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ACTA  NÚM. 6 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 28 DE JUNY DE 2012  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 28 de juny 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, Rosa Maria 
Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casano vas i Sarsanedas, Júlia Sala 
Esteban.    
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell . 
 

NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR  
 

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

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Pensem que seria convenient, si vostès ho creuen així, que com a 
Corporació fem arribar el nostre condol a la família de Miquel Plana i Corcó, un bibliòfil olotí 
dels que donen i ha donat prestigi a la nostra ciutat, i que en seguirà donant perquè la seva 
obra no perdrà mai actualitat.   
 
En quant a activitat, comentar la visita del Sr. Joan Llor, director tècnic de l’Insitut Català del 
Sòl, per parlar de temes relacionats amb la Guardiola, de veure com es podien activar 
diverses qüestions que estaven sobre la taula per augmentar la seva activitat. 
 
També la visita a Barcelona amb el Sr. Joan Sureda, Director General d’Indústria, per parlar 
de temes relacionats amb Innovac i amb el Pla del sector càrnic porcí. 
 
Destacar la visita de la Sra. Marian Muro, Directora General de Turisme que va estar a la 
nostra ciutat, en diverses reunions de treball i també va pujar a Sant Francesc, en el tema 
que sovint parlem, de com podem fer que el Volcà Montsacopa entri més a la vida ciutadana 
i com el podem utilitzar com un dels actius importants de la nostra ciutat. 
 
També ens vàrem entrevistar a Barcelona amb el Sr. Santiago Ballester, Director General 
de dret i entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya pel tema dels estatuts del nou 
hospital i perquè ens orientés com havíem d’organitzar l’ens gestor d’aquest nou hospital. 
 
Vàrem estar a Madrid amb el Sr. José Antonio Hinojosa, Subdirector Adjunt de Carreteres 
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per veure com estava el tema de la variant d’Olot, tram de l’Estat, i amb el Sr. Gabriel 
Hurtado, Subdirector General de finançament d’entitats locals per aclarir tot un seguit 
d’incògnites que tenim en aquests moments sobre el finançament dels ajuntaments i la 
participació en impostos de l’Estat, la seva evolució respecte al passat, respecte a les 
quantitats que se’ns reclamen i respecte al futur. 
 
Vàrem tenir a Olot durant un matí, que va ser molt profitós, el Sr. Agustí Serra, Director 
General d’Urbanisme, amb qui amb diversos tècnics municipals i el regidor d’Urbanisme 
vàrem fer tota una revisió dels temes que en aquests moments tenim sobre la taula per 
conèixer la seva opinió i per explicar-los-hi. Va venir acompanyat del responsable a Girona 
d’Urbanisme i va ser molt interessant, de fet, la reunió es va allargar tant que vàrem haver 
d’allargar un dels actes previstos. Després es va reunir ell amb la Taula de construcció a la 
seu de CECAM, en una reunió amb arquitectes, aparelladors, gent de la construcció van 
poder plantejar les seves inquietuds. I després va anar a l’Observatori del Paisatge. 
 
I per últim ahir al matí vàrem tenir a la nostra ciutat a l’Honorable Conseller Sr. Felip Puig 
per fer la Junta Local de Seguretat, que correspon d’una forma sistemàtica i habitual. 
 
En quant a assistència a actes i reunions, destacar per la seva emotivitat i per l’ambient que 
es va viure en aquesta sala de Plens, l’acte d’homenatge a en Jordi Pujiula en el lliurament 
dels premis de recerca que porten el seu nom. 
 
També fer esment de la celebració a la nostra ciutat del Volcandpark que durant uns dies 
ens ha situat a primer pla de la gent que estava relacionada amb el vulcanisme, i també a 
nivell nacional de Catalunya, com a seu d’aquest congrés, ha estat referència en diversos 
mitjans. Per tant crec que ha estat molt positiu, més enllà de les mateixes conclusions, que 
les persones encomanades de gestionar el territori de parcs naturals, la seva gestió amb el 
turisme i de les zones volcàniques, penso que van ser molt interessants. 
 
També parlar de la celebració a Olot del dia Sàpiens, que crec que va anar també molt bé, 
va portar a Olot molts visitants. 
 
Igualment destacar el fet de fer un any més la Sardana de Corpus, que va ser el dia 10 de 
juny. 
 
També fer esment del Shopping Nit, aquesta activitat que va fer que els carrers d’Olot 
estiguessin molt i molt plens i hi hagués una bona activitat comercial. 
 
I per últim la celebració a la nostra ciutat del Open Memorial Santi Silvas, organitzat per la 
Fundació Tommy Robredo que va ser tot un èxit. 
 
A continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del 
darrer Ple, celebrat el passat 17 de maig :  
 
-  de particulars : 39 
- d’entitats :  50 
 
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 18 de maig va rebre la visita del Sr, JOAN LLORT, director tècnic de l’Institut Català 
del Sòl que va venir a Olot per resoldre una qüestió del Polígon industrial de la Guardiola i 
d’altra banda banda, el M. Hble. Sr. JORDI PUJOL, expresident de la Generalitat de 
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Catalunya que es trobava a la ciutat per pronunciar una conferència al Teatre Principal amb 
el títol “2012, una commemoració diferent”, organitzada pel PEHOC.. 
 
- el dia 25 de maig es va desplaçar a Barcelona, acompanyat de membres d’Innovacc per 
entrevistar-se amb el Sr. JOAN SUREDA, director general d’Indústria.  
 
- el dia 29 de maig va mantenir una entrevista amb el Sr. JOSEP TRIAS, director dels 
Serveis Territorials de Salut i una altra amb el Sr. RAMON RAMOS, director del Patronat 
Turisme Costa Brava. 
 
- el dia 1 de juny va rebre la visita de la Sra. MARIAN MURO, Directora General de Turisme, 
que va estar a la ciutat de les deu del matí a les tres de la tarda. Va tenir dues reunions de 
treball, va pujar al Montsacopa i va dinar amb representants dels diferents sectors de 
turisme i restauració de la ciutat.  
 
- el dia 8 de juny va mantenir una entrevista a Girona amb el Sr. ENRIC MILLO, Diputat al 
Parlament del PP i va assistir a una trobada de diferents alcades de capitals de comarca 
gironines amb l’Hble. Sra. IRENE RIGAU, Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
- el dia 11 de juny , juntament amb el regidor Estanis Vayreda es van desplaçar a Figueres  
per dinar amb l’alcalde i la regidora Marta Felip.  
 
- el dia 12 de juny, es va entrevistar a Barcelona amb el Sr.SANTIAGO BALLESTER, 
director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 13 de juny es va desplaçar a Madrid, acompanyat del regidor M.A.Zarza i el tècnic 
Ramon Prat  per entrevistar-se amb : el Sr. JOSÉ ANTONIO HINOJOSA, Subdirector adjunt 
de Carreteres i amb el Sr. GABRIEL HURTADO, Subdirector gral. de finançament de les 
Entitats Locals.  
 
-  el dia 19 de juny va rebre la visita a Olot del Sr. AGUSTÍ SERRA, director general 
d’Urbanisme, amb qui va mantenir una reunió de treball, acompanyat del regidor 
d’Urbanisme i tècnics municipals; va visitar diferents llocs de la ciutat, va mantenir una 
reunió amb la taula de construcció a la seu del Cecam i  
va acabar a la seu de l’Observatori del Paisatge.   
 
- el dia 20 de juny es va desplaçar a Barcelona per mantenir una reunió amb el Sr.ANTONI 
ABAD, vicepresident d’Unnim.   
 
-  el dia 27 de juny va assistir a la Junta Local de Seguretat, junta que fou presidida per 
l’Hble. Sr. FELIP PUIG, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya.   
 
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 18 de maig, entre altres coses,va assistir al dinar de la festa dels funcionaris que va 
tenir lloc en un restaurant de la ciutat, va anar a saludar els cantaires de la Coral de 
l’Hospital Sant Jaume en el marc  del concert de celebració del seu vintè aniversari, i va 
assistir a la conferència que va pronunciar el M. Hble. Sr. JORDI PUJOL al Casal Marià.  
   
- el dia 19 de maig va assistir a l’acte d’homenatge a Jordi Pujiula i lliurament dels premis de 
recerca que porten el mateix nom, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest 
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Ajuntament.  
 
- el dia 20 de maig va assistir a l’esmorzar popular del barri de Sant Francesc que va tenir 
lloc als voltants de l’ermita de Sant Francesc.  
 
- el dia 21 de maig va assistir a la inauguració del Primer Congrés Internacional 
Volcandpark, que va tenir lloc a la sala el Torín, va  assistir a l’acte de commemoració del 
quinzè aniversari de la Universitat de Vic, que va comptar amb la presència del M. Hble. Sr. 
ARTUR MAS, President de la Generalitat de Catalunya i al vespre, va ser present a la 
inauguració de l’exposició Descobrint el vulcanisme català que va tenir lloc a can Trincheria, 
activitat paralel.la del Volcandpark.  
 
- el dia 22 de maig va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va tenir 
lloc a la sala Gussinyé.   
 
-  el dia 24 de maig, va assistir a la reunió de la Comissió del Pla d’entorn que va tenir lloc a 
la sala Gussinyé, a l’homenatge als treballadors que porten 25 treballats a l’Hospital i als 
que es jubilen aquest any, que va tenir lloc al mateix Hospital i al sopar de clausura del 
Congrés Internacional Volcandpark que va tenir lloc a l’Hospici.  
 
- el dia 25 de maig, va presidir l’acte de valoració del primer any de govern, que va tenir lloc 
al Saló de Sessions de l’Ajuntament.  
 
- el dia 26 de maig va participar del programa de RNE emès en directe des d'Olot Hoy no es 
un dia cualquiera. 
 
-  el dia 29 de maig va assistir a la trobada d’alcaldes de capitals de les comarques 
gironines, que aquesta vegada va tenir lloc al municipi de Blanes.  
 
 - el dia 30 de maig va anar a saludar els alumnes que participaven en una obra de teatre en 
llengua anglesa al Teatre Principal, organitzada pel Servei Educatiu de la Garrotxa i a la 
tarda va assistir a una reunió a Campdevànol amb diferents persones del món sanitari de la 
zona.   
 
- el dia 2 de juny va assistir a diferents actes del dia Sapiens, a la primera sessió del Festival 
de Patinatge Artístic que va tenir lloc al Pavelló i a la Missa, processó i cants dels goigs de 
la Festa de Batet de la Serra.  
 
- el dia 4 de juny va assistir a l’acte d’inauguració de la botiga ROBA AMIGA, de l’Encant, 
situada al núm. 26 del carrer Bisbe Lorenzana i seguidament va mantenir una reunió amb el 
director i altres càrrecs de la UVic, que van venir a presentar els seus plans educatius. 
 
- el dia 5 de juny es va desplaçar al municipi de Santpedor, on van celebrar una reunió els 
alcaldes dels MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA i va participar de la trobada de 
residències geriàtriques que va tenir lloc en un restaurant de la comarca.   
 
-  el dia 7 de juny va assistir a la Junta del Sigma.  
 
- el dia 8 de juny va assistir al sopar d’elecció del Garrotxí de l’any, organitzat pel CIT en un 
restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 9 de juny va presidir l’acte d’entrega de premis a joves brillants, que va tenir lloc al 
Saló de Sessions de l’Ajuntament i va assistir a l’actuació del Duo Dinamico a la plaça de 
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Braus. 
 
- el dia 10 de juny, al migdia, va presidir la tradicional Sardana de Corpus a la Plaça Major i 
al capvespre, va assistir a la celebració del Dia de la Memòria que va tenir lloc a les escales 
de Sant Esteve. 
 
- el dia 13 de juny va assistir a la Junta General del CASG que va tenir lloc a la seva seu. 
 
- el dia 14 de juny, juntament amb la regidora Núria Fité van anar a l’IES Garrotxa per veure 
com es desenvolupava l’últim dia de les proves de selectivitat a casa nostra; va presentar a 
la premsa Mossèn Joan Soler, que es trobava de vacances a Olot, com un dels 
ambaixadors de la ciutat a Togo (Àfrica), on exerceix el seu ministeri evangèlic i missioner, i 
al vespre va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc al Consell Comarcal.      
 
- el dia 16 de juny va assistir a la presentació del llibre Imatgeria religiosa de Josep Murlà, 
una nova guia de la col.lecció “Quaderns de la Revista de Girona” editada conjuntament per 
la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa”, que va tenir lloc al Museu dels Sants; a la 
inauguració de la braseria/cafeteria del c/ Major 29, a la Plaça del Conill i en darrer lloc, va 
ser present al Shoping nit, que es va convertir en una gran festa nocturna del comerç i va 
tenir molta acceptació.   
 
-  el dia 17 de juny va assistir a la Missa Rociera interpretada pel cor de la Casa Cultural de 
Andalucía, que va tenir lloc a l’església de Sant Esteve i al lliurament de premis als 
guanyadors de les finals del IV Open Memorial Santi Silvas, organitzat per la Fundació 
Tommy Robredo, que va tenir lloc a les instal.lacions del Club Natació Olot.  
 
- el dia 18 de juny va assistir a la reunió del Comitè Executiu de l’ACM que va tenir lloc a 
Barcelona i seguidament a l’acte de presentació de la marca ciutat que va tenir lloc al Saló 
de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 21 de juny va assistir a una reunió convocada pel Síndic de Greuges, com a 
representant de l’Associació Catalana de Municipis.     
 
- el dia 22 de juny va assistir a la festa de final de curs de l’IES Bosc de la Coma que va 
tenir lloc a la Sala el Torín.   
 
- el dia 24 de juny va ser present a la Cantada d’Havaneres que va tenir lloc a  
la urbanització de la Faja, en el marc dels actes de celebració de la Festa del Pla de Dalt.  
 
- el dia 26 de juny, juntament amb el Regidor Estanis Vayreda,  va presentar la nova Fira, 
primer als diferents portaveus a la sala Gussinyé, i a continuació, al gremi d’Hostalatge i 
Restauració al Saló de Sessions.   
 
-  el dia 27 de juny va assistir a la Junta Local de Seguretat, junta que fou presidida per 
l’Hble. Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la qual es van 
firmar els convenis “Rescat” i “Sipcat”.   
 
-  i finalment, avui 28 de juny, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, han fet entrega 
d’una placa al Sr. Xavier Espelt en reconeixement i agraïment als anys que ha treballat a 
l’Ajuntament d’Olot, concretament a IMPC, amb motiu de la seva jubilació.   
 

NÚM. 3.- DECRETS 
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Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple. 
 

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

NÚM. 5.- DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS 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 als diferents preus (entrades i abonaments) de la piscina municipal per l’exercici 
2012. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Es dona compte de preus de la piscina municipal. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

      
6.- ORDENANÇA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA MO DIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ.  
 
L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes és una de les matèries en 
les que els municipis tenen reconeguda competències pròpies, tant en la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local com en el 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. 
 
L’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes competències i en sessió plenària de data 28 d’octubre 
de 2010, va aprovar una Ordenança Municipal de Circulació, que fou publicada en el BOP de 
Girona, núm. 11, de 18 de gener de 2011. 
 
Considerant les indicacions de la l’Àrea de Promoció i Supressió de Barreres de la Secretaria 
General del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya; de 
conformitat amb el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda; i a l’espera d’una nova normativa autonòmica que reguli de 
manera més eficient aspectes concrets de la utilització d’aquestes targetes per tal d’evitar el 
seu mal ús. 
 
Considerant que tal i com apunta el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya, actualment hi ha un consens internacional en utilitzar el terme discapacitat”, com 
el més adequat per referir-nos a quest col·lectiu. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la Comissió 
Informativa , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal de circulació, que a 
continuació es detallen: 
 
I.- Modificar el títol del Capítol 9 i l’article 23, que quedarà amb el següent redactat:  
 
“CAPÍTOL 9:  TARGETES D’APARCAMENT PER A PERSONES A MB DISCAPACITAT.  
 
Article 23.-  
 
1. Els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat expedides per 
l’Administració poden parar i estacionar a les places d’aparcament públic que els hi han estat 
expressament reservades. La targeta d’aparcament s’ha d’exhibir a la part interna del parabrisa 
i ha de ser totalment visible des de l’exterior. 
 
2. La targeta d’aparcament té caràcter personal i intransferible. La targeta d’aparcament pot 
ser utilitzada en el vehicle conduït per una persona amb discapacitat o en qualsevol altre, 
mentre sigui utilitzat per al transport d’una persona amb discapacitat. No la poden utilitzar els 
familiars o altres persones si no van acompanyades de la persona titular. 
 
3. La targeta d’aparcament ha de ser original i conforme al model establert reglamentàriament. 
En cap cas es poden fer servir fotocòpies de les targetes. 
 
4. Les targetes d’aparcament tenen data de caducitat. No es poden fer servir una vegada 
transcorreguda la data de validesa.  
 
5. La utilització indeguda d’una targeta d’estacionament comporta la retirada de la mateixa, 
sense perjudici de la corresponent sanció, si s’escau.   
 
6. La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat permet al seu titular les següents 
operacions de parada i estacionament:  
  
a. Parar i estacionar sense límit d’horari en les reserves d’aparcament públic especials creades 
per a les persones amb discapacitat, que estaran senyalitzades amb el corresponent disc 
vertical i amb marques vials.  
 
b. Parar i estacionar en les reserves de càrrega i descàrrega existents a la via pública. 
 
c. Parar, pel temps imprescindible, per recollir o deixar persones o carregar i descarregar 
objectes a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o 
vianants; així com estacionar-se, pel temps imprescindible, en qualsevol lloc de la via pública, 
sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants. A títol enunciatiu, s’entén que 
s’impedeix la circulació de vehicles o vianants quan: 
 
 c1.- S’obstaculitza el trànsit. 
 
 c2.- S’obliga a altres conductors a realitzar maniobres antireglamentàries. 
 
 c3.- Es situen en parades del TPO o una de transport regular de qualsevol altra 
companyia. 
 
 c4.- Es situen davant un gual. 
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 c5.- Es dificulta la visibilitat en cantonades, revolts o canvis de rasant. 
 
 c6.- S’obstrueix un pas de vianants senyalitzat. 
  
 c7.- Es situen sobre una vorera i no deixin com a mínim un metre i mig de pas. 
 
 c8.- Es situen davant de sortides de locals de pública concurrència. 
 
d. Parar i estacionar sense limitació de temps en els llocs de la via pública en que s’exigeixi un 
temps màxim a altres vehicles. 
 
e. Parar i estacionar, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els 
estacionaments amb horari limitat per parquímetre. 
 
