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ACTA  NÚM. 8 
 

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

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 26 de juliol 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, 
Núria Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert,  Miquel Àngel Zarza i Aibar, Maria 
del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep F errés Corominas, Anna Maria 
Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Bach Pla za, Genoveva Ruiz Teixidor, 
Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Ignasi Muller as Vinzia, Rosa Maria 
Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casano vas i Sarsanedas, Júlia Sala 
Esteban.    
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del regidor Sr. Albert Rubirola . 
 
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 . 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Comentar que si estan d’acord tots els portaveus, el punt núm. 10 
el tractarem últim, després dels assumptes urgents per permetre que el regidor Sr. Bach 
segueixi amb nosaltres fins que s’acabi el Ple.  
 

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 les dues actes anteriors, la del Ple extraordinari del 12 de 
juliol i el ple ordinari del mes de juny. 

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
Intervé el Sr. Alcalde. En primer lloc donar compte de la carta que ens ha enviat la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya, en la qual ens agraeixen la moció de suport 
al cooperativisme que va aprovar aquest Ple, i volia donar-ne compte aquí. 
 
En quant a entrevistes, comentar que el dia 29 de juny vàrem tenir a l’Hble. Sr. Francesc 
Xavier Mena, Conseller d’Empresa i d’Innovació, que va estar a Olot especialment per 
assistir a l’assemblea i clausurar i el dinar posterior d’Innovac.  
 
El dia 2 de juliol vaig estar amb l’Hble. Conseller Sr. Boi Ruíz, per temes de salut, per 
temes relacionats sobretot amb l’Hospital. 
 
També em sembla que val la pena destacar la visita a Olot de la Sra. Yvonne Griley, 
Directora general de Política Lingüística, que va venir per presentar els resultats de 
l’estudi Ofercat en el qual la nostra ciutat té dades molt interessants, i que d’alguna 
manera ens honoren en quant a l’ús del català a la nostra ciutat i la seva utilització. 
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El dia 13 de juliol va estar aquí amb nosaltres el Sr. Josep Maria Recasens, Director 
General de Comerç, per fer l’adjudicació i la signatura de la concessió de Mercadona a 
l’espai de la nova Plaça Mercat. Ell com a Director General de Comerç i representant del 
comerç de la ciutat va voler ser aquí, després es va reunir amb placers, amb gent de les 
associacions de comerciants; crec que va ser interessant. 
 
També explicar-los que vaig estar aquesta setmana passada a Madrid, amb el Sr. Manuel 
Moreno, Subdirector General del Consejo Superior de Deportes per temes d’instal·lacions 
esportives.  
 
I que el dia 24, és a dir dimarts, vàrem estar amb el regidor Miquel Àngel Zarza i amb 
l’enginyer municipal, amb el Sr. Joan Barios, intentant aclarir temes de la part de la 
variant que ha de fer l’Estat. 
 
I en quant a actes, dins d’una llarga llista potser especificar el tema de la visita del Síndic 
de Greuges el dia 6 de juliol per signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la 
Sindicatura per facilitar que els ciutadans accedeixin a través de l’Ajuntament a la 
Sindicatura per presentar reclamacions, peticions, i també per lligar la possibilitat que un 
cop a l’any la Sindicatura presenti al Ple el seu informe de com van les coses a la nostra 
ciutat.  
 
Per la seva importància m’agradaria destacar la presentació de la fira Orígens, que hem 
anat presentant als diversos estaments de la ciutat.  
 
També la participació en l’Assemblea de municipis per la independència que va tenir lloc 
a Girona. 
 
Crec que també val la pena parlar de la nostra participació en l’Aplec de la Sardana, 
especialment en l’acte de tribut al 50è d’aquest Aplec, que és una celebració molt 
important fer cinquanta anys. 
 
A continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del 
darrer Ple, celebrat el passat 28 de juny: 
 
- de particulars: 31 
- d’entitats: 25 
 
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període: 
 
-el dia 29 de juny va rebre la visita de  l’Hble. Sr. FRANCESC XAVIER MENA, Conseller 
d’Empresa i Innovació, que va ser a Olot per assistir a l’assemblea i al dinar del clúster 
carni Innovacc.  
 
- el dia 2 de juliol es va entrevistar amb l’Hble. Sr. BOI RUIZ, Conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
- el mateix dia 5 de juliol va rebre la visita del Sr. FRANCESC LONGO, secretari 
d’ESADE, que va ser a Olot per presentar el curs de 200 hores que impartiran a la nostra 
ciutat, de formació en direcció d’empreses.  
 
- el dia 12 de juliol va rebre la Sra. YVONNE GRILEY, Directora General de Normalització 
Lingüística, que va venir a  Olot per presentar els resultats de l’estudi Ofercat, en el qual 
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apareix la ciutat d’Olot com una de les pioneres en l’ús del català en tots els àmbits de la 
vida ciutadana.  
 
- el dia 13 de juliol va rebre la visita a Olot del Sr. JOSEP M. RECASENS, director 
general de Comerç que va ser a la ciutat, per ser present a l’acte de signatura de la 
concessió a Mercadona per a l’explotació d’un supermercat al futur edifici de la Plaça 
Mercat i per reunir-se amb l’Associació de Comerciants d’Olot i placers de la Plaça 
Mercat.   
 
- el dia 18 de juliol va ser a Madrid i va aprofitar per entrevistar-se amb el Sr. MANUEL 
MORENO, Subdirector general del Consejo Superior de Deportes i entregar-li una 
sol·licitud d’ajut per a la instal·lació de gespa artificial als camps de futbol del Morrot i de 
Sant Roc.  
 
- el dia 24 de juliol, juntament amb el regidor Miquel-Àngel Zarza i l’enginyer municipal 
Ramon Prat, van entrevistar-se amb el Sr. JUAN BARIOS, Enginyer en Cap de la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Barcelona.  
 
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 29 de juny va assistir a la Junta Directiva, a l’Assemblea i al dinar del clúster carni 
Innovacc, dinar que vaser presidit per l’Hble. Conseller d’Empresa i Innovació.  
 
- el dia 30 de juny va assistir a l’acte de lliurament de premis al concurs de joves 
emprenedors que va tenir lloc al Casal Marià  i seguidament va participar de la festa del 
barri de l’Eixample.  
 
- el dia 2 de juliol, juntament amb el regidor Josep Berga, van efectuar una visita al taller 
de  l’escultor olotí Joan Farrés, per veure l’obra que està fent per a la Mostra de 
Pessebres 2012-2013. A la tarda, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió 
amb l’Hble. Conseller de Salut i al vespre va assistir a les reunions del Patronat i Consell 
Rector de l’Hospital Sant Jaume.  
 
- el dia 3 de juliol va assistir al plenari del Consell Escolar Municipal que va tenir lloc al 
Saló de Sessions.  
 
-  el dia 6 de juliol va signar un conveni formalitzat entre aquest Ajuntament i  la 
Sindicatura de Greuges en matèria de col·laboració entre les dues institucions; va assistir 
a la roda de premsa de la nova Fira Orígens i va ser present a la reunió del Consell 
d’Administració de Ràdio Olot.  
 
- el dia 7 de juliol va presidir la recepció que es va oferir al Saló de Sessions als nens 
saharuís que passen l’estiu a la ciutat i comarca, acompanyats de les diferents famílies 
acollidores; va assistir a l’acte de presentació de la revista Milfulls,editada per la Diputació 
de Giorna,  sobre els mercats municipals de les comarques gironines que va tenir lloc a la 
Plaça Mercat d’Olot i seguidament, a l’Assemblea de l’AMI ( Assemblea de Municipis per 
a la Independència) que va tenir lloc a la ciutat de Girona.   
 
- el dia 8 de juliol va participar de l’acte de tribut al cinquantenari de l’Agrupació 
Sardanista Olot i de l’Aplec de la Sardana, que va tenir lloc al Parc Nou en el marc de la 
celebració de la cinquantena edició de l’Aplec.  
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- el dia 9 de juliol va ser present a l’obertura del Workshop sobre Paisatge i canvi climàtic, 
organitzat per la FES i la UdG, que va tenir lloc a l’Hospici. 
 
- el dia 10 de juliol va assistir a una reunió extraordinària del CSC Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, que va tenir lloc a Barcelona i a l’acte de presentació del cartell de 
festes, realitzat aquest any per l’artista olotina RITA MARTORELL, que va tenir lloc a la 
plaça Móra. 
 
- i finalment ahir 11 de juliol va efectuar una visita a la nova seu de la delegació local 
d’Òmnium Cultural, en la qual els va oferir, en nom de la Corporació i dels membres de la 
Comissió de Festes, de fer el Pregó de Festes 2012. I per descomptat van acceptar molt 
gratament. 
 
- el dia 12 de juliol va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Balmes de la 
Universitat de Vic. I després a Olot, va assistir a la reunió del patronat de la FES i a la 
conferència de l’enginyer Mateu Turró sobre “l’Arc Mediterrani”, organitzada per Euram, 
que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 13 de juliol va assistir a una roda de premsa a la piscina municipal, en la qual va 
presentar des de la seva qualitat de vicepresident primer de Dipsalut, la campanya 
Disfruitala sobre la conveniència de menjar fruita.  
 
- i el dia 14 de juliol va assistir al sopar de celebració de la Festa del barri del Morrot, que 
va tenir lloc a l’esplanada del carrer Bestracà.  
 
- el dia 21 de juliol va presenciar el partit amistós entre la UE Olot i l’Espanyol que va tenir 
lloc a l’estadi municipal.  
 
- el dia 23 de juliol va assistir a l’assemblea d’Olot Televisió que va tenir lloc a la seva 
seu.  
 
- I finalment ahir,  festivitat de Sant Jaume, patró de l’Hospital, va participar de la festa del 
seu geriàtric, juntament amb la regidora Núria Fité, assistint al dinar de germanor. I a la 
tarda va assistir a una reunió d’alcaldes, a Barcelona, convocada pel Consorci de Salut i 
Social.  

 
3.- DECRETS 

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

 
NÚM. 4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

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

5.A) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS ICCO  
 

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, de l’Institut de Cultura de la 
Ciutat d’Olot en relació als diferents preus públics de la programació de teatre, dansa, 
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circ, música, laboractori i LAP de setembre a desembre de 2012. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Són preus de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot en relació a 
diferents activitats. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només un aclariment: els preus públics de l’ICCO inclouen el canvi 
de bàrem de l’IVA? És a dir, l’augment de l’IVA està inclós dins aquests preus, no es 
tocaran en relació al canvi d’IVA? És només un aclariment tècnic. 
 
Respon el Sr. Berga. Els preus no canviaran; quan es van aprovar aquests preus públics 
encara no se sabia del cert aquest augment de l’IVA que ha afectat d’aquesta manera tan 
contundent al món de la cultura. Hem de saber que els preus que nosaltres tenim en 
aquest moment, sobretot els més importants, els que són de referència principal que són 
els del Teatre, els preus màxims a què havíem arribat era a 18€, en aquest moment el 
fixem per a determinades obres a 20€ l’entrada, la més cara de totes; tenint en compte 
que la mitjana catalana de preus en els teatres d’una entrada de teatre és de 30€, és a dir 
estem força per sota de la mitjana. Fem aquest pas que en determinats espectacles, 
parlem de 4 o 5 espectacles anuals, el que són les puntes, els més importants, però no 
canviarà el preu i els mantindrem a 20 euros. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
5.b) DONAR COMPTE CANVI DE NOM DEL MUSEU COMARCAL D E LA GARROTXA  

 
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 que el Consell Rector de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, en sessió 
d’11 de juliol de 2012, va acordar que el Museu Comarcal de la Garrotxa, passés a 
anomenar-se Museu de la Garrotxa.  
 
Intervé el Sr. Berga. El tema del canvi de nom respon a que el terme comarcal aplicat als 
museus és un terme que està en desús. És a dir quan es va crear la xarxa comarcal de 
museus l’any 1982 es va recomanar que els diferents museus de Catalunya 
s’organitzessin en forma de comarques i arran d’això es va crear el nostre museu, el 
Museu Comarcal de la Garrotxa; de la mateixa manera que es va crear el Museu 
Comarcal de l’Anoia o el Museu Comarcal del Maresme, aquests són els tres exemples 
més clars.  
 
Però a diferència dels arxius, que sí que han evolucionat de manera que ha quedat 
clarament recollit en la Llei d’arxius que són comarcals, i que per tant hi ha l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa, el de l’Alt Empordà o els de totes les comarques de Catalunya, 
en els museus no ha prosperat d’aquesta manera. I pràcticament tots els museus a partir 
dels anys 90, quan ja desapareix definitivament aquesta xarxa comarcal, han anat 
canviant el seu discurs a la vegada que canvien el seu nom: l’antic Museu Comarcal del 
Maresme en aquests moments es diu Museu de Mataró; en fi, han anat canviant.  
 
