. Massanella llegeix el text de la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. D’entrada el Partit Popular considera que el Ple municipal de 
l’Ajuntament d’Olot no és el lloc on s’ha de debatre el Projecte de llei de modificació de 
funció pública de les Illes Balears, ja que aquest Ple no té cap competència al respecte. Jo 
prefereixo que en aquest Ple municipal es debatin qüestions relatives a Olot i als ciutadans 
d’Olot, que és el que tenim la responsabilitat de fer i per al que la gent ens va escollir.  
 
Dit això, m’oposo a aquesta moció, perquè és fals que el Partit Popular vagi en contra de la 
llengua catalana a les Illes Balears. El que pretén aquesta reforma a la llei és evitar que la 
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falta d’acreditació del nivell de català sigui obstacle per accedir a l’administració. La 
coneixença d’un determinat nivell de català, no volem que sigui el criteri més important a 
l’hora de determinar si una persona és vàlida per a treballar a l’administració pública. Això no 
treu que la persona un cop incorporada pugui formar-se i millorar el coneixement de la 
llengua i a més per garantir que els ciutadans puguin ser atesos en la llengua que desitgin. 
Hi ha previstes una sèrie d’excepcions en què el coneixement del català seguirà sent un 
requisit indispensable per poder accedir a l’administració pública. Per tant hi votaré en 
contra.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Sra. Sala estic d’acord amb vostè, l’Ajuntament d’Olot ha de tractar 
sobretot temes que afectin a la ciutadania, als olotins i olotines, però hi ha casos en què 
encara que sigui d’una manera testimonial, donar testimoni de la nostra posició no està de 
més.  I un cas com aquest ens afecta a tots, per què?  Doncs perquè la llengua dels olotins 
–de moment i fins que alguna autoritat científica que s’ho pugui  treure de la màniga no digui 
el contrari– és la mateixa que la llengua dels habitants de les illes Balears. Per tant parlem la 
mateixa llengua, i qualsevol atac a la llengua és un atac a la llengua dels olotins.  
 
Recular en l’ús de la llengua catalana a les illes Balears, evidentment que afecta a l’ús de la 
llengua catalana dels olotins, perquè això no és més que un experiment per poder-ho aplicar 
en altres comunitats autònomes, inclosa la nostra en què estem els olotins. Per tant, com 
diuen a Madrid, segurament al Sr. Wert li agradaria molt: “cuando la barba del vecino veas 
pelar, pon las tuyas a remojar”. És a dir, imagini’s vostè que ha dit que la reforma de la 
funció pública a les illes Balears no va contra la llengua catalana, simplement perquè deixa 
de ser un requisit com ho és la llengua castellana a pertot, és a dir: resulta que el castellà 
pot ser un requisit i això no és cap perjudici a ningú i en canvi, el fet que el català sigui un 
requisit, això és un perjudici per a la ciutadania. Em sembla que estan vostès completament 
equivocats: la manera de garantir que l’usuari, l’habitant de les illes Balears que vulgui 
utilitzar la seva llengua davant de l’administració pública sigui atès en la seva llengua amb 
normalitat, és que els treballadors de la funció pública entenguin i utilitzin amb normalitat la 
seva llengua. I això només s’aconsegueix amb un requisit, no amb la voluntat de dir: si el 
saps bé és un mèrit i si no el saps no passa res, i ja faràs algun curset, i si et ve bé d’aquí a 
uns anys ja el tindràs. El dia que no sigui un requisit la llengua castellana per als treballadors 
de la funció pública, llavors des d’ERC entendrem que la llengua catalana no sigui un 
requisit per als treballadors de la funció pública de l’àmbit lingüístic català, que de moment 
és de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó si és que amb el canvi de nom que proposa 
l’Alcaldia del PP a Maó –que sembla ser que ja no es dirà Maó, es dirà Maó - Mahón–, 
canvien la història lingüística d’aquest país i el castellà passarà a ser la llengua base 
d’aquest país i el català passarà a ser una llengua residual.  
 
Com deia: evidentment que ens afecta, evidentment que un canvi en el règim lingüístic d’una 
comunitat autònoma governada pel PP respecte a la llengua catalana ens afecta als olotins, 
perquè un experiment que es pot fer a les illes Balears o al País Valencià, el dia menys 
pensat l’aplicaran al Principat de Catalunya, potser ens intervindran, i llavors el Sr. Wert 
podrà garantir que s’utilitza amb normalitat l’espanyol a tot Espanya. I els altres, doncs mira, 
passarem a la resistència com fa cinquanta anys.  
 
Per tant votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Un cop més Alternativa per la Garrotxa ens porta una moció que 
perfectament podria presentar en aquest Consistori ERC o el mateix CiU i Reagrupament. 
Nosaltres seguim pensant que aquest grupet tenen ganes de fer-se notar. Des de 
Plataforma per Catalunya sempre defensarem la llengua, les cultures, les identitats i les 
tradicions occidentals. Per tant, sempre defensarem la llengua catalana i la resta de llengües 
occidentals, tenint en compte el respecte i la convivència que deuen regir les relacions entre 
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les persones i les comunitats. De totes formes, no tenim prou informació per recolzar ni per 
oposar-nos a aquesta moció, per la qual cosa la nostra postura serà l’abstenció.  
 
Intervé el Sr. Guix. Coincidim en algunes expressions que s’han dit aquí a la sala, que potser 
són temes que no afecten directament a la ciutat d’Olot, però sí que és prou important que 
també intervinguin i en aquest cas el nostre vot serà favorable a la moció. 
 