7. En cap cas els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat poden 
parar o estacionar en els llocs que, en atenció a les especials circumstàncies que concorrien 
temporalment en la via pública, es senyalitzin amb disc provisional de prohibició de parada o 
estacionament.  En aquests casos excepcionals, la prohibició provisional de parada i 
estacionament també afectarà als aparcaments reservats per a persones amb discapacitat. 
Les infraccions es sancionaran d’acord amb l’article 15, apartat 12 de la present Ordenança”.  
 
II.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta a l’article 23 de 
l’Ordenança municipal de circulació, que quedarà amb el següent redactat:  

 
 

23.1 
Estacionar un vehicle adaptat conduit per una persona amb discapacitat, 
sense exhibir a la part interna del parabrisa la targeta que l’autoritza a 
utilitzar l’espai reservat 

80 € LL 

23.2 
Utilitzar un conductor una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat quan no li correspon, o que en el vehicle no hi vagi la persona 
discapacitada o fer-ho de manera indeguda 

200 € G 

23.3 
Fer servir una fotocòpia d’una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat  

100 € LL 

23.4 
Fer servir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
caducada 

100 € LL 

23.6c1 
Estacionar un vehicle que disposa de la corresponent targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat obstaculitzant el trànsit 

100 € LL 

23.6c2 
Estacionar un vehicle que disposa de la corresponent targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat obligant a altres 
conductors a realitzar maniobres antireglamentàries 

100 € LL 

23.6c3 
Estacionar un vehicle que disposa de la corresponent targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat en una parada del 
transport públic urbà 

200 € G 

23.6c4 
Estacionar un vehicle que disposa de la corresponent d’aparcament per a 
persones amb discapacitat davant d’un gual senyalitzat 

200 € G 

23.6c5 
Estacionar un vehicle que disposa de la corresponent targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat dificultant la visibilitat en 
cantonades, revolts o canvis de rasant 

100 € LL 

23.6c6 
Estacionar un vehicle que disposa de la corresponent targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat obstruint un pas de 
vianants senyalitzat 

200 € G 

23.6c7 
Estacionar un vehicle que disposa de la targeta d’aparcament per a 
persones amb discapacitat sobre d’una vorera sense deixar un pas mínim 
de 1’5 metres 

80 € LL 

23.6c8 
Estacionar un vehicle que disposa de la targeta d’aparcament per a 
persones amb discapacitat davant de sortides de locals de pública 
concurrència  

80 € LL 
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Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació de normativa municipal, mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP 
de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquesta modificació de l’Ordenança 
municipal de circulació al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, 
posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text de l’ordenança. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’Àrea de Promoció i Supressió de Barreres de la 
Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. El que portem a aprovació inicial avui és una modificació de l’article 23 
de l’Ordenança vigent de circulació, atenent a una observació que ens ha fet arribar el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en el qual ens 
deia que aquesta ordenança incomplia el decret 97/2002.  
 
En concret l’incompliment estava en que no es permetia que les persones amb discapacitat i 
que estan en possessió d’una targeta d’aparcament estacionessin en qualsevol lloc de la via 
pública, en el qual no s’impedís la lliure circulació de vehicles i vianants. L’Ordenança deia 
que es podia parar durant el temps imprescindible, però bé, el Decret el que fa és 
especificar ben clarament que és pot parar i estacionar; aleshores el que hem fet ha estat 
modificar això, definir el que al nostre entendre vol dir “obstaculitzar el pas de vehicles i 
vianants” i donar uns exemples que ho clarifiquin, i com que hi ha hagut aquest canvi 
s’actualitza el quadre de sancions corresponent.   
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

NÚM. 7.- NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT L ’ORDENANÇA 
MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES EN EL MUNICIPI D’OLOT.  

 
Ateses les competències atorgades als municipis, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 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, per 
regular els usos de l’espai públic i les autoritzacions dels locals privats de pública 
concurrència i d’aquelles activitats recreatives que, en uns i altres, s’hi desenvolupen. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; els 
articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els articles 58 a 66 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
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 municipal per a la instal·lació de terrasses en el 
municipi d’Olot. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
juntament amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text de l’Ordenança 
municipal de terrasses al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, 
posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text de l’ordenança. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. En aquest cas el que fem és presentar a aprovació inicial una 
ordenança que reguli l’ocupació de la via pública amb terrasses. En principi el que fem és 
agrupar i consolidar els criteris que ja s’estan aplicant des dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament, però donar-los la forma d’ordenança, de forma que s’estableixin una sèrie de 
criteris que el que facin sigui eliminar possibles arbitrarietats que es podrien donar pel fet de 
no existir una ordenança, i a més dotar-nos d’una flexibilitat que en un moment donat ens 
pugui permetre atendre circumstàncies especials.  
 
Per nosaltres els objectius són: facilitar a les empreses de restauració que puguin disposar 
d’un espai exterior que sigui agradable per als seus clients i també estigui en consonància 
amb la ciutat, harmonitzar aquesta activitat amb la mobilitat de vehicles i vianants i disposar 
d’espais de reunions on els olotins puguin conversar, relacionar-se i permetin recuperar el 
carrer com un espai públic. Però també donar un valor a l’espai públic, que creï consciència 
que l’espai públic és un espai on hi ha tots els ciutadans i en conseqüència cal administrar 
amb seny i equitat. 
 
Aquesta Ordenança l’hem presentat a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i a 
l’Associació de Comerciants, i les dues associacions la veuen no tan sols útil sinó també 
necessària.  
 
Alguns aspectes que són nous d’aquesta Ordenança és que introduïm un criteri de 
proporcionalitat entre la superfície de l’interior dels locals i la superfície a ocupar de la via 
pública per evitar ocupacions que es podrien considerar abusives, introduïm la possibilitat 
que s’instal·lin vetlladors atenent a algunes circumstàncies i funcions, i la possibilitat de fer 
projectes específics per a determinades places o espais públics, que perquè hi hagi 
diferents establiments o es donin diferents circumstàncies, facin aconsellable que es faci un 
projecte específic per a aquell espai. 
 
Intervé la Sra. Sala. Sr. Ferrés, fent referència al que ha comentat vostè de l’Ordenança de 
terrasses, jo volia deixar-ho pels precs i preguntes, però ara ve una mica lligat: a la plaça 
Catalunya quan es van donar els permisos per posar les terrasses, hi ha uns bancs públics 
per a la gent que queden envoltats totalment de les taules i cadires de La Cerveseria. No és 
possible que la gent s’assegui i estiguin envoltats de taules i cadires, això haurien de 
preveure-ho, que allà on hi ha instal·lats els bancs públics no quedin envoltats de taules i 
cadires de terrasses. Vostè ho pot anar a comprovar i veurà que o s’han de treure les taules 
i cadires o s’han de moure els bancs públics. 
 
Intervé el Sr. Guix. Tal com deia el Sr. Ferrés, aquesta Ordenança que es porta avui a 
aprovació inicial és un recull de documents tècnics que ja existia a l’Ajuntament, el que 
passa és que és una ordenança feixuga, molt tècnica, llarga, i nosaltres no la vàrem tenir 
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fins ahir dimecres al migdia. En tot cas no hem pogut estudiar amb profunditat el que diu 
l’Ordenança, i votarem a favor però ens reservem el dret de presentar al·legacions si 
veiéssim algun tema en què no hi estem prou d’acord. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. De fet és una aprovació inicial i tindran el temps necessari per 
presentar-les. 
 
Referent al que comentava la Sra. Sala de la plaça Catalunya, entenc que és més un tema 
de precs i preguntes que no pas específicament d’aquesta Ordenança. Ho anirem a veure i 
mirarem com ho podem solucionar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
8.- NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT EL REG LAMENT DE LES 

ATRACCIONS DE FIRA DEL MUNICIPI D’OLOT.  
 

Ateses les competències atorgades als municipis, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 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, per 
regular diverses matèries que tenen incidència directa amb la instal·lació i funcionament de 
les atraccions de fira que amb motiu de fires i festes venen cada any a la nostra ciutat. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; els 
articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els articles 58 a 66 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de les atraccions de fira del municipi d’Olot. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
juntament amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text del Reglament de 
les atraccions de fira del municipi d’Olot al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text 
de l’ordenança. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé doncs es tracta del Reglament de les atraccions de les fires, no 
només de les Festes del Tura sinó de totes les que es desenvolupen als barris de la nostra 
ciutat.  
 
El Reglament el que pretén en primer lloc és donar totes les garanties als usuaris 
d’aquestes atraccions que els firaires compleixen la normativa. Era una demanda dels 
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tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament, de posar en negre sobre blanc alguns 
processos i fins i tot alguns terminis. Pretén també millorar organitzativament tot el procés 
en el qual intervenen molts actors de l’Ajuntament: el SIGMA, l’IMPC, la Policia, i Via 
Pública. I també que algunes normes que fins ara eren de paraula, es deixessin per escrit.  
 
Els temes que es tracten en aquest Reglament són: 
 

- Les entrades i sortides dels firaires: es marquen terminis molt concrets; tot 
l’assentament que es fa, és a dir com es distribueixen aquests firaires en les 
diferents zones i especialment a la zona firal, que és un tema sempre complicat.  

- Avancem molt en els terminis de documentació; fins ara es podien presentar 
instàncies per venir a la Fira o a les Festes fins al dia abans de l’obertura, i això 
dificulta molt les inspeccions i que els tècnics puguin assegurar que els firaires tenen 
tota la documentació.  

- Millorem també el tema de les liquidacions econòmiques.  
- Avancem en temes de neteja, de contaminació acústica, fins i tot de les aigües 

residuals, perquè saben que en alguns casos la gent té les caravanes, hi viuen, i ens 
trobàvem en algunes problemàtiques en aquest tema.  

- Es faran inspeccions tècniques prèvies a la inauguració de la mateixa fira, per tenir la 
tranquil·litat que es compleixen tots els requeriments; es preveu clausurar l’activitat si 
no es compleix la normativa. 

- Serveix també a una temàtica que era una mica confusa, tot el tema de les 
connexions elèctriques. 

- També es faran inspeccions, un cop inaugurada, cada dia de la fira, perquè no es 
produeixin canvis o variacions en el que han demanat els firaires. 

- S’identificaran també les parades, que era una reclamació de l’Oficina del 
consumidor perquè si algun usuari d’alguna atracció té una problemàtica pugui saber 
exactament quina parada és. 

- Incloem un règim sancionador que no el teníem. Per tant, tot i que hi ha una llei que 
s’ha de complir, fins ara si no es complia aquesta llei tampoc teníem reglamentat 
quines sancions havíem de posar i per tant això també quedarà reglamentat.  

 
Es tracta, per tant, de tenir una eina més útil sobretot per als tècnics. És un reglament que 
hem consensuat amb l’Associació de firaires de les comarques de Girona, i l’aprovem 
inicialment i tindran llavors ocasió els grups o persones físiques de plantejar les esmenes 
que calguin. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 
9.- PLAÇA MERCAT.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT  L’ESTUDI DE 

VIABILITAT DE LA PLAÇA MERCAT  
 
El ple de l’Ajuntament d’Olot en data 17 de maig va aprovar inicialment l’estudi de viabilitat 
econòmica  de la plaça mercat, a fi de poder valorar i prendre la decisió de construir i 
explotar en règim de concessió d’obra pública el nou edifici del mercat municipal. 
 
L’estudi de viabilitat s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, durant el 
qual s’ha presentat una al·legació per part de l’Associació de Placers de la plaça mercat 
d’Olot (registre número: E2012005255, de 22 de juny de 2012). 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 25 de juny de 2012 en relació a 
l’al·legació presentada. 
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Vist el que disposa l’article 128 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. Jordi Vilarrasa i Vilanova, com a 
president de l’Associació de placers de la plaça mercat d’Olot, en el sentit que es recull en 
l’informe dels serveis tècnics de l’Ajuntament de data 25 de juny de 2012 i que s’indica a 
continuació: 

 
a) Desestimar l’al·legació referent a la reducció de termini de la concessió i a 

l’assumpció del serveis per part de l’administració i la cessió posterior a la 
Comunitat d’usuaris de la plaça mercat, en tant que reduir el termini de la 
concessió alteraria l’equilibri del contracte previst en l’estudi de viabilitat. 

b) Estimar la petició de crear una Comunitat d’Usuaris de la Plaça mercat, en la 
qual hi formin part l’Ajuntament i tots els usuaris de la plaça mercat. 

c) Desestimar l’al·legació referent a que tots els ajuts i subvencions que 
l’Ajuntament i/o els seus organismes obtinguin es destinin a reduir el cost a 
assumir pels placers, en tant que l’Ajuntament no pot adoptar aquest 
compromís ja que les subvencions són finalistes i que s’han destinar a les 
finalitats per les quals són concedides. 

d) Estimar la petició les despeses a satisfer pels placers del nou mercat 
municipal no superin el 3.000€/m2 per parada i el 1500€/m2 per espais 
comuns. 

 
Segon.- Aprovar definitivament l’estudi de viabilitat econòmica de la Plaça Mercat. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, exhaurit el termini de la informació pública de l’aprovació inicial de 
l’estudi de viabilitat econòmica de la Plaça Mercat, avui portem al Ple l’aprovació definitiva.  
 
En el procés d’exposició pública es va presentar una al·legació per part de l’Associació de 
placers de la Plaça Mercat, la qual l’Ajuntament ha decidit estimar parcialment. Aquesta 
estimació bàsicament en la primera part, és desestimar l’al·legació referent a la reducció del 
termini de concessió; nosaltres en aquest sentit, en la plica que sortirà aprovada, −esperem 
que sigui abans del Ple de juliol− ja contemplem que a partir d’una data determinada hem 
de deixar oberta una porta a possibles renovacions o seguiments, o altres propostes en el 
que és la concessió d’aquests 40 anys de la Plaça Mercat, i per tant se’ns fa difícil a dia 
d’avui poder ja establir terminis concrets. Per tant preferim ser prudents i d’aquí a deu anys, 
quan hàgim vist com ha anat tot el funcionament de la Plaça i de tot l’equipament, prendre 
les decisions oportunes. Per tant desestimem aquest primer punt perquè no el trobem 
adequat. 
 
Sí que decidim estimar la petició de crear una comunitat d’usuaris com se’ns planteja, per 
portar la gestió de la Plaça Mercat, on l’Ajuntament hi sigui present. De fet la voluntat de 
l’Ajuntament sempre ha estat aquesta, de vetllar i ser presents en la Plaça Mercat i per tant 
poder compartir el bo i el dolent, però poder compartir el dia a dia de la Plaça Mercat i 
garantir que com a servei municipal es fa amb totes les garanties que ha de tenir. Per tant 
estimem aquesta petició de crear aquesta comunitat i en el plec així ho recollirem. 
 
Desestimem la part de l’al·legació que ens demanava que els diners que l’Ajuntament 
pogués rebre de subvencions anessin destinats als placers; això també se’ns fa difícil fer-ho 
perquè les subvencions són finalistes –com bé diu el document– i si ens donen una 
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subvenció per un aspecte concret de l’oficina de turisme haurà de ser per l’oficina de 
turisme, si ens la donen per a la plaça provisional haurà de ser per a la plaça provisional; 
per tant no podem dir que totes les subvencions que puguem obtenir per aquest equipament 
hagin d’anar destinades als placers, i l’hem de desestimar. 
 
I finalment, quan diu “estimar la petició de les despeses a satisfer”, l’Ajuntament sempre ha 
estat al costat dels placers, sempre hem garantit els acords que ja havia establert l’anterior 
equip de govern –d’un preu per m2 no se’ls incrementaria, sempre hem dit que ho faríem 
així– i per tant no teníem perquè canviar l’acord que s’havia près, i per tant no ens és cap 
problema estimar aquesta part de l’al·legació, garantir aquests 3.000 euros/m2 per l’espai de 
la plaça i 1.500 euros/m2 pels espais comuns i per tant estimar aquesta part de l’al·legació.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Només un apunt, totalment d’acord amb la informació del regidor, 
nosaltres subratllaríem molt gratament que s’hagi estimat la petició de crear aquesta 
comunitat d’usuaris, ho hem dit també des del primer moment, que els que hi treballen des 
del primer dia hi tenen molt a dir. Segurament la bona harmonia entre la gestió de qui hi 
està treballant diàriament i l’Ajuntament farà que no tinguem entrebancs com els que hem 
tingut aquests últims anys amb la Plaça. Per tant subratllar el nostre vot afirmatiu. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres tal com ja en l’anterior Ple, ens vàrem abstenir en aquest punt i 
vàrem portar aquí a la consideració una sèrie d’incògnites o interrogants que no teníem 
clars.   
 
En la pàgina 17 d’aquest document de viabilitat econòmica que avui porten a Ple per 
aprovar definitivament, a la pàgina 17, al punt núm. 9, diu: “el present treball es planteja com 
un estudi de viabilitat econòmico-financera del nou Mercat d’Olot segons la valoració 
econòmica de l’avantprojecte i les hipòtesis de gestió que s’hi indiquen”. Aquest 
avantprojecte, tal com aquí ens indiquen els estudis tècnics dels seus serveis municipals –o 
sigui els arquitectes, interventors, etc.– reclamen que es faci aquest avantprojecte que no 
està fet. Per tant vostès avui ens porten un document que diu que hi ha un avantprojecte i 
que no està fet i estem aprovant un estudi de viabilitat en el qual no sabem amb exactitud 
quin serà el cost d’aquesta nova Plaça Mercat.  
 