Nosaltres ara en aquest moment que estem treballant el tema de les marques dels 
museus de la ciutat, intentem trobar una imatge gràfica que identifiqui tots els museus, 
ens semblava que era una qüestió de simplificar aquest nom, que el comarcal té poc 
sentit associat a la paraula Garrotxa; una mica per simplificar la claredat i la nitidesa del 
nom pensant en la seva marca, i senzillament traiem el terme “comarcal” i passa a dir-se 
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Museu de la Garrotxa. 
 
Aquí podríem haver adoptat, com es va fer en el cas de Mataró que va passar de Museu 
Comarcal del Maresme a Museu de Mataró; no és el cas de la nostra comarca on sí que 
hi ha un sentiment de comarca important. Sí que és veritat que el fons que tenim en el 
nostre museu és comarcal, no és només local de la ciutat d’Olot, no hem dubtat en cap 
moment d’això i per tant conservem el terme de Museu de la Garrotxa en lloc del que 
s’hauria pogut dir Museu d’Olot.  
 
Respon únicament a això, té el vist-i-plau del Cap de serveis de Museus de Catalunya i 
senzillament el que hem de fer ara és donar compte d’una aprovació oficial d’aquest canvi 
de nom per registrar el nostre museu al Registre de Museus de Catalunya amb aquest 
nom. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.- APROVAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012 - 2015  
 
La ciutat Olot va presentar el seu primer pla local de joventut el 2005, tot i que ja feia 
molts anys que es treballava amb i pels joves. 
 
Ara entrem en una nova legislatura i continuem amb un pla integral i transversal, amb la 
finalitat de durant aquests 4 anys consolidar l'estructura tècnica de l'àrea de joventut, 
establir i afiançar els canals de treball en xarxa amb la resta d'àrees de l'ajuntament. 
 
També hem començat a treballar a nivell comarcal amb l'adhesió al tècnic compartit de 
joventut, amb la idea de treballar a nivell comarcal les polítiques de joventut, respectant 
les característiques pròpies de cada municipi i la capitalitat d'Olot. 
 
La situació econòmica i social ha canviat i aquests propers anys ens proposem treballar 
per oferir eines als joves perquè siguin responsables i autònoms, per crear oportunitats 
als joves per a fer el seu camí cap a l'emancipació i per crear espais de participació 
perquè amb ells puguem definir les polítiques de joventut. 
 
Per tot això s’ha dissenyat el Pla Local 2012-2015, el qual com a marc general es mara 
les següents línies estratègiques: 
 

• Prestar recursos i serveis als joves  que els ajudin a desenvolupar les 
polítiques de joventut municipals 

• Apropar els serveis i recursos del Servei de Joventut del Consell Comarcal a 
tot el municipi 

• Impulsar de forma conjunta programes d'interès comú amb els Ajuntaments 
que formen part de la Xarxa Comarcal de Joventut 

• Desenvolupar polítiques de joventut al municipi unificant criteris d'actuació a 
nivell municipal i comarcal  

• Desenvolupar polítiques properes, realistes i de continuïtat al municipi  
• Implicar a regidories, ens, agents socials i joves en el desenvolupament i 

millora de les polítiques de joventut del municipi 
• Innovar i millorar la prestació de serveis i recursos de la regidoria de  
• Potenciar programes per al desenvolupament i progrés del col·lectiu jove 

 
Per tot això, 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 el Pla Local de Joventut 2012 – 2015 i el projecte “Joves 100 o/ot” 
 
Segon.- Concòrrer a la convocatòria de l’any 2012 del Departament de Benestar Social i 
Família, Direcció General de Joventut, per a la concessió de subvencions als projectes 
d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc 
del Pla nacional de joventut. 
 
Intervé la Sra. Mar Roca. Presentem el Pla Local de Joventut que és un projecte a 4 
anys, que va del 2012 al 2015 i que ens marca les polítiques que seguirem pel que fa a la 
joventut. 
 
Aquest és un projecte que presentem a la Direcció General per tal de poder rebre la 
subvenció per realitzar aquestes polítiques. Cal tenir en compte que quan parlem de 
joventut ens referim a tot allò que fa la ciutat per als joves, no només des de l’Àrea de 
Joventut, per tant és molt important que treballem transversalment i coordinadament des 
de totes les àrees.  
 
Aquest Pla, com a novetat, té la figura del tècnic compartit, que després de reunir-nos 
amb la Direcció General de Joventut ens van dir que era una de les prioritats perquè ells 
volen mancomunar serveis, per tant nosaltres també ho hem fet palès en aquest Pla 
Local. El finançament per al tècnic compartit el rebem dels recursos del Consell Comarcal 
a través de la Xarxa 21 i també volem reflectir en el Pla Local que exercirem la capitalitat i 
treballarem per a tota la comarca, per a tots els joves. 
 
Intervé la Sra. Sala. Des del Partit Popular estem totalment a favor d’aquest Pla Local de 
Joventut i em consta que tant l’anterior legislatura com en l’actual s’està treballant per als 
joves de la ciutat d’Olot. Si a partir d’ara hi podem incorporar joves de la comarca molt 
millor, ja que d’aquesta manera no es duplicaran els serveis per al jovent i també cal  
buscar la manera que els joves de la comarca no s’hagin de desplaçar a d’altres ciutats 
en busca d’oci nocturn pels riscos que això comporta, tant sigui per accidents, per 
alcoholèmia i altres coses. Per tant hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres des d’ERC sempre hem pensat que invertir en joventut és 
invertir en el futur i per tant és un element imprescindible per a la ciutat; sempre he 
pensat que caldria ampliar la dotació pressupostària que dediquem a la partida de 
Joventut, el que passa és que en aquests moments difícils tampoc no demanarem que 
s’hi dediquin més esforços, ja ens donem per satisfets que l’Ajuntament hagi fet l’esforç 
de mantenir la partida de joventut en una situació com l’actual. 
 
Aquest Pla de Joventut que es presenta conté per a nosaltres elements molt interessants, 
com el que acaba de dir la regidora: la col·laboració amb el Consell Comarcal. Nosaltres 
pensem que Olot té una especificitat i que cal treballar com a capitalitat, però té una 
especificitat que probablement quedaria diluïda si el servei de Joventut de l’Ajuntament 
d’Olot es diluís en el del Consell Comarcal. Per tant entenem que la col·laboració hi ha de 
ser, està molt bé que hi sigui, però mantenint una certa autonomia des de l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament. També entenem com a molt positiu en aquest Pla la 
coordinació que presenta entre les diverses àrees de l’Ajuntament, entre els diversos 
àmbits que fan referència a aspectes que poden estar relacionats amb la joventut i per 
tant tractar la joventut com a transversalitat i fer polítiques transversals em sembla que és 
fonamental. I un altre aspecte que valorem especialment d’aquest Pla és el foment de la 
participació dels joves.  
 
Entrant en detall s’ha passat una mica per alt, per nosaltres, un tema que també és molt 
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important i segurament quedarà destacat en aquests propers mesos que venen, que és 
l’aposta de l’equip de govern amb l’espai social relacionat amb la Fundació Catalunya 
Caixa i alhora la supressió de l’espai Jove Núria. Nosaltres d’entrada hi estem a favor 
perquè amb això es pretén cobrir les demandes del jovent olotí i especialment hem vist 
que està previst que hi hagi un horari d’obertura que inclogui el cap de setmana, que era 
una de les demandes que havien fet els joves olotins, i que per tant en principi quedaria 
inclós en aquesta obertura d’aquest nou espai i per tant pensem que és interessant. 
Alhora però, ens preocupa una qüestió que ja surt en el mateix Pla i que preocupa els 
tècnics que l’han elaborat, que és què passarà amb les necessitats que potser no queden 
cobertes amb aquest trasllat. El mateix Pla diu que s’estudiarà com cobrir aquestes 
necessitats però és un tema que és important i que s’hi haurà d’estar a sobre, és a dir, 
amb el trasllat de l’espai Núria al nou espai social, potser hi ha una sèrie de qüestions 
que queden per cobrir i s’haurà d’estudiar com es cobriran. Però bé, el Pla d’entrada 
també anuncia aquest aspecte i per tant entenem que es tindrà en compte. 
 
També pensem que la concentració dels telecentres és un element a favor. Respecte al 
foment de la participació no acabem d’entendre una qüestió que no queda massa clara, 
perquè queda molt clara l’existència d’una taula jove, comarcal, però és allò que dèiem: 
en la taula jove comarcal hi ha vint-i-dos representants, dos dels quals són d’Olot i per 
tant Olot queda una mica diluït. Ja entenem perfectament que la taula comarcal tingui 
aquesta constitució, però a nosaltres ens falta que es perfili amb tots els ets i uts –igual 
com la taula jove comarcal– com seran aquestes trobades o reunions. Sí que s’especifica 
que hi haurà dues tongades: de 12 a 18 i de 18 a 25, però no s’especifica quina 
periodicitat tindrà, ni qui les integrarà; es parla de trobades i reunions però no es parla 
d’una taula jove concreta. Igualment que es fa en el cas comarcal: especifica per a la 
ciutat d’Olot i que doni sortida a les inquietuds dels nostres joves. 
 
Nosaltres no hem vist recollit dins de tot aquest Pla, que és un Pla ampli i extens i 
realment ja hem dit al començament que és un Pla que nosaltres defensem perquè 
pensem que és prou complet, donades les circumstàncies; no hem vist recollida una 
preocupació que ens havien fet arribar diversos joves que és l’ampliació d’horaris de la 
Biblioteca, però entenem que és un tema molt concret, que si realment hi ha aquest espai 
de participació i realment hi ha aquestes reunions, trobades o taules de joves, és un tema 
que ja sortirà i al qual ja se li donarà resposta. 
 
Per acabar, hi ha dues qüestions molt importants i que es citen amb fermesa en el Pla: 
una seria el que s’anomena Pack treball, ens agrada especialment perquè parteix d’un 
concepte que nosaltres també havíem defensat sovint, que és partint de l’atur juvenil, que 
és molt greu a la nostra comarca –igual que a tot Catalunya– i per tant s’ha de mirar de 
treballar en aquest sentit. Però hi ha un altre aspecte que també afecta als nostres joves 
que és que els més formats tenen moltes dificultats per trobar feina dins la nostra ciutat i 
la nostra comarca i per tant els joves que tenen més formació acadèmica, molts han de 
marxar de la comarca o fins i tot del país. I entenem que aquest Pack treball intenta donar 
solució a això, que és un pas, ens sembla, molt positiu. 
 
I l’altre element destacat és el Pack salut, que d’una manera també especifica reconeix 
després d’haver fet diverses enquestes entre els joves, que lamentablement entre els 
joves hi ha una pràctica molt estesa de consum de substàncies prohibides i s’adona que 
hi ha un problema de difusió i que en aquest Pack salut es treballarà en el sentit d’intentar 
implementar costums saludables entre els nostres joves.  
 
Per tant ens sembla que és un pla prou complet –donades les circumstàncies– per tant hi 
votarem a favor. 
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Intervé el Sr. Mulleras. Des del grup municipal d’ApG considerem molt bo aquest Pla de 
Joventut, felicitem a la Sra. Mar Roca per aquesta feina. Únicament em permeto reflectir, 
–no és que ho digui el Sr. Mulleras de Plataforma per Catalunya, sinó que vaig a reflectir 
unes dades que recull aquest informe–  que la taxa d’immigració és a Olot del 20,67% i es 
remarca en l’informe que la població estrangera concentra el gruix dels habitants en edats 
laborals. També diu l’informe que la població juvenil immigrant és del 32,62% . I per altra 
banda es diu que la taxa d’atur juvenil a Olot és del 19,58% només volia deixar i donar 
aquestes dades perquè cadascú es tregui les pròpies conseqüències. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas en primer lloc sí que volia fer un prec, el Sr. Berga ja ens va 
oferir als portaveus presentar el Pla per part de la regidora, però potser caldria més 
treballar-ho amb la majoria de regidors, potser algun dia fer una trobada tots plegats 
perquè penso que és un tema molt interessant.  
 
Amb la filosofia, sí que es veu que en el contingut hi ha una continuïtat amb les línies de 
joventut que ja s’havien treballat en aquest Ajuntament, per tant en general hi estem 
totalment d’acord.  
 
Moltes de les intervencions que ha fet el Sr. Gómez d’ERC les compartim, per tant no 
caldria repetir-les aquí. 
 