És evident que el nostre grup, els socialistes, des de sempre ha defensat la cultura i la 
llengua catalana en els Països Catalans, ha estat un pal de paller en el nostre ideari polític. 
El Sr. Raül Massanella parlava de l’escola catalana; justament la Sra. Marta Mata, històrica 
líder socialista va estar sempre al capdavant de la defensa de l’escola i l’escola en català i 
l’escola catalana. Per tant nosaltres, evidentment, en una moció d’aquest tipus hi votarem a 
favor, i que consti en acta en aquest sentit.  
 
Intervé el Sr. Berga en representació de l’equip de govern. Sí, molt breument, dir que el 
nostre grup també votarà a favor d’aquesta moció. Ens sembla –senzillament– que cansa, 
entristeix i és cert el fet que no deixa de ser una manca de respecte cap als ciutadans d’un 
país, que no es doni importància que des d’un servei públic –des de la pròpia administració 
pública– no sigui necessari adreçar-te als teus ciutadans en la llengua que parlen. Ens 
sembla un tema que ni hauria de ser motiu de debat, és incomprensible. Suposo que com un 
mèrit també es deu considerar a les illes saber alemany o saber anglès, i és senzillament un 
menyspreu, que sí que penso que afecta d’alguna manera a Olot, precisament per aquella 
dita que el representant d’ERC ha dit; que a mi també m’havia passat pel cap de preparar en 
aquesta intervenció, tot i que jo no m’adreçaré en castellà en el Plenari. Votarem a favor 
d’aquesta moció. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC), 1 vot en 
contra (PP) i 2 abstencions (PxC). 
 

NÚM. 14.-  CARTIPÀS.  DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA P RESENTADA PER UN 
REGIDOR D’AQUESTA CORPORACIÓ  

 
Atès que en data 12  d’abril de 2012 (Registre núm. E2012003312) el Sr. Moisès Font i 
Casademont ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Atès l’article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General que disposa que “en el 
supòsit de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat de la mateixa llista, atenent 
l’ordre de col·locació i se sol·licitarà a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial 
del substitut que haurà de prendre possessió en la primera sessió següent que celebri el 
Ple”.  
Atès que s’han complert els requisits establerts en l’article 9.4 del Reglament d’Organització, 
funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals que disposa que “el regidor perdrà la seva 
condició per renúncia que haurà de fer-se efectiva davant del Ple de la Corporació” i ha estat 
ratificada per l’Alcaldia i la Secretaria de la Corporació abans de la seva inclusió a l’odre del 
dia de la sessió plenària.  
 
Vist   l'expedient   administratiu  i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus  
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del Sr. 
Moisès Font i Casademont, del grup Plataforma per Catalunya (PxC).   
 
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent al 
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candidat següent de la mateixa llista electoral, Plataforma per Catalunya (PxC), Sra. Rosa 
Maria Llandrich Costa (BOP de Girona núm. 177, de 26/04/11, Annex 1) a efectes de 
procedir al seu nomenament com a regidora d’aquesta Corporació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Fa uns dies el Sr. Moisès Font, amb qui hem compartit ja en el mandat 
anterior representació en aquest Ple, em va comentar que per motius personals presentaria 
la renúncia al seu càrrec de regidor. D’acord amb els tràmits administratius hem cursat 
aquesta petició i ara, just a l’acabar aquest Ple, li haurem de demanar que deixi el lloc que 
està ocupant en aquests moments.  
 
Es tracta de donar compte d’aquesta renúncia que fa el Sr. Moisés Font i sol·licitar a la Junta 
Electoral Central l’expedició de la corresponent credencial en favor de la Sra. Rosa Maria 
Llandrich, perquè en un dels primers punts de l’ordre del dia del següent ella pugui prendre 
possessió i garantim que la composició del Plenari sigui sempre dels vint-i-un regidors que 
corresponen.  
 
Abans de dir res més, voldria passar-li la paraula al Sr. Font per si vol dir alguna cosa. 
 
Intervé el Sr. Font. Si em permet, doncs dir unes petites paraules de comiat i una mica els 
motius. Bé, tots els aquí presents sabem i saben la dedicació que representa les tasques 
que ens ha encomanat la gent que ens ha escollit com a regidors, i que de vegades és 
complicat compaginar aquestes tasques amb les obligacions professionals i familiars. 
Aquest és el motiu pel qual jo en aquest moment presento la meva renúncia, per falta de 
temps material que crec que s’ha de dedicar com a regidor del Consistori i del que 
actualment no disposo. Per tant, ha arribat l’hora de deixar pas a persones que em rellevin i 
puguin desenvolupar plenament totes les obligacions que comporta ser regidor i portaveu. I 
sé que deixo el lloc en bones mans, a gent amb empenta i il·lusió com són l’Ignasi i la Rosa, 
que properament prendrà el càrrec. 
 
Vull especialment agrair la confiança, l’amistat i les mostres d’afecte que he rebut per part 
del Consistori, així com de molta altra gent. També agrair la confiança que va dipositar en mi 
en el seu dia el partit, per encapçalar la llista a Olot.  
Res més, dir gràcies a tothom per haver-me suportat tots aquests anys.  
   
Intervé la Sra. Sala. Sr. Font, encara que hagi estat per poc temps el que jo porto com a 
regidora, voldria agrair-li la disponibilitat, l’amabilitat i sobretot la seva educació, que sempre 
m’ha demostrat en aquest Ajuntament, i a mi personalment, tot i tenir idees i plantejament 
ideològics molt diferents moltes vegades. El que li desitjo és molta sort en aquesta nova 
etapa. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Moisès, cinc anys nosaltres, cinc anys compartint consistori, i des de 
la més absoluta –jo diria– distància política. Estem en llocs ben allunyats ideològicament.  
 