Per tant nosaltres demanaríem a l’equip de govern que vagi més a poc a poc, que faci els 
passos que s’han de fer –els que marca la llei i la normativa– però que definitivament 
tinguem aquest avantprojecte sobre la taula perquè el puguem estudiar i puguem ponderar i 
valorar quins són els costos reals que ens pot significar aquesta construcció de la Plaça 
Mercat per Olot, els costos reals que són: l’enderroc de l’actual Plaça –tal com diu l’estudi 
tècnic municipal– tots els serveis que quedaran afectats, si s’han de posar pantalles 
protectores perquè els edificis actuals estan molt propers... una sèrie de coses que s’han de 
tenir en compte, que de moment no es tenen en compte en els estudis previs. Per tant sí 
que demanem que definitivament hi hagi aquest avantprojecte i que puguem tenir els 
números reals sobre la taula per poder treballar. De moment estem treballant amb hipòtesis 
i penso que a l’Ajuntament hauríem de treballar amb dades més reals. 
 
D’altra banda també ens espanta aquest llarg termini de 40 anys, són molts anys, cap dels 
que estem aquí segurament no hi serem d’aquí a 40 anys, per tant és... bé, si algú té llarga 
vida molt bé però, els d’aquí a la taula... si n’hi ha alguns que sí. 
 
En tot cas, fet aquest parèntesi, dir que és un llarg termini per a una ciutat suportar una 
adjudicació d’un espai públic per 40 anys, i per tant pensem que s’haurien de buscar 
fórmules imaginatives per reduir aquest llarg termini de 40 anys perquè no repercuteixi tant 
en la ciutat. 
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Per altra banda també, tal com deia el representant d’ERC estem d’acord a què s’hagin 
acollit a aquestes al·legacions que feien els placers, de fet són els que hauran de treballar i 
tirar endavant aquesta nova Plaça Mercat i considerem que és important que es conservin o 
que es tirin endavant els pactes amb què s’havia arribat amb l’anterior equip de govern i que 
s’hagi admès aquesta al·legació. 
 
Per tant nosaltres demanaríem això: que definitivament hi hagi aquest avantprojecte, que 
ens digui quina és la quantitat exacta que ens costarà perquè a partir d’aquí, d’aquests 
números reals que tinguem puguem treballar amb una hipòtesi de treball exacta, 
simplement això.  
 
També tal com vaig dir l’altra vegada no volem posar pals a les rodes, ens abstindrem, no 
votarem en contra, el nostre vot serà una abstenció perquè volem treballar en positiu en 
aquest sentit, però volem tenir documents per poder treballar. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Jo seré breu perquè és repetir una mica el que ja vàrem explicar en 
l’aprovació inicial: l’avantprojecte és un document que està redactat, que es va veure que 
l’havia fet G-56, evidentment era un document molt generalista i el que hem fet fins el dia 
d’avui és estar treballant en aquest document que ja han pogut veure i que han tingut per 
anar definint i concretant temes sobretot de superfícies, de cotes, de viabilitat del projecte. 
L’avantprojecte que tenim jo penso que és seriós; diu “els nostres serveis”, els serveis de 
tota la ciutat, municipals, són els que han validat i s’han fet evidentment ajustats a la 
normativa i a la llei actual; no estem fent cap cosa que no toqui fer.  
 
Evidentment és un projecte complex, i això justifica també el tema dels 40 anys, amb una 
inversió molt gran, estem parlant de més de vuit milions d’euros, el termini d’amortització i 
recuperació d’aquest projecte, o el posem en aquests terminis de 40 anys o seria inviable 
absolutament pensar que en 10 o 15 anys una inversió de 8 milions d’euros es pot repercutir 
en un compte financer, per tant els 40 anys penso que econòmicament és la data que 
podem posar perquè financerament el projecte sigui viable. 
 
Intervé el Sr. Guix. Jo simplement Sr. Zarza, tinc els documents que vostès redacten com a 
ajuntament, i els documents em diuen que en aquests moments s’està treballant en 
l’avantprojecte, que no està fet. Això ho diuen els seus documents, els documents que han 
redactat els serveis tècnics d’aquesta casa. Per tant el que demano és que es redacti 
aquest avantprojecte, que tinguem els números reals i que a partir d’aquí puguem pensar 
amb dades més reals i definitives el que serà aquesta obra per a la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per aclarir aquest punt, la nostra voluntat era avui portar-ho 
aquí, juntament amb la plica per la concessió de la redacció del projecte, construcció i 
explotació, que és això que sempre hem anat dient i hem anat explicant, ens pensàvem 
poder-ho portar avui aquí, hi ha hagut petits detalls tècnics que han impedit això, i en principi 
ja els anuncio que espero poder fer un ple extraordinari en un termini de 10 o 15 dies 
màxim, portant l’avantprojecte, la plica, el pla de manteniment de l’edifici...  
 
És a dir, amb tots aquests documents s’hi està treballant, el Pla de viabilitat és evident que 
és una hipòtesis però està sustentat en fets reals. Després el punt següent serà 
l’adjudicació a Mercadona de l’explotació del supermercat, ells ens han demanat unes 
determinades condicions, de fet vostè estava a la mesa, i ha vist que hem hagut d’anar 
ajustant aquestes coses i si no s’ha adjudicat abans ha estat per no voler córrer massa i fer 
les coses ben fetes.  
 
El dibuix el tenim, però si no el tenim sobre la taula aprovat és per això, perquè estem 
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acabant de tancar tots aquests petits encaixos que hi pot haver però que no són significatius 
en quant a l’estudi de viabilitat. Ens sembla que l’estudi de viabilitat és real, hem contrastat 
amb constructors i amb persones que estan en temes de places mercats i ens diuen que 
això és real i és possible. La base és tal com li ha explicat el Sr. Miquel Àngel Zarza un 
estudi, no és ni avantprojecte, que fa G56 i que complementava l’estudi que ja s’havia fet 
sobre la reforma, en el mandat anterior. I a partir d’aquí ha anat millorant amb les 
aportacions del concurs que vàrem fer amb arquitectes locals perquè algú pensés en nom 
de la ciutat, amb les aportacions que han fet, i molt importants, els tècnics municipals, que 
penso que l’han millorat molt, i ha hagut d’anar essent un encaix per complir tots els 
requisits que mereix una obra com aquesta. En pocs dies estarà a disposició de tots els 
partits, i a disposició de tots els olotins, el que passa és que també com una mesura de 
prudència i per no aixecar determinades expectatives, ens agrada que fins que no sigui tot 
molt definitiu no exposar-ho públicament. Però pot estar ben tranquil que l’estudi de viabilitat 
està basat en un avantprojecte ben real, contrastat, i que en pocs dies podrà ser públic. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) i 
6 abstencions (PSC). 
 

10.-  CONTRACTACIÓ.- ADJUDICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ D’ UN SUPERMERCAT EN 
RÈGIM DE CONCESSIÓ DEMANIAL EN EL FUTUR EDIFICI DES TINAT A MERCAT 

MUNICIPAL.  
 

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de març de 2012 va aprovar l’expedient de 
contractació per adjudicar l’explotació d’un supermercat en règim de concessió demanial en 
el futur edifici destinat a mercat municipal; així com el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques.  Aquesta licitació fou publicada en el DOGC núm. 6096 de 
27/03/2012 i en el BOP núm. 60 de 26/03/2012.  
 
Ateses les actes d’obertura des les pliques dels sobres núm. 1 i 2 dels dies 4 i 7 de maig.  
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de valoració de la documentació tècnica i de 
gestió i atesa  l’acta d’obertura del sobre núm. 3 (proposició econòmica)  del dia 10 de maig 
i vista la proposta d’adjudicació efectuada per la mesa de contractació, d’acord amb el 
criteris de valoració continguts en el plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen aquest contracte. 
 
Vist l'expedient   administratiu núm. CCS12012000008    i    antecedents corresponents,     
el President de la Comissió Informativa de Ple   proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord d’exclusió a l’empresa Bon Preu SAU, acordat per la mesa en 
consideració a que la proposició econòmica presentada incomplia els requisits mínims 
previstos en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
Segon.- Adjudicar a  l’empresa “MERCADONA, SA”  la concessió en règim demanial  per a 
l’explotació d’un supermercat en el futur edifici del mercat municipal amb les següents 
condicions: 
-cànon inicial de TRES MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS (3.500.000 €). 
-Cànon per a la utilització de l’aparcament  segons: 
-85 places mínimes a reservar 
-hores mensuals: 6.000 
-retribució mensual  1€/hora/mes: 6.000 €. Aquest import s’incrementarà amb l’IPC anual 
durant tot el termini de la concessió. 
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Tercer.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques que aprovà l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de març de 2012 i 
publicades al DOGC núm. 6.096 de 27/03/2012 i en el BOP núm. 60 de 26/03/2012 i per la 
proposició tècnica i administrativa presentada a la licitació. 
 
Quart.-  La durada de la concessió s’atorga per un termini de quaranta (40) anys comptats a 
partir de la data d’acabament de les obres objecte del contracte.  
 
Aquest termini podrà ser  prorrogat fins a un màxim de cinquanta (50) anys, d’acord amb el 
que s’estableix en la clàusula 13 del plec de clàusules administratives.   
 
Cinquè.- Atès el requeriment efectuat per aquest Ajuntament, l’empresa “Mercadona,SA” ha 
presentat la següent documentació d’acord amb el que s’estableix la clàusula 9 de plec, 
segons: 
a) estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 
b) Ha constituït el primer component de  la garantia definitiva per import de SETANTA 
MIL EUROS (70.000 €) corresponent al 2% del valor actual net de l’oferta econòmica 
presentada.  
c) Ha satisfet l’import de TRES-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
(310,85 €) corresponents al pagament dels anuncis de licitació al  BOP i al DOG d’acord 
amb el que s’estableix en la clàusula 15.1.A del plec. 
 
Sisè.- Retornar la fiança provisional dipositada per l’empresa “Bon Preu SAU”. 
 
Setè.- Requerir l’empresa  “MERCADONA, SA” per tal de formalitzar el contracte d’acord 
amb el que s’estableix en la clàusula  9 del plec.  
 
Vuitè.-  L’empresa “MERCADONA, SA”  presentarà trimestralment als Serveis de Tresoreria 
d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent de pagament de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, tant pel que fa a 
la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la Seguretat Social. 
 
Novè.-  Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, en el Ple celebrat el 22 de març de 2012, vàrem aprovar l’expedient 
de contractació per adjudicar la concessió d’un supermercat, en règim de concessió 
demanial en un futur edifici de la Plaça Mercat. Entre els dies 4 i 10 de maig d’aquest any 
vàrem obrir els diferents sobres d’aquest ple de condicions i hi ha una proposta 
d’adjudicació efectuada per la Mesa de contractació.  
 
A continuació el Sr. Gelis llegeix els acords que es proposen. 
 
Intervé la Sra. Sala. Estic totalment d’acord amb el que ha exposat el Sr. Gelis, però jo li 
faré una pregunta: aquesta concessió la trobo una mica excessiva pel que fa als 40 anys, si 
abans dels 40 anys aquest supermercat hagués de tancar pel que fos, s’hauria de fer 
alguna retribució? Porta alguna cosa el contracte, per les obres, no s’hauria de pagar res? 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres ja en la línia del que hem exposat anteriorment i el que vàrem 
exposar ja quan va sortir a aprovació inicial la plica, en tot cas també ens abstindrem, no 
estem d’acord amb aquesta adjudicació definitiva, justament perquè encara estem pendents 
dels estudis que dèiem anteriorment. Trobem excessiva la superfície d’aquest supermercat 
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en el centre de la ciutat, recordem que són 1.500 m2 de venda directa més el que això 
implica de superfície addicional de fred, logística, despatxos, etc. i que podem anar als 
2.000 – 2.500 m2, tenint en compte que la Plaça Mercat actual fa 1.400 m2 de planta. Per 
tant estem excedint en molt la superfície actual d’una gran superfície que haurà d’anar a la 
planta -1. 
 
No hem vist –almenys no ens ha arribat perquè pensem que no hi és– cap estudi de trànsit, 
què passarà quan hi hagi aquesta superfície al centre de la ciutat amb el trànsit dels carrers 
principals; què passarà amb tota la logística del transport, com es pot organitzar; què 
passarà amb l’afectació del comerç local, que està proper o no proper, si hi ha una gran 
superfície al centre de la ciutat, què passarà, quina afectació tindrà per al comerç local, etc. 
Per tant són moltes incògnites que tenim sobre la taula, que no tenim clares i per tant en 
aquest punt ens abstindrem, tal com vàrem dir ja en el ple anterior. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ja contestaré jo a la Sra. Sala: en principi si decideixen plegar que 
pleguin i passaria a ser propietat municipal, perquè renunciaria a una concessió que se li ha 
fet aquest gran local comercial que hi ha aquí, com el tema de l’aparcament o de l’estació... 
perquè sigui més senzill: el restaurant que també es compta que també sigui aquí o l’oficina 
de turisme, si ho deixen els llogaters, passarà a ser propietat municipal sense que haguem 
de pagar cap mena d’indemnització.  
 
I també només per aclarir una mica el tema dels 40 anys i els 10 anys que no és tan 
específicament sinó que anava en el Pla de viabilitat, sí que els voldria avançar que en el 
plec de condicions, una de les qüestions a valorar serà rebaixar aquesta concessió; és a dir, 
la concessió a Mercadona és a quaranta anys que es podrà prorrogar deu anys més si 
tothom hi esta d’acord, però la concessió per a l’explotació durant quaranta anys de tot 
l’edifici –que inclou la Plaça Mercat, el supermercat, l’aparcament i els edificis annexos– 
valorarem tant com puguem el fet que es disminueixi. És a dir, si ve algú i ens diu “jo us puc 
fer això i en deu anys ja no necessito la concessió”, perfecte, llavors l’assumirà l’Ajuntament, 
es traurà altra vegada la concessió o farem com ara que GUOSA ho ha estat gestionant; qui 
estigui aquí d’aquí a deu anys ja decidirà; jo espero estar a Olot però no aquí d’aquí a deu 
anys. Ja decidirà qui estigui aquí, i a més amb l’experiència d’haver vist durant deu anys 
com funciona i quines són les condicions que es poden posar. Per tant això està previst i 
d’aquí pocs dies haurem de fer un ple extraordinari per portar aquesta plica. Però no els 
espanti, és que si no, no és possible demanar una inversió de 3,5 milions d’euros, més 
6.000 euros al mes que són 72.000 euros a l’any, que es van incrementant amb l’IPC durant 
40 anys que són més de 3 milions d’euros més; no és possible demanar una inversió com 
aquesta a algú si no li dóna temps suficient com per amortitzar-ho, per això és necessari; no 
hi ha cap altre secret. Si ho haguéssim pogut fer que haguessin sortit els números per deu 
anys, ho hauríem fet per deu anys, i la proposta que ens han fet els placers potser no hauria 
hagut ni de sortir aquí. Però perquè surtin els números es necessita un temps i em sembla 
que això ho pot entendre tothom.  
 
Respecte a la possibilitat o a les possibles implicacions que estigui al centre de la ciutat una 
gran superfície comercial com aquesta, nosaltres hi veiem aspectes positius: revitalitzar el 
centre portant-li activitat, jo crec que això és un bon objectiu i que Mercadona situat aquí, 
que Mercadona té sempre moltíssima gent que van allà i que per tant vindran fins i tot de 
fora d’Olot, estaran en aquesta zona del supermercat, passejaran pel centre de la ciutat... 
crec que això no ens ha de fer por, al contrari. Les grans superfícies comercials poden 
afectar al petit comerç, però ja fa molts anys que l’estan afectant al petit comerç i per tant 
aquesta reconversió del petit comerç jo crec que està gairebé feta: quan un agafa el cotxe 
per anar a una superfície comercial no és com qui va a comprar la botiga, el que va a 
comprar a una botigueta del centre hi va expressament a aquesta botigueta –perquè sap 
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que té un tracte personalitzat, perquè coneix la qualitat dels aliments o del que li puguin 
servir– i per tant les grans superfícies comercials es fan guerra entre elles, no es fan tan 
guerra directament amb el petit comerç del centre de la ciutat, que per sort o per desgràcia 
ja ha patit les conseqüències que hi hagin grans superfícies a l’entorn. N’estem 
absolutament convençuts que col·locar a la Plaça Mercat una gran superfície comercial 
aportarà beneficis pel centre de la nostra ciutat i no ens fa gens de por; no tenim cap dubte 
que Mercadona en aquests moments és la superfície que més atrau a possibles clients i que 
per tant és la millor opció que podíem triar. 
 
Més enllà que també crec que cal valorar els llocs de treball que també es generaran al 
costat d’una gran superfície comercial i que serà un nombre important. Per això ens vàrem 
decidir, pel fet que Mercadona aposta decididament per Olot, vol venir a Olot, i posa molts 
diners sobre la taula, i per tant ens sembla que el millor lloc on el podem col·locar és a la 
zona de la Plaça Mercat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Només dues paraules Sr. Alcalde, en tot cas, d’acord i no d’acord. Jo el 
que li demano són estudis tècnics, vostè parla d’apreciacions; jo puc parlar del sexe dels 
àngels també, però calen estudis tècnics que em diguin que passarà després que hi hagi 
una superfície  comercial gran al centre de la ciutat, amb un estudi que ho demostri, això no 
s’ha fet, ni el tenim, ni tenim un estudi de trànsit, ni de logística de transport, etc.  
 
Si vol que parli també d’algunes manifestacions que poden haver passat, doncs aquesta 
superfície comercial que a mi ni no m’agrada dir-ne el nom perquè és un comerç privat i a 
més no massa sostenible en alguns casos, sobretot pel que afecta al sector primari, a 
Banyoles ha afectat ja segurament l’agrobotiga, la cooperativa que està a la plaça del 
Monestir, que fa molts anys que està funcionant, que és la botiga dels pagesos, està 
passant per serioses dificultats perquè justament s’ha posat aquesta gran superfície a 
Banyoles fa poc. Per tant són apreciacions. Per això li dic: no parlem d’apreciacions, parlem 
d’estudis tècnics seriosos que després ens puguin avalar o ens puguem estudiar i puguem 
treure conclusions.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Segurament podríem continuar parlant però no crec que sigui el que 
correspon en aquests moments, per tant posem la proposta a votació.  
 
