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ACTA  NÚM. 5 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 17 DE MAIG DE 2012  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 17 de maig 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, Igna si Mulleras Vinzia, Pere Gómez i 
Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas, Júlia Sala E steban.    
 
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.- CARTIPÀS 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Trencant l’ordre habitual entrem en el punt de cartipàs –per completar 
els vint-i-un regidors que formen part d’aquest Ple– la presa de possessió com a regidora de 
la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa. 
 
En la sessió celebrada el 20 de maig passat, l’Ajuntament va acordar considerar-se 
assabentat de la renúncia presentada pel Sr. Moisès Font Casademont, i va acordar 
trametre un certificat d’aquests acords al President de la Junta Electoral Central perquè ens 
trametés la credencial corresponent al següent candidat de la llista electoral de Plataforma 
per Catalunya, en aquest cas la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, que avui ocuparà aquest 
escó que en aquests moments està vacant. 
 
Sra. Llandrich, si us plau, si vol acostar-se aquí davant? Gràcies. 
 
L’Il·lustríssim President de la Junta Electoral Central ha expedit la credencial conforme la 
Sra. Rosa Maria Llandrich Costa està inclosa en la llista dels candidats presentats per 
Plataforma per Catalunya en les eleccions municipals de 2011. Per tant procedeix ara 
realitzar els tràmits perquè la Sra. Llandrich prengui possessió del càrrec de regidora. 
 
Així doncs demano a la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa si coneix el contingut dels articles 
6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. 
 
Respon la Sra. Llandrich. Sí.  
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Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Llandrich, està afectada per alguna causa d’inelegibilitat o 
incompatibilitat prevista en els articles anteriors? 
 
Respon la Sra. Llandrich. No.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Doncs d’acord amb la normativa vigent, en el moment de prendre 
possessió i per adquirir la condició plena al seu càrrec, els candidats electes han de jurar o 
prometre l’acatament de la Constitució. Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, jureu o prometeu 
per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora amb 
lleialtat i respectant o fent respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? 
 
Intervé la Sra. Llandrich. Juro complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora pel 
qual he estat elegida, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’estat, i l’Estatut, com a norma institucional bàsica de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Alcalde.  Doncs bé, hem de considerar que la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, 
després d’aquest procediment i després del jurament que ha fet, ha pres possessió del 
càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, per tant li demanem que ocupi el seu escó. 
Felicitats pel nou càrrec. 
 
La Sra. Llandrich ocupa el seu lloc.  
 
El públic assistent aplaudeix. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Llandrich, si ens vol dir unes paraules. 
 
Intervé la Sra. Llandrich. Només vull dir que estic molt orgullosa de formar part del 
Consistori, com a olotina em fa molta il·lusió. Espero continuar la tasca que ha fet en Moisès 
Font, seguint els ideals que representen Plataforma per Catalunya. Moltes gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, moltes gràcies. Completats els vint-i-un membres del Ple, 
seguirem amb l’ordre del dia.  
 

NÚM. 3.- DESPATX OFICIAL  
 

Intervé el Sr. Alcalde. En el tema de despatx oficial comentar-los diverses felicitacions, que 
crec que com a corporació podem fer públicament. 
 
La primera és per a tots els treballadors de l’Hospital de Sant Jaume, que fa pocs dies varen 
rebre el Premi Pompeu Fabra, pel foment des del voluntariat, perquè és una acció 
absolutament voluntària, de l’ús del català en tota l’activitat sanitària. Si els sembla bé els 
farem arribar una felicitació per aquest premi a nivell de Catalunya que se’ls va concedir. 
 
També a les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot, que una vegada més van competir 
amb tot honor en el Campionat d’Europa de Blanes, que van obtenir el tercer lloc i que 
d’aquí a uns mesos podran representar-nos en el Campionat del Món. I a dos esportistes 
més, que han obtingut llocs destacats que a més els donen opció a participar en 
competicions de més nivell, com en Nan Oliveras, del Club Natació Olot, que va quedar 
segon en el Campionat d’Espanya de duatló i es va classificar per tant, pel Campionat del 
Món; i a la jove tenista olotina Júlia Payola, que recentment ha guanyat un torneig prestigiós 
a la ciutat de Roma i que va seguint la seva carrera com a esportista. 
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En quant a l’activitat que durant aquest mes he portat a terme, explicar que el dia 27 vaig 
entrevistar-me amb el Sr. Josep Trias per parlar del tema del nou hospital, de la 
reorganització i del trasllat. La visita va ser molt positiva.  
 
També vaig estar el dia 2 de maig amb el Sr. Toni Castellà i amb el Sr. Lluís Sofre, que són 
el Director General d’Universitats i el Sotsdirector, acompanyat del rector i el gerent de la 
Universitat de Vic, per veure com van evolucionant els temes en relació als possibles estudis 
universitaris a la nostra ciutat. 
 
Vaig entrevistar-me amb el Sr. Recasens, Director general de Comerç, a la tarda d’aquest 
mateix dia 2, vàrem estar juntament amb tots els alcaldes de poblacions que són capital de 
comarca de Girona, amb la Vicepresidenta, Sra. Joana Ortega. 
 
El dia 3 de maig vàrem tenir el Sr. Carles Flamerich, Director General de 
Telecomunicacions, per parlar de tot el que fa referència a la implantació de les 
comunicacions per cable a la nostra comarca. 
 
I vàrem tenir aquí la Sra. Marta Lacambra, en una visita que ella va oferir venir aquí per 
donar explicacions de què passava amb el Club de Jubilats Sant Jordi, que ara es diu Espai 
CX.  
 
I finalment, el dia 14 vàrem estar a Barcelona parlant amb el Sr. Lluís Bonet, enginyer en 
cap de la Demarcació de carreteres de l’Estat, parlant de temes relacionats amb la variant.  
 
En quant a actes als quals he participat com a Alcalde, destacar l’assistència, convidat pels 
empresaris, a la inauguració de la nova fàbrica de Tadesan, que va comptar amb la 
presència del President de la Generalitat.  
 
A l’acte de lliurament de trofeus del Futbolnet, una activitat relacionada amb el Futbol Club 
Barcelona, que intenta la integració mitjançant el futbol, i del que se’n celebrarà el campionat 
durant els propers mesos. 
 
A tots els actes de la Fira de l’1 de Maig. 
 
A la sortida del Trailwalker Intermón Oxfam, que va ser un acte amb una gran participació, i 
amb diversos equips olotins i garrotxins participant-hi. 
 
En un acte molt emotiu, com va ser la presentació del llibre Colofons, de Domènec Moli i 
Miquel Plana. 
 
I també el dia 2 de maig vaig estar a Barcelona, a les reunions del Consell rector i de 
l’executiva del Consorci de l’Observatori del paisatge, on una vegada més va quedar palesa 
la importància de l’Observatori i que segueixi estant a casa nostra, i el suport que des de les 
diferents institucions li continuen donant en un moment en què molts consorcis públics 
passen per alguna dificultat.  
 
A continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del 
darrer Ple, celebrat el passat 26 d’abril:  
-  de particulars : 14 
- d’entitats : 20 
 
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període:  
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-el dia 27 d’abril al matí es va entrevistar amb el Sr. JOSEP TRIAS, director dels Serveis 
Territorials de Salut a Girona i al migdia va rebre a Olot el Sr. MARC ROSSELL, director de 
Medi Ambient del Principat d’Andorra que es trobava a Olot en el marc d’una visita que va 
efectuar a l’Observatori del Paisatge.  
 
- el dia  2 de maig es va desplaçar a Barcelona, per reunir-se amb el Sr. ANTONI 
CASTELLÀ, director general d’Universitats i LLUÍS JOFRE, director general d’Universitats. 
En aquesta reunió també hi van ser presents el Sr. Joan Turró i Jordi Montaña, vicerector i 
rector de la UVic respectivament.  
També va mantenir una trobada amb el Sr. JOSEP M. RECASENS, director general de 
Comerç i a la tarda, juntament amb un grup d’alcaldes gironins de capitals de comarca, va 
mantenir una reunió amb l’Hble. Sra. JOANA ORTEGA, Vicepresidenta del Govern i 
Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.  
 
- el dia 3 de maig va rebre les visites a Olot, d’una banda del Sr. CARLES FLAMERICH, 
director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació i de l’altra la Sra. MARTA 
LACAMBRA, directora de l’Obra Social de Catalunya Caixa.  
 
- el dia 9 de maig  va rebre la visita a Olot del Sr. MANEL FERRÉ, president del Consorci 
Social i de Salut de Catalunya.   
 
- i finalment el dia 14 de maig es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. 
LLUIS BONET, enginyer en cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat. 
 
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 27 d’abril al matí juntament amb la regidora d’Esports, Mar Roca, va presenciar el 
Campionat Europeu de Patinatge Artístic que va tenir lloc a la ciutat esportiva de Blanes, en 
el qual les patinadores del CPAO van obtenir el tercer lloc.     
 
- el dia 28 d’abril va assistir a l’acte d’inauguració de la nova fàbrica de l’empresa TADESAN 
al municipi veí de Sant Esteve d’en Bas, acte que fou presidit pel M. Hble. President de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 28 d’abril va assistir a l’acte de lliurament de trofeus de Futbolnet que va tenir lloc al 
Firal.  
 
- el dia 30 d’abril, juntament amb el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, van 
assistir al Pregó de les Fires i Festes de Santa Creu que va tenir lloc a l’Ajuntament de 
Figueres.  
- el dia 1 de maig, també amb el regidor Estanis Vayreda va visitar els diferents sectors i 
mostres de la Fira, repartits per la ciutat; va assistir a l’estrena de l’espectacle Terra nostra 
de l’escola de Dansa Esbart Olot que va tenir lloc al Teatre i a continuació va presenciar 
l’actuació dels AMICS DE LES ARTS que va tenir lloc a la Plaça de Braus.  
 
- el dia 4 de maig al matí, va assistir a l’acte d’obertura de la 14ªjornada d’infermeria de 
medicina interna, que va tenir lloc en un restaurant de la comarca i al vespre, va ser present 
a la xerrada organitzada pels Donants de sang sobre Transplantaments de teixits que va 
tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 5 de maig al matí va assistir a la sortida dels participants al 2n Trailwalker 
Intermon.Oxfam que va tenir lloc al recinte firal. I a  la tarda va ser present a la celebració del 
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desè aniversari de la Colla Castellera els Xerrics que va tenir lloc al Firalet, davant de 
l’Ajuntament.   
 
- el dia 6 de maig va assistir als actes organitzats pel CIT, del dia de la Mare : a la Missa de 
l’església del Tura, a l’homenatge col·lectiu a les mares que va tenir lloc a la Plaça Clarà i la 
visita a la darrera mare a l’Hospital Sant Jaume.  
 
-  el dia 7 de maig va assistir a les reunions de Junta i Patronat de la Caritat, i del Consell 
Rector i del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume. 
 
- el  dia 10 de maig es va desplaçar a Barcelona per assistir a l’Assemblea del Consorci 
Localret.  
 
- el dia 12 de maig va assistir a l’acte de presentació del llibre Colofons de Domènec Moli en 
els llibres de Miquel Plana, que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa. 
 
- el dia 13 de maig va participar de la festa del barri dels Desemparats i va assistir a la 
cantada de primavera de la Coral Croscat que va tenir lloc a l’Hospici.  
 
- el dia 14 de maig es va desplaçar a Barcelona per assistir a les reunions del Consell Rector 
i Executiva del Consorci de l’Observatori del Paisatge.  
 
- i finalment, el dia 15 de maig va assistir a la presentació del projecte de la Fundación 
Cristal que va tenir lloc al Saló de Sessions i a continuació va mantenir una reunió amb els 
placers per informar-los de les gestions i negociacions portades a terme en relació a la 
futura construcció de la nova Plaça Mercat, que va tenir lloc a les dependències de l’IMPC.  
 

NÚM. 4.- DECRETS 
 

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

NÚM. 5.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 

NÚM. 6.A) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS PME  
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, del Patronat Municipal d’Esports  
en relació a diferents preus dels cursets de natació de la piscina municipal 2012. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Donem compte de preus públics corresponent als cursets de natació de 
la piscina municipal per aquest any 2012, que són: 
- Nadons infantil, 3 dies a la setmana, 42 € 
- Nadons infantil, 2 dies a la setmana, 30 € 
- Adults, 3 dies a la setmana, 30 € 
- Adults, 2 dies a la setmana, 15 € 
- I hi ha un descompte per als que tenen carnet d’abonat d’un 10% 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.B) DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT  
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  
Donar compte de l’informe sobre morositat, que ara es transcriu, emès per la Tresorera 
d’aquest Ajuntament: 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL COMPLIMENT DE LA 
LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUT A TERME PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol,, de modificació de la Llei 3/2004 de 20 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, referent a la morositat de les 
administracions públiques, determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de 
les obligacions pendents en les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
La disposició final única d’aquesta Llei disposa que entra en vigor en data 7 de juliol de 2010, i serà 
d’aplicació a tots els contractes formalitzats amb posterioritat a la seva entrada en vigor. 
Així, per factures de dates compreses entre el dia 7 de juliol de 2010 i el 31 de desembre de 2010, el termini 
màxim de pagament serà de 55 dies; per factures, la data de les quals sigui 2011, el termini màxim de pagament 
serà de 50 dies; i per factures, la data de  les quals sigui 2012, serà de 40 dies. 
 
Aquest informe és referit al primer trimestre natural de 2012, i detalla el volum total de pagaments (distingits 
entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el volum total de pendent de pagament a últim dia del 
trimestre natural (distingit també entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el 
volum total de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen l’obligació 
comptable reconeguda. 
 
S’adjunta també en aquest informe, d’acord amb allò establert a l’article 5.4 de l’esmentada Llei 15/2010 
relació nominal dels documents que, havent transcorregut 3 mesos des del seu registre, no tenen l’obligació 
reconeguda. 
 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 1r T 2012 4t T 2011 3r T 2011 2n T 2011 1r T 2011 
pagaments: període mig pagament 
(dies) 

56.48 55.74 55.24 66.45  76.19 

pendents      
període mig pendent a fi trimestre 
(dies) 

34.18 17.14 32.88 38.23 47.76 

total pendent pagament fora termini 290.466,45 14.207,59 40.086,18 176.336,81 364.610,30 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

93.00 1.499,45 2.413,40 21.532.90 41.874,40 

 
 
 
IME 

pagaments 1r T 2012 4t T 2011 3r T 2011 2n T 2011 1r T 2011 
pagaments: període mig pagament 
(dies) 

35.97 35.39 60.15 38.23  63.55 
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pendents      
període mig total pendent fi trimestre 33.70 33.45 33.32 44.22 37.49 
total pend. pagament fora termini 2.167,08 1.056,18 0 3.377,16 1.965.57 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 0 0 0 0 

  
PME 

pagaments 1r T 2012 4t T 2011 3r T 2011 2n T 2011 1r T 2011 
pagaments: període mig pagament 
(dies) 

69 73.20 44.13 60.48  65.46 

pendents      
període mig total pendent fi trimestre 28.11 23.60 32.68 43.82 68.34 
total pend. pagament fora termini 1.388,39 0 0 77.20 482.94 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 0 0 0 0 

 
ICO 

pagaments 1r T 2012 4t T 2011 3r T 2011 2n T 2011 1r T 2011 
pagaments: període mig pagament 
(dies) 

66.03 47.95 66.86 55.02  60.77 

pendents      
període mig total pendent fi trimestre 37.38 51.33 134.74 79.26 109.03 
total pend. pagament fora termini 7.053,10 10.361,72 6.366,00 16.062.02 14.089.00 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 0 0 0 0 

 
IMPC 

pagaments 1r T 2012 4t T 2011 3r T 2011 2n T 2011 1r T 2011 
pagaments: període mig pagament 
(dies) 

65.23 66.06 29.32 65.47 64.65 

pendents      
període mig total pendent fi trimestre 33.88 27.92 4.40 36.89 64.75 
total pend. pagament fora termini 7.420,79 2.699,39 0 0 5.782.61 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 0 0 0 0 

 
S’emet aquest informe en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Donem compte de l’informe del compliment de la llei de morositat del 1r 
trimestre d’aquest any. Pel que fa referència a l’Ajuntament, hem fet el pagament en un 
promig de 56,48 dies; i en quant als organismes autònoms: l’Institut Municipal d’Educació en 
un promig de 35,97 dies, el Patronat Municipal d’Esports de 69 dies, l’Institut de Cultura de 
la Ciutat d’Olot de 66,03 dies, i l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat de 65,23 dies. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NUM. 7.A) DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ RELATIVA A L A COMPOSICIÓ DEL 
GRUP MUNICIPAL PxC  

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 8 de 
maig, relatiu a la composició del grup municipal PxC, que es transcriu íntegrament a 
continuació: 
 

Atès que en el Ple de data 26 d’abril de 2012, el Sr. Mosès Font Casademont, membre 
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i portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) va presentar la seva 
renúncia al càrrec, i que en la sessió plenària del proper dia 17 de maig de 2012, la 
Sra. Rosa Maria Llandrich Costa prendrà possessió del càrrec de regidora.  

De conformitat amb els articles 23 a 29 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.- El grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC)  quedarà compost de la 
següent manera: 
 
 PxC  Sr. IGNASI MULLERAS VINZIA 
   Sra. ROSA MARIA LLANDRICH COSTA 
 
Segon.- El portaveu del grup PxC serà el Sr. IGNASI MULLERAS VINZIA.   
 
Tercer.- La portaveu adjunt del grup PxC serà la Sra. ROSA MARIA LLANDRICH 
COSTA. 
 
Que es traslladi aquest decret a: Sr. Ignasi Mulleras Vinzia – Sr. Rosa Maria Llandrich 
Costa – Comptabilitat i Pressupostos – Tresoreria.  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Els apartats a) i c) d’aquest punt els podem tractar conjuntament, fan 
referència a la reorganització que el grup municipal de Plataforma per Catalunya ha sofert 
degut al canvi de regidor. 
 
En aquest apartat es dóna que els regidors que en aquest moment formen part d’aquest 
grup són el Sr. Ignasi Mulleras i la Sra. Rosa Maria Llandrich, i el portaveu és el Sr. Ignasi 
Mulleras. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 7.B) DONAR COMPTE DEL CANVI DE PRESIDENT DEL P ATRONAT MUNICIPAL 

D’ESPORTS 
 

Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 10 
de maig, relatiu al canvi de President del Patronat municipal d’Esports, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

En data 27 de juny de 2011 es va dictar Decret d’Alcaldia de delegació de 
competències als regidors (del qual se’n va donar compte al Ple de 30 de juny de 
2011, publicat al BOP de Girona núm. 131, d’11 de juliol de 2011). 
 