Però sobretot personalment agrair la teva moderació, la moderació del Sr. Moisès Font, com 
a regidor, en les seves posicions. Podem tenir –com deia– polítiques ben contraposades, 
però sobretot estic convençut que tots els regidors del consistori estem aquí perquè volem 
treballar per Olot i volem el millor per Olot, i evidentment el Sr. Font s’ha caracteritzat per 
això. Defensem la nostra ciutat i volem que tots els olotins i olotines puguin tenir un futur 
millor i que puguem superar aquestes dificultats que anem tenint. Tots estem en el mateix 
vaixell, encara que les posicions ideològiques que tinguem, o que defensen els nostres 
partits o formacions, siguin ben diferents a nivell general, estiguin ben contraposades a nivell 
nacional.  
 
Jo sempre he dit que l’Ajuntament d’Olot, en aquest sentit, em sembla modèlic en el treball 
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polític, en el treball conjunt de tots els grups i de tots els regidors, perquè penso que és 
paper de tots i ens ho hem posat tots plegats: l’evitar la crispació política, evitar els 
enfrontaments. I penso que en Moisès Font –i això t’ho agraeixo personalment– ha contribuït 
en gran mesura que això sigui així: que hàgim evitat enfrontaments que no porten enlloc, 
que hàgim evitat crispacions i que hàgim demostrat a la ciutadania que tots plegats estem 
aquí. Ens han escollit perquè ho intentem fer –cadascú des de la seva posició– el millor que 
sabem perquè el futur dels olotins sigui millor. 
 
Moisès, et desitjo que tinguis molta sort en les tasques a desenvolupar fora de l’Ajuntament. 
També desitjo que la teva substituta, la Rosa M. Llandrich i el nou portaveu del grup, l’Isidre, 
perdó, l’Ignasi, mantinguin aquesta línia de cordialitat, aquesta línia d’harmonia, dintre les 
discrepàncies polítiques, segurament no ens posarem d’acord gaire vegades, però ens 
podem posar d’acord a ser cordials i mantenir aquesta tolerància i acceptació de la 
discrepància, que penso que és modèlica –com he dit abans– a l’Ajuntament d’Olot i que 
serveix per ensenyar-ho fins i tot al país. 
 
I per tant agraint-te aquests cinc anys, gairebé, de companys de pupitre –que deien a la 
ràdio– doncs molt agraït i que tinguis molta sort, Moisès.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sr. Gómez si algun dia té algun dubte del meu nom, només ha de 
mirar aquí a la dreta la galeria d’olotins il·lustres, el retrat del meu besavi, i llavors se’n 
recordarà: Mulleras, Camil.  
 
Com a nou portaveu del grup Plataforma per Catalunya a Olot, encara que no ho sigui 
formalment, vull només testimoniar des d’aquest escó, el meu agraïment personal i el de tota 
la direcció del meu partit a la tasca que ha dut a terme en Moisès Font a l’Ajuntament olotí 
durant aquests darrers cinc anys, i que ha portat a Plataforma per Catalunya a ser la tercera 
força política amb representació en aquest Consistori. No és el moment de fer referències a 
la seva tasca, però sí d’agrair-li de tot cor.  
 
Ser de Plataforma per Catalunya, els puc assegurar que no és gens fàcil, avui en dia, en la 
Catalunya que vivim. A partir d’ara, un servidor, passa a ser el màxim responsable a Olot i 
Girona d’aquesta formació. Per la meva part penso seguir la mateixa línia d’oposició 
assenyada que fins ara ha dut a terme en Moisès Font, i des d’aquí els demano a vostès, a 
tots, als senyors regidors, als mitjans de comunicació i a tots els col·lectius d’olotins el 
màxim respecte vers les nostres opinions. Això és la democràcia: respectar i acceptar 
l’opinió del poble.  
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, en nom propi i també del grup socialista, vull agrair aquests cinc anys 
que el Sr. Moisès Font ha estat regidor a l’oposició d’aquest ajuntament. En tot cas, sap molt 
bé el Sr. Moisès Font que no compartim ideari polític, ni projecte polític, i molt poques 
vegades hem coincidit en alguna de les propostes que s’ha presentat en aquest Ple. De 
totes maneres sí que és veritat que en el terreny personal hem mantingut una bona relació 
que esperem mantenir amb el seu successor, el Sr. Mulleras. Per tant li desitjo sort en 
aquesta nova etapa i esperem que aquest tarannà que vostè ha mantingut com a portaveu 
de Plataforma, malgrat no coincidim en el projecte polític –com deia– també el puguem tirar 
endavant. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com a Alcalde i en representació també de l’equip de govern, seguir 
amb les paraules que t’han dirigit, Moisès –perquè penso que ha estat encertat el to 
personal en aquests moments– tots els grups polítics que estan representats a l’Ajuntament. 
Penso que has fet una gran feina, que dedicar-se a la política en temps difícils com són 
aquests, té un mèrit. Que tu has tingut una bona dedicació a la política, has estat molt 
integrat en totes les feines que hem anat portant, tant en la legislatura passada com aquest 
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any que portem aquí. Que a més ho has fet amb unes formes molt elegants, molt properes, 
unes formes molt d’elogiar, defensant posicions en les quals moltes vegades no hi estàvem 
d’acord, però tu has sabut defensar les teves idees; a més en els temes en què estàvem 
d’acord has sabut expressar l’acord; en aquells temes en què hi havia coses a discutir o a 
millorar, jo recordo els darrers quatre anys, les feines que vàrem estar fent amb el Sr. Joan 
Albesa i amb el Sr. Toni Bach, en la Comissió Informativa que ens tocava, les diverses 
aportacions que vas fer, i jo penso que van ser positives.  
 
Per tant agrair-te la feina, felicitar-te per la forma com has fet aquesta feina i demanar a 
Plataforma per Catalunya que d’alguna manera segueixi aquesta línia. A mi m’ha alegrat 
sentir el Sr. Mulleras que deia que seguiria aquesta línia de moderació que el Sr. Moisès 
Font ha estat portant durant aquests anys. Es poden defensar totes les idees que un hagi de 
defensar, però des del màxim respecte, des de l’educació, entenent que uns pensen d’una 
manera i d’altres pensen d’una altra. Penso que el Sr. Moisès Font ho ha estat fent durant 
aquests cinc anys i vull demanar a Plataforma per Catalunya que segueixi en aquesta línia. 
 