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.-  CONTRACTACIÓ.-  RENOVACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I 
MANTENIMENT DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS  

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2009 va acordar adjudicar a 
l’empresa “La Bruixa, Neteges Generals i Manteniments,SL” el servei de neteja d’edificis i 
equipaments municipals, agrupats en 4 blocs: A, B, C,D i per un termini de dos anys amb 
efectes del dia 1 de juliol de 2009, podent-se prorrogar per dos anys més (un any més un 
any). 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2011 va aprovar el nou 
pla de neteja dels blocs: A, B, C i D.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2011 va prorrogar pel termini d’un 
any el contracte esmentat tot finalitzant el 30 de juny de 2012 i atès que és voluntat 
expressa d’ambdues parts de prorrogar aquest servei i d’acord amb el plec de clàusules i 
vist    l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
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Comissió Informativa del Ple  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any  amb  efectes del dia 1 de juliol de 2012, el contracte 
adjudicat a l’empresa “LA BRUIXA, Neteges Generals i Manteniments, SL” (B 61399408) 
pel servei de neteja dels edificis i equipaments municipals agrupats en quatre blocs: A, B, C 
i D i segons el pla de neteja aprovat per la Junta de Govern Local del dia 26 de gener de 
2011. 
 
Segon.- Facultar la Junta de Govern Local per tal de prendre els acords relatius a  
modificacions puntuals  del contracte  que tinguin a veure a reduccions i ampliacions 
d’horaris, inclusió i supressió d’instal·lacions i equipaments i l’increment o decrement del 
cost del serveis fins a un 10% del valor del contracte.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, en el juny de 2009 es va adjudicar el servei de neteja dels edificis 
municipals i dels diferents equipaments de la ciutat a l’empresa La Bruixa neteges generals 
per dos anys, més dos anys de pròrroga si ho creiem necessari. El que proposem ara és 
utilitzar el segon any de pròrroga, fins l’1 de juliol de 2013, que llavors haurem de fer una 
concessió. Proposem també facultar a la Junta de Govern Local per fer les modificacions 
que es vegin necessàries fins a un màxim d’un 10% del cost d’aquest contracte. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

NÚM. 12.A) DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE G OVERN LOCAL 
DEL DIA 17 DE MAIG DE 2012  (ESTAT D’EXECUCIÓ DEL P LA D’INVERSIONS 

DEL SERVEI D’AIGUA)  
 

Vist   l'expedient   administratiu 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 en sessió celebrada el 
dia 17 de maig de 2012 en el qual es dona compte de l’informe tècnic del director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública del dia 30 d’abril de 2012 en relació a l’estat d’execució del 
Pla d’Inversions del Servei d’Aigua període 09/03/2009 (inici concessió) – 09/03/2012 (fi any 
3).  
 
Intervé el Sr. Gelis. El servei de concessió d’aigua, com vostès saben, té un pla d’inversions 
que és exigible amb l’execució de la inversió a càrrec de la tarifa. En aquest moment segons 
el Pla previst hauríem d’estar en una inversió de 2.086.000 euros –amb números rodons– hi 
ha projectes presentats i acceptats per 2.072.000 euros i executats per 1.373.000 euros. De 
fet en aquesta execució hi ha molta obra que està en curs i que en el moment en què 
s’acabi ens acostarem molt a l’execució dels 2.086.000 euros que en aquests moments 
hauríem d’estar. 
 
Per altra banda hi ha una altra inversió exigible amb càrrec a SOREA, que és d’un total 
d’1.105.000 euros, que l’Ajuntament ha demanat i s’han aprovat inversions per 409.849 
euros i que està tot executat.  
 
I per últim hi ha una altra inversió en funció de l’excedent de tarifa, que estaria situada en 
aquest moment en 162.000 euros  i que està aprovada i executada per un import total de 
194.000 euros. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per acabar-ho d’aclarir, en l’informe del regidor comentava que 
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el ritme d’execució era lent i que faltava un terç de les obres a executar, imaginem que hi 
estem a sobre i que els terminis es compliran com correspon, i en tot cas si s’han près 
algunes mesures perquè en propers exercicis el ritme d’execució es correspongui a la 
celeritat que hauríem de demanar tots. 
 
Respon el Sr. Gelis. És veritat que hi ha un total que hauria d’estar, de 2.086.000 euros, 
però hi ha tota una sèrie d’obres que en aquest moment estan en execució, i que faran que 
en el moment en què s’acabin, d’aquí fins a finals d’any, aconseguirem estar pràcticament 
en aquests 2.086.000 euros. En aquests moments acabades hi ha 1.373.000 euros, que és 
al voltant d’un 66% d’aquest total, però el que està en execució no està valorat aquí. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 12.B)  DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTA PER LA J UNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 07/06/2012 RELATIU A L’APROVAC IÓ INCREMENT 

SERVEI TPO 
 

Vist   l'expedient   administratiu    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 7 de juny de 
2012 relatiu a l’aprovació de l’increment del servei de transport públic de viatgers de la 
Ciutat d’Olot en 1.146,49 €, tot deixant sense efecte la reducció estival inicialment prevista i 
que afectava al viatge de les 7,20 de la LB.   
 
Intervé el Sr. Gelis. Efectivament, també en Junta de Govern Local vàrem aprovar una 
ampliació respecte al servei del TPO de l’estiu, que inicialment havíem registringit. Hi va 
haver uns usuaris de la Línia B que ens van demanar si podíem mantenir el primer viatge 
del matí –de les 7:15 h–perquè tenien dificultats per anar al seu lloc de treball. Ho vàrem 
estar estudiant, té un cost de 1.146 euros i efectivament hem atès aquesta petició. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
13.- HOSPITAL.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT L’ EXPEDIENT DE 

DESAFECTACIÓ, SEGREGACIÓ I DE CESSIÓ DELS TERRENYS PER ACCESSOS 
AMBULÀNCIES AL CATSALUT.  

 
Vist que el Servei Català de la Salut  de la Generalitat de Catalunya promou la construcció 
del nou hospital comarcal  de la Garrotxa en terrenys del municipi d’Olot. 
 
Vist que ha estat necessari definir un nou àmbit que prevegi els accessos adequats al nou 
equipament hospitalari així com la construcció d’un espai destinat a estacionament, el quals 
no estaven previstos en l’àmbit actualment en execució. 
 
Vist els acords adoptats pel Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de març de 
2012, relatius a la desafectació i cessió al Servei Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya  de la finca  de 6.469,31 m2 de superfície, per a la urbanització dels accessos i 
construcció del pàrking del nou equipament sanitari. 
 
Vist que els acords que es van adoptar en la sessió plenària de data 22 de març de 2012 
han estat sotmesos a informació pública, mitjançant publicació en el BOP  número 69 de 10 
d’abril de 2012 i al tauler d’anuncis de l’ajuntament pel termini de 30 dies durant el qual no 
s’hi han  formulat  al·legacions i/o reclamacions a aquest acords. 
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Vist el que disposen els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Tet refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 47.2.ñ) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Vist el que disposen els articles 20 i ss;  41, 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya i l’article 1099 i ss. 
del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les 
entitats local. 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa , proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT  la desafectació com a   bé  de domini públic, i la 
seva qualificació com a bé patrimonial de la finca  de 6.469,31 m2 de superfície resultant de 
la segregació practicada en la finca cedida a l’ajuntament   pel Sr. Josep M. Mir Codina i la 
Sra. Aurèlia  Codina Oliveras, en acta de cessió obligatòria i gratuïta de data  27/04/2012., 
amb l’objecte de procedir a la seva cessió  al Servei Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya per la construcció de  l’aparcament del nou Hospital comarcal. 
 
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT  la cessió gratuïta,  a favor del Servei Català de la 
Salut del domini de la finca de 6.469, 31 m2 de superfície, propietat de l’ajuntament d’Olot, 
al Servei Català de Salut del a Generalitat de Catalunya,  per a la construcció de l’esmentat 
aparcament. 
 
La descripció registral de la finca objecte de cessió és la següent: 
 
“Peça de terreny destinada a equipament sanitari-assistencial, amb ús de pàrking 
d’ambulàncies,  procedent de la de major extensió propietat de l’ajuntament d’Olot,  de 
superfície  6.469,31 m2. Limita al Nord amb finca de la que se segrega i destinada a vialitat, 
Est amb equipament sanitari assistencial propietat  del Servei Català de la Salut, sud i oest 
amb part de la registral número 1.864N de Josep M. Mir Codina.  
 
Figura inscrita al Registre de la Propietat d’Olot, al Tom 1877, Llibre 833, Foli 1, Finca 
35.422, inscripció 1a. 
 
Títol: pertany a l’Ajuntament d’Olot per cessió obligatòria i gratuïta i està lliure de càrregues.” 
 
TERCER.- PUBLICAR  el present acord en el Butlletí oficial de la província i en el tauler 
d’anuncis de l’ajuntament.  
 
QUART .- FACULTAR  al Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament d’Olot per a la signatura de 
la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el presents 
acords.  
 
Intervé el Sr. Zarza. És un tràmit de continuar amb l’aprovació definitiva, com molt bé saben 
s’està construint el nou hospital comarcal i en aquesta nova construcció ja es va aprovar 
inicialment la zona on havien d’anar els aparcaments dels usuaris i de la zona 
d’ambulàncies. Per tant el que fem avui és portar l’aprovació definitiva de la desafectació, 
segregació i cessió d’aquests terrenys per al Catsalut perquè pugui continuar amb l’execució 
i el finançament d’aquesta part de l’obra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres per no repetir el que ja vàrem dir en el seu moment, en el 
mes de març, dir que farem el mateix que en l’aprovació inicial que és abstenir-nos; no cal 
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que repetim els arguments que ja vàrem dir en el seu dia. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres, igual com els representants d’ERC, ens vàrem abstenir també 
en l’aprovació inicial, i per tant també ens abstindríem en aquests moments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 1 PP) i 8 
abstencions (6 PSC, 2 ERC). 
 
14.- ESTACIÓ D’AUTOBUSOS. APROVAR INICIALMENT LA CE SSIÓ D’UNA FINCA A LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ESTACIÓ D’AUTOBUSO S. 
 

Proposta 
 
Finalitzat el procés de construcció de l’edificació destinada a Estació d’autobusos i els seu 
soterrani i efectuades totes les operacions jurídiques relacionades amb l’adquisició de sòl 
necessari per a la implantació del dit equipament en el sector, correspon de formalitzar la 
cessió a favor de la Generalitat de Catalunya del bé que constitueix l’estació d’autobusos 
per tal de donar compliment als compromisos signats entre l’Ajuntament d’Olot i la 
Generalitat en ordre a la cessió i construcció de l’edificació, i en particular el conveni de data 
27 de maig de 2008, complimentant l’ofici de la Generalitat de data 15 de desembre de 
2009, número sortida 0365S/64567/2009 de 16 de desembre. 
 
Per lo qual i vist el que disposen els articles 211 i 212 del text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril), el 47.2 de la Llei de 
Bases del Règim Local (Llei 7/1985) i els  40 i següents del Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals (Decret 336/1988 de 17 d’octubre), 
 
El President de la Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya del 
domini del departament número dos de l’edifici de l’estació d’autobusos, com a bé 
patrimonial, i que es correspon amb les andanes i l’edificació de l’estació. Figura aquesta 
finca amb el número 35.096, inscrita al Tom 1862, llibre 822, foli 10, inscripció 1ª del 
Registre de la Propietat d’Olot, amb la següent descripció: 

“URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO 152: Local situat a la planta baixa de l’edifici en 
aquesta ciutat, carrer Bisbe Lorenzana amb una superfície útil de dos mil set-cents quinze 
metres, quaranta decímetres quadrats, del que tres-cents sis, vuitanta-sis decímetres 
quadrats estan coberts i es distribueixen en planta baixa de dos-cents setanta-quatre metres 
quadrats que consta de bar restaurant, cuina, magatzem bar, sala d’espera, distribuïdors, 
vestíbul, lavabos, sala de paqueteria i sala de xofers i en una planta altell de cent dos 
metres, i vuitanta-sis decímetres quadrats útils on radica el despatx de direcció, oficines, 
distribuïdors i sala de màquines i el resta dos mil tres-cents trenta-vuit metres, cinquanta-
quatre decímetres quadrats estan descoberts i es destinen a andana amb vuit aparcament 
per a autobusos, un parc d’aparcament i maniobres. Limita: front, entrant, carrer Bisbe 
Lorenzana; esquerra i dreta amb vial públic; i fons, amb carrer Secretari Daunis. Li 
correspon una quota de quaranta nou enters, cinquanta-set centèsimes per cent =49’57%=.” 

Té com a referència cadastral el número: 8101314DG5780S0152XZ. 

Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública per un període de TRENTA DIES 
HÀBILS, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d’edictes i diaris de major circulació. El 
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termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials esmentades.  

Tercer.- Si els béns no es destinen a l’ús cedit o deixen de ser-hi destinats en els terminis 
que indica l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals, revertiran automàticament del ple dret al patrimoni de 
l’ajuntament cedent. 

Quart.-  Donar compte de l’expedient al Departament de Governació i Administracions 
Públiques d’acord amb el disposat a l’article 49. 3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

 
Cinquè.-   Facultar l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per 
executar els acords anteriors. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, és un tràmit que avui es conclou d’un procés que ja fa molts anys 
va ser la construcció de la nova construcció d’autobusos. El que fem aquí és portar 
l’aprovació inicial de la cessió a la Generalitat de Catalunya de la zona de les andanes i de 
l’edifici de l’estació d’autobusos, per acabar de completar totes les operacions jurídiques que 
estaven establertes en l’operació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

15.- CARRER TERRASSA. APROVAR DEFINITIVAMENT LA PER MUTA D’UNA FINCA 
DEL CARRER TERRASSA  

 
Vist que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 23 de febrer de 2012, 
entre d’altres acords, va aprovar inicialment la permuta entre la finca de superfície 159,26 
m2,  resultant de la segregació de la de major extensió propietat de l’Ajuntament d’Olot 
situada al carrer Terrassa núm. 13 i 15, i la finca propietat dels srs. Albert Prat Llongarriu i 
Francisca Masolivers Coromina, de 340,15 m2 de superfície, situada al carrer Terrassa 
núm. 1, d’Olot. 
 
Vist que l’acord es va sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant la 
inserció d’anuncis  al BOP núm 47 de 7 de març de 2012 i  al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament, termini durant el qual no  s’ha formulat cap al·legació o reclamació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposen els articles 40.1.c), 47.1 i 48.1 del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el  Reglament del patrimoni dels ens locals, s’ha donat 
compte als efectes de control de legalitat, al Departament de Governació i relacions 
institucionals de la  Generalitat de Catalunya, que ha informat favorablement la realització 
de la permuta plantejada.  
 
Vist el que disposen els articles  21.1.p), 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local,  els articles 114.n), 203,204, 209 i 210 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  municipal del règim local de 
Catalunya,  
Vist el que disposen  els articles 40, 47, 48 i 52 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, els articles 79 i 80 del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril.  
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En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa , proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la permuta entre la finca resultant de la segregació  
159,26 m2 de la major propietat de l’ajuntament d’Olot, inscrita el registre de la propietat 
d’Olot amb les següents dades registrals: Tom 1240, llibre 465, foli 221, finca 18843 i la  
 
finca propietat dels srs. Albert Prat Llongarriu  i  Francisca Masoliver Coromina. Aquesta 
finca els  pertany  per títol de compravenda, segons escriptura de data  27 d’abril de 1971, 
atorgada davant del notari Juan Comin Comin, amb número de protocol 392. Està inscrita  
al registre del a propietat  d’Olot amb les següents dades registrals: Tom: 748, Llibre 198;  
foli: 168, finca 8.013, amb la següent descripció: 
 
“Urbana: Una porción de terreno, solar para edificación, situada en el término de esta 
ciudad, Parroquia de San Cristóbal Las Fonts, procedente de  la finca  Masbernat, de figura 
aproximadamente triangular. Tiene una cabida superficial aproximada de trescientos 
cuarenta metros y quince decímetros cuadrados, equivalentes a 9.000,36 palmos 
cuadrados. Linda a Noreste, en línea de 30,60 metros con parcela de Don Jacinto Jutglar y 
Doña Pepita Costa; Oeste, en línea de 29,70 metros con el río Fluvià mediante margen; y 
Sur, en línea ligeramente curva, parte con puente sobre río Fluvià y en otra parte mayor con 
calle en proyecto” 
 
TERCER: PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la província i  al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament. 
 
QUART: Facultar expressament el senyor alcalde per a la signatura de les escriptures 
públiques de segregació, permuta i  de quanta documentació sigui necessària per al 
compliment del presents acords. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Es va fer l’aprovació inicial d’aquesta permuta de la finca del carrer 
Terrassa i es va aprovar també el Pla de millora urbana, i per tant avui proposem l’aprovació 
definitiva per completar el tràmit, ja que en el període d’exposició pública no hi ha hagut 
al·legacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 
16.- CARRER TERRASSA.- (Proposant aprovar definitiv ament el Pla de Millora Urbana 

d’Ordenació de Volums)  
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2012 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment amb prescripcions, el Pla de Millora Urbana 
d’Ordenació de Volums del carrer Terrassa, 11, 13, 15 i 17 de la ciutat d’Olot, redactat per 
Volums, Estudi d’arquitectura. 
 
Vist que el referit Pla de Millora Urbana es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 48 de 8 de 
març de 2012, al Punt diari de data 8 de març de 2012, al web de l’Ajuntament i al tauler 
d’anuncis de la corporació. 
 
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
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Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la Comissió 
Territorial d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, de la qual hem rebut l’informe 
corresponent. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 26 d’abril de 
2012 va emetre informe favorable al respecte amb el benentès que s’havia de completar la 
documentació tècnica amb diferents aspectes. 
 
Vist que en data 31 de maig de 2012 i amb número de registre general d’entrada 
E2012004607, per part de l’interessat es va presentar el Pla de Millora Urbana esmenat 
amb la incorporació de les prescripcions disposades en l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 6 de juny de 2012 que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist els articles 70 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.   
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla de Millora Urbana d’Ordenació de Volums 
del carrer Terrassa, 11, 13, 15 i 17 de la ciutat d’Olot, redactat per Volums, Estudi 
d’arquitectura, amb la incorporació de les modificacions introduïdes respecte al document 
aprovat inicialment, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 6 de juny 
de 2012 i que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
en el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa completa a 
efectes d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb els articles 88 i 107.5 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d´Urbanisme. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 
17.- PLAÇA MERCAT .- (Proposant aprovar provisionalment la modificació d el POUM a 

l'àmbit de la Plaça Mercat -MPOUM-34)  
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 22 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l’àmbit de la Plaça del 
Mercat d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 67 de 4 d’abril de 
2012, al Diari de Girona de 4 d’abril de 2012, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de 
l’Ajuntament. 
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Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la Direcció 
General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
del qual hem rebut l’informe favorable corresponent amb el benentès que s’havia de 
completar la documentació tècnica amb diferents aspectes. 
 