Però sí que el que veiem a grans trets és que sembla que és un Pla molt pensat per a la 
comarca i poc per a Olot, caldria matisar més que Olot és capital de comarca i per tant és 
un Pla de joventut de la ciutat d’Olot. Ja està bé que ens coordinem, que fem polítiques 
transversals però és important que quedi clar que estem a Olot i fem el Pla propi d’Olot. 
 
Algunes coses que hem trobat que potser caldria insistir-hi, és que en realitat a Olot tenim 
un 32 % de joves que són fills de nouvinguts, convé tenir-ho en compte i treballar molt per 
la inclusió social i la integració a través de les activitats extraescolars. L’espai jove havia 
fet una molt bona feina en aquest sentit i ara s’ha tancat, més de 65 joves a l’any 
passaven per aquest espai que ara no existeix i per tant caldria buscar alternatives que 
poguessin donar aquest servei a joves nouvinguts. No es poden fer polítiques de joventut 
volent obviar que hi ha aquesta realitat del 32% de joves nouvinguts; són una tercera part 
dels nostres joves i no poden quedar a part. L’escola si que fa una bona tasca 
d’integració, però fora de l’escola no s’hi treballa tant; sí que es treballa en clubs 
esportius, en activitats socials, en barris, però potser caldria insistir més en aquest sector 
de joventut que és una realitat que està a la nostra ciutat.  
 
Aspectes més formals que alguns ja els ha dit el Sr. Gómez, però potser caldria remarcar, 
que a la pàgina 11 quan parlen d’educació no formal i posen com a exemple l’Escola de 
Música o l’Escola d’Expressió; nosaltres entenem que això no és educació no formal sinó 
que és educació formal, per tant potser s’hauria de rectificar; no sé si és una paraula 
tècnica novedosa però que en tot cas entenem que és educació formal.  
 
També a l’organigrama de la pàgina 14 parla del cap de Joventut del Consell Comarcal i 
el posa per sobre del tècnic de Joventut de la ciutat d’Olot, entenem que en tot cas si és 
el Pla de joventut de la ciutat d’Olot, el tècnic de la ciutat d’Olot hauria d’estar per sobre; 
en tot cas s’ha de coordinar amb el de la comarca però ha de tenir un pes específic com 
deia abans en la presentació d’aquest document. 
 
Entenem que incideix molt en l’Espai jove, és una bona proposta, entenem que és un lloc 
que es pot treballar molt bé de cara als joves, el que passa és que hi falten matisos i no 
queda clar com tot això s’ha de dinamitzar, com es tirarà endavant, quins recursos hi 
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haurà, etc. Per tant entenem que és important que surti més precisat en aquest Pla. 
 
També es parla molt de la tècnica compartida del Consell Comarcal però es parla poc 
dels tècnics municipals de la ciutat d’Olot en el Pla, i entenem que s’hi hauria de fer més 
referència, ja que és el Pla propi de la ciutat d’Olot.  
 
Entenem ens hem de coordinar però que s’hauria de fer més èmfasi en què és el Pla de 
joventut de la ciutat d’Olot i l’hem de reivindicar en aquest sentit.  
 
Intervé la Sra. Roca. Bé, quan parlem del tècnic compartit dins el Pla local ho fem perquè 
és un dels projectes que presentem per tal que la Direcció General ens pugui 
subvencionar, de fet aquest any la Direcció General va marcar com a prioritat que 
poguéssim demanar recursos humans, no projectes, per tant n’hem de fer èmfasi perquè 
com que hi hem entrat ens valoraran aquest Pla local bàsicament pel tècnic compartit i 
després pels projectes que presentem. 
 
Una mica parlant de l’espai social, que molts us hi heu referit, és veritat, estem en 
negociacions amb el Catalunya Caixa, en principi intentaríem poder-lo obrir cap a 
l’octubre. Catalunya Caixa ens cedeix l’espai, sense cap cost per a l’Ajuntament. Sí que 
és veritat que l’haver d’obrir els dissabtes i diumenges a la tarda, que és una de les 
demandes que va sortir a les jornades de delegats, ens hem de plantejar de posar-hi un 
dinamitzador; hem d’intentar que surti dels propis recursos de l’Ajuntament i si no dins del 
pressupost  de Joventut haurem  de fer un canvi perquè  és una  de les nostres prioritats; 
no nostra, sinó dels joves, que és una de les seves demandes, per tant intentarem fer-ho 
d’aquesta manera.  
 
Pel que fa al que ha dit el Sr. Gómez, de les taules de joves, aquest any hem començat 
per fer les tardes de joves, les taules de tècnics i les taules polítiques. Es tenen previstes 
dues taules polítiques, n’hem fet una i a finals d’octubre en farem una altra; els joves 
s’han reunit dues vegades i els reunirem una tercera; i la taula tècnica també s’ha reunit 
dues vegades. A partir d’aquí es veurà una mica el funcionament i sí que és veritat que 
s’haurà de reorganitzar segons les demandes que han sortit i aquí hi tindran veu i vot la 
gent d’Olot, a part de les dues persones que ja hi ha.  
 
La supressió de l’espai Núria no és una cosa immediata, però sí que és una cosa que 
hem d’anar pensant si ens surt la nova oportunitat del CX Espai.  En aquests moments a 
l’Espai Núria ja no hi ha cap activitat musical, perquè ara ja s’està fent al Torín.  
 
El que s’està fent a l’espai Núria per als joves és la Grada jove, que és poder veure el 
futbol en pantalla gegant; això ja es podrà fer al CX Espai quan sigui obert, i el telecentre 
també l’haurem d’ubicar aquí. Intentarem que tot el que estem fent per als joves a l’espai 
Núria no quedi res descobert i ho puguem traslladar, però la supressió de l’espai Núria no 
és una cosa tan immediata, hem d’anar fent el traspàs.  
 
Intervé el Sr. Berga. Algun comentari també perquè correspon a altres àrees. El Sr. 
Gómez ha fet una referència al tema de la biblioteca, això és un compromís del nostre 
equip de govern, i està comptabilitzat econòmicament. En aquests moments sabem que 
obrir la biblioteca els migdies, els dissabtes dels mesos d’estiu –que com saben ara no ho 
fa– i a més a més obrir en èpoques d’estudi, per Nadal o properes als exàmens, els caps 
de setmana o fins una hora tardana –aquesta és una proposta diferent però que ha 
funcionat molt bé en altres ciutats– i tenint en compte el nou decret que obliga a 
augmentar el nombre d’hores treballades que també afecta al personal de la Biblioteca, 
això ens suposaria un increment total anual de 18.000 euros.  
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És un tema que jo el trec ara perquè l’ha comentat, està perfectament ben estudiat i quan 
parlarem de pressupostos al mes d’octubre, serà una qüestió que haurem de posar sobre 
la taula. Són 18.000 euros que probablement fa uns anys era poc, però en aquest 
moment costen molt de trobar. Sabem bé el que val, ens agradaria molt complir amb 
aquest compromís que vàrem recollir des del primer dia en el Pla de govern, però bé, és 
una qüestió purament econòmica.  
 
Ha fet també una referència interessant pel tema de les drogues, sàpiga que aquesta 
tardor convocarem a tots els portaveus a una sessió informativa d’un treball que hem 
estat fent aquests mesos per recollir totes les dades que afecten al consum per part dels 
joves i tindran la informació –que probablement en aquest moment fa temps que no els 
ha arribat– de quin és el consum actual, quin tipus de drogues es consumeixen, en quins 
percentatges, etc. He de dir que és un tema en què no voldria ser alarmista perquè 
recordo que fa uns anys quan parlàvem de drogues apareixia com la segona, tercera o 
quarta opció com a preocupació ciutadana i en aquests moments no és així: quan parlem 
amb un ciutadà i li demanem què el preocupa surt l’atur, surten moltes coses i la droga 
apareix a molta distància. Però bé és un tema que el continuem tenint present, 
especialment entre els joves, perquè sí que s’ha demostrat és que augmenta el consum 
quan es baixa la guàrdia, es deixen de fer campanyes de sensibilització i es deixa 
d’informar. Aquest és un tema del qual els informarem àmpliament. 
 
He recollit aquest temes potser perquè la biblioteca depèn de Cultura i el de la Taula de 
drogues depèn de Benestar social, perquè això de la joventut és un tema molt 
transversal, probablement els de l’àrea de promoció econòmica també ens podrien dir 
alguna cosa a les referències que han fet a les dades d’atur.  
 
No és exacte dir que l’espai jove hagi desaparegut, és a dir, aquest és un projecte en 
revisió, nosaltres el que tenim són aquests espais socioeducatius que un el teníem ubicat 
a l’àrea de Joventut i un altre el teníem ubicat a l’àrea de Benestar Social, això ja venia 
del mandat anterior. Teníem dos serveis: l’espai jove i l’espai Larai que està al barri de 
Sant Miquel que són idèntics, i un depenia de Benestar Social i l’altre depenia de 
Joventut. Sí que vàrem fer ja el transvasament i això ja es va notar en el pressupost, 
d’incloure l’Espai Jove i el Garbuix a dins l’àrea de Benestar Social, perquè ens sembla 
que hi ha una part d’atenció als joves que no és exclusivament d’educació en el lleure 
sinó que és més una atenció social; això s’està revisant.  
 
El que està clar és que no es desatendran aquests joves, s’està pensant que el Garbuix 
que ocupava la franja de 6 a 12 anys es pugui ampliar a edats més avançades, les que 
agafaven a l’espai jove. S’està pensant també que a l’antic espai de Cooperació hi pugui 
haver una aula d’estudi, per a joves que no tenen dificultats educatives i fan que a través 
de l’EAP no estiguin dirigits cap a tallers de reforç de deures a través de les escoles. Però 
són casos que ens podem trobar tres nanos que han de compartir una habitació, i que per 
tant difícilment tenen un espai on estudiar.  
 
Això també és una cosa que ho trobarem a l’espai jove, en el punt de trobada, a l’espai 
CX –encara no hi hem posat nom, no ens quedem amb això del CX–, que és un espai 
que de dilluns a dijous hauria de tenir clarament aquesta funció que els joves tinguin un 
lloc per poder-se trobar sense haver d’estar en silenci com a la biblioteca i poder treballar, 
fer un treball conjunt, estudiar... bé és un tema que està sobre la taula, com molt bé ha dit 
la regidora, encara aquest mes d’agost haurem d’anar amb ella a Barcelona a acabar de 
discutir amb la Fundació quin ús exactament li donarem i amb quins horaris, però és un 
tema que l’estem revisant i organitzant. 
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I aquesta preocupació que ha sortit flotant en l’ambient que no perdem l’autonomia local, 
perquè és un Pla local d’Olot, ho tenim clar. Estem parlant que aquest ajuntament ja té tot 
un personal que tradicionalment estava assignat a l’àrea de Joventut i amb aquest 
personal hi continuem comptant; sí que hem fet un esforç de coordinació amb el Consell 
Comarcal perquè ens semblava que ells ja ho estaven fent a la resta de la comarca. I 
perquè a més a més tenim aquesta singularitat a Olot que tots els joves de la comarca, 
tret d’alguns de Besalú, a partir que comencen l’ESO els tenim aquí, quan acaben les 
classes també i el cap de setmana es venen a divertir aquí; per tant és un tema que ens 
sembla que és correcte treballar-lo conjuntament sempre sense perdre aquesta visió 
local. 
 
Em penso que he respost força el que m’afectava a mi. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo voldria fer una petita referència: dies enrere vaig veure als mitjans 
de comunicació que al pavelló de l’Estació hi havia hagut un conjunt de música i molts 
veïns es van queixar que no podien dormir. Llavors jo penso que s’haurien de controlar 
molts els decibels i la fressa i que no ens tornem a trobar que hi hagi gent de la ciutat que 
hagi  d’escriure  a La Comarca  perquè no  pot dormir;  això  s’hauria de  mirar de 
controlar-ho. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per aclarir el tema de la festa, la voluntat és oferir als joves 
que tingui una oportunitat de divertir-se i de trobar oci nocturn a la nostra ciutat –això és 
una cosa que ja ha sortit aquí–. I evidentment el dia que hi ha alguna activitat en algun 
barri hi ha queixes de veïns, ens ha passat en diverses localitzacions i és difícil acabar 
trobant un espai que no provoqui molèsties als veïns.  
 
Quan varem intentar el tema de les carpes a la Guardiola, que ens semblava que allà no 
molestarien ningú, llavors hi havia el problema de les condicions del solar i de les 
instal·lacions mínimes. Per tant és difícil, hem d’anar intentant conjugar tots els 
interessos. 
 