Moisès, moltes gràcies, sempre tindràs segur, molts amics i un amic en la meva persona i 
fins sempre.   
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
El Sr. Moisès Font deixa el seu lloc. 

 
NÚM. 15.- PRECS I PREGUNTES 

 
Intervé la Sra. Sala. 
 
CAMP DE FUTBOL SANT ROC.- Jo voldria comentar un tema referent al jovent d’Olot, del 
camp de futbol de Sant Roc. En aquest barri hi viuen més de tres mil persones, hi ha molt de 
jovent que li agrada jugar a futbol i del camp de futbol de Sant Roc n’han sortit jugadors molt 
bons. El que els voldria comentar és que és l’únic camp de futbol de la ciutat d’Olot que no 
disposa de gespa i per culpa d’això hi ha molts equips de futbol que van a buscar la mainada 
allà, perquè a tocar del camp de futbol de Sant Roc hi ha el camp de futbol de Bosc de 
Tosca, i d’altres camps que tenen més bones instal·lacions i se’n van a jugar a altres equips.  
 
Aquí a Sant Roc ara s’estava acabant la nova escola, també s’hi troba la guarderia i l’Estadi 
d’Atletisme; que per cert, l’Estadi d’Atletisme és on s’han gastat tants diners, convergents a 
l’inici de les obres, socialistes a l’acabar. Més val no parlar de números, de totes maneres 
voldria dir el que han costat els vestidors, sense parlar de números, es parla de molts diners. 
De totes formes jo també penso que es podia agafar alguna partida dels vestidors de l’Estadi 
d’Atletisme i fer-ne minvar alguna per a canvi posar gespa en aquest camp de futbol, ja que 
hi ha tanta afició.  
 
Penso que entre tots, i amb bona voluntat, hauríem de trobar una formula i la nostra 
implicació, perquè el jovent d’aquest barri pugui gaudir del futbol, que és el que volen. 
Perquè aquest barri, vulguin o no, està una mica marginat i que ho puguin gaudir igual que 
l’altre jovent de tota la ciutat. 
 
I també Sr. Alcalde li volia demanar, si poguéssim preguntar als senyors del govern 
socialista, que varen estar governant la ciutat els últims dotze anys, i tenint en compte que 
Sant Roc, majoritàriament era, o és, socialista, perquè no van posar gespa en el seu 
moment en aquest camp i es van gastar tants diners a l’Estadi d’Atletisme. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Sala, en principi, en el torn de precs i preguntes, les preguntes es 
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dirigeixen a l’equip de govern. 
 
Respon la Sra. Sala. No, jo el que li demano és si vostè pot fer la pregunta als senyors 
socialistes.  
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde, si em permet, per al·lusions de la senyora regidora del PP, 
suposo que hauré de contestar, no?  
 
Bé, en tot cas em sap greu que ens digui que nosaltres no hem actuat, o que l’anterior equip 
de govern no ha actuat en els equipaments esportius de Sant Roc, que sí que s’hi ha actuat i 
molt. I en tot cas, això que em diu que és un barri que vota socialista, jo espero que sigui per 
molts anys i que vostès en tot cas no intercedeixin aquest vot de la gent de Sant Roc.  
 
En tot cas sí que és veritat que l’anterior equip de govern va fer una acció important en el 
camp de futbol de Sant Roc –es va arranjar– estava previst en el programa electoral i es va 
arranjar. I es va fer una inversió important en aquest camp de futbol, com també es va fer 
una inversió important en el camp de futbol de l’Estadi d’atletisme, que és de gespa, que 
també el poden utilitzar i l’utilitza la gent de Sant Roc. 
 
Sí que hi ha algun defecte en aquest camp de futbol, per algun tema de drenatges que s’han 
de millorar. Nosaltres en el nostre programa electoral això ho teníem clar, havíem parlat amb 
la gent de Sant Roc i teníem clar que en tot cas, quan entréssim a governar, seríem 
conscients d’aquest problema i que s’havia d’arranjar. Per tant ho teníem previst, fins i tot si 
agafa el nostre programa electoral veurà que ho teníem allà escrit.   
 
Sí que es van fer inversions a l’Estadi d’atletisme, però bàsicament les inversions van ser 
amb fons estatals, no van ser aportacions directament de l’Ajuntament. Les aportacions 
municipals en tot cas es varen fer arreglant justament el camp de futbol de Sant Roc i també 
incidint en el barri de Sant Roc en molts aspectes: no hem d’oblidar que estan a punt 
d’acabar-se unes escoles magnífiques per Sant Roc, que es van fer reformes en molts 
carrers, la plaça, en diferents espais del barri... a mi em sembla que es va actuar a 
consciència, sempre d’acord amb l’associació de veïns i amb el consell de veïns del barri 
que porten sempre una política molt activa i molt participativa en aquest sentit. Em sap greu 
que em digui que no hem actuat, o que no es va actuar en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El motiu dels precs i preguntes no és establir un debat entre dos grups 
de l’oposició, però en fi Sra. Sala, si vol dir alguna cosa més, l’única cosa que li demano és 
brevetat. 
 
Respon la Sra. Sala. No, jo li volia demanar permís si podia contestar. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí, però brevetat si us plau. 
 