Vist el text de modificació puntual del POUM a l’àmbit de la Plaça del Mercat d’Olot, 
redactada pels serveis tècnics municipals en data juny de 2012 que incorpora les 
modificacions establertes en l’informe de la Direcció General de Comerç. 
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la 
tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació puntual del POUM a l’àmbit de la 
Plaça del Mercat d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals, introduïnt-se les 
modificacions respecte al text aprovat inicialment i que no són substancials.  
 
SEGON- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent 
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si 
procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Portem a aprovació provisional la modificació del POUM en l’àmbit de la 
Plaça Mercat, l’únic que fem és adaptar tots els límits –ja que anem treballant com hem dit 
abans en l’avantprojecte i definint el projecte– i ja s’han establert els límits exactes 
d’ocupació de sòl, tant pel que fa a sòl rasant com pel que fa a subsòl.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

18.- DEPURADORA.- Proposant aprovar provisionalment la MPOUM del sect or de 
la depuradora vella (MPOUM 35)  

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 22 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM al sector de la depuradora 
vella d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 67 de 4 d’abril de 
2012, al Diari de Girona de 4 d’abril de 2012, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de 
l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
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Vist l’informe favorable emès pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
Vist que no hem rebut per part de l’Agència Catalana de l’Aigua l’informe sol·licitat en data 
19 d’abril de 2012, tot i havent transcorregut el termini legal per emetre’l. 
 
Vist que és preceptiu sol·licitar informes sectorials els quals s’han d’emetre en el termini 
d’un mes, tret que una disposició específica n’autoritzi un de més llarg, i en cas contrari es 
consideraran favorables. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 26 de juny de 2012 en el que es fa 
constar que els reajustaments introduïts respecte a l’aprovació inicial no tenen la 
consideració de modificacions substancials d’acord amb l’article 112 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la 
tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació puntual del POUM al sector de la 
depuradora vella d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals.  
 
SEGON- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent 
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si 
procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, portem a aprovació provisional aquesta modificació en el sector de 
la depuradora vella, que bàsicament el que fem és establir els límits, amb els quals passem 
d’una clau 3 a una clau 5, per poder donar compliment al que ja vàrem parlar en el darrer 
Ple. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

19.- NOMENCLÀTOR  
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus , proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar nom al carrer ubicat entre l’Avinguda dels Països Catalans i l’avinguda de 
Francesc Macià, que està indicada al  plànol 1, i que s’anomenarà AVINGUDA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA . 
 
Segon.- Donar nom a l’espai públic ubicat entre l’Avinguda Girona i el carrer Abat Racimir, 
que està indicat al plànol 2, i que s’anomenarà PASSATGE DE BERNAT DESCLOT . 
 
Intervé el Sr. Berga. La ciutat creix, de vegades és necessari amb les noves urbanitzacions 
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donar nom a nous carrers i places. Aquesta tasca s’encomana a la Comissió del 
Nomenclàtor, formada per persones de la ciutat que la coneixen bé, que coneixen la seva 
historia i que tenen la feina de proposar noms d’olotins o de persones que serien 
mereixedores de donar el seu nom a una plaça o carrer de la nostra ciutat; o també de 
recollir totes aquelles propostes ciutadanes de noms possibles a donar a aquests carrers. 
 
En aquests moments hi ha dos carrers als quals es necessita donar nom; un d’ells un 
passatge al barri de Sant Miquel, entre l’avinguda Girona i el carrer Abat Racimir. És una 
zona especialment desordenada pel que fa als noms; és a dir, no hi ha noms de volcans, o 
de flors, o d’eines, com passa amb altres llocs de la ciutat. L’únic punt en comú que hi ha és 
que està voltant de noms que més o menys corresponen a l’època medieval, i aquí ho 
deixem molt obert perquè hi ha des de l’Abat Racimir que va viure al segle IX, fins a reis que 
han viscut al segle XV. En tot cas teníem un historiador, en Bernat Desclot, pendent i 
mereixedor de donar nom a un passatge o a un carrer i és el que fem. Per tant Bernat 
Desclot és el nom d’un passatge que està en la zona compresa entre l’avinguda Girona i el 
carrer Abat Racimir. 
 
Per altra banda hi ha una avinguda nova, que és precisament la que arribant a la plaça del 
nou hospital al Pla de Dalt, que en aquest moment el que està fet és que quan arribes a la 
rotonda de l’Hospital, que a l’esquerra es va en direcció al Pla de Dalt, la que baixa a la 
dreta en direcció al riu se li ha de donar nom. És un carrer ample, de fet una avinguda, se li 
donarà el nom d’avinguda de la Generalitat de Catalunya perquè allà hi arriben els carrers 
Companys, Macià, Irla, el carrer dels Països Catalans; hi van a parar tots els carrers amb 
noms dels Presidents de la Generalitat en democràcia han ocupat, i ens semblava que era 
un nom que corresponia. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo només volia fer referència que donar a la gent que fa el nomenclàtor 
de posar noms a carrers, que s’hauria de pensar aquí a Olot en una gran persona, que va 
ser el Sr. Francisco Casas, que va ser Alcalde. Llavors crec que s’hauria de pensar en 
aquest senyor quan es pugui posar nom a un carrer. 
 
Respon el Sr. Berga. No hi ha cap mena de problema, vostè mateixa com a particular o fins 
i tot en representació del seu grup municipal, pot presentar aquesta proposta, quedarà 
recollida dins la Comissió. Sí que hi ha uns criteris determinats que es fan servir, per 
exemple, un d’ells és que la persona que acaba donant nom a un carrer o plaça de la ciutat 
com a mínim han d’haver passat deu anys des de la seva defunció, i hi ha una sèrie de 
criteris a tenir en compte. Però per descomptat qualsevol ciutadà, associació, entitat, grup 
municipal, pot presentar propostes i són preses en consideració.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

20.- MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER A LA GARROTXA A FAVOR DE LA DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL DEL 2012 COM A ANY INTERNACIONAL DE L ES COOPERATIVES 

 
La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 dom 
l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol·licita a 
altres institucions públiques i agents socials,a a aprofitar el 2012 per promoure el 
cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i 
econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any 
Internacional: “Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, reflecteix la 
valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn. 
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Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus 
integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries 
i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l’economia catalana. 
L’agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la 
indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el 
transport i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen 
l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima 
implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també 
els col·lectius més desafavorits. 
 
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a una 
cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena 
economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que, conjuntament, 
aporten el 4,5% del PIB català. Les cooperatives són generadores d’ocupació i, en el 
període és sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha 
perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana. 
 
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin 
els principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives. 
 
Per tot això, i en la línia que han fet altres ajuntaments com Banyoles, Vic, Arbúcies, Sant 
Cugat, Girona, Berga i Barcelona, així com el Consell Comarcal de la Selva, demanem al 
Ple de l’Ajuntament d’Olot que acordi: 
 

- Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives. 

- Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives del 
cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives a la 
nostra ciutat. 

- Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la 
nostra ciutat, i en especial a les fires sectorials organitzades per l’Ajuntament d’Olot 
perquè es potenciïn els estands de cooperatives. 

- Millorar i, si s’escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar 
a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des 
dels diferents organismes municipals. 

- Valorar en la política de contractació i en els concurs públics de l’Ajuntament, les 
empreses cooperatives. 

- Donar a conèixer aquesta resolució a la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Raül Massanella. Bé, aquesta és una moció genèrica que s’està presentant a 
diversos ajuntaments de Catalunya. 
 
A continuació el Sr. Massanella llegeix el text de la moció.    
 
Intervé la Sra. Sala. Nosaltres des del Partit Popular sempre hem defensat i defensem el 
cooperativisme, igual com defensem qualsevol altra forma de generar ocupació i riquesa. En 
aquests moments és important que donem recolzament a iniciatives d’aquest tipus ja que 
poden contribuir a la sortida de la crisi que estem patint. L’exemple més reconegut és el de 
les cooperatives agrícoles que fan una tasca molt important a les àrees rurals i són la clau 
del desenvolupament social de molts pobles, igual que són la clau de l’èxit la compatibilitat 
de molts negocis familiars. Per tant hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Molt d’acord, evidentment, amb la moció en suport a les cooperatives. 
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Hem hagut d’estar molt al cas perquè hem vist que hi havia una modificació en un dels 
punts que ens havien passat, que deia “Prioritzar en la política de contractació...” i hem de 
ser molt curosos a l’hora de demanar a l’Ajuntament segons què, sobretot en matèria 
d’adjudicacions de concursos; les administracions hem de ser molt transparents i 
evidentment no podem prioritzar una empresa per davant d’una altra. Sí que en la línia de 
potenciar les cooperatives està bé aquest canvi de “valorar” en lloc de “prioritzar”, valorar sí 
que es pot fer, tenir en compte sempre; sí que se li pot donar valor al fet que una empresa 
sigui una cooperativa.  
 
Nosaltres estem absolutament a favor d’incentivar l’activitat econòmica, estem a favor de la 
creació d’empreses, si pot ser cooperatives millor, tenim a la comarca una cooperativa que 
és exemple i modèlica. Absolutament a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, Sr. Raül Massanella, malgrat les manifestes discrepàncies 
ideològiques que mantenim amb Alternativa per la Garrotxa, a Plataforma per Catalunya, 
donat el nostre caire ideològic i social donem ple suport al cooperativisme, tal com queda 
reflectit en la nostra declaració programàtica. Per la qual cosa, no hi ha res més a dir,  
votarem a favor d’aquesta moció.   
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en el nostre decàleg com a socialistes i socialdemocràtes un 
dels punts que tenim és el foment del cooperativisme per fomentar el treball en equip, 
l’economia, el territori, etc.  
 
Nosaltres el que moltes vegades hem comentat és que aquestes mocions tan genèriques no 
ens agrada massa discutir-les en el sí de l’Ajuntament perquè parlem poc del que és la 
política municipal, que és el que ens afecta als regidors d’aquest Ajuntament.  
 
En aquest cas, Sr. Massanella, sí que realment la Garrotxa és un exemple de bones 
cooperatives i per tant estem contents de poder parlar de cooperativisme avui aquí. 
Justament en el sector agrari tenim l’exemple de dues cooperatives molt importants: la 
Cooperativa del camp d’Olot, i una altra a la comarca que és la Cooperativa de la Vall d’en 
Bas, que han estat pioneres i que gràcies al treball d’aquestes cooperatives podem dir que 
la comarca de la Garrotxa és de les primeres de Catalunya en relació al nombre d’ocupats 
agraris en què s’incorporen més joves a l’agricultura. Per tant aquí sí que tenim un pòsit 
molt important, aquestes cooperatives de la nostra comarca han fet un gran treball per a 
l’agricultura de la nostra comarca i per a l’àmbit rural.  
 
També tenim cooperatives en l’àmbit de l’ensenyament, com pot ser la Cooperativa 
Bassegoda que ha fet una gran tasca en el sector de l’educació en aquesta ciutat i que 
també està fomentant el cooperativisme en els seus estudiants, en els seus alumnes. 
 
I també una gran cooperativa com és la Cooperativa la Fageda que ha creat molts llocs de 
treball amb gent minusvàlida i que també és un exemple a seguir, en quant a gestió 
econòmica i quant a gestió de recursos. Per tant a favor d’aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. Sí, també votarem a favor, ens sembla coherent i lògic donar valor 
econòmic i també social a les cooperatives, i que cal mantenir-les coma forma d’activitat 
econòmica, ho deien els anteriors regidors: Olot és una ciutat i la comarca, on tenim grans 
empreses, tenim PIMES, tenim comerços, tenim autònoms i també tenim cooperatives. 
Algunes d’àmbit agrari –com deia el Sr. Guix–, la Fageda en l’àmbit social, però també en 
tenim en l’àmbit educatiu, com el Petit Plançó, o en tenim en el camp social, una gran 
cooperativa nascuda a Olot, i que em sembla que té el domicili fiscal a la comarca, que és 
l’antiga Escalé i ara Suara, una cooperativa d’àmbit nacional. També en tenim d’altres 
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d’àmbit més comarcal, com Edat3, també de l’àmbit social.  
 
I per tant màxim suport a totes les cooperatives, a la feina que fan; comentar només el punt 
4 que ens diuen “Millorar i, si s’escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament 
per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des 
dels diferents organismes municipals”, que aquesta és una feina que ja s’està fent, no des 
de fa un any, sinó des de ja fa alguns anys: a qualsevol persona que arriba al punt Inicia 
d’emprenedoria se li expliquen totes les formes jurídiques per constituir una empresa; els 
avantatges fiscals, econòmics de cadascuna –societat civil, limitades, anònimes i 
cooperatives– i per tant s’informa ja d’aquesta possibilitat. Se’ls deriva també al servei Ara 
Coop, que és un servei del Departament d’Empresa que els dóna ja informació concreta per 
constituir, i per tant totalment d’acord. 
 
Aclarir també al Sr. Gómez, que coincidim i hem pactat abans amb el Sr. Massanella, i 
demanar disculpes als grups que no hem tingut temps de comentar-ho, la variació d’aquesta 
paraula, en el quart punt dels acords d’en lloc de “prioritzar” perquè no sigui incompatible en 
la Llei de contractes, ens hem posat d’acord i els sembla bé que digui “valorar” i és la 
proposta que també recolzem. 
 
Intervé el Sr. Massanella. Afegir al que han dit els Srs. Gómez i Vayreda, del canvi del verb, 
que quan vàrem presentar la moció érem desconeixedors que la llei no permetia prioritzar, 
llavors parlant amb el Sr. Alcalde i amb el Sr. regidor vàrem valorar de fer aquest canvi, que 
avui hem acabat de pactar, fa  minuts.  
 
I en segon lloc, agrair als representants de les cooperatives que avui són aquí, el fet que 
hagin vingut per veure com el Ple de l’Ajuntament d’Olot s’afegeix a l’Any Internacional de 
les Cooperatives. Ens va semblar des d’Alternativa quan els vàrem enviar el convit per venir 
avui al Ple, que era molt important que ells hi fossin i que veiessin que el Ple de 
l’Ajuntament d’Olot està a favor de la tasca que ells estan duent a terme des dels diferents 
camps, sobretot des del camp de l’ensenyament; veig persones de la Cooperativa 
Bassegoda i altres representants, moltes gràcies.  
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 
2 ERC, 1 PP) 

 
21.- MOCIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ESQUERRA INDEPENDENT ISTA DE LA 
GARROTXA CONTRA LA REPRESSIÓ POLICIAL ALS PAÏSOS CA TALANS.  

 
Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes 
molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi 
ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni els 
banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció,han 
patit una persecució tan dura per part de la justícia com han patit altres sectors socials. 
 
En canvi, la repressió policial i judicial s’han incrementat de forma considerable contra totes 
aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua dels nostres 
drets nacionals i socials. 
 
Al Principat es fa evident que la detenció selectiva de persones i  també que actualment la 
conselleria d’interior s’està seguint l’estratègia plantejada per David Pique i Bataller, 
Comissari de la Policia de la Generalitat, al seu Projecte de Final de Màster: “Com la 
resistència d’alguns sectors és previsible, caldrà actuar amb contundència sobre els 
instigadors de les protestes que es puguin dur a terme. En aquest cas però, aquesta 
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actuació no es farà exclusivament des de l’òptica de l’ordre públic, que també, sinó des de la 
investigació criminal. S’haurà de procurar la detenció selectiva dels líders per imputar-los 
delictes comuns i evitar la condició de màrtir. 
 
A més protestes, més detencions, fins acabar amb el poc suport del que disposin, sobretot 
si comproven els “privilegis” que es poden aconseguir amb una adequada integració al 
sistema, sense renunciar a alguns dels postulats que els inspiren”.  
 
Laura Gómez, secretària d’organització de la CGT, va estar empresonada durant setmanes. 
A Gómez, de 46 anys, se li imputen els delictes de desordres públics, incendi, coaccions i el 
delicte relatiu a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Segons la CCGT, li 
demanen 36 anys de presó, sobretot per la imputació d’incendi referent a una acció que es 
va realitzar davant la Borsa consistent en cremar una capsa amb bitllets de mentida. 
 
Arran de la vaga general del passat 29 de març, els Mossos d’Esquadra ja han detingut més 
de 100 persones, 4 vaguistes van estar unes setmanes en presó preventiva fins que 
l’Audiència Provincial va desautoritzar el jutge i va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. El 
dimecres 30 de maig, Rubén del centre social Can Vies de Sants i Andreu Curto, militant de 
Maulets de les terres de l’Ebre, van ser empresonats de forma preventiva. Al cap de quinze 
dies el Jutjat d’Instrucció número 15 de Barcelona va decretar la llibertat sense fiança per a 
Rubén de 23 anys, resolent així el recurs contra l’ordre d’empresonament que va presentar 
la defensa. Andreu Curto va sortir el divendres passat de la presó i actualment esta en 
espera de judici. 
 
També cal destacar la creació del web amb fotografies de persones per part del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que ha causat molta polèmica per la 
seva dubtosa legalitat. S’han inclòs fins i tot fotografies de menors d’edat, un d’ells de 15 
anys. 
 
Els mossos, fins i tot, han volgut acusar als detinguts/des de pertinença a organització 
criminal, precepte corresponent a l’article 577 del codi penal, incorporat l’any 2000 per un 
decret del Ministre d’Interior, Ángel Acebes (PP), i que va ser dissenyat per ser aplicat a 
Euskal Herria.  
 
El divendres 25 de maig, un veí del Bages va ser retingut per la Policia Espanyola durant el 
partit de la Final de la Copa del Rei. Segons ha denunciat el mateix detingut, va patir 
diferents agressions i vexacions per part dels agents policials. Aquest cas ha arribat també 
al mateix Congrés dels Diputats a través de preguntes parlamentàries. 
 