En aquest decret s’atorgava la regidoria d’Esports i Lleure a la Sra. Maria del Mar 
Roca, i la Presidència del Patronat municipal d’esports es delegava al regidor 
coordinador de l’Àrea de Cohesió Social i d’Atenció a les Persones. 
 
DECRETO: 
 
Modificar el decret de 27 de juny de 2011, en el sentit que la Presidència del 
Patronat municipal d’esports es delega a la Regidora d’Esports i Lleure, Sra. Maria 
del Mar Roca. 
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Que es notifiqui aquest decret a: Sra. Maria del Mar Roca Reixach – Sr. Josep 
Berga Vayreda – Patronat Municipal d'Esports – Ajuntament d'Olot, Dept. Secretaria 

  
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest apartat és donar compte d’un canvi en una reorganització 
interna de l’equip de govern. En un primer moment vàrem decidir que la presidència del 
Patronat Municipal d’Esports recaigués en la figura del Sr. Josep Berga; però ha passat un 
any i ens sembla que el més lògic i amb les dinàmiques que s’han anat establint és que la 
presidència d’aquest Patronat passi a ser ostentada per la Sra. Mar Roca, el Sr. Josep 
Berga continuarà estant integrant en el Patronat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 7.C.1) APROVAR LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN 
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE GENERAL DE L’AJUNTAMEN T 

 
Atès que en el Ple de data 26 d’abril de 2012, el Sr. Moisès Font Casademont, membre i 
portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de maig de 2012, la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, 
pren possessió del càrrec de regidora del grup Plataforma per Catalunya.  
 
De conformitat amb els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de 
règim local; 60 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; 119 i 123 a 126 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 56 a 63 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont pel regidor Sr. Ignasi Mulleras Vinzia a la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t. Aquesta Comissió quedarà 
formada pels següents regidors:   
 

- Presidència: Sr. Estanis Vayreda Puigvert 
- Vocals:  

� Sr. Josep Berga i Vayreda 
� Sr. Josep Gelis i Guix 
� Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
� Sr. Albert Rubirola Sirvent 
� Sr. Jaume Mir Bagó 
� Sr. Ignasi Mulleras Vinzia  
� Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas 
� Sra. Júlia Sala Esteban 

 
Intervé el Sr. Alcalde. En l’apartat c) anem detallant els organismes autònoms, patronats, 
fundacions, i altres llocs on tenen representació. Com que ja els hem fet arribar tota la 
documentació no els llegiré, si els sembla que hem de fer algun aclariment o hem de parlar 
d’algun punt el podem parlar. S’han de votar Sra. Secretària aquests punts, o només se’n 
dóna compte? 
 
Respon la Sra. Secretària. Només l’apartat c) 
Intervé el Sr. Alcalde. Doncs si els sembla bé passem a votació l’apartat c) 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
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NÚM. 7.C.2) APROVAR LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 
Atès que en el Ple de data 26 d’abril de 2012, el Sr. Moisès Font Casademont, membre i 
portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de maig de 2012, la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, 
pren possessió del càrrec de regidora del grup Plataforma per Catalunya.  
 
De conformitat amb els articles 20 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
bases de règim local; 58 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 119 i 127 del R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals; i 64 a 67 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia , proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont pel regidor Sr. Ignasi Mulleras Vinzia a la 
Comissió especial de Comptes, que quedarà integrada pels següents regidors: 

� Sr. Josep Gelis i Guix 
� Sr. Josep Berga i Vayreda 
� Sra. Núria Zambrano i Costejà 
� Sr. Jaume Mir Bagó 
� Sr. Ignasi Mulleras Vinzia  
� Sr. Pere Gómez i Inglada 
� Sra. Júlia Sala Esteban 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 
NÚM. 7.C.3. ORGANISMES AUTÒNOMS. COMPOSICIÓ DELS ÒR GANS DE GOVERN  I 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
 

Atès que en el Ple de data 26 d’abril de 2012, el Sr. Moisès Font Casademont, membre i 
portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de maig de 2012, la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, 
pren possessió del càrrec de regidora del grup Plataforma per Catalunya.  

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont pel regidor Sr. Ignasi Mulleras 
Vinzia al Consell Assessor de l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  (IME), que quedarà 
formada pels següents regidors: 
 

� Sra. Nuri Fité i Grabalosa  
� Sr. Josep Berga i Vayreda 
� Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
� Sr. Toni Bach Plaza 
� Sr. Ignasi Mulleras Vinzia  
� Sr. Pere Gómez i Inglada 
� Sra. Júlia Sala Esteban 

 
Segon.- Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont pel regidor Sr. Ignasi Mulleras 
Vinzia a la Junta General de l’INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT  D’OLOT  (ICCO), 
que quedarà formada pels següents regidors: 
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� Sr.  Josep Berga i Vayreda 
� Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
� Sr.  Estanis Vayreda i Vayreda 
� Sr. Albert Rubirola Sirvent 
� Sr. Ignasi Mulleras Vinzia  
� Sr. Pere Gómez i Inglada 
� Sra. Júlia Sala Esteban 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 
NÚM. 7.C.4) CONSORCIS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  I NOMENAMENT 

DE REPRESENTANTS  
 

Atès que en el Ple de data 26 d’abril de 2012, el Sr. Moisès Font Casademont, membre i 
portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de maig de 2012, la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, 
pren possessió del càrrec de regidora del grup Plataforma per Catalunya.  

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont per la regidora Sra. Rosa Maria 
Llandrich Costa a la Junta General del  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA  
(CASG) que quedarà formada pels següents regidors: 
 

� Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
� Sr. Josep Berga i Vayreda 
� Sra. Núria Zambrano i Costejà 
� Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
� Sra. Nuri Fité i Grabalosa 
� Sr. Josep Guix Feixas 
� Sr. Albert Rubirola Sirvent 
� Sra. Rosa Maria Llandrich Costa 
� Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas  
� Sra. Júlia Sala Esteban  

 
Segon.- Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont per la regidora Sra. Rosa Maria 
Llandrich Costa a la Junta General del  CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT 
PÚBLICA SIGMA  que quedarà formada pels següents regidors: 
 

� Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
� Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
� Sra. Anna Maria Linares i Bravo 
� Sr. Josep Gelis i Guix 
� Sr. Josep Guix Feixas 
� Sra. Veva Ruiz Teixidor 
� Sra. Rosa Maria Llandrich Costa 
� Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas  
� Sra. Júlia Sala Esteban 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
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NÚM. 7.C.5) FUNDACIONS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE G OVERN  I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

 
Atès que en el Ple de data 26 d’abril de 2012, el Sr. Moisès Font Casademont, membre i 
portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de maig de 2012, la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, 
pren possessió del càrrec de regidora del grup Plataforma per Catalunya.  
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont pel Sr. Ignasi Mulleras Vinzia al 
Patronat de la  FUNDACIÓ PRIVADA D’ESTUDIS SUPERIORS , que quedarà format pels 
següents regidors: 
  

� Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
� Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
� Sr. Jaume Mir Bagó 
� Sr. Ignasi Mulleras Vinzia 
� Sr. Manel Mitjà i Batlle 
� Sr. Josep Amores Luque 

  
 

Segon.- Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont pel Sr. Ignasi Mulleras Vinzia al 
Patronat de la  FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME , que quedarà format pels 
següents regidors: 
 

� Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
� Sra. Nuri Fité i Grabalosa 
� Sr. Josep Gelis i Guix 
� Sr. Josep Guix Feixas 
� Sr. Ignasi Mulleras Vinzia 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

NUM. 7.C.6) EMPRESA MUNICIPAL. COMPOSICIÓ DELS ÒRGA NS DE GOVERN  I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

 
Atès que en el Ple de data 26 d’abril de 2012, el Sr. Moisès Font Casademont, membre i 
portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de maig de 2012, la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, 
pren possessió del càrrec de regidora del grup Plataforma per Catalunya.  
 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont pel Sr. Ignasi Mulleras Vinzia al Consell 
de Direcció de GUOSA , que quedarà format pels següents regidors: 
 

President: Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
Vicepresident: Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar 
Secretari no conseller: Sr. Josep Coromina Vilarrasa 
Vocals:    Sra. Anna Maria Linares i Bravo 

  Sr. Josep Gelis i Guix 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
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 Sr. Ignasi Mulleras Vinzia 
 Sr. Pere Gómez i Inglada 

 Sra. Júlia Sala Esteban 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

NÚM. 7.C.7) ALTRES ÒRGANS COL·LECTIUS. COMPOSICIÓ D ELS ÒRGANS DE 
GOVERN  I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

 
Atès que en el Ple de data 26 d’abril de 2012, el Sr. Moisès Font Casademont, membre i 
portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de maig de 2012, la Sra. Rosa Maria Llandrich Costa, 
pren possessió del càrrec de regidora del grup Plataforma per Catalunya.  
 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Substituir al regidor Sr. Moisès Font Casademont pel Sr. Ignasi Mulleras Vinzia al CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL , que quedarà format pels següents regidors: 
 

� Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
� Sra. Nuria Fité i Grabalosa 
� Sr. Josep Berga i Vayreda 
� Sra. Núria Zambrano i Costejà 
� Sr. Toni Bach Plaza 
� Sr. Ignasi Mulleras Vinzia 
� Sr. Pere Gómez i Inglada 
� Sra. Júlia Sala Esteban 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 8) MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2012 

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions 
de fons: 

 
APLICACIONS DE FONS:  
  
Convenis acció social 6.235,73 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 6.235,73 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Assegurances socials 6.235,73 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 6.235,73 
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2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas 
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà 
definitivament aprovada. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, fent ús del dret de la vaga en la convocatòria de vaga general del 
mes de maig passat, una part del personal d’aquest Ajuntament s’hi va acollir. Això ha 
suposat per a l’Ajuntament una menys despesa en el capítol 1 de personal, per un import de 
6.235,73 euros. Proposem una modificació de crèdit per aquest import, per destinar-lo a 
convenis d’acció social, i en concret al Banc dels aliments, si així ho aprovem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

NÚM. 9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE  L’ORDENANÇA 
FISCAL, EXERCICI 2012, PREU SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  POTABLE.  

 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’Impost sobre les Estances en Establiments Turístics. 
 
Atesa la petició del concessionari del subministrament d’aigua potable SOREA SA 
d’introducció d’un nou concepte en l’estructura de preus de l’aigua, a conseqüència de 
l’aplicació de la nova Llei 5/2012.  
 
Vist l’expedient administratiu IG112012000002 i antecedents corresponents, el President de 
la Comissió Informativa del Ple General de l’Ajunta ment  , proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar la modificació de  l’OOFF exercici 2012 de preus subministrament d’aigua 

potable d’acord al text que consta a 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. Gelis. Bé, amb l’entrada en vigor de la Llei 5/2012 de 20 de març, que fixa els 
cànons per consum de l’aigua, i a petició del concessionari del subministrament d’aigua 
potable d’aplicar al rebut de l’aigua aquest cànon, proposem la introducció en les 
Ordenances fiscals, i per tant en el rebut de l’aigua a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança, del concepte “Aplicació Llei 5/2012 de 20 de març” per un import de 0,03 euros 
per m3. Representa un increment per un rebut normal del voltant del 2,5%, en funció del 
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consum i de les diferents franges de consum. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 10 .-  PLAÇA MERCAT. Proposant aprovar inicial ment l’estudi de viabilitat de la 

Plaça Mercat  
 

L’Ajuntament d’Olot ha aprovat impulsar la construcció d’un nou Mercat Municipal que doni 
servei al conjunt de la ciutat i ajudi a la revitalització del centre. 
 
A l’objecte de satisfer les necessitats diverses esmentades, i d’acord amb els estudis  
realitzats, l’Ajuntament ha decidit promoure la construcció sobre la parcel·la a que s’ha fet 
referència d’un edifici amb usos diferenciats, amb una planta destinada a mercat municipal, 
un autoservei d’alimentació, activitats comercials complementaries, equipaments públics i, si 
s’escau, aparcament per a vehicles per donar servei a tot el conjunt. 
L’enderroc, construcció i gestió del nou edifici del mercat municipal serà objecte d’un 
contracte de concessió d’obra pública, que es tramitarà d’acord amb allò previst al RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del Sector 
Públic. 
Tal com preveu l’article 128 d’aquest text legal, prèviament a la decisió de construir i explotar 
en règim de concessió d’obra pública, caldrà aprovar i sotmetre a informació pública un 
estudi de viabilitat. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
Vist   l'expedient   administratiu i  antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa    proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’estudi de viabilitat econòmica i financera del nou mercat 
municipal d’Olot. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per tal que s’hi 
formulin al·legacions. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, avui portem al Ple l’aprovació inicial del projecte de viabilitat de la 
nova Plaça Mercat. És un projecte complex que l’equip de govern hem agafat amb molta 
il·lusió. Anem fent passos curts però ferms: el camí ja va començar en el seu dia en 
convocar el concurs d’idees sobre com havia de ser aquesta nova Plaça Mercat. La segona 
part d’aquest camí és posar fil a l’agulla per concretar i definir exactament com s’ha de fer, 
com s’ha de finançar, què s’ha d’invertir, com s’explotarà. Per tant avui el que portem aquí 
és una de les parts importants, que és el Pla de viabilitat econòmica. 
 
Abans de continuar explicant el Pla de viabilitat, m’agradaria remarcar dues coses: una, que 
com molt bé diu és un pla de viabilitat i per tant tot el que hi tenim està fet a partir de dades 
comprovades i dades reals, però sí que és veritat que hi ha dues dades, que penso que són 
importants en aquest Pla de viabilitat, que estan en interrogant fins que s’hagin acabat de 
definir:  
 

-  Una seria l’avantprojecte, a l’Ajuntament hi estem treballant –com ara explicaré–fins 
que no hi hagi aquest avantprojecte ben definit, a punt de fer l’executiu, hi pot haver 
alguna part d’aquest pla de viabilitat que pugui variar. Evidentment aquesta variació no 
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serà substancial, serà una petita variació, però fins que no estigui redactat 
definitivament aquest avantprojecte, aquest Pla de viabilitat no el podem donar per 
definitiu.  

 
- I l’altra és l’explotació de la Plaça Mercat, de tot l’equipament. Com molt bé saben, 

després d’aprovar aquest pla i d’anar seguint aquests passos que he comentat, tocarà 
treure a concurs la plica final, que és la de redacció del projecte bàsic i executiu, 
l’enderroc de l’actual Plaça Mercat i la construcció del nou equipament, i l’explotació. 
En aquest apartat de l’explotació, fins que no s’hagin tancat tots aquests temes i 
s’hagin acabat de definir exactament, hi pot haver alguna dada del Pla de viabilitat que 
pugui variar. Però torno a repetir que no són dades que facin canviar substancialment 
el Pla de viabilitat, si fos així estaríem incorrent en una gran bestiesa, però no és el 
cas. 

 
Bé, portem a Ple l’aprovació inicial d’aquest Pla de viabilitat, com marca el Decret 3/2011 de 
14 de novembre, on diu que totes les contractacions de l’administració pública cal fer un 
estudi de viabilitat. Aquest estudi es basa en una part del projecte, és a dir: nosaltres ara 
tenim definit el model de Plaça Mercat que volem, i hem estat treballant conjuntament amb 
el despatx d’arquitectes que va guanyar el concurs i els serveis tècnics municipals. Penso 
que aquesta és una part important i personalment m’és molt grat poder veure com treballen 
conjuntament un despatx d’arquitectes i els serveis tècnics municipals guiant el projecte.  
  
En aquest treball conjunt que s’ha estat fent –i per tant s’està definint aquest avantprojecte 
que he explicat abans– s’han determinat ja els costos de la inversió que requeriria aquest 
Pla de viabilitat. Jo no vull entrar a fer un ball de números aquí, perquè com podran 
comprendre en un Pla de viabilitat tenim moltes dades –que ara potser a tots ens 
marejarien– però sí que m’agradaria donar-ne dues dades importants i d’on estan tretes.  
 
En aquest avantprojecte que estem elaborant, bàsicament partim de tres àmbits molt 
clarament identificats en el projecte: l’aparcament; la zona que ja vàrem aprovar per concurs 
i que per tant estem a punt de resoldre, la superfície comercial que ha d’anar a la planta -1; i 
tot el que seria la plaça mercat. Hem definit aquests tres àmbits i a partir d’això hem 
començat a treballar en l’estudi econòmic que suposa la inversió. Tots tenen l’estudi de 
viabilitat, l’import total del projecte puja a 8.270.564 euros, aquesta és una quantitat que 
suposa per a la ciutat una inversió econòmica molt important, per tant requeria que aquest 
estudi de viabilitat fos fet amb totes les garanties, i això és el que com a equip de govern, 
juntament amb els serveis tècnics s’ha fet. 
 
Com és finança aquesta inversió, seria la segona part de l’estudi de viabilitat. Es finança 
bàsicament a tres nivells: un primer nivell seria el de les aportacions que faria a la inversió 
l’aparcament, que estan quantificades en el pla de viabilitat d’1.530.100 euros. Una segona 
partida important seria la que faria l’explotador o el gestor de l’àrea comercial que hi hauria a 
la planta -1, que l’hem calculat en 3,5 milions d’euros. I l’altra seria la que farien els placers, 
que estan a la planta 0, entre els que tenim ara i alguna nova plaça que hi hauria, que 
aproximadament ocupa uns 87 m2, per tant incrementaríem el nombre de placers i que puja 
a 2.420.400 euros. I finalment hi hauria una aportació de 400.000 euros, que serien 
aportacions de l’Ajuntament a través de subvencions –que actualment estem intentant 
gestionar–  acabarien de tancar aquesta quantitat de 7.850.500 euros que és la inversió total 
de la Plaça Mercat. Per tant aquest seria una mica el finançament del Pla de viabilitat. 
 