En el dia concret d’aquesta festa sí que hi va haver probablement un problema de 
decibels, però s’ha de tenir en compte que és una festa que s’ha estat fent en diverses 
ciutats de Catalunya, que ha tingut sempre un gran èxit i que ens semblava que era una 
bona oportunitat. Ens revisem nosaltres les necessitats que hi ha en quant a respectar els 
veïns, en quant a si és necessari fer-hi medicions sonomètriques, en si hem de millorar 
en alguna cosa les concessions dels permisos, però no volem renunciar a què els joves 
d’Olot trobin oportunitats d’oci nocturn a la nostra ciutat. Intentarem fer-ho el més 
compatible possible amb el descans dels veïns. Entenem que els veïns del centre de la 
ciutat es poden queixar perquè les Festes del Tura els toquen a ells, que als veïns de 
determinats barris els toquen determinades festes igual que els veïns de la zona del 
Pavelló firal, que és un espai que dóna oportunitats: ja hi ha determinats serveis, té un 
espai molt ampli per aparcament, la gent hi pot anar a peu –cosa que també valorem 
moltíssim– i té condicions per poder-hi fer activitats. Que s’han de fer només a dintre i no 
a dintre i a fora, bé, això ho revisarem. Ja vaig dir públicament a través dels mitjans que 
demanava disculpes a tots els veïns que ho varen passar malament per aquella festa i 
que ens han fet arribar les seves protestes i queixes per escrit.  
 
Però no podem renunciar que hi hagi activitats d’aquesta mena a la nostra ciutat, és molt 
important que els joves se sentin còmodes amb l’oferta que hi ha i que l’oferta sigui de 
qualitat. Aquest festival, la setmana anterior, havia reunit 4.000 persones a Lleida, penso 
que l’any anterior s’havia fet a Fornells i eren més de 5.000 joves. Els discjòqueis que 
venien eren de qualitat i era una bona oferta per als joves. Haurem de veure com ho 
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podem fer compatible i anar acotant i si és necessari que determinem els decibels on 
poden arribar la música o si es poden fer castells de foc a determinades hores, bé doncs 
aquesta és  una culpa que  ens adjudiquem, que demanem disculpes i que intentarem 
fer-ho millor la pròxima vegada, però sense renunciar a la possibilitat que els joves tinguin 
les seves festes.  
 
També fer el comentari al Sr. Mulleras, que nosalters no ho volem obviar i per això 
precisament posem les dades aquí. Entenem perfectament que hi ha un percentatge 
d’immigració a la ciutat, tots ho sabem i no ha de ser cap problema el fet que estigui aquí. 
Sabem que això té unes determinades conseqüències i que d’alguna manera fa que 
l’administració necessiti prendre unes determinades mesures i això dins el Pla de joventut 
ho volem tenir recollit. Totes aquestes actuacions que tendeixen a millorar la integració de 
tots els ciutadans i dels joves a la nostra ciutat, ho fem bé i ho fem de la manera més 
consensuada possible. Per això hem posat les dades aquí, no ho volem obviar, sinó que 
volem que quedi clar i treballarem perquè les coses vagin el millor possible. La solució als 
problemes de la immigració, que n’hi ha, està precisament aquí: en les edats més joves, 
en els joves que estan estudiant i que s’estan formant, que d’alguna manera vagin 
adaptant-se també, mantenint els seus signes d’identitat a les nostres formes de 
convivència. Necessitem fer un esforç aquí, precisament, perquè no hi hagi problemes 
més endavant, aquesta és la nostra voluntat. 
 
I l’altre comentari que volia fer abans de posar el punt a votació, és que a mi també m’ha 
preocupat una mica això de dir que perdrem el lideratge. No hi ha en cap moment la 
voluntat que Olot perdi el lideratge, però una forma de lideratge precisament és compartir 
amb la comarca; ser capital és precisament compartir, no baixem de nivell pel fet de 
compartir. I en aquests moments en que la situació econòmica és la que és, la necessitat 
de coordinar-nos, fer les coses conjuntament i que tota la comarca pugui tenir uns serveis 
que probablement molts municipis per ser petits no podien tenir i nosaltres per ser capital 
sí que podem tenir –per volum– penso que és una obligació. No hi ha cap voluntat de 
perdre lideratge, al contrari; exercir el lideratge és precisament compartir amb la comarca. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Per al·lusions, simplement. Jo quan he intervingut, he acabat la 
meva intervenció dient que cadascú extregui les seves conseqüències, veig que les 
conseqüències que extreu el Sr. Alcalde d’Olot i el Sr. Guix no són les mateixes que 
extraiem des de Plataforma per Catalunya. Vostès parlen d’integració, nosaltres no 
entenem com es pot integrar a persones que no fan res per integrar-se. De qualsevol 
forma no entrarem en un debat sobre aquest tema, quan vulguin ho podem fer, i on 
vulguin, però potser no és el moment més adient. Únicament dir que la conseqüència de 
Plataforma per Catalunya sobre les dades de la immigració que conté aquest Pla, seria 
aplicar una equació molt simple.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 7.- ORDENANÇA .-   Proposant aprovar definitiv amente l’ordenança 

d’administració electrònica  
 

El ple del l’Ajuntament d’Olot va acordar en la sessió del 17 de maig d’enguany 
l’aprovació inicial de l’ordenança d’administració electrònica. 
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la inserció 
d’anuncis al BOP número 112 i al DOGC número 6146, ambdós de data 11 de juny, i al 
Diari de Girona de data 6 de juny. 
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Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
 
D’acord amb allò establert als articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, en concordança amb els 55 i 56 del RDL 781/1986, de 18 
d'abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim 
local; el 178 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya  i els articles 60 i següents del D 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’Ordenança d’Administració Electrònica de l’Ajuntament 
d’Olot i els seus ens dependents. 
 
Segon.- Publicar el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i un extracte del 
mateix al Diari Oficial de la Generalitat per tal que entri en vigor d’acord amb allò previst a 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Bé, en el Ple del mes de maig vàrem aprovar inicialment 
l’Ordenança d’administració electrònica de l’Ajuntament d’Olot, ara ha passat el període 
d’exposició pública als diaris oficials, s’han complert els trenta dies i per tant en el primer 
Ple ordinari que celebrem després d’haver finalitzat el període la portem a aprovació 
definitiva. Com vàrem dir en el seu moment –que vàrem explicar els motius de 
l’Ordenança– nosaltres ens la plantegem com un camí a recórrer, una Ordenança que 
regula la relació entre l’administració i el ciutadà pels mitjans electrònics que són d’ús 
comú al segle XXI i per tant creiem que és de dret donar aquest dret als ciutadans.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

8.- MOCIÓ SOBRE EL DRET A VOT DELS I LES REPRESENTA NTS ELECTES ALS 
MUNICIPIS 

 
Exposició de motius 

El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb la 
familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa maternal 
o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la capacitat 
d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es perd la 
representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser escollit o 
escollida. 

Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva 
de Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació 
de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la Disposició 
Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris per iniciar un 
procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de 
maternitat i paternitat del càrrecs electes. 

A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja han 
aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. Encara als 
Ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un agravi comparatiu entre 
els diferents òrgans de govern democràtic.  

Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no 
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poden votar als plens municipals.  

Segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat de 
Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres de 
poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel següent de 
la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat institucional. La 
segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la presència 
dels edils i poder votar de forma telemàtica. I la tercera i última, delegar el vot en una  
altra persona del consistori. 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents 

ACORDS  

1. Instar a l’Ajuntament d’Olot a impulsar la demanda de modificació respecte la Llei 
de Bases Locals necessària per a que un càrrec electe pugui exercir el dret de 
votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu, utilitzant un 
mètode que no comporti cap despesa suplementària als ajuntaments. 

2. Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en 
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a  vot 
en cas de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.  

3. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del 
Parlament. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Més que una moció és una declaració conjunta sobre el dret a vot 
dels representants electes al municipi, perquè entenem que és una qüestió que 
presentem conjuntament tots els grups. Li donaré la paraula a la Sra. Anna Linares 
perquè ens l’expliqui. 
 
Intervé la Sra. Linares. De fet aquesta declaració, aquesta moció, el que fa és incidir o 
preveure un supòsit més del que seria la conciliació de la vida familiar i laboral. Com tots 
vostès saben el dret a vot dels regidors i regidores dels Consistoris és personal i 
intransferible i no es preveu en l’àmbit local –almenys en el sí del plenari dels 
ajuntaments– la possibilitat que en casos de permisos de maternitat o paternitat o malaltia 
o altres supòsits, hi hagués aquesta delegació. Sí que existeix aquesta possibilitat, fins i 
tot en l’àmbit parlamentari o del Congrés dels Diputats, i fins i tot en òrgans que els propis 
plens constituïm –és a dir en consorcis o altres ens locals– en què els plens municipals 
aprovem els estatuts, i si que es preveu la fórmula de la delegació de vot. Per tant en els 
casos de malaltia o altres supòsits, quan l’electe no pot assistir a l’òrgan en qüestió no pot 
exercir aquest dret. 
 
Hi ha alguns estudis que apunten algunes possibilitats o solucions que es podrien donar, 
com la delegació de vot o el fet de preveure que els mateixos integrants de la llista 
substituïssin pel temps concret que en que es dóna la circumstància de l’electe que no 
pot exercir aquest dret, o l’ús de mitjans audiovisuals o que la tècnica avui en dia ens 
ofereix; justament ara que acabem d’aprovar definitivament l’Ordenança de mitjans 
electrònics. En qualsevol cas el que preveu la declaració i la moció és instar perquè en 
l’àmbit local s’aprovin o es duguin a terme les modificacions legislatives corresponents 
perquè es pugui donar aquest exercici efectiu del dret de vot en els casos d’absència en 
el sí del Ple.  
 
Intervé la Sra. Sala. El Partit Popular donem tot el nostre suport en aquesta moció, 
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perquè hem de seguir compartint la vida laboral i la vida familiar, i com ha dit la Sra. 
Linares, al Congrés dels Diputats hi ha el vot telemàtic i al Parlament de Catalunya hi ha 
la delegació de vot, i als ajuntaments jo penso que es pot establir un sistema de vot que 
en cas de no poder assistir per baixa de maternitat, paternitat o per malaltia greu es 
busqués algun sistema. Per tant hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, hi ha raons evidents, una d’aquelles paradoxes que tenim que 
en segons quins llocs les coses van més o menys ràpides i després als ajuntaments 
sempre quedem els últims de la cua i hem de reclamar allò que no hauríem de reclamar; 
perquè si s’ha aprovat al Parlament espanyol hauria de ser aplicable a totes les 
administracions.  
 
Però bé, ja que som aquí, deixin-me que com a mínim defensi el que he defensat sempre: 
que és important que tothom s’impliqui en política, tant si són càrrecs electes com no, és 
important que la ciutadania estigui implicada en política. Sempre he defensat això i hem 
de donar la imatge del que realment és, que la política té les seves complicacions i 
dificultats, que sovint ser un càrrec electe vol dir molta dedicació, molts esforços i 
renúncies. I com ha dit la regidora Sala, de vegades és difícil compatibilitzar la realitat 
personal amb la vida política. Llavors un cas com aquest és una qüestió de calaix, és una 
evidència més que realment els càrrecs electes, els polítics, que avui en dia tenim tan 
mala imatge, tenim una dedicació molt més important del que la imatge negativa que 
tenim dóna, i que a més a més les compensacions econòmiques que tenim no són ni de 
bon tros el que aquesta imatge negativa vol donar.  
 
Per tant en un cas com aquest és de calaix que qui es trobi en aquestes circumstàncies 
pugui continuar exercint la seva responsabilitat com a càrrec electe de les maneres que 
sigui possible; avui en dia al segle XXI hi hauria d’haver infinitat de maneres perquè la 
gent pugui participar d’una manera més ordinària en política. Evidentment és una qüestió 
que s’ha de defensar però que ja hauria d’haver-se solucionat des del començament des 
del parlament espanyol. Votarem a favor evidentment. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí, en la mateixa línia que han dit els altres portaveus, això ja 
s’hauria d’haver resolt al començament de la democràcia i probablement amb una 
disposició constitucional. És curiós que els polítics tradicionals, del sistema, hagin tardat 
tant en reaccionar, i des de l’any 1979 que tenim ajuntaments, des de l’any 1978 que 
tenim la democràcia, han tardat fins a l’any 2012. Però bé, com diu el refrany: “más vale 
tarde que nunca” i lògicament hi estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Estem a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

9.- MOCIÓ DEMANANT A L’AJUNTAMENT D’OLOT COL·LABORA CIÓ PER LA 
COL·LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL M UNICIPAL DEL 

CLUB DE FUTBOL SANT ROC  
 

Intervé el Sr. Alcalde. És una moció que s’ha retirat aquest matí i per tant no la tractarem 
aquí al Ple.  
 