El dilluns 28 de maig, 4 independentistes mallorquins van ser detinguts per la Guàrdia Civil 
en una protesta pacífica en motiu de la visita del President Jose Antonio Bauzá a la localitat 
de Bunyola. Els detinguts van denunciar amenaces, vexacions i agressions per part del cos 
militar.  
 
El dimarts 29 de maig, 250 persones van rebre una multa, que en alguns casos arriba als 
6.000€, per haver participat en les mobilitzacions estudiantils de la Primavera Valenciana. 
 
El dimecres 6 de juny, 4 estudiants van ser detinguts a Lleida per la seva participació a la 
vaga del 22 de maig i el pare d’un d’ells va ser detingut el mateix dia quan es duia a terme 
una concentració de solidaritat davant la comissaria dels Mossos, acusat d’un delicte 
d’atemptat a l’autoritat. 
 
El divendres 15 de juny, sis veïns de Badalona van ser detinguts per la seva participació a la 
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vaga del 29 de maig. Tots ells són persones vinculades a diferents organitzacions polítiques 
i sindicals que aposten per altres vies per resoldre la crisi. 
 
Per tots aquests motius, l’Assemblea de l’Esquerra Independentista de la Garrotxa i Maulets 
el jovent independentista i revolucionari, proposem l’adopció dels següents acords:  
 

1. Creiem fermament que la repressió policial i judicial no soluciona cap conflicte de 
naturalesa política o social, i per tant cal apostar per solucions globals que minimitzin 
els motius que originen aquest conflicte. 

2. Demanem l’absolució i llibertat sense càrrecs de totes les persones encausades per 
la vaga del 29M o pels fets de Mallorca o València. Entenem que la Justícia està 
actuant de forma molt desigual depenent de la tipologia del cas. 

3. Demanem a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i estatal que 
aturin la repressió contra aquells sectors socials que lluiten per una societat més 
justa.  

4. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears, 
a la Generalitat Valenciana i al Govern de l’Estat espanyol.  

 
Intervé el Sr. Jonàs Carbonés. Em voldria disculpar ja que aquesta moció l’havia de llegir el 
Sr. Narcís Casadevall i no ha pogut ser ja que es troba malament, i hem decidit que la 
llegiria un altre membre de l’assemblea. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Segur que vostè també ho farà molt bé, endavant. 
 
El Sr. Carbonés llegeix el contingut de la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. Agrairia a les persones i entitats que presenten mocions –ja ho he dit 
alguna altra vegada– que fessin referència a la nostra ciutat, que és el més normal. Però 
ara contestant a la moció aquesta, jo els diré que la funció dels mossos, la policia, i la resta 
de cossos de seguretat, és vetllar la seguretat de tots els ciutadans i alhora per al benestar 
comú de totes les persones. Els agents tenen l’autoritat per detenir aquelles persones que 
infringeixen la llei i alteren l’ordre públic, així com els jutges també vetllen perquè tots els 
procediments es facin amb legalitat, ja que la mateixa justícia supervisa les actuacions 
policials, perquè si algú no ha fet el cas a l’agent o la seva feina ben feta i cal prendre 
alguna mesura. 
 
Amb mocions com aquesta, el que pretenen és explicar la part de la realitat que els convé a 
vostès, intenten donar una imatge negativa d’un col·lectiu que fa un gran servei a la societat 
i que en aquests darrers temps està patint com cap altra la frustració dels ciutadans davant 
els problemes socials que ens afecten. Per tant votaré en contra d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Trasllada a en Sisu les nostres preocupacions pel seu estat de salut, 
esperem que estigui bé i que no sigui gaire res. 
 
Bé, nosaltres estem convençuts de la bona intenció vostra a l’hora de presentar aquesta 
moció i de fet compartim del tot les vostres preocupacions. De fet ja hi feu referència en 
algun punt de la moció; els nostres parlamentaris també han demanat explicacions sobre 
alguns dels casos que citeu. Referit a les actuacions policials, avui mateix per exemple 
podem afegir-hi, surt una carta a la premsa d’un ciutadà, d’un català, que quan sortia de 
l’aeroport de Barcelona ha estat retingut 20 minuts per la Policia espanyola per parlar en 
català; si hagués parlat qualsevol altre idioma no l’hi hauria passat, com que parlava en 
català l’han retingut 20 minuts. 
 



    
 

 35 

Ara, tot i que compartim la vostra preocupació per determinades actuacions policials, el cas 
del noi aquest del Bagès, que simplement perquè tenia una bandera estelada sembla ser 
que tot això passa a disposició judicial, sembla ser que policies estatals es van excedir en la 
repressió –portava una estelada, no portava una bandera preconstitucional perquè 
segurament no l’hi hauria passat res– sembla ser que portava una estelada i el van 
estomacar a Madrid. 
 
Clar tot això preocupa, però vosaltres doneu per suposat en la vostra moció que això respon 
a una repressió policial planificada, és a dir que darrera d’aquestes actuacions que  poden 
ser puntuals, no ho sabem. En tot cas s’hauria de fer un seguiment més primmirat per 
assegurar, com vosaltres assegureu en la moció, que això efectivament correspon a una 
línia d’actuació dels cossos policials. Tal com ho teniu redactat ens poseu en la tessitura de 
dir: efectivament nosaltres creiem que això és un programa planificat des dels diversos 
cossos policials de l’Estat, sigui policia espanyola, siguin mossos d’esquadra, sigui el que 
sigui. Com que nosaltres entenem que no tenim prou dades com per afirmar-ho, ens 
haurem d’abstenir tot i que la nostra posició respecte de la moció, tot i que mantenim la 
mateixa preocupació que teniu vosaltres per determinades actuacions policials. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Jo començaré dient que avui algun mitjà de comunicació es fa ressó 
de l’amenaça de mort que ha patit el Secretari General de Plataforma per Catalunya, 
precisament per part d’un membre de les CUP, només això d’entrada. Poden veure les 
notícies i allà ho llegiran. 
 
Des de Plataforma per Catalunya no tenim cap prova seriosa d’aquesta repressió policial i 
ho diem amb el màxim respecte. Creiem que convé a qualsevol societat democràtica tenir 
unes forces de seguretat que actuïn amb fermesa i contundència davant els aldarulls que 
cada dia més ocasionen aquests grupets d’anomenats antisistemes, que no són més que 
autèntics vàndals que aprofiten qualsevol ocasió per causar destrosses en el mobiliari urbà, 
que després, lògicament, hem de pagar entre tots. 
 
La nostra absoluta confiança i el nostre absolut suport a les policies municipals, a la policia 
Nacional, al cos dels Mossos d’Esquadra i a la Benemèrita Guàrdia Civil.  
 
Intervé el Sr. Rubirola. A nosaltres tampoc ens agrada el projecte aquest de final de màster 
del comissari de la Policia de la Generalitat, Sr. David Piqué, sobretot la part que fa 
referència a la detenció selectiva dels líders per imputar-los delictes comuns i evitar 
d’aquesta manera que esdevinguin màrtirs; sembla certament una estratègia pre-
democràtica.  
 
Nosaltres estem a favor, a l’igual que tots els grups, per descomptat, del dret fonamental de 
manifestació i ens preocupen determinades actuacions policials que s’han realitzat 
últimament, probablement avalades per aquestes tesis, però també és veritat que 
últimament i sobretot a Barcelona hi ha hagut manifestacions que hi ha hagut una violència 
extrema i per tant sé que és causa d’alguns grups, jo entenc que en aquests casos la policia 
té el deure d’actuar, perquè una cosa és manifestar-se i l’altra cosa és cremar contenidors o 
aixafar aparadors. 
 
Nosaltres no coneixem amb deteniment els casos que la moció planteja, no és que dubtem 
del que afirmen els signants de la moció, però ja que hem d’emetre un judici ens agradaria 
una mica conèixer també el que al·lega l’altra part. I una mica també el que ha dit el 
representant d’ERC: d’aquí a inferir que hi ha una estratègia planificada i pensada contra... 
també és bastant. 
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Per tant donat que no estem informats del que al·lega l’altra part ens abstindrem. També 
creiem que s’hauria de matisar una mica el primer punt de l’acord, és a dir, que la repressió 
policial no soluciona cap conflicte de naturalesa política o social, clar, així m’agradaria 
recordar que el jihadistes o els brigades roges o ETA sempre han defensat que fan el que 
fan per una idea, per una causa política. Per tant ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Gelis en nom de l’equip de govern. Bé aquesta moció fa una referència a tota 
una sèrie de fets violents, que molts d’ells han passat al País Valencià, a Mallorca i a 
Barcelona. Sobre els diferents fets relatats existeix una evidència de greus aldarulls i actes 
de vandalisme a la ciutat de Barcelona amb motiu de la vaga general del 29 de març i que 
creiem que cal reprovar d’una manera contundent. 
 
Per altra banda, aquests fets estan essent investigats per un jutge, i per tant hem d’entendre 
que el poder judicial acabarà decidint sobre fets provats i no sobre especulacions en un o 
altre sentit. 
 
Entrar a valorar el grau de responsabilitat de persones concretes que figuren a l’escrit seria 
temerari, ja que en tot cas correspondrà a la investigació judicial establir els graus de 
responsabilitat segons els fets que acabin essent provats. Les reivindicacions polítiques o 
socials s’han d’expressar de forma pacífica i civilitzada. Alguns dels fets ocorreguts durant 
les manifestacions del dia de la vaga general són del tot inadmissibles i s’han de perseguir i 
reprovar, les persones que s’expressen a través de la violència després han d’assumir les 
conseqüències dels seus actes. Per aquests motius nosaltres votarem en contra d’aquesta 
moció. 
 
Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 13 vots en contra (10 CiU, 2 PxC, 1 PP) i 8 
abstencions (6 PSC, 2 ERC). 

 
22.- MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER A LA GARROTXA I EL SIN DICAT D’ESTUDIANTS 

DELS PAÏSOS CATALANS PER DECLARAR OLOT MUNICIPI CON TRARI A LES 
RETALLADES EN EDUCACIÓ.  

 
Atès que, 
 
El passat dissabte, 16 de juny de 2012, la comunitat educativa de la comarca de la Garrotxa 
va concentrar-se davant de l’Ajuntament d’Olot per entregar als responsables públics un 
manifest unitari en defensa de l’educació pública, arran de la degradació gradual que 
aquesta està patint a causa de l’onada de retallades dels diferents governs.  
 
La regidora d’Ensenyament i el primer tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot, que van 
recollir el manifest en nom de l’Ajuntament, van reconèixer que allò que deia el manifest de 
la comunitat educativa “és lògic i ho entenem”, i els van garantir que “farem sentir aquesta 
veu als estaments que toquin”.  
 
Per tal de deixar constància d’aquest compromís social i polític, doncs, creiem que és 
important que l’Ajuntament d’Olot, en representació del poble olotí, faci seves les propostes 
de la comunitat educativa de defensar l’educació pública per garantir la igualtat 
d’oportunitats. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament d’Olot acorda: 
 
1. Declarar Olot municipi contrari a les retallades en educació. 
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2. Manifestar el compromís d’aquest ajuntament en la defensa d’un ensenyament públic 
de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats. 

 
3. Fer arribar aquest acord a la comunitat educativa de la comarca, al Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al govern 
de l’estat espanyol.  

 
Intervé el Sr. Raül Massanella. Bé aquesta moció l’havia de llegir una representant del 
Sindicat d’estudiants però li ha estat impossible arribar fins Olot des de Barcelona. 
 
El Sr. Massanella llegeix el text de la moció.  
 
Intervé la Sra. Sala. Des del Partit Popular i del Govern de l’estat defensem l’educació 
pública però volem una educació pública sanejada i efectiva. Per això les mesures 
aprovades pel Govern de l’Estat busquen racionalitzar la despesa del servei per oferir una 
educació de qualitat, amb una legislació flexible que permeti a cada comunitat autònoma 
que pugui racionalitzar la seva despesa. La greu situació econòmica obliga a optimitzar els 
recursos per treure el màxim profit i garantir, però, la qualitat de l’educació amb igualtat 
d’oportunitats.  Per tot això defensem la tasca que està fent el govern espanyol, per tant 
votaré en contra d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sr. Massanella, deixaràs que et digui Raül, ja saps que des d’aquí 
sempre us animem i sempre us hem donat suport en qualsevol moció que presenteu i 
animem a tothom que presenti mocions, però en aquest cas pensem que us heu equivocat; 
la prova és el que acabem de veure ara, és la posició d’un grup polític en contra, per tant 
pensem que en aquest cas no l’havíeu d’haver presentat i si hi sou a temps, us demanem 
que la retireu, que pensem que encara hi podríeu ser a temps.  
 
Us demanem que la retireu més que res per proximitat, per qüestions laborals saps 
perfectament que conec bona part del grup impulsor d’aquest manifest, hi tinc contacte 
bastant proper i ells tenien molt present que el que volien era mobilitzar tota la comunitat 
educativa i intentar mantenir una certa unitat en el que són les reivindicacions del conjunt de 
la comunitat educativa. Estaven plantejant de fer aquest pas d’arribar a l’Ajuntament i que 
els grups polítics ens posicionéssim, però sempre intentant obtenir aquest resultat unitari, i 
per tant intentant evitar la politització d’una reivindicació. 
 
Ells ja són grandets i igual que l’has presentat tu la podien haver presentat ells la moció, 
aquest grup impulsor que va fer un manifest –nosaltres també hi érem, el nostre grup estava 
donant suport aquí davant l’Ajuntament el dia de la manifestació–, i ells s’estaven plantejant 
si presentaven una moció al Ple o no  i es van estimar més, en benefici de la unitat, no 
presentar-la.  
 
Evidentment nosaltres hi estem a favor, i nosaltres si la manteniu us votarem a favor, 
perquè evidentment defensem des d’ERC l’ensenyament públic, només faltaria, però tornem 
a estar allà mateix: en benefici d’aquests passos que ha fet la comunitat educativa, intentant 
no polititzar aquesta reivindicació, en benefici d’aquesta unitat que busquen de tots plegats, 
nosaltres de debò us demanaríem que la retiréssiu. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé ja veig que al cap i a la fi tot és un tema de baralletes entre 
grupets, bé, a veure qui té més oportunisme en aquest cas, no? Jo em preguntaria: hi ha 
algú que estigui a favor de les retallades? Des de Plataforma per Catalunya sempre diem 
que en qüestions com la sanitat i l’educació els polítics hem de tenir una especial 
sensibilitat. Però hi ha algun altre remei per no fer aquesta retallada en concret? Jo ho 
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desconec, per tant el nostre vot serà l’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres Raül també estem en la línia del que ha dit el representant 
d’ERC per coherència amb el moviment que ha sorgit de la ciutat, de professors, estudiants, 
pares, de col·lectius que estan a l’entorn de l’educació i de l’ensenyament demanaríem que 
la retiressis. Si no la retires ens abstindrem perquè pensem que cal buscar la unitat al 
màxim en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. A mi m’agradaria abans d’intervenir aclarir 
si la pensen retirar o no, perquè em podria estalviar perfectament tota la intervenció, no sé 
si és el cas: la retiren o no la retiren? 
 
Respon el Sr. Massanella. Bé, a veure, la moció no la presenta només Alternativa per la 
Garrotxa sinó que la presentem conjuntament amb el Sindicat d’estudiants, i la raó és molt 
senzilla: ells no estan donats d’alta com a entitat i per tant no la poden presentar al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot. Per tant quan ens ho varen demanar, nosaltres vàrem dir: bé, com que 
nosaltres sí que ho podem fer, la presentarem. Per altra banda la nostra intenció en cap 
moment ha estat polititzar el tema, tot al contrari; formem part de la comunitat educativa i 
per tant nosaltres ens sentim partíceps d’aquest tema, per tant en cap moment s’ha intentat 
ni suplantar el paper de la comunitat educativa olotina, ni polititzar el tema. Simplement és 
fer evident una situació, és una moció molt genèrica, no entra en debats de caps del que 
podem viure a nivell local, ni res d’això; simplement el que fa és constatar un fet.  
 
Entenem el que diuen els diferents partits que no hi ha altres solucions, a nosaltres ens 
sembla que sí però no és aquest el motiu de la moció; el motiu és constatar un fet i a partir 
d’aquí en tot cas parlem-ne de què es pot fer, em sembla que a nivell local es pot començar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només un aclariment, podien presentar la moció, per això vàrem 
canviar el ROM perquè persones individuals poguessin presentar mocions. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només un apunt, perquè quedi clar que el Sr. Berga pugui intervenir. 
Raül, tu estàs aquí com a portaveu de qui ha presentat la moció, i tant si és Sindicat 
d’estudiants com si és Alternativa de la Garrotxa, en aquests moments tens potestat 
absoluta per retirar-la, la resta és fer volar coloms. 
 
Respon el Sr. Berga. Bé, com que veig que no ens ha respost si la retira o no la retira, 
d’entrada el primer de tot, penso que s’han equivocat presentant aquesta moció: és a dir 
presenten una moció en substitució o en representació d’un col·lectiu format per professors, 
educadors, pares, alumnes, que des d’un primer moment varen fer-ho amb voluntat de no 
polititzar-ho; se’ls va explicar que hi havia la possibilitat de presentar-ho en forma de moció 
a l’Ajuntament, ells mateixos varen dir que aquesta no era la seva voluntat. Vostès coneixen 
perfectament aquesta opinió perquè ja els han dit que no els donen suport i que no els ha 
agradat en absolut que ara ho hagin convertit en una moció per presentar-la aquí i tot així 
ho han tirat endavant. Penso que s’han equivocat en aquest cas perquè el sol fet de portar-
ho aquí és polititzar les coses i són prou grandets ells i coneixen prou bé el ROM com per 
saber que ja ho podien fer pel seu compte. 
 