Per últim, en aquest Pla de viabilitat incorporem tot el que seria l’explotació. Aquí, com ja he 
dit al principi, aquesta part de l’explotació, abans de tancar-la definitivament, està calculada 
a partir d’aquestes inversions garantides. Com comprendran, quan diem explotació 
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bàsicament estem parlant de la gestió de tot l’equipament. Suposo que molts quan pensen 
en explotació i gestió pensen en benefici; realment el benefici se l’emporten els superficiaris, 
els placers, bàsicament, en la segona plica que ara hem de treure a concurs abans d’estiu, 
la gestió tindrà un rendiment, que és aquest TIR que en el Pla de viabilitat tenen, aquesta 
taxa d’interès de rendibilitat en aquests 40 anys que tindrà. Per tant bàsicament és un càlcul 
que es fa a partir de la inversió que s’ha fet, perquè realment en la gestió i en l’explotació no 
hi ha un rendiment econòmic com a negoci. 
 
Hi ha calculat en aquest apartat de l’explotació, un marge anual de manteniment que és del 
10%,  que surt a partir d’unes quotes, que evidentment, els superficiaris i els placers hauran 
d’anar contribuint cada mes per al manteniment de l’edifici. 
 
Per tant a grans trets, aquests serien els grans números del Pla de viabilitat. Torno a repetir, 
no vull aprofundir en dades, que ho podria fer, no tinc problema després en el torn de 
paraules de fer-ho, però no voldria ara marejar a tothom amb aquestes informacions. Però sí 
repetir aquests tres aspectes: la inversió que s’ha de fer –que és la que els he dit–; el 
finançament d’aquesta inversió, que està garantida amb els imports que s’han de pagar a 
partir dels diferents àmbits –aparcament, àrea comercial i placers–; i l’explotació, 
evidentment, que és el gestor que portarà el dia a dia d’aquest gran equipament. 
 
Jo no tinc res més a afegir-hi perquè la resta és respondre a possibles dubtes que puguin 
tenir sobre aquest Pla de viabilitat. 
 
Intervé la Sra. Sala. El Sr. Zarza ho ha exposat bé, no calen tants detalls. El que sí jo voldria 
és dir que jo dono el meu suport a la construcció de la nova Plaça Mercat d’Olot; ja ho 
portava en el programa electoral, és un repte, és una obra important a Olot i el que 
m’agradaria seria que es pogués portar a terme i que tot el que ha dit el Sr. Zarza s’anés 
complint amb els números i tot l’establert. 
 
Un dels meus dubtes és el projecte, tal com vàrem veure el que va sortir elegit, el dubte és 
només pel que fa a la fusta, que aquí a Olot en el tractament s’hi ha de fer molt de 
manteniment, i això són coses que s’han d’anar polint, s’han d’anar consensuant i se n’ha 
d’anar parlant. 
 
De totes maneres també, s’ha de mirar molt bé la Plaça mercat, perquè al ser el centre 
d’Olot es potenciarà molt el centre, i s’ha de mirar molt bé com es fa. Li dono totalment el 
suport.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Coincidim amb la Sra. Sala sobre el projecte de la plaça Mercat, que 
és un projecte emblemàtic per a l’equip de govern, sembla que tira endavant i realment en 
aquests moments de dificultats econòmiques, ser capaços de moure un volum de més de 8 
milions d’euros, en una inversió d’aquest tipus, la veritat és que és per estar orgullosos. 
Nosaltres des del nostre grup els volem felicitar i engrescar perquè mirin de tirar-ho 
endavant en la mesura que sigui possible.  
 
Afecta empresaris, afecta tots els placers que estan treballant-hi, i com ha dit també la Sra. 
Sala, és un punt que pot ser un element d’atracció importantíssim. En parlàvem l’any passat 
en campanya electoral, pràcticament totes les llistes que ens presentàvem a les eleccions. 
Fer-ho en aquestes circumstàncies pot ser un element afegit important de dinamització 
econòmica per a la ciutat. Encoratjar-los a continuar el camí, ara caldrà veure si amb 
aquests números hi ha alguna empresa que vulgui tirar-ho endavant. Però si les cartes són 
aquestes i es pot fer possible, els felicitem.  
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A més a més, pel que fa a l’aportació de l’Ajuntament via subvencions, pot ser que 
l’Ajuntament no hagi d’aportar res; o en tot cas si s’haguessin d’aportar aquests 400.000 
euros representen un guany important respecte al que s’havia previst prèviament amb una 
hipotètica reforma de la Plaça Mercat –en què hi havia destinats en el pressupost de l’any 
passat 900.000 euros–  per tant representa també un benefici important per a la ciutat i 
tenen el nostre suport en aquest sentit. 
 
Només un parell de punts que no queden massa clars en el pla de viabilitat i no sabem en 
quin estat està la qüestió: respecte a la possibilitat d’enllaçar el pàrquing del supermercat 
amb el pàrquing de l’hospital, si és possible nosaltres els insistiríem que treballessin en 
aquesta possibilitat. I llavors un parell de detalls que han sortit revisant l’estructura actual de 
la Plaça Mercat: hi ha el mosaic de ceràmica de Vilà Moncau en la façana principal, que en 
la mesura que fos possible ens agradaria que es pogués mantenir i els demanaríem que s’hi 
miressin una mica en aquest tema. I després també el tema de la marquesina del carrer del 
Rengle, que va ser un element que va costar de fer i que va costar uns quants diners, 
encara que respecte al volum del conjunt de l’enderroc i de la construcció és, suposo, 
insignificant, potser estaria bé si es pot desmuntar i aprofitar-la per una altra banda; depèn 
del cost i de com estigui, però és un element que es pot reutilitzar si l’estructura ho permet.  
 
Votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. El grup municipal de Plataforma per Catalunya ha estudiat aquest 
projecte de viabilitat per a la Plaça Mercat i considerem que en un moment de tantes 
dificultats com l’actual, es tracta d’un projecte il·lusionant –ho ha dit el regidor Sr. Zarza– jo 
afegiria que valent. És difícil atrevir-se a crear riquesa avui en dia i sempre existeix un risc 
econòmic, més quan parlem de més de 8 milions d’euros, però confiem que tant una 
reconeguda cadena espanyola de supermercats –no diré el nom– com altres empreses 
privades col·laborin a crear llocs de treball a la nostra ciutat.  
 
I per cert, aprofito per avançar-me i demanar que per a l’accés a aquests llocs de treball es 
prioritzi a la gent de casa. 
 
Intervé el Sr. Guix. Doncs tal com ha dit el Sr. Zarza, en tot cas estem davant un pla de 
viabilitat que presenta l’equip de govern molt ambiciós, molt important per a la ciutat, i per 
tant nosaltres com a grup municipal de l’oposició, com a cap del principal grup de l’oposició 
és un tema que el tenim, que ens preocupa, l’estudiem amb molt de detall i en farem un 
seguiment molt acurat. 
 
En principi no els hi donarem el vot a favor, seguirem com vàrem fer en l’anterior Ple que va 
sortir el concurs del supermercat i ens vàrem abstenir. La nostra abstenció és una abstenció 
de control; de no posar pals a les rodes en tot cas, tampoc és un vot en contra.  
 
I sí que voldria fer vàries observacions a l’entorn d’aquest estudi de viabilitat que ens 
presenten avui al Ple. Primer, l’estudi, segons l’equip d’Angerri Consultors, diu “el present 
treball es planteja com estudi de viabilitat econòmica i financera del nou Mercat d’Olot, 
segons la valoració econòmica de l’avantprojecte i les hipòtesis de gestió que es descriuen”.  
 
L’avantprojecte no existeix, existeixen estudis, evidentment, però no existeix un 
avantprojecte, ho ha dit el Sr. Zarza que en tot cas quan estigui fet l’avantprojecte potser 
hauran de modificar alguns aspectes de l’estudi econòmic. Per tant jo no sé si val la pena 
anar tant de pressa, potser fem les coses a poc a poc, ben fetes: fem l’avantprojecte, 
calculem els estudis reals del que significa la inversió a la Plaça Mercat. O sigui hi ha 
l’avantprojecte que no coneixem i que en tot cas ens definirà quines dificultats té l’obra, 
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segurament que seran moltes: estem parlant de baixar dues plantes soterrànies, una planta 
amb una alçada important que és la planta -1 que és el supermercat, una planta -2 de 
pàrquing. Per tant és baixar amb un subsòl com és el d’Olot, molt volcànic, que pot ser que 
hi hagi problemes de minerals, de pedra volcànica, que pot ser dificultós; els estudis haurien 
de reflectir-ho però no els coneixem. En tot cas pensem que com que no existeix 
l’avantprojecte no es poden fer números reals ben aproximats. Tampoc coneixem quin serà 
el cost econòmic real dels actuals placers a una Plaça Mercat provisional, amb una carpa o 
amb un local que s’haurà de llogar o que s’haurà d’habilitar per a aquests placers, que 
durarà dos anys i mig o tres que hauran d’estar allà i això també té un cost econòmic; vostès 
el valoren però em sembla que queden una mica curts. 
 
I tampoc en principi, l’estudi fa hipòtesis, com deia el regidor d’ERC, en el sentit de què 
passa amb l’actual aparcament de la Plaça mercat, és a dir, en principi es preveu que els 
cotxes que vagin al pàrquing de la Plaça mercat nova hauran d’accedir per un pàrquing que 
ja existeix, i per tant aquestes negociacions amb aquest pàrquing no les coneixem, per tant 
no estan tancades i per reflectir-les en un estudi tampoc no es pot fer perquè no existeixen 
fins al moment. 
 
Mirant bé l’expedient –com acostumem a fer les coses que ens agrada estudiar-les bé–
l’Interventor ja fa un informe que diu que el cost és de 8.270.000 euros aproximadament, 
que inclou: l’enderroc de la plaça actual, l’aparcament soterrani, la planta de supermercat, 
l’espai dels placers, locals comercials, els espais comuns, el mercat provisional mentre durin 
les obres, els honoraris de tècnics de projectes i direcció d’obra, i la urbanització dels carrers 
adjacents. Aquest import correspon a uns estudis i a una proposta tècnica preliminar i diu 
“en aquests moments s’està redactant l’avantprojecte”. Per tant estem pendents d’aquest 
document més tècnic, més sòlid; m’agradaria en tot cas que abans de portar això al ple 
haguéssim tingut aquests elements més tècnics i sòlids, per tenir unes dades més reals del 
que pot suposar aquestes inversions molt importants per a la ciutat.  
 
Nosaltres ja li vàrem dir l’altra vegada que vàrem presentar la proposta de contractació d’un 
supermercat, que ens semblava que les dimensions del supermercat on havia d’anar el 
centre eren molt grans, molt importants, molt agosarades: estem parlant d’uns 1.500 m2 de 
venda directa més l’espai de serveis, magatzems, cambres, que ens en podem anar a 2.700 
m2 en la planta -1, i que actualment la Plaça Mercat fa 1.400 m2 de planta, per tant és una 
obra molt agosarada que ocupa molt d’espai de subsòl. No és gaire sostenible, perquè això 
de fer supermercats en una planta -1 és poc sostenible amb les condicions ambientals 
actuals, en quant a energia, il·luminació, etc. Però bé, és el seu projecte, vostès el volen tirar 
endavant, no posarem pals a les rodes de moment, però sí que farem un marcatge d’aquest 
tema molt agosarat d’aquest tema. Per tant, ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Miraré de ser breu. 
 
Primer respondre que el tema del fuster i dels acabats, és un tema que s’hi està treballant. 
Evidentment quan es redacti el projecte executiu, per tant és el projecte final que haurem de 
dur a la pràctica, contemplarà tots aquests temes i hem de mirar que sigui un edifici 
sostenible i que tot el manteniment de l’edifici vagi en sintonia amb aquest pla de viabilitat i 
que econòmicament i sosteniblement no representi una gran quantitat. 
 
Evidentment que hem estat en contacte en aquest tema amb els placers constantment, hi 
estem parlant. Els hem garantit les condicions que l’antic equip de govern havia posat per la 
remodelació; els tenim informats a cada moment de tot, participaran en la redacció d’aquest 
projecte executiu. És a dir, aquest projecte executiu el realitzarà l’empresa que sigui perquè 
això encara no ha sortit a concurs, però sí que una de les condicions de la plica és que 
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l’Ajuntament sigui present en el control d’aquesta redacció i per tant les aportacions que els 
placers ens puguin fer les tindrem en compte. 
 
En el tema del pàrquing penso que és important dir que aquest projecte s’està treballant 
amb l’accés per l’aparcament per la plaça dels Coloms. Per què? Perquè actualment 
l’aparcament que hi ha per l’hospital és un aparcament de concessió municipal, per tant 
entre cometes ens posaríem a especular a casa d’un altre, tot i que és propietat de 
l’Ajuntament, però evidentment això requereix d’unes negociacions que s’estan portant a 
terme per veure si arriben a bon port. El projecte no el podem limitar ni condicionar a 
aquestes negociacions, per tant el projecte s’està tirant endavant amb l’accés a la Plaça 
Mercat per la plaça dels Coloms. Que arribem a un acord amb la concessió actual? Doncs 
ens permetrà fer una modificació. Ja tenim valorada una cosa i altra, i per tant fer una cosa 
que seria el correcte, que és accedir per aquí, però de moment el projecte es planteja amb 
l’accés per la plaça dels Coloms. 
 
El mural ceràmic, ho intentarem. Jo amb el tema dels enderrocs i treure una cosa com la 
marquesina del Rengle, ara està molt maca, però quan ho intentes treure... ho intentarem, 
però el tema de la marquesina el veig una mica més complicat perquè segurament, amb els 
anys que fa que està allà poc podrem aprofitar. Però sí que amb el tema del mural ceràmic 
que penso que és important, hauríem d’intentar preservar-lo.  
 
Anem a l’avantprojecte, potser no ho hem definit bé, però amb el que estem treballant és 
amb l’avantprojecte definitiu. O sigui, un avantprojecte, un projecte a partir del qual treballar 
el que tenim, que és el que va fer l’Estudi G56, és el que es va fer el projecte de remodelació 
de la Plaça Mercat, i és el despatx d’arquitectes a qui vàrem encarregar que fes una 
proposta de què suposaria enderrocar l’actual edifici i fer-lo de nou. I aquest de fet, és el que 
vàrem utilitzar per convocar el concurs d’idees. Per tant aquest estudi el tenim fet. Jo no vull 
entrar a definir l’avantprojecte, estudi, perquè això inclús amb els propis tècnics de la casa i 
despatxos d’arquitectes... és a dir amb el que estem treballant ara és amb l’avantprojecte 
definitiu, que evidentment és el que ha d’incorporar l’última licitació, aquest sí que hi estem 
treballant.  
 
Ens diu que si hem d’esperar a tenir el definitiu per poder fer. Jo penso que tenim prou 
informació econòmica per poder fer aquest estudi de viabilitat. És una zona on s’hi ha 
treballat, perquè quan es va fer l’actual aparcament que hi ha es van fer estudis geotècnics, 
el projecte el tenim a l’Ajuntament, i per tant tècnicament sabem què tenim al subsòl, perquè 
fins i tot tenim fotografies –que es poden consultar a Infraestructures– quan es va fer tota 
l’excavació i es va treure la terra per poder aprofundir en aquest aparcament que tenim 
actualment. Sabem les instal·lacions que passen pel carrer del Rengle, per tant en cas 
d’haver-se de modificar les coneixem. És a dir, tenim els costos perquè en aquest projecte 
tot és qüestió de metres, d’alçats, i per tant tenim la informació per fer aquest estudi de 
viabilitat. Evidentment, en l’executiu que és el que comentava abans, sí que podem variar, i 
si hem de posar fusta o posar alguna cosa més econòmica ho haurem de reduir, però el 
sostre màxim per dur a terme aquest projecte el tenim, i tenim dades reals i comprovades 
per poder-lo fer, si no, no hauríem tirat endavant aquest estudi de viabilitat. 
 
Per últim, el timing de tot el projecte. No hi estem acostumats, jo ho reconec,  l’Ajuntament 
d’Olot poques vegades ha tret a concurs un projecte d’aquestes característiques on hi hagi 
la redacció del projecte, la construcció i l’explotació. Però avui en dia és el que actualment 
més s’està actualitzant, per diversos motius: per optimitzar temps i esforços, per no anar fent 
concursos i cada vegada allargar, i per tant és el que cada vegada més s’està fent. És una 
formula que pot semblar que no es fa de la millor manera possible però puc garantir que ho 
és: el temps es redueix moltíssim i els esforços dels tècnics municipals s’optimitzen 
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moltíssim, per tant ens hem d’anar acostumant una mica a aquesta nova manera de fer, al 
moment que vivim, de fer les coses. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només volia afegir-hi que és una aprovació inicial i que per tant 
durant un mes d’exposició pública, si hi ha qüestions a aclarir, a retocar, segurament hi 
haurà moltes de les dades que hi ha aquí posades que es confirmaran durant aquest mes 
d’aprovació inicial i que tornarà a venir al Ple per l’aprovació definitiva, just abans que 
aprovem també la plica definitiva. No sé si volen fer alguna altra intervenció o necessiten 
algun altre aclariment. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement una cosa molt curta: vostè em parla de la plaça dels Coloms, 
però en el document que ens han passat no surt la plaça dels Coloms, surt el pàrquing de 
l’hospital. Li dic perquè el document que nosaltres tenim per estudiar és aquest, no en tenim 
cap més. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Li explico aquest tema: en el primer estudi que va fer l’Estudi G56 hi 
figura una entrada per la plaça dels Coloms, en el concurs d’idees, en el projecte guanyador, 
diuen que seria molt més útil poder utilitzar l’entrada que hi ha en aquests moments; això té 
uns costos que estan quantificats aquí, que són gairebé 300.000 euros de més afegiríem en 
l’aparcament actual per poder entrar. La gran superfície que es va presentar al concurs ens 
va demanar els dibuixos per poder-ho fer i ells s’han basat en això. Per això no tenim 
adjudicada la gran superfície perquè els hem explicat: vosaltres demaneu una entrada 
d’unes determinades característiques i us la garantim, o per l’entrada de la plaça dels 
Coloms o per l’entrada de l’actual aparcament de l’hospital. Us garantim la superfície, estem 
pendents que vingui l’arquitecte d’aquesta gran superfície que guanyarà el concurs i que 
tanquem definitivament aquest aclariment i per tant adjudicarem ja la gran superfície. 
 