El punt núm. 10 ja hem dit a l’inici que el tractarem al final si tots hi estan d’acord.  
 

URGÈNCIA. CORREBOU.- PRENDRE ACORD RELATIU A LA CEL EBRACIÓ D’UN 
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CORREBOU DURANT LES FESTES DEL TURA 2012.  
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 19 de juliol de 2012, 
va atorgar a la Penya Taurina de la Garrotxa, la concessió per organitzar correbous a la 
Plaça de Toros d’Olot, durant els anys 2012 a 2015 i sense perjudici de possibles 
pròrrogues, amb l’expressa obligació de celebrar un correbou per les Festes del Tura de 
cada any. 
 
La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, en el 
seu article 6, requereix que el ple de l’Ajuntament adopti un acord pel qual s’aprovi la 
celebració de la festa i el programa d’espectacles taurins. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia  proposa al Ple, 
prèvia declaració d’urgència, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la celebració del tradicional correbou d’Olot amb motiu de les Festes del 
Tura 2012. 
 
Aquest correbou no es correrà pels carrers de la ciutat, sinó que quedarà limitat a l’interior 
de la Plaça de Toros i es celebrarà el dissabte 8 de setembre de 2012, a dos quarts 
d’onze del vespre amb una duració màxima de dues hores.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Joc i d’Espectacles de 
Girona, del Departament d’Interior. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En les dues urgències hem de seguir el mateix procediment: primer 
hem de votar la urgència i després votar específicament el punt que portem a aprovació.  
 
Fa referència als correbous, com saben en el programa de les Festes del Tura, des de fa 
anys es fa un correbou a la nostra ciutat. De fet això ho vàrem parlar en algun Ple anterior 
i aquest any hem tornat a incorporar aquesta activitat dins el nostre programa de Festes. 
De totes maneres és una activitat que necessita una comunicació prèvia als Serveis 
Territorials de Jocs i Espectacles de Girona, del Departament d’Interior i per tant 
necessitem que sigui el Ple que faci aquesta petició i comunicació als Serveis Territorials i 
que hi hagi una aprovació per part del Ple, per no haver de fer un Ple extraordinari d’aquí 
a pocs dies; perquè en principi abans de Festes del Tura no es preveu que hi hagi cap 
altre Ple. El motiu de la urgència és aquest, sempre tarda uns dies el fet de poder reunir 
la documentació i enviar-la, per tant el que ara votem és si accepten la urgència de portar 
aquest tema al Ple. Bé, en principi doncs s’accepta la urgència. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo estic totalment d’acord amb els correbous, des del Partit Popular 
donem el nostre suport als correbous de les Festes del Tura d’enguany. Però el que sí 
que voldria demanar és que es prenguin totes les mesures necessàries perquè és una 
cosa perillosa, és un espectacle que pot derivar en molts perills; llavors sobretot 
precaució. Hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres no pensàvem dir gaire res, simplement anunciar com 
sempre el nostre vot en contra, perquè nosaltres no estem a favor que hi hagi un 
correbou, que no és tradicional.  
 
Potser  el correbou s’acabaria –ara és un estirabot però deixi’m que el digui– potser 
s’acabaria si fos un correbou fos com els tradicionals, amb un bou de debò, i quan 
tinguéssim el primer accident llavors s’haurien acabat els correbous; permeteu-me 
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l’estirabot. En tot cas, per reiterar que pensem que no és una activitat educativa i que 
pensem que no s’hauria de fer. Votarem en contra.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, aquest és un debat que vàrem tenir –crec recordar– fa un 
parell de mesos, però és una cosa recorrent, igual que el tema de la independència, veig. 
Però bé, a Plataforma per Catalunya estarem sempre, sempre, a favor de les tradicions 
catalanes, i sobretot quan són compartides per la gran població que hi ha a Olot, recordo 
que la plaça era plena de gom a gom. Clar que estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Des del nostre grup també estem totalment a favor del correbou, 
d’aquesta festa tradicional que es fa a la ciutat d’Olot des de molts anys, de molt antic. En 
tot cas compartim amb la Sra. Sala que s’han d’extremar les mesures de seguretat, com 
sempre s’ha fet, i ens alegrem que enguany, durant aquest període de 4 anys, organitzi el 
correbou la Penya taurina de la Garrotxa, que penso que això és un valor afegit que anirà 
molt bé perquè el correbou tingui un èxit assegurat.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només comentar-los que aquesta mateixa setmana varen venir de 
la Penya Taurina de la Garrotxa, per explicar-me com ho organitzaven, i vaig ser molt i 
molt insistent en el tema de la seguretat, jo crec que faran les coses bé, que tenen tota la 
voluntat de fer-ho. Em sembla que ja s’han posat en contacte amb els tècnics municipals, 
amb el nostre responsable de seguretat en quant a plans d’emergències, el Sr. Torrent, 
per anar avançant en aquest tema i que evidentment els temes de seguretat són molt 
importants.  
 
Això vàrem treure a concurs, ho va guanyar la Penya Taurina de la Garrotxa, i nosaltres 
també ens n’alegrem. Avui és purament prendre aquest acord per poder-ho enviar als 
serveis Territorials. 
 
Dins l’equip de govern hi ha llibertat de vot, ho anuncio en veu alta. 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda la urgència i sotmesa la proposta a votació, s’aprova 
amb 16 vots a favor (9 CiU, 4 PSC, 2 PxC, 1 PP), 3 vots en contra (1 CiU Sr. Ferrés, 2 
ERC), i 1 abstenció (PSC, Sra. Ruiz). 
 

URGÈNCIA. CONTRACTACIÓ. RECTIFICACIÓ ACORD EN RELAC IÓ A LA 
CONTRACTACIÓ DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA R EDACCIÓ DEL 
PROJECTE, ENDERROC, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL NO U EDIFICI DEL 

MERCAT MUNICIPAL D’OLOT I TRASLLAT PROVISIONAL DEL MERCAT 
 

Vist   l’acord adoptat pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia  12 de juliol de 2012 en 
el qual s’aprovava l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la 
concessió d’obra pública per a la redacció del projecte, enderroc, construcció i explotació 
del nou edifici del mercat municipal d’Olot i trasllat provisional del mercat. 
Vist el punt segon de l’acord en el qual s’indicava que se sotmetien a informació pública 
els plecs de clàusules per 40 dies naturals i que es disposava la seva publicació al BOE i 
al DOUE  
Vist que en el punt tercer de l’acord s’anunciava la licitació del contracte i no s’indicava 
els butlletins en els quals s’ha de publicar.  
Vist el que disposa l’article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, en el qual s’indica 
que els plecs a manca de plec de clàusules administratives generals s’han de sotmetre a 
informació pública al BOP i al DOG per un termini de vint (20) dies. 
Vist el que disposa l’article 142 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel 
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qual s’aprova el text refós de contractes del sector públic, segons el qual l’anunci de la 
convocatòria de la licitació en cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada s’ha 
de publicar al DOUE i al BOE. 
 
Vist  l'expedient   administratiu  i  antecedents corresponents,  el President de la 
Comissió Informativa del Ple  proposa al Ple l’adopció dels següents acords, prèvia 
declaració d’urgència: 
 
Primer.- Rectificar el punt segon de l’acord  en el sentit de sotmetre a informació pública 
els plecs de clàusules administratives i tècniques  per un termini de vint (20) dies i  
disposar la seva inserció en el BOP i en el DOG.   
 
Segon.- Afegir en  el punt tercer de l’acord ; la publicació de l’anunci de licitació al DOUE i 
al BOE.   
 
Intervé el Sr. Alcalde. És una rectificació d’un error material, gairebé de picat, de 
transcripció: en el plec de clàusules per a la concessió d’obra pública en relació a la Plaça 
Mercat es deia que el període d’informació era de 40 dies naturals, quan els períodes 
d’informació són per 20 dies naturals; el que són 40 dies és el temps de licitació, el temps 
en què els diversos concursants poden presentar les seves propostes. Aleshores 
corregiríem això, és a dir: l’exposició pública és de 20 dies, el temps de presentació és de 
40 dies. Estan d’acord en aprovar per urgència aquest punt? Donem per aprovat que 
sigui per urgència. 
 
Per unanimitat dels presents s’aprova la urgència, i sotmesa la proposta a votació, 
s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

10.- JUNTA DE PORTAVEUS.  DONAR COMPTE DE LA RENÚNC IA PRESENTADA 
PER UN REGIDOR D’AQUESTA CORPORACIÓ  

 
Atès que en data 16 de juliol de 2012 (Registre núm. E2012005972) el Sr. Antoni Bach i 
Plaza ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès l’article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General que disposa que “en el 
supòsit de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat de la mateixa llista, atenent 
l’ordre de col·locació i se sol·licitarà a la Junta Electoral Central l’expedició de la 
credencial del substitut que haurà de prendre possessió en la primera sessió següent que 
celebri el Ple”.  
 
Atès que s’han complert els requisits establerts en l’article 9.4 del Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals que disposa que “el 
regidor perdrà la seva condició per renúncia que haurà de fer-se efectiva davant del Ple 
de la Corporació” i ha estat ratificada per l’Alcaldia i la Secretaria de la Corporació abans 
de la seva inclusió a l’odre del dia de la sessió plenària.  
 
Vistes les renúncies presentades pels candidats de la llista electoral Partit dels Socialistes 
de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) anteriors a la Sra. Mercè Traveria Costa. 
 
Vist   l'expedient   administratiu  i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus  
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del Sr.  
Antoni Bach i Plaza, del grup Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
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(PSC-PM) 
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent a 
la Sra. Mercè Traveria Costa, de la llista electoral Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal (PSC-PM) (BOP de Girona núm. 177, de 26/04/11, Annex 1), a efectes 
de procedir al nomenament de la Sra. Traveria com a regidora d’aquesta Corporació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que com a Ajuntament i com a ciutat hem d’estar molt 
agraïts al Sr. Toni Bach per la feina que ha fet a l’Ajuntament com a regidor durant nou 
anys a  l’equip  de  govern de l’Ajuntament d’Olot, sempre amb un tarannà  molt  proper    
–penso que val la pena destacar-ho– ha estat molt fàcil comunicar-te amb ell, sempre que 
hi havia qualsevol dubte has pogut comptar amb ell. A més és una persona molt 
implicada, en qualsevol nivell de l’administració en què parlessis, tothom definia en Toni 
Bach com una persona molt treballadora.  
 
Penso que ha tingut una gran dedicació a l’Ajuntament, que una bona part de totes les 
millores que ha tingut la nostra ciutat ha estat per la seva feina i per tant, com a Alcalde 
de la ciutat crec que li hem d’agrair la feina que ha fet; que si ha prés la decisió en 
aquests moments d’apartar-se de la vida política li respectem, li agraïm la feina feta i 
desitjar-li que li vagi molt bé aquest nou estat de vida, i que de tant en tant ens vingui a 
veure, especialment per totes aquelles coses de la ciutat que li sembla que s’han de 
valorar o que hi hem de treballar o que es poden millorar, que sobretot ens continuï fent 
arribar la seva opinió perquè pot estar segur que la valorarem.  
 
Dit això passo la paraula al Sr. Bach.  
 
Intervé el Sr. Bach. Bé, no els robaré gaire més temps, com em queden pocs minuts de 
regidor, i per tant m’he preparat perquè així serà més fàcil, si ho llegeixo, que no m’enrolli 
com altres vegades he fet en aquest Ple, no aquest any però sí en altres anys anteriors, 
que n’hi ha alguns que ho han hagut de patir, oi Sr. Berga? 
 
Bé, avui arriba el fi, totes les coses tenen el seu principi i el seu fi i aquest és el meu últim 
Ple com a regidor de l’ajuntament d’Olot. Quan miro enrere me’n vaig amb satisfacció per 
la feina feta i pels anys de servei a la ciutat i als olotins. Ha estat una etapa molt important 
a la meva vida, no dubtaria en tornar-la a fer, estic content d’haver treballat en aquesta 
meva ciutat i d’haver aportat el meu granet de sorra amb els diferents equips dels que he 
format part, sobretot en les legislatures del Sr. Alcalde Lluís Sacrest. 
 
També m’ha aportat un bon coneixement, millor de la ciutat i dels olotins. He viscut una 
etapa municipal plena de projectes engrescadors en el camp de l’educació, en la sanitat, 
en el medi ambient, en l’àmbit de la mobilitat, de la Brigada, i sobretot he conegut moltes 
persones i tot això m’ha representat un creixement personal. 
 
He intentat actuar sempre amb justícia i equitat, pensant en les persones. Crec que mai 
he estat sectari, he tractat a tothom per igual. No és fàcil prendre decisions, però s’han de 
prendre encara que sàpigues que hi hagi gent a qui no els agradi; governar és a vegades 
dir que no. Sempre he actuat pensant que feia el millor pels interessos dels olotins i 
d’aquest Ajuntament. 
 