Respon la Sra. Sala. No, jo només era dir-li que si vostè em diu que a l’Estadi ja hi ha un 
camp de futbol, m’estranya que l’haguessin fet sabent que hi havia el camp de futbol de Sant 
Roc. Però si vostès haguessin sortit, per la gent de Sant Roc millor, almenys tindrien el 
camp de futbol que hi hauria la gespa. De totes maneres hem de mirar –si no és aquest any, 
l’any que ve– amb els pressupostos si hi ha diners i buscar la solució almenys perquè el 
jovent d’aquest barri pugui gaudir del camp de gespa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. M’agradaria parlar del camp de futbol de Sant Roc, perquè jo vaig a 
actes i tot i que sigui Alcalde no he deixat de tenir una gran afició pel futbol, sóc un home 
que gaudeix del futbol, que sol anar a tots als camps de futbol i al camp de futbol de Sant 
Roc hi vaig amb els meus fills que han estat jugant allà des de fa vint anys. És veritat que el 
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camp de futbol de Sant Roc necessita una actuació perquè en aquests moments vas a 
moltes ciutats de les comarques gironines i els camps que veus en pobles petits –només 
has d’anar per aquí la comarca–són una meravella.  
 
Fins ara hi ha hagut inversions en les instal·lacions esportives que no han anat dirigides que 
no han anat dirigides al futbol, que han anat dirigides a pavellons i a altres menes 
d’instal·lacions. I nosaltres i altres grups, vàrem dir que durant aquest mandat intentaríem 
invertir en futbol, que era l’hora del futbol i que intentaríem invertir-hi, i en això estem.  
 
Tornem al tema desgraciat que comentàvem en la moció de l’Espai 01, però l’economia 
mana, i per tant, tot i que ja hem fet diversos contactes, comprometre’ns a l’any que ve és 
difícil, tant de bo ho puguem fer.  
 
Sí que volem aclarir en general una cosa: des de la Unió Esportiva Olot se’ns ha fet arribar 
una proposta, que ja amb l’anterior equip de govern havien arribat a un acord que la Unió 
Esportiva Olot o determinats col·lectius feien una aportació de diners,  aconseguíem unes 
subvencions, i que després des de l’Ajuntament fèiem una plurianualitat i es retornaven 
aquests diners. La Unió Esportiva Olot ha tornat a presentar aquesta proposta i estem 
intentant negociar amb ells la possibilitat d’augmentar els camps de futbol –pel futbol base– 
a la zona del Morrot, el camp de l’Escola Pia fer-lo créixer i poder incorporar un camp més 
de futbol onze i uns vestidors, que ells farien una aportació de diners. Aquest tema ja s’ha 
parlat amb el Secretari General de l’Esport de Catalunya per intentar buscar complicitats i  ja 
s’havien fet gestions també amb Madrid, per altres institucions a nivell espanyol que també 
ens poguessin ajudar. I estem convençuts que durant aquest mandat aquest projecte serà 
una realitat. En això treballem i veurem fins on podem arribar. 
 
El camp del Sant Roc també necessita una intervenció d’aquesta mena. Abans en el 
despatx oficial he donat compte que va venir el Subdelegat del Govern a presentar-se aquí, i 
va dir: de cares a Madrid, de quins temes hauríem de parlar? I  li vaig respondre: hauríem de 
parlar de la variant, perquè la variant la paga l’Estat, que ha almenys de definir on pensen 
fer el túnel perquè això afecta la variant; el projecte ja s’està redactant en quant a la variant 
de la Generalitat. I l’altra cosa que li vaig demanar va ser: ajuda’ns en el tema dels camps de 
futbol. Sabem que el Sr. Ivan Tibau té un cert compromís d’ajudar-nos en aquest tema. 
Sabem que tindrem el suport per anar a Madrid, al Consejo Superior de Deportes també a 
buscar recursos –espero que a través del Sr. Jaume perquè ell em va dir que faria una 
gestió– i farem tots els esforços possibles per poder aconseguir camps de futbol. La Unió 
Esportiva Olot també ha fet aquesta proposta d’aportació i hem estat parlant també amb el 
Sr. Interventor per veure com podríem vehicular tot això. Fa pocs dies el President del Sant 
Roc va venir a l’Alcaldia i juntament amb diversos regidors el vàrem rebre i ell ens va fer la 
mateixa proposta: escolta, i si això que fa l’Olot ho fem nosaltres? Doncs escolti, amb les 
mateixes condicions, treballarem al màxim per aconseguir totes les subvencions que siguin 
possibles. Si algú ens facilita econòmicament la possibilitat aquesta, hi serem.  
 
Però no tenim en aquests moments la possibilitat de fer inversions. Ja ho han vist, aquest 
any què hem fet en inversions? Intentar solucionar els carrers de l’Hospital, els carrers dels 
Bombers i mantenir tots aquells plans normals dins les inversions de la ciutat, no hem 
plantejat cap gran inversió. Plantejar-nos ara una gran inversió en camps de futbol –que de 
veritat, personalment em faria moltíssima il·lusió –i especialment al camp de Sant Roc que ja 
li he dit que hi he estat molts d’anys– però més enllà de la ferma voluntat de seguir 
treballant, que si hi ha solucions de col·laboració anirem a fons per aconseguir aquesta 
col·laboració, això és tot el que podem dir. Col·laborarem al màxim, si hi ha propostes de 
diferents inversors, estarem sempre allà; buscar la iniciativa privada que també col·labori en 
les inversions és una línia que hem seguit i que hem defensat sempre, ens mourem tant com 
calgui a nivell de Barcelona, Madrid i on sigui per aconseguir això, i en aquest mandat ens 
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sembla que en el tema de les instal·lacions esportives toca futbol. 
 
Tant de bo fóssim capaços de tenir una millora de les instal·lacions a la zona de la carretera 
de França –a la zona del Morrot– i a la zona de Sant Roc, i encara queda també Sant Pere 
Màrtir i parlar què farem amb l’Atlètic Olot, un club amb un terreny també de terra, que 
també té una llarguíssima trajectòria al barri de la zona de les Tries, que en aquest moment 
té el seu camp afectat perquè hi ha de passar un vial i que també hi haurem de donar una 
solució, veurem quina solució li donem. Però tenim ganes de fer coses en el futbol i vivim en 
el moment que ens toca viure.  
 