En el que podem dir que estem treballant en aquests moments és en l’aparcament de la 
plaça dels Coloms, i això amb aquests diners que ja tenim aquí pressupostats gairebé ens 
surt, no una entrada helicoïdal però sí una entrada correcta, amb les característiques que 
ens demanen, per tant hi hauria poca diferència econòmica. Per tant hem mantingut la idea 
aquesta, continuen les negociacions; no podem decidir si farem l’entrada per un lloc o un 
altre fins que no tinguem clar que passarà amb els actuals adjudicataris de l’aparcament de 
l’hospital, perquè jo crec que no se li escapa a ningú que ells també tenen una pressió 
afegida a sobre: l’hospital marxarà, hi haurà la Plaça Mercat amb unes places que estaran 
bé, amb una entrada que estarà molt més bé. Jo crec que ells també han de tenir un cert 
interès per entrar en negociacions. Per això no ho podem tancar i la idea de portar-ho avui al 
Ple és perquè hi ha d’haver un mes d’exposició pública, llavors volem llençar aquesta plica, 
que per volum probablement necessitarà d’una exposició pública de dos mesos, amb la 
publicació a butlletins europeus; serà molt de temps i ens agradaria aprofitar l’estiu. 
 
Aquesta és la idea, amb diverses coses que s’aniran concretant en els propers dies. Qui ho 
ha de tenir clar en el moment de fer-ho és quan es redacti el projecte constructiu, els diners 
de si entrem per un cantó o per l’altre, els informes que hem anat parlant amb diverses 
persones, el que tenim aquí previst, més la urbanització dels carrers. Tenim una partida 
important de la urbanització de la plaça, que si no la toquem i ens n’anem a la plaça dels 
Coloms són uns diners que ens permetrien fer, i que té molt poca influència econòmica el fet 
que entrem per un cantó o per un altre, respecte al Pla de viabilitat. Però de moment el 
nostre projecte és entrant per la plaça dels Coloms, perquè és nostre. Què podem fer l’altra 
entrada, què això seria bo per a la ciutat? Què seria bo per a l’actual concessionari? Doncs 
perfecte, veurem com ho acabem de tancar, però no tindrà una influència econòmica 
decisiva perquè estan comptades diverses partides que poden anar dirigides cap a un cantó 
o cap a l’altre. 
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En quant a l’avantprojecte, jo crec que el Sr. Zarza li ha explicat bé. Sí que tenim 
l’avantprojecte, perquè al final estem en una discussió semàntica de què vol dir 
avantprojecte. Tenim un avantprojecte va fer G56, que a partir d’aquesta seva superfície i 
aquestes seves definicions, a través d’un concurs d’arquitectes, hi ha hagut tres despatxos 
d’arquitectura d’Olot que varen fer un dibuix, que queden unes idees, i en vàrem seleccionar 
un que ha continuat treballant a millorar això que G56 ja ens havia presentat com a 
avantprojecte, tenir-hi en compte les singularitats d’Olot. Això continua essent avantprojecte i 
ara en aquests moments, els serveis tècnics municipals també s’incorporen en aquesta feina 
i anem avançant en un avantprojecte que sí que necessitem el més complet possible per 
adjuntar-lo a la plica. 
 
Aprovar avui aquest avantprojecte era quedar-nos una mica limitats, necessitem aclarir què 
passarà amb l’entrada de l’hospital i per això no tenim l’avantprojecte aprovat, però sí que 
existeix. La distribució de metres, per exemple quan li diuen: un local de 139 m2 a la planta 
baixa, és perquè algú ho ha pensat i hem dit aquí estaria bé poder-hi posar una cafeteria-
restaurant i les mides que hi caben són aquestes, no és que s’hagin anat inventant tot 
l’amidament que han anat posant aquí. Això està basat en un projecte que està avançant, 
que s’acabarà de completar quan tinguem el projecte constructiu definitiu i per això no l’hem 
portat al Ple; ja el portarem al Ple però existeix l’avantprojecte i sobre això s’ha fet aquest pla 
de viabilitat. 
 
És com això que ens demanava del trasllat, hi ha una partida important, però no és una 
partida posada a l’atzar, és una partida que s’ha contrastat: com que s’han fet tantes 
renovacions a mercats de Barcelona, s’ha contrastat amb persones dedicades a posar 
carpes, i ells ens diuen: per una carpa semirígida tant, i ens ho donen per escrit. Llavors està 
basada en això. Què serem capaços de gastar més o de gastar menys? Això ja és una altra 
qüestió, això que diu vostè, que ho haurem d’anar seguint pas a pas i és una qüestió de 
gestió. Però estan previstes totes les coses, fins i tot la urbanització dels carrers del voltant, 
cosa que penso que té un mèrit intentar incloure-hi també això, podríem no parlar de millorar 
la plaça, perquè si ens n’anem per un altre cantó la plaça ja està bé com és i ja esta. I no, 
fins i tot tenim una partida, i molt important, per la urbanització dels carrers del voltant. 
Intentem que surti tot de la iniciativa privada que creu conjuntament amb nosaltres que això 
és possible, i una gran superfície comercial aposta molts diners perquè la ciutat d’Olot tingui 
una Plaça Mercat nova, perquè creu que funcionarà, perquè hi hagi els placers que estiguin 
il·lusionats amb una nova superfície, que continuïn amb aquesta dinàmica de tenir gent; hi 
ha gent interessada per l’explotació d’aquestes gairebé 100 places més d’aparcament, 
d’unes determinades característiques molt millors de les estem tenint en aquests moments.  
 
I encara no hem fet el pas definitiu, que serà segurament al mes de setembre, en què hi 
haurà algú que dirà: sí senyors, per aquests diners accepto el risc de dir farem l’obra. Ja la 
gestionaran llavors ells com volen fer l’obra, tant de bo fóssim capaços nosaltres també de 
demanar crèdits i poder-ho fer, però això ja saben que està absolutament prohibit per llei i a 
més la prudència tampoc aconsella que l’Ajuntament d’Olot s’endeuti més. Doncs llavors un 
inversionista que creurà en el projecte, que li veurà la rendibilitat econòmica, que en aquest 
estudi es demostra que hi serà perquè hi haurà 40 anys d’explotació, perquè una part molt 
important dels cànons es paguen en el moment inicial. 
 
És un projecte que ens il·lusiona, hi creiem, hi crèiem abans i a mesura que anem avançant 
creiem cada vegada més que serà possible i encara no podem garantir que això serà una 
realitat sinó que situem més o menys l’horitzó en el mes de setembre de poder encomanar 
definitivament a algú que ens faci el projecte definitiu, basat en un avantprojecte que 
tindrem, que organitzi la construcció.  
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Evidentment farem tot el possible perquè les empreses olotines hi pugui participar, tenint en 
compte que una obra necessita que l’empresa tingui unes determinades qualificacions i pot 
suposar alguna dificultat, però farem tot el possible perquè sigui una empresa olotina la que 
acabi fent això. Si no, penso que la feina que donaran les empreses complementàries serà 
també molt important i que en aquests moments siguem capaços a la ciutat d’Olot de tirar 
això endavant, crec que té un valor i hi hem de creure i seguir apostant perquè això donaria 
molta riquesa a la ciutat.  
 
De fet, de vegades hi ha gent que diu: i el cànon que guanyarà l’Ajuntament? I l’Ajuntament 
que hi guanyarà en tot això? L’Ajuntament no hi guanyarà res. L’únic que hi guanyarà és la 
ciutat, que guanyarà perquè és dinamitzar el centre de la ciutat, començant-nos a avançar al 
que passarà quan marxi l’hospital. I començar a avançar-nos a això, a continuar portant gent 
a un punt estratègic de la nostra ciutat. Què més hi guanyarà la ciutat d’Olot? Hi guanyarà 
que els placers que estan fent una feina magnífica i que ho estan fent molt bé tinguin unes 
instal·lacions dignes i compleixin amb les normatives, perquè la plaça actual que ha donat 
un rendiment extraordinari li han passat els anys i per tant estem obligats, no és si triem o no 
triem, estem obligats a fer-hi una actuació. 
 
Nosaltres estem il·lusionats. És una aprovació inicial. Jo els agraeixo molt que no hi hagi cap 
vot en contra, perquè això vol dir alguna cosa. Esperem estar a l’alçada de les 
circumstàncies, que els concursos i que aquelles converses que hem anat mantenint 
s’acabin materialitzant, i estem segurs que al mes de juny, quan traiem el concurs s’aclariran 
alguns dels dubtes que en aquests moments es puguin plantejar i que el mes de setembre 
tindrem una molt bona notícia que realment hi ha els fons necessaris per tirar això endavant.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) i 
6 abstencions (PSC). 

  
NÚM. 11  ORDENANÇA .-   Proposant aprovar inicialme nt l’ordenança d’administració 

electrònica  
 

El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les dues 
darreres dècades ha comportat l’aparició d’un nou entorn anomenat, societat de la 
informació i del coneixement en el qual el paper dels poders públics es cabdal en la 
promoció del desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, garantint els 
drets de la ciutadania i la cohesió social. 
 
L'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans i les 
ciutadanes als serveis públics implica un canvi qualitatiu en la legislació anterior articulant la 
reforma entorn de dos eixos: el dret dels ciutadans i les ciutadanes a comunicar-se amb les 
administracions públiques per mitjans electrònics i l'obligació d'aquestes de dotar-se dels 
mitjans i dels sistemes que permetin l'exercici d'aquest dret. 
També cal tenir present l’aprovació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya, que regula l’impuls dels mecanismes de 
coordinació i cooperació interadministrativa així com de la difusió de la informació. 
 
Vist el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, en concordança amb els 55 i 56 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local; el 178 del 
DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya  i els articles 60 i següents del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis  
 



                     

 24 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança d’Administració Electrònica de l’Ajuntament d’Olot i 
els seus ens dependents. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant un 
anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’edictes de la corporació, per a la formulació d’al·legacions i reclamacions. 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions, s’entendrà aprovada definitivament sense 
cap més altra tràmit i s’haurà de publicar el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província i un extracte del mateix al Diari Oficial de la Generalitat per tal que entri en vigor. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Portem a aprovació inicial l’Ordenança d’administració electrònica que 
nosaltres concebem com un model del segle XXI per la relació entre els ciutadans i 
l’administració local. L’objectiu de l’Ordenança és facilitar que els ciutadans que així ho 
desitgin puguin exercir el dret que tenen de contactar amb l’administració i realitzar tràmits 
administratius per via electrònica i per tant la nostra obligació és facilitar-los aquests mitjans. 
És una ampliació de les possibilitats que existeixen fins avui, avui tenim el que es diu la 
Carpeta del ciutadà, que permet fer un número limitat de tràmits. Nosaltres aquesta 
Ordenança ens la plantegem a més a més com una llista de deures perquè s’estableixen 
una sèrie de tasques que cal que les administracions fem i que si portem a aprovació 
l’Ordenança és perquè estem absolutament decidits i convençuts que cal fer-les.  
 
L’Ordenança és un pèl àrida, però nosaltres també el que volem fer és aprofitar el 
desenvolupament d’aquesta Ordenança per incidir en allò que ens pugui ajudar i posar més 
tràmits a disposició dels ciutadans per via electrònica. Des de fa un mes o una mica més, es 
poden entrar instàncies genèriques des de casa, simplement amb la identificació digital, 
volem ampliar les possibilitats de tipus de peticions que es puguin fer, en principi comencem 
per la que és més senzilleta, no requereix gaire més que la simple identificació del ciutadà 
que fa la petició, però volem anar més enllà i comencem a implantar també signatura 
electrònica, factura electrònica a esports, etc. L’objectiu, finalment, seria poder aconseguir 
una administració més eficaç, no només de portes enfora sinó també de portes endins. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 12.- RATIFICACIÓ. ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE 

MAIG DE 2012 DE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ MESA CONTRAC TACIÓ PER LA 
CONCESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ANTIGA DE PURADORA D’AIGÜES 

RESIDUALS.  
 

La Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2012 va aprovar la modificació de la 
clàusula 7.1 del plec de clàusules administratives per adjudicar la  concessió d’ús privatiu de 
les instal·lacions de l’antiga estació depuradora d’aigües residuals en el sentit d’incorporar el 
regidor d’urbanisme, infraestructures i obra pública a la Mesa de Contractació i vist  
l'expedient   administratiu núm. CCS1202000009   i    antecedents corresponents,     el 
President de la Comissió Informativa del Ple  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 10 de maig de 2012 de 
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modificació de la clàusula 7.1del plec de clàusules administratives per adjudicar la  
concessió d’ús privatiu de les instal·lacions de l’antiga estació depuradora d’aigües residuals 
en el sentit d’incorporar el regidor d’urbanisme, infraestructures i obra pública a la Mesa de 
Contractació, la qual estarà formada pels següents membres: 
 
A.- President: El regidor de serveis urbans, mobilitat i patrimoni 
B.- Vocals: 
      - el regidor-delegat d’hisenda i serveis generals  
      - el regidor d’urbanisme, infraestructures i obra pública 
      - un regidor del grup majoritari de l’oposició 
      - la secretària de l’Ajuntament 
      - l’interventor de fons de l’Ajuntament 
 
Intervé el Sr. Ferrés. És ratificar un acord de la Junta de Govern Local del 10 de maig en el 
qual en la mesa s’incorporaria com a vocal el regidor d’Urbanisme, Infraestructures i Obra 
Pública, el Sr. Miquel Àngel Zarza. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM.  13.- ASSABENTAT.- DONAR COMPTE APROVACIÓ PLEC  DE CLÀUSULES 

ECONOMICOADMINISTRATIVES CONCESSIÓ LLICÈNCIA  PER A  L’ORGANITZACIÓ 
DE CORREBOUS A LA PLAÇA DE TOROS D’OLOT.  

 
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern  Local del dia 26 d’abril de 2012 en relació a la 
concessió de llicència per a l’organització de correbous a la plaça de Toros d’Olot i vist  
l'expedient administratiu  núm. CCS12012000010  i  antecedents corresponents,     el 
President de la Comissió Informativa del Ple  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
DONAR COMPTE  de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 26 d’abril de 
2012 relatiu a l’aprovació del plec de clàusules administratives que regiran l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert, de la concessió per a l’organització de correbous a la plaça 
de toros d’Olot, i  convocatòria de licitació.  
 
Intervé la Sra. Roca. Donem compte de l’aprovació del plec de clàusules per adjudicar la 
concessió de l’organització dels correbous a la Plaça de toros d’Olot, en el marc de les 
Festes del Tura, ja que és un acte instaurat a la nostra festa des de fa molts anys, i en la 
que hi participen unes 3.000 persones, i tenint en compte que va lligat amb un acord signat 
per l’Ajuntament que ens obliga a celebrar-hi espectacles taurins. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Encara que sigui per reiterar, i a costa de fer-nos pesats, ja saben tots 
els membres del Consistori que el nostre grup de sempre ha estat contrari als correbous, a 
la celebració del correbou per les Festes del Tura i en qualsevol altre moment, ho 
considerem un espectacle taurí, i en tot cas no considerem que sigui un espectacle 
tradicional a la ciutat; el fet que s’hagi celebrat en els últims decennis no li posa etiqueta de 
tradicionalitat. Més que res manifestar la nostra oposició al fet que se celebri el correbou, 
pensem que la llei d’espectacles taurins era el moment important per deixar-ho de fer, 
pensem que no és un acte educatiu posar un bou al mig de la plaça amb tres mil persones 
fent no sé sap ben bé què, i encara que sigui poc popular, nosaltres mantenim la nostra 
posició. Potser era el moment de deixar-los de fer, i en tot cas, com que no es vota, 
simplement manifestem el que hem dit sempre en els últims anys. 
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Intervé el Sr. Mulleras. Plataforma per Catalunya sempre estarà a favor de les tradicions 
catalanes, i els correbous són una clara manifestació d’aquestes. Només vull recordar que 
durant les darreres Festes del Tura vaig ser l’únic regidor d’aquest Consistori que va assistir 
oficialment a la tribuna d’autoritats la nit del correbou i que la plaça era plena de gom a gom; 
el que demostra l’adhesió dels olotins a aquest espectacle. Un cop més es va posar de 
manifest la dicotomia entre l’Olot oficial, representat en aquest cas per un servidor i l’Olot 
real, amb la plaça de braus plena. I si es sotmet a votació lògicament votaríem que sí a 
aquesta proposta. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement Sr. Mulleras, que les autoritats quan estem de Festa Major 
no anem a la tribuna, anem entre el públic, i alguns a baix. No, és broma, però sí que 
participem en tot cas de les activitats de la Festa Major i no cal anar a tribuna. Nosaltres hi 
estem a favor; no cal votar avui perquè és només un assabentat, però estaríem a favor que 
es tregui endavant plica perquè pensem que forma part de la tradició històrica d’aquesta 
ciutat i per tant veiem que és una activitat. El que passa és que s’ha de fer ben feta i s’ha 
d’organitzar bé i per tant també demanem que això consti a la plica, però sí que estem 
d’acord que això es tiri endavant.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí que m’agradaria que constés en acta que tot i que no s’ha de votar, 
sí que dins l’equip de govern hi ha dissensions: hi ha gent que pensa que sí i hi ha gent que 
pensa que no, i que per tant no s’ha de posar a votació ni donar més explicacions oficials, 
però sí deixar clar això. Crec que el Sr. Guix té tota la raó: el que hem de mirar és de 
millorar la seguretat del que s’està fent a la plaça de braus amb els correbous, i en aquesta 
línia, en la plica també veurem qui es presenta i amb quines propostes es presenten. No es 
tracta tant de fer-ho de qualsevol manera; quan hi hagi la mesa de contractació ja veurem 
com tots els grups de l’oposició poden participar, però sí que valorarem molt la seguretat i 
que es facin les coses bé. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 

 
NÚM. 14.- MPOUM 24 (proposant donar conformitat al text refós de la MPOUM P.A. 

07.03 Av. Antoni Gaudí)  
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió extraordinària de data 18 de maig de 2011, 
va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la Modificació Puntual del POUM al Polígon 
d’Actuació 07.03 Av. Antoni Gaudí, redactada pels serveis tècnics municipals. 
  
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 6 d’octubre de 
2011, va suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, relatiu al canvi de zonificació 
de zones verdes i esportives, fins que, mitjançant un text refós, s’incorporéssin les 
prescripcions següents: 

1.1 Ple que fa a modificació del sistema urbanístic de zones verdes, s’haurà de 
completar el document, justificant que es garanteix el manteniment de la 
superfície i de la funcionalitat del sistema d’espais lliures públics objecte de 
modificació i aportant una justificació quantitativa i qualitativa de la modificació. 