Bé, són nou anys de la meva vida, de responsabilitat política al govern de la ciutat i de 
l’oposició; han passat volant. Però ara vull a nivell personal començar un nou vol lliure de 
responsabilitats professionals i polítiques; a partir d’ara seré el ciutadà Toni Bach, amb 
responsabilitats ciutadanes i conscient dels problemes i les virtuts d’aquesta estimada 
ciutat d’Olot, després d’aquests anys de treball intens que he fet per millorar la qualitat de 
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vida dels olotins. Els meus companys del grup municipal i també l’Ajuntament, sabeu que 
continuaré col·laborant amb vosaltres per tal de tirar endavant el que sigui necessari. 
 
Sempre he cregut que cal limitar el període de temps en l’exercici de les responsabilitats 
polítiques i també dels càrrecs, siguin polítics, professionals o d’entitats o d’associacions 
de veïns o de veïnatge, i sempre ho he aplicat quan he tingut aquests càrrecs o aquestes 
responsabilitats. Crec sincerament, que no és bo mantenir durant molt de temps les 
responsabilitats i càrrecs; cal compartir les responsabilitats, cal saber plegar a temps i 
donar pas a noves persones que porten sens dubte il·lusió, energia i noves maneres de 
fer. Estic segur que la persona que em substituirà em superarà en entusiasme i ganes de 
treballar, per ella serà un nou repte tal com va representar per mi entrar a l’Ajuntament a 
l’any 2003.  
 
Finalment vull donar les gràcies a tots els tècnics i treballadors de l’Ajuntament d’Olot, per 
la seva col·laboració i afecte rebut durant tots aquests anys. A tots, quan dic Ajuntament 
d’Olot em refereixo a tots els organismes autònoms, sobretot l’IME, la Brigada, el SIGMA, 
el Consorci de Normalització Lingüística, la FES, l’ICCO, etc. També vull agrair la 
comprensió i el respecte i el tracte que he rebut dels meus companys regidors, i ex 
regidors de les diferents legislatures, i evidentment de vosaltres, que he compartit aquest 
any de treball per a la nostra ciutat.  
 
Espero que no us hagueu sentit maltractats per les meves actuacions, i si hi algú si hi ha 
sentit, li demano disculpes i espero que em perdoni. 
 
Espero que tingueu molta sort tots i que sapigueu trobar els camins i els encerts que 
necessita la nostra ciutat i els olotins, en aquests moments tan difícils i preocupants que 
estem vivint. Penseu en les persones a l’hora de planificar i decidir qüestions de ciutat. 
 
Sr. Alcalde moltes gràcies, molta sort a tots vosaltres i a tots els olotins. 
 
Els assistents aplaudeixen. 
 
Intervé la Sra. Sala. Després de la intervenció del Sr. Alcalde poc més puc dir. Però sí 
que li voldria dir al Sr. Toni Bach que encara que hagi estat per poc temps el que jo porto 
com a regidora, voldria agrair-li la seva disponibilitat, amabilitat, que sempre m’ha 
demostrat en aquest Ajuntament, tot i tenir ideologies diferents. En el seu treball com a 
l’anterior mandat, que és un referent segur per al futur de la nostra ciutat  d’Olot. I 
desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa que ara comença. Molta sort.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, jo subratllo completament el discurs que ha fet el Sr. Alcalde, al 
cent per cent tot allò que t’ha dit, Toni, és el que tenia preparat, és a dir, tots els regidors 
ens dediquem tant com podem, però tu en aquests cinc anys que hem compartit, he vist 
que eres un regidor que sobretot hi posaves tot el que s’hi havia de posar: dedicació, 
responsabilitat, amb una bonhomia que et caracteritza i que sempre estaràs disposat a 
compartir-la amb la resta, en aquest cas amb els altres regidors. 
 
Subratllo tot el que s’ha dit fins ara, però especialment em referiré a un punt personal, per 
acabar de subratllar aquest elogi. Sempre que hem arribat a un acord, sempre que t’has 
compromès a alguna cosa, has fet el que has pogut per arribar a complir-ho i em consta 
que ha estat així en tots els acords a què hem arribat. Per tant jo penso que la paraula i 
complir la paraula és el millor que hi pot haver, i en el teu cas s’ha donat al cent per cent i 
en dono fe. 
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Et retires de regidor però no et retires de la política, el ciutadà és –com deia Aristòtil– un 
animal polític, i per tant hauràs de continuar, encara que estiguis jubilat, essent polític. 
 
En tot cas felicitar-te per la teva nova situació de jubilat, que ja ens agradaria a molts. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. En aquest cas la conseqüència del que pensa Plataforma per 
Catalunya és el mateix que el que pensem tots, és per unanimitat. Ho sentim, ja que el 
Sr. Bach portava aquí nou anys de regidor, i malgrat les diferències ideològiques 
reconeixem la seva feina en benefici de la nostra ciutat i lògicament li desitgem el millor 
en el futur, Sr. Bach. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas, a en Toni, cal dir-li que personalment he après moltes 
coses d’ell, justament hem compartit treball a l’Institut la Garrotxa, hem compartit 
ideologia política en el sí d’aquesta ciutat i d’aquesta comarca, i hem compartit també 
aquest darrer any un projecte municipal. 
 
És veritat el que deia el Sr. Alcalde i ho han dit tots els regidors: en Toni és un treballador 
incansable. He compartit amb ell també l’equip directiu de l’IES la Garrotxa i moltes 
vegades –com també amb els projectes que portem a terme aquí a l’Ajuntament–
treballem fins molt tard a l’Institut i l’endemà al matí quan començàvem a quarts de nou ja 
venia amb quadres de tot el projecte que havíem treballat la nit anterior; per tant és una 
persona que sempre ha donat tot el que tenia per tirar endavant els seus projectes. 
 
Bàsicament és una persona també que és un treballador públic, que és un gran 
professional de l’educació, que creu en l’educació pública, en l’escola pública però també 
en tot el que és l’ambient públic, de la societat. Per tant aquí és una cosa que també cal 
destacar de la seva persona i la seva manera de fer. 
 
Jo personalment he après molt, els meus companys també així ho han manifestat, que ho 
digués en aquest Ple, i caldria també remarcar algunes coses que ell ha desenvolupat en 
el sí d’aquests vuit anys de govern de la ciutat, d’aquests govern de progrés encapçalat 
per l’Alcalde Lluís Sacrest. Ell ha participat bàsicament en les àrees d’educació, salut, via 
pública, serveis i brigada municipal i ha portat a terme o ha encapçalat projectes molt 
importants per aquesta ciutat, com és el gran projecte educatiu de ciutat, Olot Ciutat 
Educadora; però també ha impulsat la llar d’infants del Morrot i de les Fonts, la nova 
escola del Morrot, la remodelació de l’escola de Sant Roc, ha seguit dia a dia i ha 
impulsat l’evolució del projecte del nou hospital, treballant en el sí del Patronat 
incansablement, fins que s’ha pogut materialitzar aquest projecte i ara en el Consell rector 
també ha anat treballant fent el seguiment de les obres i tota l’evolució de l’hospital; ha 
impulsat el desdoblament dels pisos tutelats del Parc Nou i la plaça Balmes, molt 
importants per a la nostra ciutat, que a més a més són un mirall i un projecte a seguir, 
perquè han vingut moltes altres ciutats de Catalunya per copiar aquests projectes de la 
ciutat d’Olot i ha treballat colze a colze amb els veïns i barris, gestionant amb la Brigada 
municipal la gestió i manteniment de la jardineria, l’enllumenat, la mobilitat, el transport 
públic, els asfaltats, les voreres... és a dir el dia a dia de la ciutat ell l’ha trepitjat durant 
aquests vuit anys que ha estat en el sí de l’Ajuntament.  
 
Sí que és veritat que a més, a part d’aquests vuit anys que ha estat treballant a 
l’Ajuntament, anteriorment en Toni Bach és una persona vinculada al treball polític de la 
ciutat i de la comarca des de més de 35 anys, ell havia estat militant de convergència 
socialista de fa molt de temps i per tant també va participar en la creació de l’Assemblea 
de Catalunya aquí a la Garrotxa, i vol dir que tots aquests anys de treball en el sí 
d’aquests moviments socials i polítics també fan que s’hagin pres moltes decisions, s’han 
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fet molts projectes de ciutat, malgrat no estigués directament vinculat a l’Ajuntament. 
 
No cal dir que continuarà treballant per a la ciutat –com deia el Sr. Gómez i l’Alcalde 
també– lògicament no en primer pla però sí en segon pla, i així espero que continuï 
ajudant i assessorant el nostre grup perquè n’estem molt contents. Per tant moltes 
gràcies a en Toni per aquesta gran trajectòria per a la ciutat.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
El Sr. Bach abandona el seu lloc de regidor i s’asseu entre el públic. 
 

NÚM. 11.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala.  
 
ESCOLA DEL MORROT.- Volia fer una pregunta relacionada amb l’escola del Morrot, 
perquè segons tinc entès l’obra està pràcticament acabada i demà sembla ser que es farà 
l’acte d’ocupació prèvia, però se m’ha comentat que l’Institut Català de Finances de la 
Generalitat ha endarrerit l’obra, tant pel que fa a la constructora –que ja sabem els 
problemes que va tenir– com ara per al pagament de les certificacions, que li costa pagar 
degut a la situació precària en què es troba la Generalitat a l’hora de fer els pagaments. 
Jo volia demanar què hi ha de veritat en tot això. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No he acabat d’entendre ben bé la pregunta, és veritat que l’Institut 
Català de Finances, la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i diversos governs 
tenen problemes de liquiditat i que estan pagament malament els seus proveïdors, és 
veritat, i això no només en l’àmbit de la construcció sinó que ens passa en diversos 
àmbits, per tant l’escola del Morrot no és una excepció. En totes les obres públiques que 
s’estan fent els pagaments pateixen endarreriments i la gent que està fent en aquests 
moments obra pública, té algunes dificultats.  
 
Però això no té res a veure amb GISA, que quan fan les certificacions d’obres són tècnics 
que van a les obres, que parlen amb els constructors, fan revisions, miren que totes els 
obres s’hagin fet bé i quan ells estan convençuts que l’obra està ben feta,  ho certifiquen. 
Evidentment per cobrar és necessari tenir aquestes certificacions; a l’escola del Morrot 
s’han donat algunes d’aquestes dues coses: les certificacions no es fan fins que les obres 
estan ben fetes i això ha portat una certa discussió de si estava o no i si es podien 
certificar o no. Les coses que estan certificades l’Institut Català de Finances les paga en 
uns terminis que estaria bé que fossin més curts, però paga en uns terminis generals i 
això passa a per tot.  
 
Jo sincerament, de l’Escola del Morrot penso que el que més s’ha de destacar en aquests 
moments –i ens hi hem hagut d’implicar bastant com a Ajuntament quan teòricament la 
nostra implicació no havia de ser tanta– és que demà al matí estava prevista l’ocupació 
per començar a fer neteja i que cada vegada sembla més clar –no vull aixecar falses 
expectatives però sembla més clar– que el dia que la necessitem estarà en funcionament, 
que abans de l’1 de setembre o pels volts d’aquest dia, tota l’escola estarà a disposició 
dels mestres perquè puguin arreglar les coses i l’única cosa que estem fent és intentar fer 
avançar en això.  
 
Jo crec que mala fe per part de ningú no n’hi ha, el que passa és que en totes les obres hi 
poden haver discussions en quant a si s’ha de certificar abans o després, però penso que 
és molt i molt important la feina que s’ha de fer des de GISA, que quan accepten una 
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cosa l’accepten perquè estigui ben feta i en totes les condicions, i això és una qüestió 
tècnica.  
I el problema de la liquiditat em sap greu però és cert, passa a tots els nivells i jo crec que 
no ha estat la causa que el Morrot hagi arribat fins aquest punt. El més important és això, 
que l’escola la tindrem. 
 
No està previst que el precs i preguntes hi hagi rèpliques i contrarèpliques, però si vol dir 
alguna cosa digui. 
 
Intervé la Sra. Sala. No, és que m’ha dit abans que no veia gaire bé la pregunta, que no 
entenia la pregunta, no, la meva pregunta anava relacionada que si des d’Infraestructures 
de la Generalitat es podia haver entregat l’obra ja fa dos o tres mesos i que si no s’ha 
entregat era per culpa que a la Generalitat no hi havia diners i que han anat endarrerint 
les certificacions. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Això que diu no és veritat, és a dir encara no està acabada l’obra, 
encara no està acabada... 
 