El que sí li puc ben assegurar és que el que votin els ciutadans de Sant Roc no tindrà res a 
veure amb les decisions que prendrem, sinó que tenim ganes de col·laborar amb les 
instal·lacions esportives, tenim ganes de col·laborar amb el futbol, i farem tots els esforços 
perquè Sant Roc tingui les instal·lacions que ben segur mereix. 
 
Continua la Sra. Sala. 
 
CLUB DE JUBILATS SANT JORDI.- S’està parlant molt aquests dies del Club de Jubilats 
Sant Jordi. Jo sé que vostès van anar un dia a Barcelona a una reunió, per parlar d’aquest 
tema, del Club que és de Catalunya Caixa, que volia incorporar jovent a aquest club de 
jubilats, que ha estat tancant i la gent gran s’ha de repartir en diferents centres de la ciutat. 
Llavors era demanar com està aquest tema i com van anar les reunions a Barcelona: a 
veure si efectivament s’ha de compartir i si la gent gran pot gaudir d’un local fantàstic, amb 
unes vistes molt maques, que al cap i a la fi el jovent només hi va als vespres, i anant 
malament es pot compartir.   
 
Respon el Sr. Berga. Jo diria que avança bé, és a dir, en aquest moment hi ha un estat de 
definir la lletra petita d’un projecte que hauria de fer compatible que aquest centre continués 
donant servei a la gent gran que l’utilitzava i a més a més pugui estar a disposició de joves 
de 14 a 18 anys, però estem en la lletra petita. És a dir per fer possible aquest projecte vol 
dir que hi haurà d’haver aportació municipal, s’haurà de veure fins a quin punt són 
compatibles els horaris, com es cobreix això amb personal i per tant ara no em vull avançar 
en una cosa que en aquest moment encara és motiu de discussió. La setmana vinent la 
Directora de la fundació serà a Olot i probablement estarem en condicions de donar més 
detalls a tothom. Però les coses van bé, avui mateix hem estat reunits amb una 
representació dels usuaris del Casal, aquest matí he estat dues hores al Club Sant Jordi, 
vaig tenir aquesta entrevista a l’edifici de La Pedrera la setmana passada amb els 
responsables; els contactes són continuats, però repeteixo que en aquest moment encara és 
aviat per dir que tot està fet. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo voldria afegir només que aquest és un tema en el qual hi portem 
treballant molt de temps, gairebé des que varem entrar en el govern de la ciutat, perquè ja hi 
havia altres temes i que en el traspàs de govern, l’Alcalde Sacrest ja em va comentar que sí 
que s’havia anat parlant i intentant veure com defensar un espai que per a nosaltres també 
és molt important per a Olot i per la gent gran.  
 
Sí que s’ha de tenir en compte que al final la crisi econòmica –va sortint repetidament– no 
afecta només a les administracions, sinó que afecta molt a les entitats bancàries i Catalunya 
Caixa, que tenia una obra social magnífica, ara ves a saber en mans de qui anirà a parar i 
quines seran les orientacions. La Sra. Marta Lacambra que estarà aquí segurament la 
setmana vinent per donar explicacions, un dia em va comentar que de 200 milions d’euros 
que tenia  la seva obra social havia passat a 50 i que això obliga a prendre decisions. I el 
Club Sant Jordi, que em sembla magnífic on és, pateix la conseqüència que es prenguin 
aquestes decisions.  
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Jo crec que la idea de fer-lo compatible amb la utilització del local per part dels joves, que a 
més és una idea que també havia sortit diverses vegades en els programes electorals. Jo 
sincerament no entenc perquè hi barregem el Núria aquí, no sé d’on ha sortit aquesta idea ni 
qui ho ha posat sobre la taula; nosaltres mai hem parlat de portar-hi el Núria però això ja 
està als diaris. Sincerament no ho entenc. Nosaltres treballem perquè hi hagi el Club Sant 
Jordi i treballem perquè els joves tinguin un punt de trobada que no siguin els bars. La 
proposta que hem estat treballant des de Catalunya Caixa és per a joves de 14 a 18 anys i 
esperem arribar definitivament a un bon acord que respecti per la gent gran la possibilitat 
d’utilitzar aquell espai, que a més ho ampliem a què els joves ho puguin fer. Farem un esforç 
important: dins el context de valorar exactament on destinarem recursos, tant a la gent gran 
com als joves hi volem destinar recursos. 
 
I una altra cosa que no té a veure amb el Club de jubilats Sant Jordi, però sí amb la gent 
gran: l’altre dia vaig anar al dinar de l’entrega dels premis del concurs literari de Sant Jordi al 
Casal de la gent gran –el casal de tota la vida–. Fa anys que sentim parlar d’una ampliació 
del casal de la gent gran. Nosaltres ens comprometem que incorporarem tots els espais dels 
antics jutjats, aquest mateix any, en el Club de jubilats. És a dir, ampliarem notablement 
l’espai i ho farem durant aquest any, i farem un esforç des de l’Ajuntament per posar-hi 
diners, perquè es necessita posar-hi un esforç. Comptem amb la col·laboració d’Acció Cívica 
que també farà un esforç econòmic per fer-ho. És a dir, nosaltres no abandonem a la gent 
gran, al contrari: estem al seu cantó i fem tot el possible perquè les coses vagin bé. No serà 
una ampliació milionària d’altres èpoques, ja els he dit que ens hauria agradat moltíssim 
governar en una època que ens pensàvem que érem rics, ara sabem què som i a partir 
d’aquí hem de prendre decisions però a la gent gran hi destinarem tots els esforços i tots els 
recursos que la ciutat necessita.  