 
Pel que fa l’expedient administratiu caldrà aportar un nou exemplar el qual haurà de 
contenir una certificació conforme els acords van ser adoptats amb els quòrums de 
l’article 114.3 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya. 

 
1.2 Pel que fa al document tècnic: 

• S’haurà d’incorporar un estudi econòmic i financer de la modificació. 
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• Caldrà preveure la cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit del PA 
07.03, qualificat com a sòl urbà no consolidat. 

• Pel que fa a la qualificació urbanística, s’haurà de justificar que la parcel·la 
resultant, amb l’agregació de la veïna, de la mateixa titularitat, compleix la 
superfície mínima de parcel·la de la zona 16.4, de 1.500 m2, o , en cas contrari, 
replantejar la seva qualificació. D’altra banda, caldrà replantejar la proposta de 
sostre de la parcel·la resultant, tenint en compte que s’ha d’ajustar a la 
qualificació. 

• S’hauran de completar els plànols d’informació amb el plànol d’alineacions i 
rasants del POUM vigent. 

 
Vist el text refós de la Modificació Puntual del POUM al Polígon d’Actuació 07.03 Av. Antoni 
Gaudí, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de 2012. 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa del Ple Gen eral de 
l’Ajuntament  proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- VERIFICAR el text refós de la Modificació Puntual del POUM al Polígon 
d’Actuació 07.03 Av. Antoni Gaudí, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de 
2012, el qual incorpora les prescripcions de l’acord adoptat per part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 6 d’octubre de 2011, en els termes exposats en la 
part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient de text refós de la Modificació Puntual del POUM al 
Polígon d’Actuació 07.03 Av. Antoni Gaudí, redactat pels serveis tècnics municipals en data 
maig 2012, 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 tramitació. 

 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, com molt bé deia el Sr. Alcalde és un procés de tràmit, el 18 de 
maig vàrem fer l’aprovació inicial de la modificació del POUM a l’avinguda Antoni Gaudí, en 
aquest procés la Comissió d’Urbanisme ens l’ha aturat perquè ens demanava un text refós 
on incloguéssim la justificació del manteniment de la superfície i funcionalitat del sistema 
d’espais lliures, incorporant l’estudi econòmic i financer, preveure la cessió del 15% 
d’aprofitament, justificar la zonificació adoptada per la parcel·la resultant i els seus 
paràmetres i completar el document de delineació i rasants del POUM vigent. Per tant el que 
fem és portar aquest text refós al Ple per a la seva aprovació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 15.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MONUMENT FUNERARI DE L CEMENTIRI 

MUNICIPAL ERIGIT EN HOMENATGE A OLOTINS CAIGUTS DUR ANT 
L’ENFRONTAMENT CIVIL 36-39  

 
En Daniel Plana i Farjas, actuant en nom propi i en representació de familiars dels màrtirs 
enterrats al Panteó de Caiguts del cementiri d’aquest ciutat, compareix davant aquest Excm. 
Ajuntament i respectuosa, però fermament 
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EXPOSO: 
 
Que fa alguns dies vaig poder llegir al setmanari local La Comarca amb consternació i –per 
què negar-ho? amb indignació?– que aquesta Corporació municipal tenia, novament, la 
intenció d’ELIMINAR els signes que recobreixen i adornen el monument funerari on 
descansen, entre d’altres, les restes dels assassinats el 31 d’octubre de 1936 al Camp del 
Triai per militants adscrits a diferents organitzacions pertanyents a l’anomenat FRONT 
D’ESQUERRES, versió catalana del FRENTE POPULAR espanyol.  
 
El motiu de la nostra argumentació, no solament és afectiva per tractar-se de familiars 
directes del sota signant, sinó que també posseeix una visió objectiva en la queixa, basant-
se en el següent: 
 
Primer.- Avui es parla molt en els mitjans de comunicació i en agrupacions polítiques, de 
defensar la Memòria històrica. És que potser la simbologia esculpida en el monument no 
forma part d’aquesta memòria històrica? 
 
Segon. Per altra part, és que no es falseja, a més, la pròpia història, especialment la història 
de la nostra ciutat? És que es pretén insinuar que els nostres familiars moriren d’una grip? 
És que es pretén fer creure a les noves generacions que la seva tràgica mort fou deguda als 
franquistes o al propi General Franco? O és que el que s’amaga darrera de tot això, el que 
realment avergonyeix i el que realment es vol, perquè dol, és esborrar part de la història i 
que mai se sàpiga que els morts del Triai, per exemple, varen ser assassinats mentre a 
Catalunya hi havia un govern revolucionari incapaç d’aturar a la rauxa sanguinària? 
 
Tercer.- Amb total respecte, però amb tota sinceritat, ens assalta un dubte; quina actitud 
haguera adoptat aquest Consistori si el monument funerari haguera estat erigit en record 
d’ajusticiats pels tribunals militars constituïts pels vencedors? 
 
Quart.- També vull recordar que com a conseqüència d’un estudi de recopilació de 
monuments dits “franquistes” redactat pel Memorial Democràtic, institució gens sospitosa de 
franquista, en el cas concret del que aquí ens ocupa, se’n recomana la seva conservació tal 
com ens ha arribat fins als nostres dies (La Vanguardia, divendres 8.10.2010). 
 
Cinquè.- S’ha de tenir en compte, a més, que dit monument funerari fou erigit per iniciativa 
dels familiars dels propis assassinats i sufragat, en gran part, per aquests, per subscripció 
pública del poble olotí i pel mateix Consistori de l’època com una part més. No obstant això, 
aquest Consistori ara tracte d’imposar el seu criteri arrogant-se, una vegada més, un 
hipotètic dret de propietat. 
 
Sisè.- Per altra banda, donada l’actual situació econòmica del país i la dificultat per arribar a 
fi de mes de moltes famílies olotines, ens sembla una despesa innecessària dels diners 
públics el cost pressupostat de les obres –18.000€ segons tinc entès– per a aquesta 
“adequació“ del monument, quantitat que no és adient de cap manera en relació a la situació 
de crisi econòmica que pateix la nostra ciutat i la comarca, només per satisfer possibles 
interessos partidistes. 
 
Setè.- Per últim, es parla sempre de curar i tancar ferides originades pel darrer enfrontament 
civil, quan amb aquest tipus d’actuacions el que s’aconsegueix és justament el contrari, 
enconar-les. Vull recordar que els que descansen en pau en el dit Panteó dels Caiguts, són 
principalment olotins, alguns dels quals podrien fins i tot ser parents d’algun dels aquí 
presents. Com diu en Carles Batlle, escriptor, “Els ajuntaments democràtics olotins, en 
general han ignorat les víctimes de la repressió republicana. Hem preferit ignorar aquests 
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màrtirs i deixar-los perduts en els llimbs, no presentar-los com el que realment van ser: 
víctimes de la Guerra Civil. Algunes, de la violència revolucionària dels primers mesos del 
cop d’estat militar, i altres, de la violència generada pels mateixos fets de guerra”. O en Jordi  
Canal, historiador i professor a l’HEESS (París”: “La primera cosa que se m’acudeix és que 
allò que més mal resolt està és la pròpia memòria històrica. Com a historiador, no em diu 
res. No crec que la memòria històrica existeixi. Ni la memòria històrica significa res, ni la 
història i la memòria no tenen res a veure. Reobrir vells enfrontaments, em sembla una 
pèssima política. Les polítiques memorials, en el cas d’una disputa civil, són sempre molt 
complexes. La tendència a fer desaparèixer tota referència al franquisme no em sembla 
adequada. Va existir i, més encara, moltíssims olotins (i catalans, i espanyols) van contribuir 
que existís i perdurés. El Franquisme tenia una amplia base. Oblidar això significa no 
entendre res”.  
 
No es tracta doncs, d’aixecar ferides després de transcorreguts més de setanta anys 
d’aquells lamentables i tristos fets que, n’estic segur, és voluntat de tots els aquí presents 
que no es tornin a repetir mai més. 
 
Vist el que antecedeix, presentem a aquest Ple l’aprovació de la següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Que seguint la tònica aplicada en altres monuments similars dedicats a l’anomenada, en 
sentit ampli, causa republicana, l’estructura arquitectònica i ornamental del mencionat 
monument no ha de ser alterada en el més mínim, i que el Ple de l’Ajuntament d’Olot aprovi 
en un acte de ponderació i equilibri social que tot resti com fins ara per tal de no reobrir 
ferides entre els propis olotins.  
 
Intervé el Sr. Daniel Plana. Moltes gràcies Sr. Alcalde per donar-me l’oportunitat d’exposar 
aquesta moció. Una moció que suposo que tots en disposen i són conscients que avui es 
presentava. És en defensa del monument funerari... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Perdó, perdó. Si us plau, aquí parlem i discutim i us agrairia que si  us 
plau retiréssiu la pancarta perquè no és aquesta la manera normal que tenim de relacionar-
nos. Us agrairia que voluntàriament la retireu.  
 
Des del públic es retira la pancarta. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Us ho agraeixo de veritat. Gràcies. Sr. Plana, té la paraula. 
 
El Sr. Plana procedeix a llegir el text de la moció.  
 
Continua el Sr. Plana. Jo, ja fora de context, només li voldria recordar Sr. Alcalde, que vostè 
és Alcalde de tots els olotins i li demanaria més sensibilitat envers els avantpassats 
assassinats, la mateixa sensibilitat que va demostrar tenir en el seu dia, en l’anterior ocasió 
ara fa dos anys, el seu antecessor en el càrrec, el Sr. Lluís Sacrest. Moltes gràcies. 
 
El públic aplaudeix i se senten xiulets. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si us plau, igual com he fet que no hi hagués una pancarta, els 
agrairia que no aplaudissin perquè no és la forma que ens relacionem aquí, aquí discutim 
sobre els temes, votem i arribem a acords. Ens sembla que l’Ajuntament té prou 
representació de tots els ciutadans perquè no necessitem ni pancartes, ni aplaudiments ni 
xiulets. Els agrairia si us plau que mantinguem les formes que són habituals en el Consistori.  
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S’obre el debat. 
 
Intervé la Sra. Sala. Moltes gràcies Sr. Daniel Plana per aquesta exposició de la moció. Des 
del Partit Popular votem a favor d’aquesta moció per respecte i la voluntat de les famílies 
dels difunts, per no ferir la sensibilitat de les persones enterrades i per respecte a la història. 
A més, creiem rellevant l’estudi que ha sortit publicat –tal com ha dit el Sr. Plana– a La 
Vanguardia de l’any 2010, del Memorial Democràtic, i estudiat per les quatre principals 
universitats de Catalunya, que recomanava la conservació i la senyalització del monument 
funerari del Cementiri d’Olot, entre altres. La construcció del monument fou finançada –com 
ha dit vostè també– per la població i familiars dels difunts, i apareixen escrits 36 noms de les 
96 persones assassinades a la comarca. Per tant jo votaré totalment a favor d’aquesta 
moció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Gràcies Sr. Plana per la presentació de la moció. A ERC sempre 
estem a favor de la participació ciutadana i sempre que hi ha un grup o un ciutadà que 
presenta una moció, nosaltres li agraïm que la presenti, perquè precisament en un 
ajuntament democràtic pensem que la ciutadania s’ha de poder expressar lliurement i 
resoldre entre els membres escollits per la ciutadania el que creiem que és millor per a la 
ciutat, democràticament, votant i fent acords per majories elegides democràticament. 
 
Per tant li agraeixo personalment la presentació de la moció perquè em permet tornar a 
parlar d’un tema que potser ha quedat una mica esbiaixat, però que en la moció que vàrem 
presentar el nostre grup el mes de juny de 2010, ja fa dos anys, quedava bastant clar i si 
realment hi ha hagut aquest esbiaixament, ens permet aclarir les coses.  
 
La nostra posició, quan vàrem presentar fa dos anys la moció de retirada de símbols 
franquistes del monument als caiguts al Cementiri d’Olot, era responent a l’aprovació de la 
llei de la memòria històrica que garanteix i demana que no hi hagi símbols franquistes 
exhibits a la via pública. Entenem –i enteníem en aquell moment– que el Cementiri d’Olot és 
via pública i per tant com a tal, correspon complir la llei de la Memòria històrica i retirar el 
símbol franquista. 
 
Trenta-set anys després de la mort del dictador, més de trenta-cinc anys després de 
l’acabament de la dictadura, pensem que això és just, que no hi hagi símbols de la dictadura 
en un país democràtic com el nostre. Ens sembla que és just i coherent i no va contra ningú, 
sobretot no va contra ningú i sobretot no va, en cap cas, contra la memòria històrica i contra 
cap mena d’homenatge a les víctimes. Tot al contrari, nosaltres estem per potenciar 
l’homenatge a les víctimes, a totes les víctimes, tant si són d’un incident bèl·lic, com si són 
producte d’una repressió per part d’uns incontrolats. Tinguin la ideologia que tinguin, les 
víctimes sempre són víctimes i s’han de recordar i s’han d’homenatjar.  
 
Nosaltres pensem que després de trenta-cinc anys de democràcia, entre tots plegats, la 
història està per recordar-la i per tenir-la en compte, però sobretot per treballar per la pau i 
per la democràcia i pensem que l’homenatge a la dictadura trenca amb la pau, la llibertat i la 
democràcia que tots volem.  
 
Ningú va en contra de la història, el que presentàvem nosaltres i el que presenta 
l’avantprojecte que precisament s’ha aprovat avui mateix per la Junta de Govern Local és 
que s’expliqui la història. És a dir, nosaltres demanem –i s’ha aprovat en el projecte–retirar 
els símbols franquistes d’un homenatge a unes víctimes assassinades que mereixen un bon 
homenatge, democràtic, on no s’hi barregi la dictadura.  
 
Precisament el projecte que aprovem és molt respectuós amb la història. És a dir, el que 
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nosaltres demanem és que la història s’expliqui i s’expliqui bé, des dels historiadors, 
historiadors tan competents com els que citen vostès en la seva moció. Per això mateix 
pensem que l’escut franquista o els elements franquistes del monument s’han de retirar, 
s’han de conservar en un museu, que és on han d’estar, i s’ha d’explicar in situ, allà mateix 
al Cementiri, quins són els fets del Triai, quines barbaritats varen passar i com van ser 
assassinades vilment les víctimes que allà hi ha enterrades i homenatjar-les com cal. La 
qual cosa no té res a veure amb mantenir uns símbols franquistes, pensem nosaltres.  
 
Nosaltres pensem que no són 18.000 euros, però ni que fossin 18.000 euros un fet així val la 
pena que la ciutat, pel bé dels olotins, per la pau i per la democràcia ho tiri endavant. I per 
tant nosaltres, sentint-ho molt, votarem en contra de la moció que presenten vostès. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, des de Plataforma per Catalunya considerem que la història pot 
tenir diferents interpretacions, sempre depenent del cantó per on es miri. Creiem que no és 
moment de reobrir ferides que tant de mal van produir i que han trigat tants anys en 
cicatritzar. Reconec, personalment, que em va sobtar veure les declaracions a Olot 
Televisió, on un membre de l’equip de govern del nostre Ajuntament, anunciava aquestes 
modificacions en un monument funerari, que en el seu dia va dissenyar l’il·lustre arquitecte 
olotí Sr. Aubert, i que segons tinc entès, i aquest és un punt jurídic important d’aclarir, el quid 
de la qüestió és aquest: si és propietat dels familiars de les persones assassinades, que avui 
són representades pel Sr. Daniel Plana i per altres persones que són a la sala.  
 
No és el moment de gastar-se els diners dels olotins en obres que no són necessàries i que 
ofenen, com queda manifest en aquesta moció, els sentiments d’alguns conciutadans. S’ha 
parlat de 18.000 euros. I sobretot vull deixar ben clar que PxC adoptaria la mateixa posició, 
idèntica, si es proposes destruir qualsevol monument d’un fet històric que pogués causar 
ferides a persones de l’anomenat bàndol republicà. No oblidem, que a la fi, tots, d’un bàndol 
i d’un altre, tots eren olotins. I a uns i als altres els devem honor i respecte.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres pensem que en aquest cas el que fem aquí en aquests 
moments en el Ple és avançar-nos a un debat que ha aprovat avui per Junta de Govern i per 
tant és un tràmit administratiu que l’Ajuntament està duent a terme i nosaltres aquí ens hem 
avançat. El nostre vot serà contrari a la moció, Sr. Plana. No perquè nosaltres estiguem a 
favor que s’hagin de retirar els monuments, que si fos aquesta la proposta que fes l’equip de 
govern no la votaríem; nosaltres pensem que els monuments s’han de conservar, tots. Tots 
tenim familiars que han estat aquí, allà i més enllà i per tant el respecte a la memòria 
històrica és molt important. Però aquí en tot cas únicament votem que es pugui retirar una 
placa, una placa que s’ha retirat de molts llocs, a la majoria de llocs d’Espanya s’ha retirat, 
és una placa que la Constitució no l’accepta com a tal. Per tant en tot cas votem a favor que 
es retiri aquesta placa i que es posi una placa alternativa que expliqui que ha passat a la 
història de la ciutat d’Olot, com han evolucionat els fets, etc. Però amb el màxim respecte 
per tothom  i que els monuments s’han de conservar, això que quedi molt clar per la nostra 
part. En tot cas estem a favor únicament de retirar una placa. 
 
Intervé el Sr. Ferrés en nom de l’equip de govern. Intentaré explicar, perquè veig que hi ha 
un munt de malentesos i a veure si els desfem avui. Si no els desfem avui ho farem més 
endavant però s’han de desfer. 
 
La llei que diem de memòria històrica, és una llei espanyola, de les que li agraden al Sr. 
Mulleras i ens recorda de tant en tant, que es diu que la llei per la qual es reconeixen i 
amplien els drets i s’estableixen mesures en favor d’aquells que varen patir persecució i 
violència durant la Guerra Civil i la dictadura. Es diu així aquesta llei. I aquesta llei obliga a 
retirar tots els símbols, escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions 
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commemoratives d’exaltació personal o col·lectiva de l’aixecament militar, de la Guerra Civil i 
de la de la dictadura de tots els edificis i espais públics, no només de la via pública. Per tant 
si dubtàvem de què era l’espai del cementiri aquí queda clar. 
 