Intervé la Sra. Sala. Però falten petits detalls. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Però no podem pas acceptar l’obra si no està acabada, i encara 
que fossin petits o grans, fins que no estigui acabada. Fa dos mesos li asseguro que hi 
havia detalls grossos per acabar, i si no està acabada no podem pas acceptar l’obra. Si 
algú li ha dit això, ho sento, l’han enredat. L’obra no està acabada, està molt avançada, 
com l’Hospital està avançat, però no estan acabats, i per tant no podem acceptar l’obra. 
Per això li he dit que no entenia la pregunta, com si fes alguna consideració sobre mala fe 
d’algú. No és que GISA intenti... no, jo penso que han de fer la seva feina, la seva feina 
és assegurar-se que l’obra està acabada i això ho van fent per fases: quan la fase està 
acabada fan el certificat i passa a Economia i Finances perquè paguin això.  
 
L’escola encara a dia d’avui no està acabada, i dilluns hi anirem i passejarem tots els 
regidors allà, precisament per veure el nivell en què està l’escola. Està molt avançada i jo 
crec que en aquest moment tenim garanties perquè hem anat col·laborant entre GISA, els 
arquitectes d’ensenyament, els tècnics municipals, entre la regidora Sra. Fité que s’hi ha 
dedicat molt i ho anat seguint; ho hem anat seguint entre tots i l’empresa també ha 
mostrat al final una bona voluntat.  
 
En aquests moments la notícia important és que l’escola estarà a disposició dels 
estudiants a principi de curs, amb una bona qualitat i amb tots els elements que ha de 
tenir, però no és veritat que l’escola ja estigués acabada ni tampoc ho és que s’hagin 
endarrerit les certificacions, perquè encara no està acabada avui. 
 
Intervé la Sra. Sala. No senyor Alcalde, jo ja sé que falten petits detalls, jo només vull dir 
que ho haurien pogut acabar abans, m’entén? Potser no m’expresso bé i no ens 
entenem... vull dir que han anat molt lents i inclús han deixat l’obra moltes hores i no s’ha 
acabat. Però per mi ja queda contestat, ja em van comentar que estaria acaba al 
setembre que és el que interessa, i que els nois de la ciutat vagin a l’escola. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
CÀRITAS GARROTXA.- Aquesta pregunta és referent a Càritas Garrotxa, entitat sense 
ànim de lucre, que em consta que treballa per a les persones afectades per la pobresa i 
la crisi a la nostra comarca. Però ara més que mai hem de demanar la col·laboració de 
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tots i principalment les grans superfícies comercials de la nostra ciutat que cada dia 
llencen menjar als contenidors d’escombraries. A la nostra ciutat es pot veure que la gent 
va a buscar el menjar trabucant-se en el contenidor, jo personalment ho he pogut veure. 
Per això vaig adreçar-me al supermercat Bonpreu d’Olot, i després de parlar amb la 
directora d’àrea, em va comentar que estan disposats a separar els productes que no es 
poden posar a la venda, ja sigui per l’etiqueta trencada o per llaunes amb algun bony i 
altres productes que poden ser útils per a les necessitats diàries però que estan en bon 
estat i que no han caducat, i com ho guardarien cada setmana i llavors s’hauria de pactar 
un dia per anar-ho a recollir i poder-ho entregar al Banc d’Aliments. Llavors jo li vaig 
passar la proposta al Sr. Berga perquè poguessin fer extensiu això a d’altres centres 
comercials de la ciutat, i era per demanar-li si havia fet alguna gestió sobre aquest tema.  
 
Respon el Sr. Berga. El tema de poder aprofitar tot el menjar per al Centre distribuïdor 
d’aliments, el que es va resoldre immediatament va ser amb la Plaça Mercat –crec que ja 
li vaig comentar– amb una molt bona predisposició per part dels placers, que fins i tot allò 
que sobra el dissabte, producte fresc, que a més és important i és el millor, perquè a 
través de les recol·lectes i campanyes tenim molta llauna i pasta, però de vegades falta 
fruita i peix, doncs ells mateixos ho guarden a les cambres i ells mateixos el dilluns ens 
ho fan arribar al Centre de distribució d’aliments.  
 
Això no ha avançat al mateix ritme en els supermercats, sí que vaig fer l’encàrrec a la 
Directora del Consorci d’Acció Social que visitessin els supermercats, em consta que ja 
ho han fet en dos, però no tinc el retorn encara de com s’hauria d’organitzar; perquè no 
és només la bona disposició dels supermercats en fer-ho sinó que després s’ha de 
resoldre el transport d’aquests aliments cap al centre, és a dir, hi ha tota una logística.  
 
Intentaré en el proper Ple donar-li més informació –tot i que hi ha l’agost pel mig– però no 
és tan senzill com dir “sí que us donem allò que sobra” sinó que després has de tenir uns 
mecanismes i una logística per anar-ho a buscar i ordenar-ho. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
BANC PLAÇA CATALUNYA.- Vaig  passar-hi ahir i vaig veure que encara no s’ha tret el 
banc que fa tanta nosa. Potser és molt complicat treure un banc però jo penso que és una 
cosa que hi haurien d’estar sobre, més ara que la gent va prendre la fresca a la plaça 
Catalunya, i aquell banc està al mig de les taules i cadires de La Cerveseria. Llavors era 
comentar si hi estan a sobre. 
 
Respon el Sr. Gelis. Bé no és un, sinó dos bancs que s’han de treure de la plaça 
Catalunya, d’això en vàrem parlar a l’últim Ple. És una feina que té la Brigada municipal, 
han anat per fer-la però de la manera que estan posats els bancs, en el moment de 
treure’ls es faran malbé les peces de terra i no hi ha recanvis, han estat buscant en 
diferents proveïdors si trobaven aquests tipus de peces i no les han trobat. Sembla ser 
que la setmana que ve hi haurà un proveïdor, que és Oliveras, ens les podrà 
subministrar. És per això que no els han tret, perquè haurien hagut de deixar allò 
descalçat i hi havia més perill que no pas que hi hagués els bancs posats en aquell 
moment, però suposo que la setmana que ve serà possible arreglar-ho. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Veig que avui tenim una mica de temps, jo faré tres felicitacions que 
desembocaran en un prec. 
 
ÒMNIUM CULTURAL GARROTXA.- Felicitar-nos tots plegats perquè Òmnium Cultural 
Garrotxa compleix quaranta anys i hem tingut l’encert que siguin els pregoners de les 
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Festes del Tura i felicitar-los per això. 
 
ÚS DEL CATALÀ A LA CIUTAT.- Entenc que va bastant relacionat amb el tema anterior, 
amb la presència d’Òmnium Cultural Garrotxa, el fet que en un estudi que es va fer a la 
ciutat d’Olot i tal com consta a la pàgina web de l’Ajuntament, és l’abanderada de l’ús del 
català, és la ciutat del país amb més presència pública al carrer, el 95% crec que deia 
l’estudi, i  en això  segurament  en tenen  molt bona  part els  comerciants, i tots  plegats 
–també consumidors, evidentment– i per tant és per felicitar-nos.  
 
WORKSHOP RCR ARQUITECTES.- La tercera felicitació és pel Workshop que farà 
aquest mes que ve RCR Arquitectes, que sembla que tindrà un èxit de participació molt 
important i pensem que és un element important per a la ciutat i que compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.  
 
El prec és que ens consta que el català és absolutament absent del Workshop 
Arquitectura i Paisatge i entenem que si ens manifestem com una ciutat que defensa i 
promociona el català, d’acord que és una entitat privada que organitza això –però amb la 
col·laboració de l’Ajuntament–, i d’acord que té un abast internacional, però si el català és 
absent d’aquests esdeveniments probablement estem donant una imatge que no seria la 
que ens convindria. 
 
Per exemple acabem d’assistir al Volcandpark que també ha estat un esdeveniment molt 
important i entenem que el català no ha tingut cap mena de problema de ser present en 
un esdeveniment internacional. Per tant més que res el prec seria que en allò que 
col·labora, participa, ajuda o fomenta l’Ajuntament, que miréssim que la presència del 
català tingués una situació adequada. Evidentment no estem en contra que es faci servir 
el castellà, ni l’anglès, ni qualsevol llengua.  
 
Respon el Sr. Berga. Pel que fa al prec del Sr. Gómez molt encertat sobre el Workshop, 
el que ens va sorprendre a nosaltres és que fos en castellà i no en anglès, perquè la 
procedència dels participants, com bé sap, en venen d’Austràlia, Bèlgica i Estats Units, 
han optat per aquesta llengua. Penso que no ens hauria de preocupar tant en quina 
llengua s’adrecen als participants del Workshop, que en tot cas tenen procedència de tot 
el món, però sí tot allò que afecta a l’entorn. Aquest Workshop ha de tenir un retorn a la 
ciutat, és a dir, tot allò que s’hi farà haurà d’acabar tenint un retorn en forma d’exposició, 
maquetes, treballs, que esperem poder presentar ja ben entrada la tardor al Museu 
Comarcal de la Garrotxa perquè els olotins puguin veure tot el que s’ha pensat. Això 
evidentment serà tot en català, com ho serà la inauguració, la carteria de totes les 
activitats obertes a la població o les notes de premsa que vagin al voltant d’aquest tema. 
No sé si anava per aquí, perquè el que no faran seran classes en català per als xilens i 
tota la gent que hagi optat pel castellà. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Si em permet un apunt només? La difusió sobretot. 
 
Respon el Sr. Berga. Però la difusió de la cartelleria? 
 
Respon el Sr. Gómez. No, no, no la difusió interna, és a dir, quan anuncien a la pàgina 
web on expliquen tot el que s’ha de fer i ofereixen, pot ser trilingüe. 
 
Respon el Sr. Berga. Farem arribar aquest prec però li he de dir que els tres cartells que 
a mi m’han arribat per correu electrònic anunciant conferències obertes, m’han arribat en 
català.  
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Intervé el Sr. Gómez. En tot cas també hi ha una actuació que potser dóna peu a males 
interpretacions –digui-li com vulgui– que diu que l’idioma oficial del Workshop és el 
castellà, textualment, a la pàgina web.  
 
Respon el Sr. Berga. En tot cas farem arribar aquest prec o observació. 
 
Intervé el Sr. Gómez. El prec és que estiguem una mica al cas, i pel que em diu em 
consta que ja hi estan. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
CONTE FARÀNDULA.- Algunes persones que han vingut a la ciutat d’Olot, ens han fet 
arribar el problema que volien adquirir contes de la faràndula i no en trobaven. Se’ls va 
comentar que les edicions estaven esgotades i que no n’hi havia. Nosaltres pensem que 
precisament la faràndula és una de les icones de la ciutat, que aquests contes tenen un 
èxit molt gran i que s’haurien d’evitar que la gent que ve de fora i que els mateixos olotins 
que desitgen comprar aquests contes pels seus petits, o per regalar-los fora d’aquí, no 
puguin trobar-los. El prec és si es pot fer de manera que les llibreries o els punts on hi ha 
aquests contes, se n’hi puguin trobar, i si pot ser que se’n facin noves edicions.  
 
Respon el Sr. Berga. En el conte de la faràndula la norma que se segueix és editar-ne un 
nou cada any, s’intenta sempre. Ja des de l’any passat que ens arribava aquesta 
preocupació que s’havien esgotat alguns dels primers contes i que es continuen 
demanant molt, i el que ja vàrem deixar de pressupost a edicions municipals és per poder 
fer un conte nou i poder-ne reeditar un d’esgotat; és que ja val molts diners, i això és el 
que permeten les finances. Sempre s’intenta que no coincideixin en el temps, és a dir, si 
per Sant Jordi es presenta un conte nou, que s’intenta perquè és un moment que se’n 
poden vendre molts, s’intenta treure la reedició a tres, quatre, cinc mesos. Tocaria 
reeditar aquest any El ram de la gegantessa que és un conte esgotat; però tampoc em 
vull comprometre al cent per cent a fer-ho perquè aquesta és d’aquelles partides que 
potser ens hauran de servir per ajustar la baixa de subvencions, perquè en aquest 
moment tenim la mirada posada en el tancament de l’any. Però està previst reeditar 
aquest conte i editar-ne un de nou cada any. 
 
Intervé la Sra. Casanovas.  
 
HORARIS AJUNTAMENT.- A veure si hi hauria maneres de posar alguna placa o en 
algun lloc l’horari d’obertura del Consistori, de les oficines municipals, que ja hi és però 
queda com perduda, a veure si pot ser una mica més visible. I sobretot en la pàgina web 
de l’Ajuntament, enlloc es pot veure clarament l’horari d’oficines de l’Ajuntament, a veure 
si es podria esmerçar això perquè la gent sàpiga clarament a quines hores es pot venir a 
fer gestions. 
 