 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
MEGAFONIA MERCAT 1 DE MAIG.- Avui, aquest matí, al centre d’Olot hi ha hagut una 
prova de la megafonia, que ha estat realment espantosa: t’impedia treballar i ha estat molt 
fort. Personalment he fet una demanda, a veure què passava amb aquella megafonia i 
m’han comentat que estaven fent proves per la megafonia de l’u de maig, si era l’adequada. 
Jo he demanat: bé, feu les proves que vulgueu per veure si la megafonia funciona o no, però 
baixeu el volum, i la resposta ha estat: no, estem mirant la potència perquè com que hi 
haurà molta gent l’u de maig, que se senti. Francament, penso que pot haver-hi molta gent 
però que la megafonia d’una ciutat ha de ser una cosa de baix nivell, d’acompanyament i no 
pas aclaparar la gent i que no puguem parlar els uns amb altres. Com que precisament l’u 
de maig és demà passat, que ho tingueu present i que ho mireu, si us plau. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Sí, compartir la sorpresa, perquè tampoc ho coneixíem. Jo aquest 
matí passejant, també coincideixo amb vostè que el volum era insuportable. Jo he trucat a 
l’ICCO de seguida –que és on es gradua la megafonia– m’han dit que la Brigada estava fent 
unes proves de so. Tenim alguns altaveus que no funcionen, alguns que fins i tot hi ha veïns 
els sabotegen i tallen els fils,  molestos  suposo; no d’avui,  d’altres  esdeveniments firals o 
quan s’utilitzen per Nadal. No pateixi que per l’u de maig posarem la música baixa, i no hem 
donat –almenys des de l’IMPC–  instruccions de posar música alta sinó de tenir un fil 
musical, que intentarem que sigui d’Els amics de les arts ja que hi ha el concert al vespre, i 
que serà un to suau, perquè com deia vostè, sigui d’acompanyament i no molesti a la gent. 
 
Intervé el Sr. Mulleras.  
 
CARRILET D’OLOT.- Arrel de la notícia apareguda al Diari de Girona, a El Punt i altres 
mitjans de comunicació, sobre la propera marxa d’uns vagons del Carrilet d’Olot produïda 
per l’extinció d’un conveni que va signar l’anterior govern municipal, des del grup municipal 
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Plataforma per Catalunya considerem que no es pot permetre que marxi aquest patrimoni 
propi de la nostra història local. Malauradament els cinc anys de cessió han expirat i ara la 
societat propietària se’ls vol endur d’Olot; no es pot retreure res, ja que els propietaris estan 
en el seu dret legal. Fins ara no s’ha trobat un destí adient per aquests vagons, per falta de 
pressupost municipal, però arribarà un dia –esperem– que les circumstàncies canviaran i es 
podrà donar un destí digne a aquest patrimoni d’olotins. Demano a l’equip de govern que 
actuï amb responsabilitat i no deixi marxar al  Carrilet d’Olot; no podem renunciar a una part 
important de la nostra tradició i la nostra història local. 
 
Respon el Sr. Berga. Pel que fa als vagons del tren, responen a un conveni que es va signar 
el març de 2007 i que per un termini de cinc anys donaven l’oportunitat a la ciutat de trobar 
una ubicació on exhibir-los i restaurar-los seguint indicacions dels propietaris, la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril. Això fa quinze dies va acabar, però la 
recuperació de cadascun dels vagons –que són el C8 i el C11– fins i tot tinc un informe del 
Responsable del Patrimoni del Museu Comarcal sobre l’estat de conservació, que està prou 
bé, no estan malmesos, no els hem maltractats si més no, tot i estar obert estaven coberts i 
estaven protegits.  
 
La recuperació de cadascun dels vagons li suposava a la ciutat 40.000 euros. Ara, tornem a 
la famosa aventura que ha anat sortint tota aquesta nit, i que és una opció, que tot i que 
intentarem perquè es va fer molta il·lusió dels Amics del Tren d’Olot - Girona, de la 
possibilitat de dedicar-hi caps de setmana a restaurar-los ells pel seu compte –pintar-los, 
arreglar els interiors i tot plegat–  si els propietaris s’avenen a arribar a un acord en aquest 
sentit: que fem una restauració allargant el termini del temps sense que haguem d’aportar 
els 40.000 euros, ho intentarem. Si no, els haurem de retornar a la propietat. Em consta que 
ja ho han ofert en aquests moments a altres ajuntaments, tampoc no ens van avisar abans 
del 31 de març que s’acabava, perquè si no hi ha una fiança que haurien hagut de retornar i 
varen avisar just l’endemà, han estat espavilats.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
REPOSICIÓ ARBRES C/POU DEL GLAÇ.- En aquest Plens anem aprovant moltes 
mocions, evidentment, és una tònica que a l’equip de govern ja li va bé, molta participació. 
Però sàpiga Sr. Raül Massanella que aquestes mocions poques arriben a bon port, o 
poques es segueix el seu tràmit administratiu.  
 
En tot cas nosaltres en vàrem presentar una al principi que vàrem entrar, que era la del Pou 
del Glaç el carril bici, es va aprovar per majoria d’aquest ajuntament i s’ha fet molt poca cosa 
d’aquesta moció. L’altre dia el Sr. Ferrés em deia que van fer un aparcament, només un 
aparcament, i jo li deia que hi havia cotxes aparcats allà sempre sobre el carril bici o sobre la 
vorera, i ell em deia que això ja passava abans i per  tant no calia incidir-hi. Doncs penso 
que sí que cal incidir-hi, perquè realment és un problema per als vianants i per la gent que 
va amb bicicleta per aquell sector. De totes maneres, el carril bici, mercès a què hi ha hagut 
aportacions de la Diputació s’ha pogut allargar per la zona del Pou del Glaç, pel mas 
Closells, i allà sí que per fer el carril bici s’han hagut de tallar un parell d’arbres centenaris.  
 