L’hem explicat a familiars de persones enterrades al panteó dels caiguts, l’hem explicat 
aquest projecte, perquè varen venir preocupats, els preocupava segurament el mateix que a 
vostès. Els ho vàrem explicar, els hem atès aquí en aquest Ajuntament, els hem ensenyat 
l’avantprojecte, els hem ensenyat el muntatge de com quedaria i han marxat tranquils i 
satisfets. Si haguéssim tingut l’oportunitat ho hauríem fet amb tots vostès. L’exposem aquí, 
si volen els ho explicarem. Perquè en cap cas el que volem fer és trepitjar la memòria de les 
persones que hi ha enterrades. No es tracta de tirar el panteó a terra, no es tracta de passar 
la polidora i esborrar els noms de les persones que hi ha allà; simplement es tracta de 
desmuntar les lloses que representen una àliga feixista, treure-la i portar-la al museu, que és 
el lloc on ha d’estar; és el lloc on han d’estar els elements de la dictadura, no al carrer, no 
als espais públics, han d’estar als museus. És aquesta la manera que creiem nosaltres que 
s’ha de respectar la memòria. 
 
No hi ha cap dubte que la propietat és de l’Ajuntament, ni un. El llibre d’actes d’aquest 
Ajuntament, precisament de data de 25 d’abril de 1939, de la simple lectura s’entén 
directament que el sòl on es va aixecar aquest panteó és municipal, perquè és l’Ajuntament 
qui el cedeix. I que el monument queda pagat per l’Ajuntament amb una subscripció que 
encapçala amb 500 pessetes de l’època.  
 
Per l’argument econòmic en tot cas es tracta d’una partida que està inclosa en el pressupost 
per a aquest any i ho farem. Nosaltres creiem que la millor manera d’explicar el que va 
passar és així, és explicar-ho i per tant l’avantprojecte contempla que tots aquests espais 
estaran senyalitzats amb uns textos que explicaran què va passar i quines són les 
circumstàncies de tot això. Es farà en quatre idiomes. Jo crec que per tancar ferides, el 
primer que cal és ser generós i crec, sincerament, que una primera mostra de generositat és 
reconèixer que tots aquells que van deixar la vida durant el període de 1936-1939, sense 
entrar a debatre quines són les causes, es mereixen un reconeixement. Per això, una de les 
coses que preveu aquest avantprojecte és que els noms de tots els olotins i olotines que 
varen perdre la vida durant aquell període quedin junts, sense diferència de bàndols, en uns 
plafons murals que es preveu que estiguin a l’Ajuntament. 
 
Ens ha citat el Sr. Batlle i el mateix Sr. Carles Batlle opina que s’han de respectar els 
monuments però que s’ha d’eliminar la simbologia franquista. Jordi Pujiula que és un dels 
grans estudiosos olotins sobre el període, el que ens diu és que optava clarament per 
l’eliminació d’aquesta simbologia. 
 
Ja que estem citant, jo voldria acabar amb una cita d’Haruki Murakami. És una cita que crec 
que és molt adient pel tema que estem discutint avui, perquè és un tema que ni tothom té la 
raó ni tothom deixa de tenir-la. Parla Murakami de les grans massacres de la historia i diu 
“els que les han comès les poden racionalitzar buscant les justificacions que els convinguin i 
les poden acabar oblidant, poden apartar la vista del que no volen veure, però els que les 
han patit –sigui qui sigui, els que les han patit– no les poden oblidar, no en poden apartar els 
ulls: el record es transmet de pares a fills; el món és una lluita inacabable entre un record i 
un record oposat”. Dit tot això, nosaltres votarem en contra de la moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només perquè penso que és veritat el que diu el Sr. Ferrés que 
s’han produït molts malentesos en tot aquest tema, només voldria aclarir: una, no és que de 
cop i volta agafem aquest tema i vulguem tornar a portar-lo sobre la taula, tot això és una 
successió que ve de la moció que es va presentar el 2010, que a més va ser aprovada pel 
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Ple de l’Ajuntament i per unes lleis, que tal com els ha explicat el Sr. Ferrés va aprovar el 
Parlament espanyol. Demanar-nos ara públicament que incomplim la llei o que oblidem un 
acord del Ple de l’Ajuntament, sincerament penso que és una cosa que no podem fer. Dos, 
ningú pretén ofendre ningú, jo li vaig explicar Sr. Plana, a nosaltres ens hauria agradat 
poder-ho discutir públicament, no està ni tancat el que es vol fer amb el panteó, ni tancat res 
de res; hi havia una proposta, que va merèixer al·legacions per part d’un historiador olotí, 
al·legacions que jurídicament tenien validesa i per tant les havíem de reconèixer i l’única 
cosa que vàrem fer va ser dir: aquell estudi que s’havia presentat, que s’actualitzi d’acord 
amb aquestes al·legacions per complir amb el que són les més elementals normes.  
 
Quan tinguem aquest document que fa pocs dies que ens han presentat i que no coneixen 
gairebé cap de la resta de grups municipals, la idea era asseure’ns amb totes aquelles 
persones que poguessin tenir familiars allà i parlar-ne. Ens hem avançat al debat i ara 
parlem de suposicions, no parlem sobre el que és la realitat, però els ben asseguro que la 
nostra voluntat és no ofendre ningú, no  demostrar cap mena de partidisme. Penso que no 
volem fer política al cementiri, als cementiris no s’hi ha de fer política sinó que hem de tenir 
records per totes aquelles persones que estan allà i serem extraordinàriament respectuosos 
amb això. I en això és amb el que em comprometo jo: a ser extraordinàriament respectuós 
amb les persones que estan allà enterrades i amb els seus familiars.  
 
Presentarem una proposta, escoltarem les seves al·legacions i explicacions. No volem 
falsificar la història sinó que ens comprometem a explicar la història tal i com és, hi ha tot un 
redactat en el que tindran accés i podran dir com la resta de partits polítics, i la moció, tal i 
com vaig demanar-li, penso que ara no és moment de discutir això. Si ho haguessin parlat 
abans, si haguessin vist quines són les propostes, que ens hi obliga la llei, que ens hi obliga 
un acord de l’Ajuntament d’Olot penso que no s’hauria provocat aquesta situació de tensió 
que en el Ple no hi estem acostumats, i que com vostès veuen i pel silenci que hi ha a la 
sala, estem en una situació de tensió que ningú voldria.  
 
No desitgem, no volem ofendre ningú, estem convençuts que no ofendrem a ningú però 
tampoc no ens poden demanar que ens saltem la llei d’aquesta manera. Vostès han fet 
referència repetidament a l’article de La Vanguardia del dia 8 d’octubre –que vostè molt 
amablement em va fer arribar–, enlloc diu que es recomani no treure’ls, quan diu 
“recomanen” és perquè és el que deia en aquell moment l’estudi, però no diu que cap 
organisme oficial recomani no treure-ho.  
 
Em sap greu, sincerament, personalment em sap molt greu i fins i tot aquest comentari 
sobre la meva sensibilitat. Tinc tota la sensibilitat, en pot estar absolutament segur que tinc 
tota la sensibilitat perquè no s’ofengui a ningú, no volem que s’ofengui a ningú, ho farem 
amb el màxim respecte. Però dues coses: hem de complir un acord del Ple de l’Ajuntament 
d’Olot i hem de complir una llei espanyola que es va aprovar per les Corts espanyoles. 
Demanar-nos  que ens saltem  tot això jo crec que  no és just. Intentem fer-ho bé entre tots, 
intentem no magnificar-ho, intentem no treure les coses de lloc i explicar que es vol falsejar 
la història; ningú parla de la història, ningú vol falsejar res, sinó que amb el màxim respecte 
intentem complir un acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot i el que diu la llei. 
 
Sr. Plana si vol fer algun altre comentari, torna a tenir la paraula. 
 
Intervé el Sr. Daniel Plana. Bé jo agraeixo a la Corporació el to empleat, s’hagi votat a favor 
o s’hagi votat en contra, això lògicament és un consistori democràtic i tothom pot opinar el 
que vulgui. Jo l’únic que volia dir, és en primer lloc –potser ho hauria de dir al final– però 
aquesta tensió que es pugui respirar aquí en cap cas ha estat aportada per nosaltres, més 
aviat per algú que opina el contrari.  
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La Llei de memòria històrica, que veig que s’hi fa molta referència aquí, crec que és una eina 
i no un objectiu. És una eina ploguda del cel i feta a la mida de tots sabem qui, en un 
moment donat en què governava un determinat partit i va fer aquesta llei, no en va fer una 
altra, com si hagués governat un altre color també haurien fet una altra llei i no haurien fet 
aquesta. Per tant jo els prego que la llei se la llegeixin bé, concretament a l’article 15, al 
paràgraf primer i el segon, veuran que igual que a La Vanguardia que li vaig fer arribar, 
també veurà que sí que se’n recomana la conservació; en quant que no és una institució 
oficial no, però crec que el memorial democràtic va encarregar aquest estudi a les quatre 
universitats catalanes que deuen tenir el seu pes a la part cultural.  
 
I quant al monument, quant al panteó, crec que estem plantejant una cosa de blanc o negre, 
no hi haurà grisos, no hi haurà matisos, entre vostès –els que voten en contra– i els que 
votem a favor, perquè és una qüestió d’opinions i a més està molt influenciada per una 
emotivitat emocional del passat; nosaltres som familiars, som descendents dels que van 
morir al Triai i estan enterrats al panteó. I possiblement vostès no hi tenen cap familiar, per 
tant és impossible que ho veiem del mateix color. Jo crec que allò és memòria i és memòria 
històrica fins a l’última pedra, fins l’últim símbol que hi pugui haver i entenem que no s’ha de 
tocar ni una pedra. I perdoni que siguem així de taxatius però és el que hem de defensar, no 
ens toca altra cosa. I volem que reposin en pau i que descansin en pau, aquesta pau a què 
vostès, el Sr. Ferrés ha fet al·lusió, i que tots volem, no a partir d’ara, ja fa molts anys que 
tots volem aquesta pau. Creiem que la ciutat d’Olot en cap moment ha reivindicat que es 
toqui aquest panteó, simplement és una cosa política.  
 
I deixant a part el tema administratiu, per començar, Sr. Ferrés vostè ha dit que s’havia 
consultat, a mi ningú m’ha consultat res, la primera notícia va ser a través del setmanari La 
Comarca. Ningú, que jo sàpiga, ens ha reunit, no ho sé, ho hauria de consultar amb la gent 
que també hi té familiars, però en cap cas ningú ens ha dit res. La primera conversa que 
vaig tenir va ser amb el Sr. Alcalde fa uns dies, una conversa d’àmbit familiar o intimista, 
com es vulgui dir. I també es parlar que tenia intenció de reunir-nos, bé, comencem per aquí, 
comencem la casa pels fonaments, no la comencem per la teulada. 
 
I quant al tema de la propietat del panteó, estic totalment en desacord que sigui propietat de 
l’Ajuntament. En absolut, pot ser propietat del terreny, on reposa, on s’assenta el monument, 
això per suposat, és un cementiri municipal i per tant el terreny és de propietat municipal, 
però no el panteó. I  en tot cas, si és que es té aquest títol de propietat entenc que és paper 
moll perquè no es va seguir el procediment administratiu que ordena la Llei 30/92 de règim 
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. Per tant miri’ns-
ho bé, perquè aquí hi podrien tenir també dissensions. 
 
I què més els podria dir? Res més, però que segueixin bé els procediments que s’hagin de 
seguir per demostrar-nos propietat i per demostrar-nos que tenen tot el dret a posar mà 
sobre cap pedra de les que hi ha al monument. Si volem memòria històrica o si els ofèn 
segons quins símbols, a mi me n’ofenen d’altres i n’està ple, començant pel tema de 
banderes en aquest mateix Consistori, que no es respecta, que també deu ser 
anticonstitucional i a mi també m’ofèn. Per tant tots tenim temes i motius de queixa. I res 
més de moment. Moltes gràcies. 
 
Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 18 vots en contra (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 3 
vots a favor (2 PxC, 1 PP). 

 
NÚM. 16.- MOCIÓ D’ERC PER A LA CONFIGURACIÓ DEL PAR C DE PEDRA TOSCA DE 

LA GARROTXA  
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ERC sempre ha tingut present en el seu model de ciutat l’equilibri territorial i la sostenibilitat 
medioambiental per tal de poder gaudir d’una ciutat i del seu entorn nets i endreçats. Entre 
els diversos espais que cal millorar, pensem que n’hi ha un d’important que resta, en part, 
oblidat: el Bosc de Tosca , un espai d’unes desenes d’hectàrees encara per recuperar que 
forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa  i que es troba repartit entre 
els termes municipals d’Olot i de les Preses. Concretament, parlem de l’espai situat entre el 
riu Fluvià, la carretera de la Pinya i la carretera vella de les Preses. 
 
A partir de mitjan s. XIX, en aquests terrenys es va anar configurant un mosaic de petits 
camps de correu, amb parets i barraques de pedra seca que donen  lloc  a un paisatge rural 
de gran valor històric, ecològic, geològic i arquitectònic. Catalunya té una abundant obra de 
pedra seca, però l’únic lloc on aquesta obra s’ha fet amb pedra volcànica és a la Garrotxa, la 
qual cosa la fa única a tota la Península ibèrica. 
 
D’altra banda, la via verda Olot-Girona, que tant valorem i que tan atractiva i útil és per a una 
gran quantitat de persones, voreja i travessa el Parc de Pedra Tosca, que és el resultat d’un 
projecte que es va executar a inicis de la primera dècada del present segle gràcies al suport 
econòmic europeu. L’Ajuntament d’Olot hi va participar amb l’aportació d’una petita 
superfície territorial (l’equivalent aproximat del 10% del projecte) que va permetre construir 
un segon itinerari i disposar d’un  mirador sobre els terrenys del Parc de Pedra Tosca. 
 
El Parc de Pedra Tosca s’ha promogut molt dins i fora del país, generant tot un seguit 
d’activitats que poden desenvolupar-se molt més. En paral·lel, també cal remarcar el 
naixement d’una associació que vetlla i lluita per la conservació, expansió i consolidació 
d’aquest espai. 
 
La major part del Bosc de Tosca que pertany a la ciutat d’Olot es troba en un estat 
francament oblidat i deteriorat. Pensem que no podem deixar abandonat ni un pam de  terra 
del nostre municipi i que hem de valorar permanentment la fragilitat de tot el nostre territori, 
principalment el de les zones periurbanes, i especialment aquest espai tan peculiar i únic.  
 
Per tot això, proposem: 
 
1r Que es renovi el conveni amb l’Ajuntament de les Preses per tal de tenir una actuació 
conjunta en tota aquesta zona, amb la voluntat de fer del Bosc de Tosca el Parc de Pedra 
Tosca de la Garrotxa. 
 
2n Que es treballi en col·laboració amb l’Associació Pedra Tosca , per establir 
col·laboracions amb entitats d’arreu del país. 
 
3r Que es constitueixi una comissió integrada pels ajuntaments, el Parc Na tural, veïns, 
propietaris i l’Associació  per tal de tirar endavant aquest Parc i que s’explori la possibilitat 
de crear un organisme o fundació que se’n faci càrrec. 
 
4t Que, escoltades totes les parts interessades, es generi la voluntat que el Parc tingui un 
atractiu turístic que promogui activitats ecoagràri es, jornades de formació 
especialitzades, de divulgació, etc.  
 
5è Que se signi un conveni de continuació i ampliació de l’actual col·laboració amb la 
branca d’agrària de l’INS la Garrotxa. 
 
6è Comunicar l’adopció d’aquest acord a tots els ens i organismes implicats. 
 



                     

 36 

Intervé la Sra. Casanovas. Bé, deixeu-me respirar una mica perquè sí que estic una mica 
tensa, però mirarem d’omplir-nos els pulmons d’aquest paisatge verd i tranquil que tenim  a 
la ciutat d’Olot. ERC de sempre té la idea d’una ciutat on hi hagi un equilibri territorial i on hi 
hagi una sostenibilitat medioambiental. Això fa que ens mirem la ciutat tant l’interior i els 
carrers com tot el voltant. Al voltant d’Olot, anant cap a les Preses, ens trobem amb un lloc 
que es diu el Bosc de Tosca. 
 
El Bosc de Tosca al segle XIX era un bosc, un bosc que va ser de Sant Benet, que va ser 
donat a la gent del territori perquè el poguessin cultivar i el poguessin laborar i els pagesos 
poguessin guanyar-se el pa de cada dia. Així van fer talar els arbres i van començar a fer 
aquestes placetes petitones on poder cultivar els seus horts i cultivar els menjars, 
constituint-se aquestes artigues que ara hi ha. Com que era un terreny tant pedregós es van 
començar a fer els voltants de pedra seca –d’aquí ve el nom– i per poder-se aixoplugar feien 
les barraques de pedra seca. Aquest terreny és un espai que a Catalunya n’hi ha molts de 
terrenys de pedra seca, a tot Catalunya i Espanya, però no n’hi ha cap ni un, l’únic és aquí a 
Olot, que sigui de pedra volcànica. O sigui tenim un punt especial i concret. 
 
Temps enrere l’Ajuntament de Les Preses, d’acord amb l’Ajuntament d’Olot que també hi va 
tenir una minsa participació del 10% del terreny, va constituir el que ara tots coneixem com 
el Parc de pedra tosca, que és un trosset de tot el Bosc de Tosca. És un parc que tots deveu 
haver-hi anat a passejar i fa il·lusió de veure i es pot potenciar molt més i fer-hi moltes altres 
coses, però allò és molt més gran, hi passa la via verda al costat, hi passa el Fluvià... és un 
indret que pensem nosaltres que podria ser un senyal, una identificació d’Olot. 
 
Llavors com que la part més grossa que queda és tota part olotina, la que no s’hi ha actuat, 
la nostra moció ve aquí precisament: nosaltres desitgem que allò que es potenciï i que 
s’endreci, perquè ara hi ha llocs que fa pena de veure. I com que ens agrada tenir una ciutat 
que la gent s’hi senti bé, que el turisme vingui a fer turisme cultural, esportiu, o sigui com 
sigui vingui, i facin jornades volcàniques, i facin jornades de plantes aromàtiques i nutrició 
ecològica; tot això dóna un caliu que podríem tenir. Però això llavors s’han d’unir forces de 
les administracions, de la ciutadania, de tots plegats.    
 