Dit això i anant als acords de la moció que proposen, té un contingut de la simplicitat de dir 
que Olot sigui ciutat contra les retallades en educació; és que això és no dir res. El mes que 
ve en podem aprovar una en contra de les retallades en sanitat, l’altra en seguretat, l’altre 
que no ens retallin la cultura, en contra del medi ambient... podem anar fent, però és que 
això no respon a la realitat econòmica que vivim. A veure, nosaltres, almenys el nostre grup, 
esperem que els nostres governants –siguin quins siguin– actuïn amb responsabilitat amb 
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els recursos de què disposen. S’ha acabat l’època del fem i no paguem, és a dir en aquest 
moment això no es pot mantenir indefinidament, s’han de prendre mesures i les mesures 
que s’han de prendre no ens agraden; ja ha dit el portaveu de Plataforma per Catalunya: qui 
està a favor de les retallades? Què més voldríem tots nosaltres que poder fer coses com en 
l’època en què vàrem tenir la bonança. No estem en aquest moment, hem de respondre a 
una realitat i hem de viure amb aquesta realitat. 
 
I per últim el compromís de la ciutat, que no es demostra aprovant una simplicitat com 
aquesta; el compromís a favor de l’ensenyament es demostra en el dia a dia, fent que les 
escoles funcionin, fent el manteniment, procurant que aquells alumnes que no segueixin 
trobin el reforç escolar que necessiten fora de les aules, complementant allò que cal, a 
través del pressupost. Aquí ho veuran aquest any, tindrem un important decisió a prendre 
aquesta tardor quan tots nosaltres aprovem els pressupostos perquè per poder mantenir els 
serveis que tenim actualment amb les llars d’infants municipals, les places públiques que 
tenim –l’Escola d’Expressió, l’Escola de Música, etc. – aquest Ajuntament haurà de prendre 
decisions importants i a més a més compartides per tots els grups municipals. Penso que el 
compromís de la ciutat es demostrarà d’aquesta manera i no aprovant, repeteixo, una 
simplicitat que a més a més havent nascut d’una idea promoguda des d’educadors, alumnes 
i pares, penso que ha estat fora de lloc. Nosaltres hi votarem en contra.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Manté la moció? 
 
Respon el Sr. Massanella. La mantenim.  
 
Sotmesa la moció a votació es desestima amb 11 vots en contra (10 CiU, 1 PP), 2 vots a 
favor (ERC) i 8 abstencions (6 PSC, 2 PxC). 

 
23.- MOCIÓ DE CERCLE EURAM DE LA GARROTXA I L’INSTI TUT D’ECONOMIA I 

EMPRESA IGNASI VILLALONGA, A FAVOR DEL DESENVOLUPAM ENT DEFINITIU DEL 
CORREDOR FERROVIARI DEL MEDITERRANI.  

 
L’Arc mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història. Finalment, 
l’octubre del 2011, les autoritats europees varen reconèixer oficialment la importància de 
vertebrar-lo mitjançant una decisiva infraestructura de transport i comunicació. Aquesta va 
ser una fita decisiva, aconseguida amb el consens de la totalitat e eles institucions, 
associacions empresarials, universitats, col·legis professionals i del món sindical dels 
territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta via de 
comunicació estratègica són plenament conscients de la importància que té, i la societat 
civil, per tant, ha esmerçat tots els seus esforços a aconseguir la realització plena de la 
infraestructura.  
 
Malgrat tot, la seva finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams estratègics 
romanen pendents d’obrir i algunes solucions provisionals tant per al transport de persones 
com de mercaderies continuen sense transformar-se en finals. 
 
Per tot això, des del Cercle Euram Garrotxa, conjuntament amb l’Institut Ignasi Villalonga 
d’economia i empresa, demanem a aquest Ple: 
 

1. Que insti al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
al Ministerio de Fomento del Govern espanyol a adoptar les mesures necessàries 
per a la construcció en el termini de temps més curt possible, d’un corredor 
mediterrani de transport amb doble via per a passatgers i per a mercaderies, amb 
ample europeu, tal i com es va dissenyar en el seu projecte original. 
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2. Que insti el Ministerio de Fomento a finalitzar o construir els accessos als ports de 
l’Arc Mediterrani, per tal de fer possible la distribució de mercaderies en tot el 
corredor i facilitar el pas transfronterer cap a Europa. 

 
3. Que insti el Ministerio de Fomento del Govern espanyol que s’acabi amb la 

desconnexió històrica del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot 
l’eix mediterrani des d’un tram decisiu; que es permeti la connectivitat de les terres 
de l’Ebre, i que s’asseguri així la participació valenciana, amb ports i empreses, al 
corredor. 

 
4. Que es facin arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol i a la 
Comissió Europea. 

 
Totes aquestes mesures han de fer possible el funcionament òptim d’una infraestructura 
vital per al conjunt de l’Arc Mediterrani i permetre, finalment, el desenvolupament del 
potencial econòmic dels territoris que el conformen. 
 
Intervé el Sr. Óscar Rodríguez. Sóc Óscar Rodríguez, president de l’Associació Cercle 
EURAM de la Garrotxa, la nostra és una associació eminentment empresarial, formada per 
empresaris de la Garrotxa amb alta i creixent exposició al sector exterior –és a dir a 
l’exportació– i per tant considerem que una infraestructura troncal com el corredor 
mediterrani, així com totes les infraestructures adjacents de comunicació en forma de 
capil·laritat des de les comarques d’interior són vitals per al desenvolupament de l’economia 
garrotxina i evidentment de l’economia dels territoris EURAM, és a dir de l’Euroregió de l’Arc 
Mediterrani. Per tant presentem aquesta moció juntament amb l’Institut Ignasi Villalonga que 
llegeixo. 
 
El Sr. Rodríguez llegeix el text de la moció. 
 
Us faig un petit aclariment, això és una acció que es fa paral·lela al manifest pròpiament dit, 
que queda recollit en la moció i arreu de tot el territori de l’Arc Mediterrani, és a dir 
Catalunya i País Valencià. S’ha engegat una campanya de recollida de signatures a nivell 
empresarial i de societat civil –ja es va fer al Ripollés ara fa deu dies–, per tal de fer un acte 
final a Peñíscola el desembre, vehiculat per l’Institut Ignasi Villalonga, que és una entitat 
supramunicipal que engloba tots aquests territoris que hem esmentat, i on l’únic que es 
pretén és involucrar la societat civil i econòmica de tot el territori per tal de pressionar tots 
els estaments governamentals i que d’una vegada per totes es comencin a desenvolupar les 
obres del corredor mediterrani.  
 
Aquí a Olot l’acte i començament de campanya es fa el proper 12 de juliol, amb la 
participació de Manel Turró, que és un especialista en finançament privat i públic 
d’infraestructures d’alt nivell, com seria el corredor mediterrani i l’objectiu final de tot plegat 
és poder assolir un consorci públic privat, que tiri endavant juntament amb les aportacions 
europees i del govern estatal la possibilitat de poder desenvolupar el més aviat possible 
aquest tipus d’infraestructures. 
 
Recordar-los que dintre de la presentació –del qual ja us farem arribar a tots vosaltres el 
fulletó– organitzat per l’Institut Ignasi Villalonga i el Cercle EURAM Garrotxa, col·labora 
l’Ajuntament d’Olot, ho farem constar en el fulletó, i hem adherit el màxim possible 
d’institucions públiques i privades de la Garrotxa –com la Cambra de Comerç, la Patronal 
PIMEC i Òmnium, PEHOC, IDESGA, la Intersectorial Estelada 2014, etc.–. Per tant el que 
es pretén és unitat d’acció màxima a nivell civil i empresarial. 
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Intervé la Sra. Sala. El govern del partit Popular està compromès de manera molt forta en 
l’impuls de les infraestructures a Catalunya, en especial el corredor mediterrani. La nostra 
Presidenta a Barcelona, Alícia Sánchez Camacho, ha aconseguit la incorporació d’11 
milions d’euros per al tram que va de Vandellós a Tarragona, dels pressupostos generals de 
l’Estat. I una altra esmena que el Ministeri de Foment licitarà els accessos viaris i ferroviaris 
al port de Barcelona. El fet que el govern espanyol hagi acceptat les esmenes del Partit 
Popular a Catalunya posa de manifest el compromís del govern amb Catalunya, per això el 
meu vot serà favorable. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Perdoni Sra. Sala que he rigut bastant amb la seva intervenció, no me 
n’he pogut estar; onze milions d’euros diu? Dos mil milions d’euros l’AVE i això que hi ha 
una crisi econòmica brutal i qualsevol dia vindran els de la troica. Sí, sí, prioritaríssim: dos 
mil milions d’euros per anar de Madrid a La Coruña amb AVE i encara els falta molta més 
inversió. Diu que ha aconseguit esgarrapar onze milions d’euros, a aquest pas, em sembla 
que fent una multiplicació ràpida trigarem, quants anys...? Sóc de lletres. Dos-cents? A 
aquest pas podrem començar d’aquí a dos-cents anys, potser començarem, vagi 
esgarrapant amb la Sra. Sánchez Camacho.  
 
Si us plau, el coll d’ampolla de Tortosa a Castelló és la vergonya d’Espanya, i dic d’Espanya 
perquè és culpa directa de tots els governs espanyols que hi ha hagut des d’abans d’en 
Franco. I especialment els que varen aprovar les línies d’AVE i que van passar per sobre el 
pas de Tortosa a Castelló. Sembla mentida però el pas de Tortosa a Castelló encara es fa 
amb una via única, no hi ha ni doble via, ni anar ni tornar, els trens s’han de parar perquè 
passin els que venen de cara. Això al segle XXI en un moment en què hi ha hagut centenars 
de milions d’euros invertits en AVEs que després hem hagut de tancar. I vostè ens ve aquí 
dient que la seva líder de Barcelona ha esgarrapat onze milions d’euros, que segurament 
han caigut d’algun raconet, d’algun farbalà dels dos mil que se’n van a La Coruña. 
 
Evidentment donem tot el suport del món a aquesta moció Óscar, però ja suposo que ja 
deus tenir present que aquest és un tema d’estat, és un tema de tallar-nos la via de 
comunicació amb València, és un tema d’ofegar la comunicació entre el port de València i el 
port de Barcelona. És un tema que des d’Espanya només es resoldrà quan vinguin els tres 
senyors de negre de la troica i diguin: “això ho feu per nassos”,  com es va fer amb en 
Franco amb l’autopista A2, que van venir i van dir, “senyors això s’ha de tirar endavant” 
perquè Espanya mai no potenciarà una comunicació fluïda, lleugera entre València i 
Catalunya.  
 
Per tant, em sap greu senyors del PSC tornarem a insistir en el mateix: fins que no siguem 
independents, amb aquests onze de milions d’euros que donen aquest any, doncs d’aquí a 
dos-cents anys potser farem dues vies... sembla mentida que aquest segle XXI encara 
estiguem discutint aquestes coses. Donarem suport a Peñíscola, segurament amb tren no hi 
podrem arribar, perquè tindrem molts problemes per arribar-hi, però a Olot mirarem 
d’arribar-hi; quan siguem independents llavors podrem plantejar una xarxa viària i ferroviària 
com toca i podrem plantejar que el tren arribi a Olot com toca en un país civilitzat com pot 
ser Holanda, com pot ser Anglaterra. En aquest país només gastem els calés, malgastem 
els calés fent AVEs que no porten enlloc, i sobretot perquè els valencians i els catalans ho 
tinguin difícil per comunicar-se. Votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sr. Gómez, no sigui tan pessimista. 
 
Respon el Sr. Gómez. Dos-cents anys? 
 
Respon el Sr. Mulleras. Bé, home, però sempre hi ha oportunitat de canviar.  
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Nosaltres molt breument, des de Plataforma per Catalunya, considerem que aquesta 
infraestructura de transports i comunicacions és bona, interessa lògicament a Catalunya, 
Espanya i a tot Europa. Per la qual cosa estem a favor d’aquesta moció i agraïm a l’Óscar 
aquesta iniciativa. 
 
Intervé el Sr. Guix. No parlarem d’alta política, estem a l’Ajuntament d’Olot i ens centrarem 
en la moció que ha presentat EURAM. En tot cas nosaltres, malgrat que sigui una moció 
molt genèrica, sí que afecta al teixit empresarial de la nostra comarca, sobretot pel que deia 
el representant d’EURAM per la qüestió d’exportació i de comunicació amb altres comunitats 
autònomes, pensem que és important que es pugui desenvolupar aquestes vies de 
comunicació i per tant votarem a favor.  
 
Malgrat tot, Sr. Gómez, sap vostè que els governs del tripartit o del PSC  a Catalunya han 
fet un gran esforç inversor en infraestructures, molt important. 
 
Intervé el Sr. Zarza en representació de l’equip de govern. Jo tampoc faré alta política, el 
discurs polític ja l’ha fet molt bé el Sr. Pere Gómez. Bé, és evident que la millora de les 
infraestructures del transport i les comunicacions són una peça clau per al desenvolupament 
d’una societat moderna i és una necessitat per ser un referent mundial a nivell econòmic, 
avui dia és molt important. La situació actual que vivim actualment des d’un punt de vista 
econòmic i social fa que sigui imprescindible i vital per al nostre país l’execució i la 
vertebració d’aquest corredor ferroviari del Mediterrani.  
 
En un moment de reconeixement oficial per part de les autoritats europees, o quasi bé totes 
perquè l’espanyola sembla que no; sap greu però de moment encara no he sentit mai que el 
govern espanyol hagi admès que és una prioritat i que realment és l’eix important on invertir, 
quan sentim això em sentiré ja feliç.  
 
És un moment també de consens d’infinitat d’entitats representatives del món empresarial, 
sindical, universitari i no podem deixar passar l’oportunitat de reclamar el que és un clam per 
a tothom i aprofitar qualsevol espai com és el cas del nostre Ple municipal, encara que de 
vegades no estiguin d’acord en què el Ple s’hagi d’aprofitar per qüestions semblants, però 
penso que aquest és un tema de país, un tema important i vital per a nosaltres; s’ha 
d’aprofitar per fer la força necessària i aconseguir situar el nostre país en una posició 
competitiva per fer front als reptes de futur, perquè si no estem en aquesta posició 
competitiva difícilment sortirem d’aquest atzucac en què estem posats.  
 
Des del primer dia el nostre equip de govern ha demostrat el seu interès pel 
desenvolupament social i econòmic de la nostra ciutat i del nostre país i per tant votarem a 
favor de la moció. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 
2 ERC, 1 PP)  
 

24.- ASSUMPTES URGENTS 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Nosaltres sí que volíem presentar un assumpte urgent que seria una 
Declaració en suport de l’escola catalana en relació al tema de la recent sentència del 
Tribunal Suprem. 
 
Entenc que el primer que hauríem de votar és la urgència de presentar aquesta moció fora 
de la Junta de Portaveus. Nosaltres per qüestió d’actualitat i de no deixar passar més dies,  i 
que per al següent Ple ordinari passaran dies, per això ens sembla que és urgent prendre 
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en consideració aquesta moció. Senyors portaveus, estan d’acord amb la urgència? 
 
S’aprova per unanimitat la urgència. 
 
Continua el Sr. Alcalde. Estan d’acord, doncs passo la paraula a la regidora d’Ensenyament, 
Sra. Núria Fité perquè presenti aquesta proposta de Declaració. 
 
Intervé la Sra. Fité. Demanem d’aquest Consistori que doni el seu vot favorable a la següent 
declaració: 
 
25.- DECLARACIÓ DEL PLE MUNICIPAL D’OLOT EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA  

 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat, en data 12 de juny de 2012, una sentència que 
qüestiona el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya.  
 
Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana, un model educatiu que ha 
funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basant en la no separació dels infants i joves per raó 
de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social 
acceptable.  
 
Per aquesta raó, l’Ajuntament d’Olot declara.  
 
Primer. Manifestar el rebuig a la darrera sentència del Tribunal Suprem espanyol, que posa 
en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.  
 
Segon. Traslladar el suport de l’Ajuntament d’Olot a la comunitat educativa de la ciutat 
perquè continuï aplicant el model social i educatiu que ha estat un model d’èxit assolit 
després de molts anys.  
 
Tercer. Traslladar la petició al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que no 
es cedeixi  ni un mil·límetre en la defensa del model lingüístic català a les escoles.  
 
Intervé la Sra. Sala. A mi m’hauria agradat que ens ho haguessin comentat en la Junta de 
Portaveus i que no hagués estat tan ràpid presentar aquesta declaració. Però bé, des del 
Partit Popular defensem la llengua catalana junt amb la llengua castellana amb igualtat de 
condicions, com a idioma vehicular a Catalunya, per tant també defensem el bilingüisme i el 
trilingüisme amb la llengua anglesa. Per tant jo hi votaré en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Molt breuement, ja va sortir el mes de setembre i sembla que això és 
una mena de gota malaia que ens va massacrant. Tornaré a parlar de gran política encara 
que a la gent del PSC no els acaba d’agradar, mentre depenguem de les lleis espanyoles 
estarem així: fem mobilitzacions, defensem el que calgui, fem manifestos, ens mantenim 
ferms però està clar que l’estat espanyol juga en contra en aquest cas de la llengua, que és 
la manifestació més natural del poble català i d’acord amb la Sra. Sala que s’ha de saber 
castellà i s’ha de saber anglès, però estem parlant d’una altra cosa. Estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. No deixa de ser curiosa aquestes referències contínues del Sr. 
Gómez al partit socialista quan feia poc temps eren socis de govern.  
 
Però de totes formes, des de Plataforma per Catalunya no compartim l’anticatalanisme 
manifest del govern del Partit Popular. A canvi de guanyar vots fora de Catalunya sacrifica la 
nostra llengua catalana. Ara bé, per respecte a les decisions judicials, ens abstindrem en 
aquest cas. 
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Intervé el Sr. Guix. En tot cas Sr. Pere Gómez gràcies per les referències però en tot cas 
sàpiga que el Tribunal Suprem són uns magistrats que voten, no és tot l’Estat espanyol que 
vota, són uns magistrats que estan allà, són cinc, sis, deu persones que voten.  
 
En tot cas posar a tothom aquí dintre jo trobo que no és molt encertat, hi ha molts companys 
i companyes de tot l’estat espanyol que estan a favor de la nostra línia pedagògica. 
Justament va ser una ideòloga mestra pedagoga, socialista, catalana que va tirar endavant 
l’escola en catalana, que va ser la Marta Mata, justament ahir va fer sis anys que va morir. 
És una companya nostra, la portem al cor, i lògicament estem totalment d’acord amb 
aquesta moció perquè és defensar el model de la Marta Mata que el va tirar endavant a 
Catalunya.  
 