Jo el que demanaria és que aquests arbres es puguin reposar en la mesura que sigui 
possible, arbres grans que es puguin reposar, perquè sap greu que de vegades per les 
dificultats tècniques del projecte sí que potser s’havien de tallar. En tot cas, demanaríem que 
es reposin ràpidament aquests arbres que hi havia en aquesta zona del Pou del Glaç. 
 
Respon el Sr. Ferrés. El bicicarril és un tema apassionant, tot i així, sense voler semblar 
excessivament repetani, i tornant al punt del Pla de Mobilitat –em sap greu que hagi semblat 
que deia mentides, en dir la data, potser estava mal informat– en el Ple de juliol de 2007 
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s’aprova revisar un document que es diu Pacte per a la Mobilitat, que ve de l’antic PALS que 
és el Pla d’Acció Local Sostenible, i després aquest Pla de Mobilitat s’aprova en el Ple de 
maig de 2008, tot això prové d’un document de l’any 2003. És a dir, és l’actualització del 
primer document. Ja a l’any 2008 s’esmenta –això està a les actes del Ple– que es tracta 
d’un document d’intencions. Intentaré localitzar aquest document, que no he estat capaç de 
localitzar-lo fins avui, i aquí no hi surt tampoc. Però vaja, semblaria que els objectius són 
diferents.  
 
Tornant a la pregunta, Sr. Guix, no m’ho agafi al peu de la lletra, si un o dos aparcaments, 
allà n’hi cabia un, ho podíem haver fet més avall, les dues de quinze minuts, però ens va 
semblar que el millor lloc era posar-lo a la vora dels comerços. En quant al meu comentari 
que abans ja hi havia problemes d’aparcament, el que jo intentava explicar-li és que la 
situació de manca d’aparcament d’aquella zona no la va propiciar la construcció del bici 
carril, simplement potser la va desplaçar, però allà ja existia un problema d’aparcament, no 
l’ha empitjorat que hi hagués el bici carril. 
 
Els arbres es van tallar amb un informe favorable del SIGMA, si no al proper Ple ho 
resoldrem. En qualsevol cas es van tallar per intentar no perdre places d’aparcament que 
perdíem reculant la paret que hi havia. Per tant l’objectiu era aquest; és un dels que Ple rere 
Ple ens ocupa en el torn de precs i preguntes, les places d’aparcament d’aquella zona, bé, 
ho podem canviar pels arbres.  
 
CIUTAT DELS DETALLS.- L’equip de govern posa molt d’èmfasi en la Ciutat dels detalls, 
l’altre dia ens va presentar al Firalet tota la flota de camions i maquinària del nou servei 
d’escombraries, que semblava més una parada militar que una presentació oficial. Però en 
tot cas, sí que voldríem dir que hi ha aspectes de la Ciutat dels detalls que potser no arriben 
a la queixa dels veïns, però que estan per la ciutat i s’haurien d’arranjar. 
 
Per exemple, a l’entorn del camp de futbol, que gràcies al bon funcionament de l’Olot ara hi 
ha molta gent que va al camp de futbol, hi ha unes zones bastant brutes que deixen molt 
que desitjar, fins i tot vàters llençats, runes... en tot cas, a més, és una zona que hi sol 
assistir o aparcar molta gent de fora de la ciutat i per tant quedem malament. 
 
També l’entrada d’Olot per la zona de la Canya, és una entrada que no ens deixa gaire bé 
als olotins:  hi ha el dipòsit de vehicles municipal que té una tanca molt deteriorada, a davant 
hi ha un solar amb una casa abandonada, és una cosa privada però que també ens afecta 
com a ciutat; i més endavant hi ha uns dipòsits de runa o de terres que fa molt temps que hi 
són i que no s’hi fa res... per tant demanaríem a l’equip de govern que intentés incidir en 
aquests aspectes globals de la ciutat que són molt importants.   
 
Respon el Sr. Alcalde. Dir que només eren els vehicles de neteja, i de canons, com a màxim 
–per allò que deia de la parada militar– era algun canó de neteja. Jo me n’alegro que el tema 
de la ciutat dels detalls els interessi, i l’animo a entrar a la pàgina web de la ciutat d’Olot on  
hi ha un banner, on cliques i fins i tot permet enviar fotografies i queda automàticament 
registrat; rebrà un correu que diu: totes aquestes seves aportacions han quedat recollides.  
 
Per exemple, si la tanca del  dipòsit de cotxes –que sincerament jo no m’hi he fixat cap 
vegada– està en males condicions, probablement la Brigada ràpidament ho solucionarà, 
perquè sí que fem un seguiment, el fet de tenir-ho consignat informàticament permet fer-lo i 
estem mirant les qüestions i peticions que ens envien els ciutadans –que s’acosten a les 
2.000– com les solucionem.  
 
Això d’aquest terreny no sabem si és municipal, si és privat no podrem actuar-hi. N’hi ha que 
no hi podem actuar, però sí que estem satisfets de com van les coses, com ens estan fent 



                     

 43 

arribar les peticions els ciutadans i com està funcionant.  
 
Jo continuo convidant a tothom qui vegi detalls que siguin de fàcil solució –grans obres ho 
poden posar però no serveix de res– que per via informàtica ens ho facin arribar, o de la 
manera que sigui. Els anirem incorporant en aquest programa, n’anem fent un seguiment i 
en un moment determinat en farem una valoració crítica per veure què hem solucionat, què 
no i què ens va quedant. Però n’estem satisfets de com els ciutadans participen i com ha 
anat entrant aquesta idea dins els olotins i olotins. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a les deu 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, 

 