A més a Olot, tenim present que som la seu de l’Observatori del Paisatge –abans ha sortit– 
tenim el museu en vies de desenvolupament i de potenciar el Museu del paisatge, tenim el 
Museu dels Volcans que tots portàvem al programa de fer un nou Museu dels Volcans, 
digne de la ciutat d’Olot, sigui quan sigui perquè això ja es veurà segons la capacitat que 
tingui la ciutat. 
 
I després hi ha el gran Parc Natural, que tots sabem que té una gran importància a la nostra 
comarca.  
 
Plantegem aquest projecte que és un projecte que dius: com es pot plantejar? Hem estat 
parlant molt de diners i pensem que és un projecte on la part més important és una actuació 
que comporta un mínim import econòmic, que es basa principalment en la voluntat de les 
institucions i de la ciutadania per poder-ho tirar endavant. Les principals eines d’aquest 
projecte són la imaginació, les ganes, la il·lusió, el diàleg i la comprensió de les voluntats 
diverses, i sobretot ganes de fer d’aquest indret un parc de pedra tosca de la Garrotxa, que 
serà únic a tot el país i a la vegada un punt atractiu per un gran nombre de visitants d’un 
perfil molt adequat i convenient per a la nostra ciutat, un tipus de turisme que a nosaltres ens 
agradaria potenciar. 
 
La setmana que ve aquí a Olot té lloc el Volcandpark que és el primer congrés internacional 
sobre gestió i divulgació sobre paisatge volcànic protegit, un esdeveniment que proporciona 
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a la ciutat un nivell internacional també en l’àmbit científic i geoturístic. Dóna una 
internacionalització de la zona volcànica de la Garrotxa associada als valors de 
coneixement, divulgació i bona gestió del territori i aquest congrés té com a valors la gestió 
dels espais volcànics, els valors científics, la comunicació, etc. Jo agraeixo el Volcandpark 
perquè amb la seva propaganda i amb la seva presència a la ciutat ens està donant 
precisament confort i suport a aquesta moció que presentem.  
 
Aquesta moció que presentem tenia sis apartats, però després d’haver parlat amb l’equip de 
govern i amb cadascun dels grups, hem cregut oportú reduir-ho a dos simples apartats, que 
seran els que ara llegiré. O sigui, com a conclusió del que desitgem nosaltres per al Parc de 
pedra tosca de la Garrotxa, és que volem que l’Ajuntament mostri el compromís en la 
valorització del Parc de pedra tosca pels seus elements històrics, ecològics, geològics i 
arquitectònics.  
 
I l’altre: instar a l’equip –perquè ja hi ha un equip constituït per l’Ajuntament de les Preses, 
l’Ajuntament d’Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa–, que realitzi un pla 
de valorització d’aquest parc, incorporant en el procés els propietaris i les institucions que hi 
puguin estar treballant i que hi puguin estar interessades. 
 
És això el que demanaríem que ens aprovessin. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo volia felicitar la Sra. Casanovas per la intervenció que ens ha fet, ha 
estat molt interessant. Però totes maneres dir que tot és el Parc de pedra tosca, del Bosc de 
tosca i el que tenim a Olot ja es potencia fort però s’ha de fer més. A més a més avui he 
tingut temps de llegir a La Comarca que s’ha acabat un curset de fer parets de pedra seca, 
que per tant, per gent que té un habitatge particular posar pedra o per gent que es vulgui 
dedicar a fer això. No em vull allargar més, però dir que sí, que hi dono suport totalment i 
que hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Per nosaltres sempre seran benvingudes les propostes que tinguin 
com a finalitat la preservació del nostre ecosistema i del nostre paisatge, per la qual cosa, 
encara que vostè ha dit que havia parlat amb la resta de grups representats en aquest 
Consistori, amb nosaltres no ha parlat ningú, però encara que no hagin volgut parlar, 
nosaltres votarem –lògicament– a favor d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Amb nosaltres tampoc han parlat, jo m’hi vaig passar mitja vida al 
Bosc de tosca... Votarem a favor, estem totalment a favor. Nosaltres ja incorporàvem això en 
el programa, dèiem un Pla director perquè bé jo personalment vaig intentar juntament amb el 
Parc, fer unes barraques o uns pavellons hortícoles que quan vàrem fer intervenció 
paisatgística, que va ser molt valorada fora però dintre de casa no ho va ser tant.  La veritat 
és que m’hi he barallat moltíssim en aquella zona, hi vaig estar pràcticament dos dies a la 
setmana, i és una zona molt complexa, molt complexa. Ara tampoc em vull estendre, en tot 
cas si hi ha comissions feu-m’ho saber perquè tinc coses a dir. Sí que al final vàrem canviar 
una mica d’estratègia perquè vàrem veure que endreçar la zona costava moltíssim, faltava 
una mica de sensibilització per part dels propietaris i els llogaters i llavors vàrem encetar una 
altra etapa que consistia a intentar comprar parcel·les, i amb una subvenció de la Diputació 
en vàrem poder comprar una i vàrem estar a punt de comprar la peça que és essencial, el 
que passa és que llavors vàrem tenir problemes d’herències. Sí haguéssim pogut comprar 
aquesta parcel·la, pràcticament... perquè l’Ajuntament ja en té una altra de parcel·la allà, 
molt gran, i l’Hospital Sant Jaume en té dues més.  
 
En tot cas endavant, sóc una enamorat de la zona, endavant el Parc de pedra, i penseu que 
és el final de la colada basàltica del Croscat i Sant Margarita. És una zona que estaria molt 
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bé que es pogués endreçar però és molt complicat. Votarem a favor, per descomptat. 
 
Intervé el  Sr. Vayreda en nom de l’equip de govern. En primer lloc mostrar la sensibilitat de 
l’equip de govern per valoritzar aquest espai, ens sembla que té un valor indiscutible, que el 
posem també a nivell d’altres espais que estem intentant valoritzar i que en les properes 
setmanes esperem poder consensuar amb tots els grups, com és per exemple el volcà 
Montsacopa, que també estem treballant per intentar valoritzar-lo. O altres espais també de 
la ciutat, de patrimoni, com són les Fonts, un altre espai importantíssim de la ciutat que 
també esperem en els propers mesos de poder anar valoritzant. Per tant el compromís de 
l’equip de govern en aquest aspecte i en valoritzar el Parc de pedra tosca hi és.  
 
Dir que com deia la regidora, hi ha un grup de treball entre l’Ajuntament de les Preses, 
l’Ajuntament d’Olot i el Parc Natural que ha començat a treballar, sobretot per plantejar 
solucions més de –com deia el regidor Sr. Rubirola– d’intentar posar ordre en aquest espai 
que hi ha. Què vol dir? Ens demanen el Parc i els tècnics de l’Ajuntament, solucionar 
aspectes que com deia el Sr. Rubirola serà molt complicat: de barraquisme, de tanques, 
d’animals excessius o la presència desordenada d’animals; és a dir, intentar posar una certa 
disciplina en l’espai i que s’intenti complir.  
 
També ens recomanen el Parc i els tècnics elaborar un pla especial, específic de la zona, 
com preveu el mateix pla del parc i aquí és on s’ha començat a treballar. 
 
És veritat que la moció inicialment plantejava uns compromisos que ens semblava que 
anaven força més enllà del que està fent en aquests moments aquest grup de treball, que 
podien implicar alguns compromisos econòmics que tampoc sabem si podríem assumir, 
alguns compromisos sobre alguns convenis que honestament tampoc coneixem i que no 
hem pogut consultar. Per tant hem proposat també a la resta de grups, principalment a ERC 
poder fer aquesta modificació amb aquests dos acords que ens sembla que sí que podrem 
complir, i per tant incorporar o instar especialment a l’equip que ja està treballant en aquest 
parc que realitzin un pla de valorització, que estudiïn totes les opcions que hi pot haver, no 
només de posar odre sinó com deia la regidora Sra. Casanovas de valoritzar-lo des d’un 
punt de vista de patrimoni; que ens diguin les intervencions quin cost poden tenir i a mesura 
que tinguem disponibilitat pressupostària, poder-hi anar actuant. 
 
Agraeixo la disponibilitat dels grups per incorporar i en aquesta línia votarem a favor de la 
moció. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement un apunt, celebrem com deia el Sr. Rubirola que aquesta 
moció tiri endavant, però que també hi hagi una voluntat política de tirar-la endavant i de 
treballar en positiu, i a més a més pensant que d’aquí a un any justament, celebrem a la 
Garrotxa, a l’entorn de les Preses i també a Olot, la Biennal de la pedra seca dels Països 
Catalans, que és un congrés que es fa cada dos anys, i tenim un equip de treball que hi està 
treballant i tant de bo d’aquí a un any tinguéssim aquests treballs ja endavant perquè seria 
un bon moment per poder-ho presentar. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 
2 ERC, 1 PP). 
 

NÚM. 17.- REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA A LA GARROTX A. MOCIÓ DE 
SUPORT A LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA PERQUÈ LA UNIÓ EUROPEA 

GARANTEIXI EL MANTENIMENT DE LA CIUTADANIA EUROPEA ALS CIUTADANS 
D’UN NOU ESTAT SORGIT D’UN PROCÉS DE SECESSIÓ D’UN TERRITORI D’UN 

ESTAT MEMBRE 
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Exposició de motius: 
El dia 1 d’abril es va presentar una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) perquè la Unió 
Europea garanteixi el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans d’un nou estat 
sorgit per un procés de secessió d’un territori d’un estat membre de la UE. 
 
En les Iniciatives Ciutadanes Europees no es pot demanar una modificació dels Tractats de 
la Unió Europea sinó generar nova legislació. 
 
Els objectius d’aquesta iniciativa ciutadana són: 
· garantir el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans d’un estat sorgit per un 
procés de secessió d’una regió d’un estat membre de la Unió Europea; 
· garantir la sobirania dels ciutadans en els processos de secessió a l’interior dels territoris 
dels estats de la Unió Europea i 
· garantir el respecte als principis, valors i objectius de la Unió Europea establerts en els 
Tractats, entre els quals l’article 2 que diu: “La Unió es fonamenta en els valors de respecte 
de la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, estat de dret i respecte als drets 
humans, inclosos els drets de les persones que pertanyen a minories. Aquests valors són 
comuns als estats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no-
discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre homes i dones.” 
 
La proposta la presenta un Comitè Ciutadà format per ciutadans de Luxemburg, França, 
Espanya, Regne Unit, Finlàndia, Alemanya i els Països Baixos.  
 
En el termini de dos mesos des de la seva presentació, la Comissió Europea té temps per 
acceptar o rebutjar el registre de la ICE. En el cas que s’accepti caldrà el suport d’un milió de 
ciutadans europeus amb dret a vot que s’han d’aconseguir en un termini màxim de 12 
mesos. Les signatures han de provenir, com a mínim, de set estats de la UE amb un nombre 
mínim de signatures de cadascun d’aquests estats. 
 
Una vegada obtingut el milió de signatures i validades per cada estat, la Comissió permet 
presentar-la en audiència pública al Parlament Europeu. 
 
Atès que alguns polítics espanyols han amenaçat amb la possibilitat d’un vet d’Espanya a la 
continuïtat d’un futur Estat català dins la UE. 
 
Atès que com a demòcrates sempre defensarem que el manteniment de Catalunya dins la 
Unió Europea només pot dependre de la lliure voluntat de les catalanes i els catalans, i que 
cap estat pot tenir dret de vet sobre aquesta decisió sobirana del poble català. 
 
Es proposen al ple de l’Ajuntament d’Olot els següents punts d’acord: 
1. Donar suport a la Iniciativa Ciutadana Europea perquè la UE garanteixi el manteniment de 
la ciutadania europea als ciutadans d’un nou estat sorgit per un procés de secessió d’un 
territori d’un estat membre. 
 
2. En el cas que la Comissió Europea accepti aquesta ICE, des del municipi es donarà  
tot el suport que estigui a les nostres mans, per tal que els organitzadors puguin recollir el 
màxim de signatures. 
 
3. Comunicar aquest acord al Comitè Ciutadà impulsor d’aquesta Iniciativa Ciutadana 
Europea, i a www.euinternalenlargement.org perquè l’Ajuntament d’Olot hi consti com una 
de les institucions col·laborades en aquesta ICE. 
 
Intervé la Sra. Magda Ripoll, que llegeix el text de la moció. 
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Intervé la Sra. Sala. Moltes gràcies Sra. Ripoll per presentar aquesta moció. El Partit Popular 
està en contra de la independència de Catalunya, per tant no podem donar suport a aquest 
dret que es derivi de la hipotètica secessió d’un territori de l’Estat. A més torno a reiterar que 
no és el moment d’entretenir-nos en debats estèrils com aquest, i parlar de quins han de ser 
els drets dels ciutadans d’un nou estat imaginari. Perquè això és oblidar-se de les 
necessitats i drets reals dels ciutadans, però a més és conduir-los a un estat de frustració 
perquè l’Estat és el que és, que és l’Estat espanyol, i si volem sortir d’aquesta crisi cal que 
ho fem tots plegats i sense perdre més temps. També dir que el Partit Popular sempre s’ha 
caracteritzat per la seva vocació europeista, per tant no reneguem de la condició de 
ciutadans europeus, a part de ser espanyols i catalans; defensem la ciutadania europea, 
però des de la unió de l’Estat espanyol, per tant hi votaré en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Gràcies Magda per presentar la moció. Bé, nosaltres és evident que hi 
estem a favor, si algun sentit té la Unió Europea és un sentit d’inclusió, per ampliar les 
fronteres de la Unió i per tant no entendríem si en un moment determinat uns ciutadans que 
són europeus decideixen lliurement formar un estat diferent d’on estan, perdin 
automàticament aquesta ciutadania. Ens sembla que ja hi ha prou estudis de dret que 
garanteixen que això serà així, que si un és ciutadà de la Unió Europea, formant part d’un 
Estat, no deixa de ser ciutadà de la Unió Europea perquè formi part d’un estat diferent. En 
tot cas entenem que la funció de la Unió Europea és exercir la voluntat de fer progressar 
Europa i que cada cop Europa sigui més gran i més forta i jugar a amenaçar amb vets 
aquells que lliurement i democràticament decideixin escindir-se d’un estat, no ens sembla 
que vagi pel camí de la construcció europea. Nosaltres des d’ERC som independentistes i 
som catalans –no som espanyols, ens hi obliguen– i som europeistes i per tant des de 
sempre defensarem l’existència de la Unió Europea. Per bé o per mal la Unió Europea és la 
unió d’estats, i per tant ja sabeu que aquí els catalans hi tenim un pas, fem marrada, tenim 
un element que ens fa perdre perquè per anar a Europa hem de passar pel peatge de 
Madrid i això ens fa perdre gas. En tot cas no ens preocupa excessivament el punt aquest 
de la moció, tot i que donem molt de suport a la iniciativa popular, més que res perquè 
entenem que és molt més fàcil que deixin de ser ciutadans de la Unió Europea els grecs, per 
exemple, ho tenim més fàcil que Grècia surti o l’obliguin a sortir de la Unió Europea que els 
escocesos quan el 2014 votin a favor de la secessió del Regne Unit, segurament els 
acolliran amb els braços oberts, o quan Flandes també decideixin fer el pas, no tirarà fora ni 
flamencs ni valons de la Unió Europea.  
 
En tot cas sí que tenim claríssim que en el moment que Euskalerria o els Països catalans 
siguem independents, Europa ens acollirà amb els braços oberts, tant uns com altres, i 
feines tindran llavors els ciutadans del Regne d’Espanya a mantenir-se a la Unió Europea, 
els hi podrà passar fàcilment com als grecs. Nosaltres com que estem a favor d’aquesta 
moció i de mantenir el dret de la ciutadania, decidirem que amb els Països Catalans 
independents, els espanyols puguin continuar essent ciutadans de la Unió Europea. 
Votarem a favor de la moció. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, un cop més tornem a la dimensió de la ciència ficció, amb 
propostes com aquestes. Tinc la sensació que entre el grup extramunicipal –aquest cop ho 
dic bé, extramunicipal– d’ApG, ERC i el grup de govern de CiU i Reagrupament, han entrat 
en la dinàmica de competir per veure qui presenta a cada Ple la moció més independentista. 
A PxC ens hi sentim profundament catalans, i ho demostrem amb la defensa de la nostra 
identitat, de la nostra cultura, la nostra llengua i de les nostres tradicions occidentals, però 
no entrarem en aquestes dinàmiques extremistes que no condueixen enlloc. 
 
Intervé el Sr. Guix. En aquest punt potser coincidim una mica amb el Sr. Mulleras. Fa una 
colla de plens que anem discutint mocions i més mocions sobre aquest tema; ja n’hem parlat 
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moltes vegades de la nostra posició, al nostre grup som federalistes, som catalanistes fins a 
la medul·la, i en molts d’aquests conceptes estem d’acord, més faltaria. Però ens abstenim 
perquè ja estem una mica cansats de dinàmiques d’aquest tipus, de mocions i més mocions 
sobre aquests temes. 
 
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Bé, a nosaltres ens és indiferent, si la gent 
vol presentar mocions ens preocupem de llegir-les, respondre-les i pensar-les, vinguin d’on 
vinguin i siguin de qui siguin.  
 
En tot cas el suport del nostre grup a aquesta moció per molts motius, només en destacaria 
dos: una per l’europeisme que se’n desprèn, estem parlant d’una moció que no contempla la 
possibilitat d’un estat propi sense formar part d’Europa, jo també penso que si l’endemà de 
la independència de Catalunya que és una aspiració de molts i molts catalans, l’Estat 
espanyol pogués vetar la possibilitat que formés part de la Unió Europea ho farien, ho 
aconseguirien: només hem de veure l’exemple de com s’han comportat en tot el tema de les 
seleccions catalanes per fer-nos-en una idea del que serien capaços de fer en aquest sentit,  
per tant l’amenaça real que un estat propi no formés part d’Europa desanimaria molts 
catalans a fer aquest pas definitiu. 
 
I l’altre tema és que en l’assoliment d’un estat propi en aquest país, el nacionalisme català fa 
molts anys que ha renunciat a la violència, fa molts anys que sap que l’assolirà només a 
través de la legalitat, a través del suport jurídic, allà on es vegi emparat per la llei, i totes 
aquestes possibilitats que ens donen les diferents constitucions, sigui l’europea de tenir una 
eina que pugui garantir que un estat propi –pot ser el d’Escòcia, el de Flandes o algun dia el 
de Catalunya– és una garantia d’èxit d’aquest cas.  
 