Sotmesa la declaració a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC), 1 
vot en contra (PP) i 2 abstencions (PxC). 
 

26.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala. 
 
PATRIMONI AJUNTAMENT.- Els volia fer un petit comentari. Avui ha sortit a la premsa que 
a Girona la ciutat desconeix quin és el seu patrimoni, jo em pregunto si aquí a Olot nosaltres 
sabem el capital de patrimoni que té l’Ajuntament. Sí que he pogut llegir a través de la 
premsa, que sabíem el total d’immobles, finques, places, camins, carrers, carreteres... Però 
voldria saber si sabem tot el patrimoni i el tenim comptabilitzat i amb euros quin patrimoni 
pot tenir l’Ajuntament. 
 
Respon el Sr. Zarza. Bé, evidentment que sabem el patrimoni que tenim, està registrat, està 
comptabilitzat i el sabem. Altra cosa que sí que és veritat que l’Ajuntament d’Olot, com molts 
ajuntaments, té molt de patrimoni, i precisament aquest patrimoni des de fa un quan temps 
des de l’Àrea de Territori i des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’està dissenyant un pla 
per posar-lo en joc, perquè evidentment és un patrimoni que té l’Ajuntament, que ara mateix 
està passiu, i que no s’utilitza i per tant estem treballant amb la millor manera de posar en 
joc tot aquest patrimoni. Però evidentment està inventariat i quan vulgui podem quedar una 
estona i ensenyar-li tot el que l’Ajuntament d’Olot té comptabilitzat. 
 
Intervé la Sra. Sala. Puc parlar un moment Sr. Alcalde? 
 
Respon el Sr. Alcalde. En principi no. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
AGERMANAMENT OLOT – ILLA DE PASQUA.- Dies enrere vàrem poder assistir al 30è 
aniversari  de  l’agermanament del moaï  que hi ha a Olot,  l’agermanament entre Olot i 
Han-garoa. Va ser una cerimònia ancestral dels rapanui que a mi em va copsar, em va fer 
veure en certs moments que siguin quines siguin les creences religioses sempre hi ha punts 
en comú. Aquesta gent ha vingut des de l’Illa de Pasqua i hi trobes punts en comú. En 
aquell moment es va fer una maniobra, que van fer com un forn i van coure uns menjars i ha 
quedat un petit desperfecte al mig de l’escultura. Com que s’haurà de reparar nosaltres 
volíem fer la proposta, si els sembla bé, que en aquest lloc o en un altre, posar una placa on 
s’expliqui una mica tota la trajectòria que ha tingut el moaï perquè realment tal com ens van 
explicar ha estat una trajectòria que ha culminat amb aquesta cerimònia que se li va fer, i a 
més a més va ser també un homenatge a en Toni Pujador. Demanaríem si seria possible fer 
una placa que ho expliqués. 
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Respon el Sr. Berga. Bé em sembla una bona proposta, quan veus el moaï no t’expliques 
què hi fa i aprofitar aquesta oportunitat que tenim de posar-hi una placa, també teníem 
intenció de treure aquell fanal que hi queda molt malament i posar un llum; dissenyarem una 
cosa, ho proposarem i ho podem fer. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. No volia fer cap intervenció però únicament dir que com a olotí i com 
a català no em trobo gens semblant als maoris, o no sé com es diuen exactament, vull dir 
que no em sento en res identificat amb els nadiu de l’illa de Pasqua, amb el degut respecte. 
 
Respon el Sr. Berga. Respecte al que comenta el Sr. Mulleras, és clar que compartim 
moltes coses, a part d’un passat volcànic que aquí ens en anem molt i molt enllà, compartim 
moltes altres coses; fins i tot la segona llengua, perquè ells també tenen un problema 
nacional, depenen de l’estat de Chile i la seva segona llengua, com la nostra segona, és 
l’aragonès occidental i per tant hi ha un compartiment de moltes coses. 
 
AIRE CONDICIONAT SALA TORÍN.- L’aire condicional de la sala Torín, com està i si hi 
haurà la possibilitat que un dia o altre pugui funcionar. 
 
Respon el Sr. Zarza. Bé, el tema de l’aire condicionat, com molt bé saben, hi ha hagut 
sempre molts problemes, el que passa és que el primer problema era un tema d’ubicació, es 
va fer una reparació que era canviar les lames d’on l’aparell recollia l’aire, perquè estaven 
orientades de tal manera que quan sortia  l’aire calent l’agafava i el feia entrar i per tant no 
funcionava. El que es va fer va ser canviar aquestes lames de lloc perquè en lloc d’agafar 
aquesta aire calent agafés l’altre. Això es va resoldre, ara ha arribat l’estiu, s’ha tornat a 
posar en marxa i ha sortit un problema tècnic de l’aparell i de fet aquests dies estan 
intentant reparar-lo, no té més que això. Esperem que es pugui reparar i que finalment acabi 
funcionant. 
 
Intervé el Sr. Bach.  
 
INICI CURS ESCOLA DEL MORROT.- Voldria fer una pregunta que ja vaig fer fa uns plens i 
que ens preocupava la posta en marxa de l’escola del Morrot, m’agradaria saber com està. 
Em semblava que havien contestat que aquest mes de juny podrien ocupar l’edifici, no sé si 
és possible això i quins plans tenen perquè realment al setembre quan s’iniciï el nou curs 
escolar es pugui ja estar en el nou edifici. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Realment és un tema que ens preocupa i que seguim dia a dia, 
saben que hi ha hagut un problema afegit o no sé si l’altra vegada que ens ho va preguntar 
ja hi havia aquest problema, que és que l’empresa constructora ha presentat un concurs de 
creditors i això dificulta les coses. De totes maneres estem en contacte amb l’Institut Català 
de Finances, amb GISA, amb Ensenyament, amb la gent d’Ensenyament responsable de 
les construccions escolars, amb l’empresa gairebé diàriament i jo crec que hem de continuar 
dient exactament el mateix: l’escola estarà al servei dels olotins a primers de setembre, 
l’escola no està al mes de juny però esta gairebé acabada. La data exacta en què es podrà 
entregar l’escola perquè hi puguin anar els professors i anar-hi posant les seves eines 
tampoc la tinc, però sí que estem connectant ja les línies de telèfon, les proves de 
calefacció; està en aquesta fase. Hi ha única i exclusivament un tema dels terres que faltava 
per acabar i ja estaven fent els accessos, que això tampoc no estava previst i nosaltres ho 
hem portat a l’equip de govern i hem fet el tema dels accessos; la resposta és que a inici de 
curs l’escola ha d’estar en funcionament i l’única cosa que podem fer és anar-ho seguint i 
esperem que no s’espatlli res: depenem dels pagaments que ha de fer la Generalitat 
directament a la gent que ha de subministrar el material i ho anem seguint dia a dia. Jo crec 
que tindrem l’escola del Morrot segur a l’inici del curs. 
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Intervé el Sr. Guix.  
 
AUSTERITAT.- La paraula austeritat, el Sr. Berga ens ha dit que els pressupostos de l’any 
2013 seran austers i per tant haurem de practicar aquest verb, però penso que en aquests 
moments el practiquem poc i posaré petits exemples. Austeritat perquè realment la situació 
econòmica és complicada i perquè a la ciutat hi ha famílies que ho passen malament, per 
tant jo penso que l’Ajuntament hauria de donar exemple i practicar la paraula austeritat.  
 
Vostès acaben d’editar aquest conjunt de postals que em sembla molt bé la idea, i jo els 
felicito perquè està bé, està ben dissenyat, m’agrada, hi ha tota la informació però no sé si 
això ha costat molts diners, si ens permetem pagar-ho en aquests moments o podem fer 
una cosa més senzilla; dins aquesta línia d’austeritat. Li dic Sr. Berga que em sembla bé 
perquè està ben dissenyat. 
 
També vostès en la ciutat dels detalls fan coses positives que em semblen molt bé, han 
posat uns testos aquí a la façana de l’Ajuntament que donen molt de color, però també 
n’han posat en uns fanals de l’avinguda de la Solfa, que són cars de per sí, però tenen un 
manteniment que vol dir que dos dies a la setmana hi ha d’anar la Cooperativa la Fageda, 
han hagut de muntar un artilugi especial per poder-los regar; no sé si en aquests moments 
ens podem permetre aquests petits luxes.  
 
Jo més que res és això i penso que des de l’Ajuntament, com a diners públics que estem 
administrant hem de donar sensació d’austeritat i de fer les coses el màxim bé possibles. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Ja hem dit des del primer moment, Sr. Guix, que per a aquest 
Ajuntament la promoció econòmica és molt important i per tant aquest programa que hem 
elaborat no és només una temàtica cultural o social, sinó que al final, darrera d’aquestes 
propostes hi ha empreses, institucions i entitats que confien molt en aquestes activitats 
perquè l’estiu els vagi bé. Hem fet un esforç aquest any en triplicar el nombre d’activitats 
que es fan, i sobretot ha estat gràcies a què moltes empreses del món turístic i entitats hi 
han apostat. Per tant també ens sembla que amb una implicació del sector privat, que per 
primera vegada paga uns diners i ens ha ajudat a finançar aquest programa, ens sembla 
també que una diferència de la ciutat d’Olot en uns moments de molta competència és la 
qualitat. És a dir, tenim ciutats amb ofertes durant l’estiu molt importants i a Olot ens sembla 
que hem de ser diferenciadors amb les propostes turístiques, culturals i socials; i el 
programa és el primer element. Llavors darrera aquestes propostes hi ha entitats i 
empresaris, hi ha el BCreck, la gent de les empreses de bicicletes, gent dels bars del Firal, 
que agraeixen molt que fem un esforç per fer una programació de qualitat, i esperem que 
aquest estiu els vagi molt bé.  
 
I permeti’m també dir-li, amb tota la cordialitat del món, Sr. Guix, que em sorprén una mica 
la seva obsessió per l’austeritat, perquè potser vostè ha tingut un atac d’amnèsia, però que 
a mi després d’un any vostè ens vingui i per la premsa i fins i tot avui em parli d’austeritat, si 
vol recordarem o podem mirar algunes despeses de l’anterior equip de govern, no del 2006, 
si vol les mirarem del 2010, o els primers mesos del 2011, per tant em sembla una mica 
ridícul que vostè ens digui que anem a mirar partida per partida i ens parli d’austeritat.  
 
L’austeritat aquest equip de govern l’hem de fer bàsicament per dos raons: primer, perquè 
hi creiem i segon perquè hi estem obligats. Per una pressió molt forta de reducció 
d’ingressos i segon per un tema que també sap molt bé vostè, que és l’endeutament que 
tenim com a Ajuntament. Per tant que vostè ara darrerament ens vagi donant lliçons 
d’austeritat, la veritat, a mi almenys personalment em sap una mica de greu perquè podem 
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recordar els deutes: aquest Ajuntament l’any 2010, en plena crisi es va endeutar amb 2,5 
milions d’euros. Home, exemple d’austeritat i que vostè ens recordi ara un programa o si 
unes flors, doncs la veritat, escolti, estem intentant amb els pocs recursos que tenim, a 
diferència d’altres equips de govern, fer-ho tan bé com podem.  
 
I ens sembla, que al final com les flors, la Brigada i el Sr. Gelis deuen haver pensat que això 
llueix més la ciutat i ens sembla que això amb una ciutat jardí com és Olot això també ajuda.  
 
Per tant ja li dic, i amb tota cordialitat, no em sembla gaire de rebut que ens vagi recordant 
el tema de l’austeritat en uns moments en què... parli amb la regidora d’Educació, parli amb 
el Sr. Berga el que és l’austeritat, les dificultats que tenen per passar dia a dia i les dificultats 
que tindrem en el proper pressupost. No em sembla gaire correcte que ens ho vagi reiterant 
en la premsa, ara en els plens, perquè em sembla que hem donat mostres que no som un 
equip de govern malgastador. Llavors ho farem millor o pitjor. Celebro que li hagi agradat el 
programa, això sí. 
 
Intervé el Sr. Gelis. El tema de les flors, li ha dit el Sr. Vayreda, home nosaltres apostem per 
la qualitat ja que d’alguna cosa ens hem de diferenciar de les altres ciutats, i una mica 
també hem fet una aposta important pel turisme a la ciutat. Llavors sí que és veritat que 
quan una persona visita la ciutat, hi està de vacances o la visita pel motiu que sigui, li 
agrada que la ciutat estigui en condicions, neta que sigui agradable i que tingui una cert 
atractiu del tipus que sigui.  
 
Hi ha aquesta acció que la varem començar l’any passat davant l’església de Sant Esteve i 
a la plaça Major hi vàrem posar uns quants testos, aquest any ho hem fet al carrer de Sant 
Rafel i a la que jo diria que és la principal entrada en aquests moments a Olot –que és 
l’entrada per Les Preses, degut al tema del túnel–. Això fa que la ciutat llueixi una mica més 
i la nostra idea és anar potenciar aquestes coses que faci la ciutat més agradable. Aquest 
estiu no en posarem més, però possiblement sí que a l’hivern farem més accions de cara a 
Nadal i les festes, perquè ens sembla que hem de potenciar això ja que no podem fer cap 
més tipus d’inversió que simplement endreçar la ciutat. 
 
HORARI DE FESTES I REVETLLES.- L’horari de les festes i revetlles, no sé si podríem 
limitar-lo una mica. Les revetlles aquests dies n’hi ha hagut alguna al Pla de Dalt, que ha 
acabat molt tard, i a més a més no és causa de la revetlla però hi ha hagut alguns 
contenidors cremats i hi ha hagut excés de petards en aquella zona. No sé si des de la 
Brigada o des dels serveis públics han pensat que convé buidar els contenidors abans de 
les revetlles perquè quan hi tiren un petard es cremen, allà s’han cremat diversos 
contenidors i sap greu, perquè és un cost important per a l’Ajuntament i per la ciutat.  
 
Aquí hi hauria dues qüestions: l’acabament de les revetlles i festes de barri i l’altre és tenir 
poder tenir aquesta prevenció de buidar els contenidors sí es que no ho han fet, però des 
del moment que s’han cremat vol dir que no devien estar prou buits. 
 
Respon el Sr. Gelis. En quant al tema de contenidors, la recollida de la brossa és diària, per 
tant sí que es fa. Casualment, de totes maneres, la crema de contenidors no va tenir lloc 
durant la nit de la revetlla, sinó la nit anterior, bàsicament, va ser quan hi va haver més 
crema de contenidors, si no recordo malament van ser cinc o sis contenidors i la nit de la 
revetlla va ser un contenidor. Per tant la previsió hi era i estava feta la neteja dels 
contenidors. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Pel que fa als horaris, quan vàrem accedir al govern de la ciutat i 
vàrem fer les reunions de traspàs de funcions, el regidor Sr. Rubirola ens explicava la gran 
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quantitat d’actes que es fan a la ciutat al carrer. En aquell moment, jo que sóc una persona 
de sortir poc, pensava que potser exagerava; la veritat és que en l’any que fa que estem 
gestionant la concessió de permisos d’actes a la via pública estic d’acord en què no va 
exagerar ni una mica. Aleshores com que no li preocupa només a vostè que en alguna 
revetlla hi hagi soroll, sinó que totes les revetlles acaben tard, es fan sorolls, etc., hem 
recollit les dades i sí que li puc dir que de moment no hi ha cap acte des que nosaltres 
estem al govern que es fes durant el període de govern socialista que acabi més tard; al 
contrari. Val a dir que en els darrers temps nosaltres estem demanant i pressionant 
suaument a les entitats que acabin abans, sobretot en aquests actes que es fan al centre de 
la ciutat.  
 
Una altra cosa són les festes de barri, nosaltres entenem que les organitzen les 
associacions de veïns i que per tant, com a associacions de veïns d’aquell barri tenen el 
recolzament dels veïns i en aquest cas nosaltres hem mantingut exactament els mateixos 
horaris que ens demanen les associacions. 
 
100 O/OT.-  Vostès acaben de presentar una marca fa pocs dies, del 100 o/lot, està molt bé 
la idea, ens agrada, però hi ha dues qüestions que no compartim: vostès sempre diuen que 
s’han obert a la ciutat perquè la gent participi, i a nosaltres com a principal grup de l’oposició 
en cap moment se’ns va ensenyar ni un esbós, ni aquesta idea que es volia tirar això 
endavant, ni ens van convocar a cap reunió que jo sàpiga que volien tirar endavant aquest 
anagrama, si ens agradava o no ens agradava. I l’altra cosa que no entenc és que això ho 
ha fet una empresa de Girona, que no ho han donat a les empreses de disseny olotines 
perquè poguessin presentar propostes o pressupostos per tirar endavant aquesta marca. 
M’agradaria que em donessin explicacions sobre aquest tema. 
 
Respon el Sr. Vayreda. L’empresa, aquesta és una marca que no és el disseny, inicialment 
per fer la marca el que calia era buscar una empresa especialitzada en el que s’anomena el 
naming, que és el concepte de marca. Nosaltres a l’IMPC treballem amb tots els 
dissenyadors de la ciutat, o amb gairebé tots, anem repartint les feines tant com podem, 
però aquesta és una feina molt especialitzada i que en tot cas, un cop es va decidir el nom, 
el dissenyador de la marca és un noi que es diu Roc Teis, ex-alumne de l’escola d’art d’Olot, 
fill olotí i que viu a Olot i és qui finalment ho ha plasmat. I per tant en un projecte que ens 
sembla que pot donar moltes oportunitats a la ciutat, en què les empreses s’hi ha bolcat, en 
que les entitats ens truquen diàriament per incorporar-s’hi, si tot el que li preocupa és només 
l’encàrrec, no passa res, ja intentarem el proper cop, si podem, que ho faci una persona de 
la ciutat però de vegades no hi ha tota l’oferta possible en temes molt i molt concrets. Ja li 
dic, és una excepció, intentem mirar-ho però era en tot cas per un encàrrec molt concret. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, crec que hem contestat totes les preguntes i no ens en 
deixem cap, per tant donaríem per acabat aquest Ple. Fora de l’acta queda una pregunta 
d’ApG, però vàrem quedar que quedaven fora de l’acta, donem per acabat el Ple. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a tres quarts i cinc minuts de deu del vespre. 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, 
 