Res més, serien aquests dos punts els que voldria destacar, i en tot cas, si com bé espero 
s’aprova aquesta moció, sí que hi haurà tot el suport d’aquest ajuntament, que també és un 
dels punts que demana la moció, el fer que tots els ciutadans que es decideixin durant els 
dotze mesos següents a recollir les moltíssimes signatures que es necessiten perquè 
aquesta iniciativa prosperi, comptarà amb tot el suport d’aquest Ajuntament. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 ERC), 3 vots en 
contra (2 PxC, 1 PP), i 6 abstencions (PSC). 
 

NÚM. 18.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala.  
 
PILONES RONDA MONTOLIVET.- Vaig passar fa dies una pregunta i ara voldria reiterar-la. 
Concretament es tracta de la Ronda Montolivet, a la vorera de la pastisseria La Mallorquina, 
que hi ha una barberia i una carnisseria, allà es va parlar en el seu moment d’unes pilones. 
Tornem a tocar aquest mateix tema perquè queden quatre pilones de ferro que la gent s’hi 
entrebanca, els cotxets, la mainada; és un problema. Els cotxes hi aparquen igualment i 
llavors estan envaint la vorera més avall, a més són quatre pilones soltes. I bé, hi ha una 
senyora que diu que aquestes pilones les vol perquè li treuen la claror, jo no crec que això 
sigui una cosa efectiva i demano que els tècnics ho estudiïn i que ho tornin a reconsiderar 
perquè per quatre pilones no treuen la claror i els cotxes s’aparquen molt més avall.  
 
Respon el Sr. Ferrés. Són les pilones que tenim a tota la ciutat, les pilones normalment 
serveixen perquè els cotxes no aparquin damunt de la vorera. El problema és que davant de 
la barberia en un semisoterrani hi viu una senyora; aquella senyora que viu allà si se li 
aparquen cotxes damunt de la vorera, efectivament, li tapen la llum. Hi ha les pilones, no hi 
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ha cotxes, per tant aquesta senyora té llum. És un compromís. Triem que hi aparquin cotxes 
o que aquesta senyora tingui llum; de moment hem triat que no hi aparquin cotxes i que 
aquesta senyora tingui llum. Si vol ho tornem a canviar però més possibilitats no n’hi ha, 
llavors tindrem la senyora que se’ns queixarà.  
 
És un tema d’equilibris constants, aquella zona d’allà pel revolt que hi ha, ens trobàvem que 
si no hi havia pilones els cotxes estan damunt de la vorera: es dificultava la maniobra, hi 
havia perill que topessin, etc. Evidentment, el tros que no hi ha pilones hi aparquen cotxes. 
Ho podem remirar, mirar-ho i remirar-ho. 
 
APARCAMENT LLAR INFANTS SANT PERE MÀRTIR.- A Sant Pere Màrtir, a la llar 
d’infants, quan els pares o familiars van a buscar la mainada, aparquen els cotxes sobre les 
voreres i en lloc de deixar-los un darrera l’altre aparquen de costat; llavors el cotxes, si hi ha 
una furgoneta o un cotxe no pot passar. El que demanaria és si durant uns dies hi pogués 
haver un policia per informar els pares que no aparquin l’un al costat de l’altre, que posen la 
mainada a la cadireta, deixen la porta oberta i allà es forma un embús de cotxes. 
 
Respon el Sr. Ferrés. El mateix problema que comentava tenim a la llar d’infants de Sant 
Pere Màrtir, no amb pilones però sí amb falta d’espai d’aparcament i després el que farem 
serà, que no hi ha cap inconvenient en fer el que vostè ens demana, que durant un parell de 
setmanes el policia de barri vagi allà i aconselli la gent, i facin una mica de catarsi, perquè 
com que d’aparcament no n’hi ha, una altra cosa no ens en sortirem. Però bé, així ho farem. 
 
HABILITACIÓ APARCAMENT SANT PERE MÀRTIR.- Continuant al barri de Sant Pere 
Màrtir, es va estudiar en el seu dia fer un aparcament on hi ha el transformador, perquè 
quan hi ha enterraments allò queda ple de cotxes i no es pot arribar a passar. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Què passa a Montolivet? Que no hi ha aparcaments. Què fan els 
ciutadans? Aparquen damunt de les voreres. Hi ha terrenys per fer aparcaments? No gaires, 
no gaires. Faré una mélange i suposo que acabaré explicant-me bé. Una de les poques 
possibilitats teòriques que existiria és la que ha esmentat vostè, de fer un aparcament en 
aquell camp que hi ha darrera un transformador. La possibilitat és teòrica, pràctica jo en 
aquests moments no ho tinc gens clar, primera perquè excepte que vagi errat allò és terreny 
de Parc Natural –des del Ple passat sóc molt caut en les meves afirmacions– i després 
l’espai d’accés és bastant exigu perquè d’una amplada de 4 metres i escaig, més de la 
meitat estan ocupats per un magnífic transformador que deu fer un magnífic servei a la ciutat 
però que s’hauria de traslladar. De totes maneres intentarem esbrinar fins a quin punt, 
perquè em vaig comprometre a l’assemblea de veïns del barri de Montolivet d’explorar si 
fora possible de passar de la teoria a la pràctica. 
 
TAPES METÀL·LIQUES.- I al mateix Sant Pere Màrtir, també hi ha al terra, si es fa la volta 
de baix a dalt, al terra hi ha unes rodones de ferro, que poden ser d’aigua o de llum i allò 
s’ha descarnat dels voltants, llavors algú que passi a peu o bicicleta s’hi pot entrebancar, i 
demanar si us plau  hi poden posar-hi ciment.  
 
Respon el Sr. Gelis. Bé, ho mirarem i si convé reparar-ho, farem la reparació. 
 
Intervé la Sra. Sala. Tinc altres preguntes però les guardo. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Si les guarda per un altre Ple cap problema, però no per aquest Ple. 
Per un altre? Molt bé. De totes maneres també ens les pot fer sense passar pel Ple, el dia 
que vulgui. 
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Intervé la Sra. Casanovas. 
 
TANCA CARRER FONTANELLA.- Jo tornaré a ser reiterativa amb la qüestió del paisatge i 
d’endreçar la ciutat. Ja ho he comentat en alguna comissió informativa, i ho expressem aquí: 
al carrer Fontanella hi ha un terreny on hi ha una espècie de tancament que és deplorable. 
Al mateix carrer Fontanella tenim la FES que volem que hi facin estudis superiors i donar 
una imatge de ciutat i d’endreçament i allò és infecte. Sé que és una tanca privada però per 
algun motiu vàrem aprovar en la legislatura passada unes mocions per poder incidir en 
aquest aspecte, una mica més fermament. Us demanaria això. 
 
Respon el Sr. Zarza. Referent a aquest tema em sembla que ja n’havíem parlat en una 
Comissió Informativa, vaig passar ordre a disciplina urbanística que miressin quina era la 
situació i per tant no tinc la informació del resultat però li faig arribar demà mateix. 
 
GUALS BANYERA.- El novembre de 2011 vaig expressar aquí mateix que s’estaven fent 
uns guals per a la ciutat que n’hi havia uns que al meu entendre semblaven unes banyeres, 
el regidor em va convidar després d’haver fet el prec de parlar amb els tècnics; vàrem parlar 
amb els tècnics i va semblar que n’hi havia com a mínim tres: dues a l’avinguda Joan de 
Cabirol, que sembla que hi haurien d’anar amb patinets, i després el de tocant el pont de cal 
Russet, que aquell sí que també s’hi feien basses. Els altres els deixarien igual però aquests 
els millorarien, els anul·larien i fins i tot els de Cabirol varen parlar d’anul·lar-los. De moment 
continuen allà. 
 
Respon el Sr. Gelis. Efectivament Sra. Casanovas, vàrem estar mirant aquests guals que 
vostè deia des de l’Àrea d’Infraestructures, jo em pensava que això estava ja resolt, 
repassarem aquests dos. No em consta que hi haguessin problemes, ho repassarem, el de 
Cabirol i el del pont de Cal Russet, i en tot cas si cal fer alguna actuació la farem. 
 
PASSAREL·LA LES TRIES.- Ja sé que no és qüestió de l’Ajuntament, que és qüestió de 
l’ACA i que en un bon lloc ens hem anat a posar quan parlem de l’ACA, però us demanaria 
per la passarel·la de les Tries, una font emblemàtica per a la ciutat, un indret molt bonic i que 
està empantanegat perquè es van començar a fer les obres i han quedat a mig fer, a veure 
si hi ha alguna cosa. 
 
Respon el Sr. Alcalde. És l’ACA que va dir en el seu moment que es comprometia a fer una 
passarel·la nova i que en posava de moment una de provisional, és l’ACA que ha dit que no 
té diners i que no ho pot fer, és l’ACA que fa pocs dies que a més retirarien la passarel·la 
provisional perquè amenaça que si hi ha una riuada s’ho pugui emportar. La nostra resposta 
davant això ha estat negar-nos a què retirin la passarel·la i a més a més que facin front a les 
seves obligacions, sabem que l’ACA en aquests moments serà difícil que faci això, i el que 
sí que hem fet és un estudi de quant pot costar el fet de substituir aquesta passarel·la 
provisional per la definitiva, que la tenen construïda amb bigues situades a diversos llocs, 
però que falta que algú acabi de construir-la, llavors veurem com podem entomar això. De 
moment tenim un número, a partir d’aquí veurem com està, les finances municipals no seran 
senzilles però hi estem treballant en el tema d’aquesta passarel·la i fa just un dia o dos ens 
ha arribat aquesta possibilitat de quin és el cost que té això i negociem amb l’ACA de què es 
pot fer càrrec i de què s’hauria de fer càrrec l’Ajuntament. Però tenim tota la voluntat de 
mantenir una passarel·la a les Tries i que de cap de les maneres facin el que ens havien dit, 
que vindrien i retirarien aquesta passarel·la per qüestions de risc d’aiguats. Hi estem a sobre 
i probablement tardarem alguns dies a tenir una resposta definitiva però ho comentarem i ho 
explicarem a bastament. 
 
CARTELLERES EDIFICI HOSPICI.- Demanaríem nosaltres que traguessin les cartelleres 
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que hi ha penjades a l’edifici de l’Hospici. Aquelles cartelleres que mirant-les sense cap 
cartell són de ferro forjat i tenen una certa gràcia, la seva funció és posar-hi cartells al davant 
i allò considerem nosaltres que és un despropòsit que l’Hospici, el Museu de la ciutat, que 
tingui aquelles parets, nosaltres considerem que brutes.  
 
Respon el Sr. Gelis. Ho mirarem i si cal treure-les, les traurem o s’hi farà l’actuació que hi 
convingui.  
 
Intervé el Sr. Mulleras.  
 
VAGONS CARRILET.- Només tinc una pregunta però molt densa i molt important. En el 
darrer Ple hi degut unes informacions aparegudes en els mitjans de comunicació gironins, 
vaig demanar informació sobre la situació de dos vagons del carrilet Olot – Girona que es 
trobaven en dependències municipals, i que semblava que se’ls podien emportar fora d’Olot. 
Des de PxC creiem que la defensa d’un patrimoni autòcton únic com aquest, requereix 
l’esforç de tots els olotins que estimem les nostres tradicions. He indagat una mica en el 
tema i tinc constància que dels prop de quinze vagons –o cotxes de passatgers, com diuen 
els amants de la matèria– que existiren en els seus moments, només en queden quatre en 
l’actualitat: dos prop de Madrid i aquests dos que tenim en aquests moments a Olot, no sé 
per quant de temps, però de moment els tenim. 
 
Ahir mateix en vaig posar en contacte, tant amb l’Associació d’amics del tren d’Olot – Girona 
–una associació molt activa, com tots sabeu, a Olot– que m’han manifestat la seva il·lusió en 
treballar en la restauració d’aquests dos vagons i fer tot el que estigui a les seves mans per 
aconseguir que no se’n vagin. I després també vaig parlar per telèfon amb el Centro de 
estudios históricos de ferrocarriles españoles, propietaris dels esmentats vagons  que m’han 
dit que donat que ningú de l’equip de govern ha parlat amb ells, ja tenien concretades unes 
altres possibilitats i això m’ha espantat. Crec que el Sr. Berga, regidor de Cultura, en el 
darrer Ple va manifestar la intenció de negociar aquest tema amb les parts implicades i 
considerem que val la pena asseure’s i parlar abans que sigui tard i ens quedem sense 
quelcom tant significatiu i important per als olotins.  
 
Respon el Sr. Berga. Intentaré ser breu perquè aquest és un tema complex, m’ho va 
demanar fa tres setmanes, no és que hagin passat moltes més coses. Sí que estic en 
contacte amb el Sr. Guasch de l’Associació de ferrocarrils que són els propietaris d’aquests 
dos vagons. Com a mínim explicar una mica, situar quin és el tema d’aquests vagons, que 
com bé diu n’hi ha molt pocs, el C8 i el C11  que són dos vagons que havien correspost al 
tren d’Olot. Es va fer un conveni d’aquest Ajuntament el març de 2007 que en el termini de 
cinc anys es dipositaven a la ciutat d’Olot aquests vagons a condició que durant aquest 
temps es restauressin. En aquell moment per poder fer venir aquests vagons a Olot es van 
pagar 20.000 euros per cadascun dels vagons, és a dir es van pagar 40.000 euros que van 
quedar en dipòsit. Això va acabar el març d’aquest any, i una vegada feta la restauració, per 
quedar-nos definitivament els vagons a la ciutat hauríem de pagar 40.000 euros més. 
Aquesta informació l’hem de tenir, perquè estem parlant de quantitats que no estan en 
pressupost i són importants.  
 
El que he estat intentant negociar aquests dies amb el Sr. Guasch; no sé si és amb el Sr. 
Guasch que va parlar del Centro de estudios históricos de ferrocarriles españoles, és una 
informació de la qual també en disposen tant el President dels Amics del tren Olot – Girona,  
Sr. Josep Codony com el Sr. Ignasi Riera que també hi treballen. Estem intentant que 
aquest centre ens faci una pròrroga del conveni per tres anys més, que durant aquests anys 
es pugui fer efectiva la restauració, potser perquè l’Associació dels Amics del tren Olot – 
Girona, i amb motiu del centenari s’han revitalitzat, tenen ganes de fer feina i fer coses; es 
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van emocionar moltíssim amb els actes de celebració i es comprometen durant els caps de 
setmana o les hores lliures que tinguin a fer una restauració, per tant tot en hores de 
voluntariat. I el centre el que faria és proporcionar la direcció tècnica d’aquesta restauració 
que ha de reunir uns requisits.  
 
Amb aquesta pròrroga de tres anys, si ens la concedeixen, l’objectiu de l’Ajuntament, és 
l’opció que tenim a data d’avui una vegada finalitzats els cinc anys: o ens donen la pròrroga, 
sense que haguem de pagar un euro més i ens deixen fer durant aquests tres anys i després 
tornarem a parlar i negociar perquè els vagons es quedin aquí quin preu hauríem de fer, i si 
no l’altra opció que hi ha és que agafin una grua i que se’ls emportin a una altra ciutat. 
Nosaltres els que estem intentant aconseguir en aquests moments és tenir una pròrroga 
perquè no marxin, el que no estem disposats a fer és pagar 40.000 euros perquè es quedin. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde és tard i tenim unes quantes preguntes preparades però no 
les farem en aquest Ple. 
 
Respon el sr. Alcalde. Haurem de fer un ple extraordinari, si de cas... 
 
Intervé el Sr. Guix. Considerem que pel contingut de les preguntes això de la ciutat dels 
detalls fa una mica d’aigües. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En gairebé tots els temes que han anat parlant hi estem treballant. La 
Ciutat dels detalls no vol dir que ho solucionem tot el mateix dia sinó que intentem treballar-
hi. Aquesta era la pregunta? Només un comentari. Molt bé. Ens vol fer una pregunta?... ens 
conformarem amb totes aquestes que ens han fet arribar. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Recuperant el tema del Ple anterior, Sr. Guix, parlaré del seu arbre. 
Recuperant el tema en què el Sr. Guix s’exclamava d’un arbre que havíem tallat al Mas 
Closells i demanava que el reposéssim per un que tingués el mateix valor. Em va dir que ell 
havia investigat el tema, perquè quan jo li vaig dir que hi havia un informe del SIGMA em va 
dir: no és veritat, ho he investigat. Bé, la investigació devia ser una mica superficial. Hi havia 
un informe verbal perquè no es va creure necessari en el moment de l’actuació,  perquè 
aquell arbre estava en sòl urbà i el POUM no establia cap condició de protecció sobre el 
mateix i en cap cas era un exemplar que tingués cap mena d’interès. Arran de la seva 
pregunta el que si vàrem demanar al tècnic de SIGMA que emetès un informe i ens el va fer 
l’endemà o al cap d’un parell de dies, ara li passaré per correu electrònic. El que ens diu és 
que aquest arbre no tenia cap mena de valor paisatgístic ni ornamental, perquè tenia la 
capçada molt alterada, degut a les podes, tenia ferides de podes i quan es va tallar, a més a 
més es va veure que tenia una enorme cavitat central provocada per la putrefacció. A més 
del seu nul valor paisatgístic, no tenia cap valor botànic, perquè això és un Platanus 
hispanica una espècie que no és autòctona de la Garrotxa i que ja en tenim diversos 
exemplars a la ciutat, tant al passeig de Barcelona com a les fonts de Sant Roc, com a més 
proper en aquest cas. Ni tenia cap interès monumental que n’avalés la seva conservació, 
perquè no consta –i això el Sr. Bach ho sabrà estupendament bé– al Catàleg dels espais 
singulars i arbrat monumental que es va aprovar en el Ple d’aquest Ajuntament l’any 2006. 
Jo suposo que això aclareix la importància ben relativa que tenia aquest arbre.  
 
Pel que fa a la reposició, no ens n’acabem de sentir obligats a donar-li forma d’alzina, però 
segur que a qualsevol altre lloc de la ciutat trobarem una situació, un moment i una espècie 
autòctona per plantar-ne, estic segur que li agradarà molt més que sigui una espècie 
autòctona de la Garrotxa que una autòctona d’altres llocs.  
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
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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, 

 
 
 