Respon el Sr. Gelis. Mirarem si podem millorar la visibilitat externa d’aquests horaris, la 
pàgina web no ho sé, no ho he mirat, però en tot cas si cal ho posarem. 
 
Intervé el Sr. Berga. Aprofito per dir-li, ja que ha parlat de plaques, que és un tema que ja 
li comentaran, que el plec que va fer demanant una placa per al monument del moaï, ja 
s’ha fet l’encàrrec i quan tinguin el treball ja els hi presentarem. 
 
Intervé la Sra. Casanovas.  
 
VOLCÀ MONTSACOPA.- Jo avui he vist perquè ja ens havien arribat queixes per altres, 
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que en la comarca ho diu, i precisament ara el Sr. Gómez parlava del Volcandpark, 
precisament dies enrere que volien fer un estudi del Montsacopa, que volien donar un 
èmfasi, ens sembla tot plegat molt bé, però mentre no es fan els projectes nous, mentre 
no s’hi arriba, anem passant i hi ha gent que puja al Montsacopa, que gaudeix de les 
vistes, però es troba en un estat una mica deixat de la mà de déu, no està cuidat. 
Demanar que mentre no s’hi fan altres coses, que es mantingui cuidat perquè el turisme 
que ve a Olot i la gent que disfruta de la ciutat, n’acabi de disfrutar més i sigui un model 
de ciutat per a tots plegats, al cent per cent.   
 
Respon el Sr. Vayreda. Totalment d’acord amb la regidora. Per a nosaltres és una 
prioritat social perquè hi ha molts olotins que hi passegen, però també turística: sempre 
hem dit que per a nosaltres els dos actius de la ciutat són la gastronomia i el paisatge, 
des del punt de vista turístic, i segurament dels actius més importants de paisatge és el 
volcà Montsacopa.  
 
Fins ara les actuacions que s’hi anaven fent eren aïllades i descoordinades; el Parc hi feia 
alguna cosa, l’Associació de Veïns de Sant Francesc també és responsable d’algunes 
actuacions i l’Ajuntament evidentment. I el que estem intentant és amb unes normes d’ús 
que estem ara ja tancant amb el Parc, amb l’Associació de Veïns i amb els propietaris,  
que puguem coordinar les actuacions, posant responsables de cadascuna, perquè al final 
quan preguntes qui acaba netejant el Montsacopa també costa saber-ho, o de qui depèn 
la senyalització; és a dir que hi ha molts actors barrejats en un espai que majoritàriament 
és privat però que tots ens sentim molt nostre. 
 
En el Pla d’usos preveiem fer una actuació important quant a la conservació de la part de 
Medi Ambient, hi ha un projecte que esperem poder acollir-nos a una subvenció del 
Departament d’Agricultura per millorar la part de darrera del Cementiri i valoritzar aquella 
part que ara està molt deixada. Volem millorar també la senyalització –que això ja s’ha 
fet– i tot el que són infraestructures, neteja, els horts i anar-ho fent. I també ens agradaria 
fer-hi més activitats, des d’un punt de vista de freqüentació turística i sobretot posar en 
joc l’emmurallat de dalt, que ja hem dit que ens agradaria donar-li joc i que precisament 
en la carta que vostè comentava, també ho suggereix.  
 
Li agraeixo el prec i la carta perquè també ajudarà que tots els actors ens posem les 
piles, perquè de vegades aquests processos on hi ha tants actors enmig costa una mica 
acabar concretant però és una prioritat, i esperem després de l’estiu poder ja portar 
aquest document i mentrestant anar avançant en aquestes actuacions que li deia.  
 
Intervé el Sr. Mulleras.  
 
VAGONS CARRILET.- Recordo que fa ja tres o quatre trens havíem parlat del tema dels 
vagons del carrilet Olot – Girona, i era més que simplement se’m va dir que el tema 
estava en vies de solució; a veure si està acabat el tema, més que res per informació.  
 
Respon el Sr. Berga. Sí que s’ha arribat finalment a un acord amb els propietaris 
d’aquests vagons, hem fet una renovació del conveni per allargar-lo tres anys més, amb 
un compromís exprés de l’Associació d’Amics del tren Olot - Girona de posar-se a la 
feina. Per fer possible la renovació d’aquest conveni –que precisament s’ha signat aquest 
matí– ja han hagut de presentar un pla de treball de com es farà; es podrà fer allà mateix 
on hi ha dipositats els vagons, però ens varen dir que no ens donarien més temps si no 
demostràvem que ens posàvem a la feina de restaurar aquests vagons.  
 
Ara tenim tres anys per fer-ne la restauració i transcorregut aquest temps hi haurà 
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l’oportunitat o bé de retornar-los als propietaris i recuperar tot el dipòsit que l’Ajuntament 
hi havia fet, o bé d’acabar de completar la compra i que els vagons quedin definitivament 
en propietat de l’Ajuntament d’Olot. Però és una decisió que haurem de prendre d’aquí a 
tres anys.  
 
Intervé la Sra. Ruiz.  
 
ENGANXINES SENYALS I FANALS NUCLI ANTIC.- És una demanda molt fàcil de 
solucionar, té a veure amb la Ciutat dels detalls i el nucli antic. Si comences a passejar 
des del carrer de Sant Rafel fins al final, al carrer del Carme, pràcticament tots els 
senyals –indicadors de trànsit, indicadors de la ciutat– i els fanals, estan plens 
d’enganxines. Llavors si t’asseus a la plaça Major, n’hi ha un munt a can Rispau, hi ha 
cartells enganxats per tot arreu, al carrer que puja a l’Alta Maduixa i a la plaça Pia 
Almoina. A veure si se’n pot fer una mica de neteja de tot plegat, perquè és el que deia la 
Sra. Casanovas, si el turisme es passeja per aquí, és una zona més maca de la ciutat, la 
zona comercial i la veritat és que està bastant deixada.  
 
Respon el Sr. Gelis. Sí tenim dos o tres temes mal resolts en quant a neteja, un era el 
tema de les cartelleres i dels miralls, que fa pocs dies hem signat un contracte per a la 
neteja. Més que res és una qüestió d’educació, constantment estem tenint problemes 
perquè enganxen adhesius pertot, és molt difícil poder-ho arreglar si la gent no col·labora 
però sí que és veritat que hem mirat com solventar-ho amb alguna empresa de neteja. És 
difícil perquè és una problemàtica de temps; és difícil de valorar, no ens hem posat 
d’acord, espero que en els propers dies o setmanes puguem arribar a alguna solució amb 
una empresa de neteja que ho pugui pressupostar per saber quin cost té i poder-ho tirar 
endavant.  
 
En aquest moment no ho tenim solucionat, això és veritat, espero que en les properes 
setmanes ho puguem acabar de solucionar.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
HORTS URBANS.- Una pregunta referent als horts: la ciutat d’Olot és exemple en quant 
als horts públics que s’estan desenvolupant a la ciutat, en aquests moments n’hi ha més 
de 300, i ens consta que hi ha llista d’espera de gent que vulgui tenir horts. Per tant jo 
pregunto a l’equip de govern quin Pla o quins projectes hi ha en aquest sentit: si hi ha 
pensat desenvolupar més espais, que es puguin desenvolupar horts, etc. Pensem que és 
una tasca molt important des d’un punt de vista mediambiental però també social perquè 
el que fa és treballar de forma transversal la convivència de les persones que utilitzen 
aquests serveis i que a part de donar alimentació i vida sana cultivant els horts, també hi 
ha aquests aspectes de convivència entre les persones que tenen l’hort assignat. Per tant 
seria veure quin pla té l’equip de govern en aquest sentit. 
 
Respon la Sra. Linares. Certament és un tema que s’ha fet una mica gran, en el sentit 
que és un projecte que va començar de forma molt més acotada i llavors va començar 
amb una normativa consensuada pels diferents grups que hi hagués en aquell moment, 
però no és una normativa ni un reglament pròpiament aprovat i és veritat que això ara ha 
derivat en una sèrie de problemàtiques o casuístiques que s’han d’afrontar. Justament a 
les últimes reunions que he mantingut amb el tècnic responsable que porta el tema, és un 
dels deures que ens hem marcat per a la tardor, perquè no només és el tema de llistes 
d’espera, sinó de les diferents regulacions que hi ha en els diferents sectors i sobretot de 
tenir una normativa clara aprovada pel Ple municipal a la qual poder-nos acollir.  
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Per tant sí que és cert que ho tenim en els deures per a la propera tardor, per afrontar-ho 
i veure si s’estableixen sistemes rotatius i que doni accés a gent que està esperant a 
tenir-ho; perquè hi ha gent que potser fa molt de temps que el té, i fins i tot es donen 
situacions que es creuen que és de propietat i la filosofia no és exactament aquesta. Ho 
treballarem a la tardor i en podem parlar. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
HORARIS FESTES.- Bé aquesta pregunta ja l’ha fet la Sra. Sala abans. Jo vaig demanar 
fa dos plens al Sr. Ferrés els horaris de tancament de festes que es feien a la ciutat, i 
hem tingut un exemple fa pocs dies amb l’espai firal, que ha provocat la queixa de molts 
veïns. L’Alcalde ja ho ha contestat, per tant jo simplement em manifestava: penso que és 
un tema que ho hem d’estudiar bé i també hem demanat al Consell Comarcal que 
s’estudiï als pobles de la comarca perquè és un problema d’acabar molt tard, de mala 
educació dels joves en el sentit de mals hàbits, que les festes sempre han de començar 
molt tard i acabar molt tard –acabem d’aprovar el Pla de Joventut– i després el problema 
dels decibels, del soroll que fan aquestes festes i que molesten els veïns. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Respecte al festival del cap de setmana del 16 de juliol, ja ho ha dit 
molt bé abans el Sr. Alcalde, es tracta d’un festival que en opinió dels assistents va ser un 
gran èxit; els veïns en varen tenir un altre concepte. Sabíem que hi havia aquest risc, per 
això la setmana després de la celebració d’aquest festival ens vàrem reunir amb els 
organitzadors i les parts vàrem estar d’acord que difícilment en aquell lloc i en aquelles 
condicions ho podríem tornar a repetir. Només per completar el que deia el Sr. Alcalde: 
nosaltres pensem que l’oferta va ser bona, probablement el lloc no va ser el millor 
possible. Si això ho volem repetir l’any vinent i anar consolidant aquesta oferta o donar la 
possibilitat que això es consolidi d’alguna manera, sí que estem obligats a buscar un lloc 
que sigui menys empipador per als veïns.  
 
El fet que se celebrés el festival quan feia poc que havíem parlat de l’esforç que estem 
fent per intentar acotar els horaris del que s’organitza, amb excepció dels actes 
organitzats per les pròpies associacions de veïns, ve de que era un acte pactat ja des de 
bastants mesos enrere: des de principis d’any havíem acordat concedir aquesta mena de 
permís, ens faltava conèixer els detalls, però sí que el que hi havia era que una de les 
premisses perquè aquest festival es pogués celebrar era que s’acabés tard com realment 
es va acabar. Entenem que si som capaços per a l’any vinent de trobar una localització 
que sigui més adient tampoc no serà tan preocupant, almenys per als veïns. 
 
MOCIÓ PARC DE PEDRA TOSCA.- Al Sr. Zarza li volia preguntar com està una moció 
que va aprovar aquest Ple i que va presentar la Sra. Casanovas d’ERC referent al Parc 
de Pedra Tosca, nosaltres ens hi vàrem sumar i vàrem dir que era un projecte molt 
interessant, a veure si s’han començat a fer gestions en aquest sentit. Sabem que a  Sant 
Francesc ja s’estan fent treballs transversals amb el Parc Natural i els veïns, també 
volíem demanar si això tirava endavant, com estava aquest tema. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, com molt bé saben fa temps vàrem constituir una comissió de 
treball entre l’Ajuntament de Les Preses, el Parc Natural i l’Ajuntament d’Olot per treballar 
tota la zona del Parc de Pedra Tosca. Ens hem reunit ja un parell de vegades, ara estem 
en la fase de definir exactament totes les activitats que s’hi estan duent a terme: d’horts, 
guarda de cavalls, les zones de vianants i de pas, estem definint aquestes zones com 
haurien de ser i com s’haurien de regular. Hi ha un tema econòmic important de poder 
contractar la redacció de tot aquest reglament de funcionament de tota aquesta zona, i 
també preveure que algú ha de vetllar perquè aquesta zona es mantingui en les millors 
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condicions, que segurament aquest és el problema actual: que fa molts anys estava molt 
ben conservat però amb el temps s’ha anat degradant i s’ha anat deixant i si no hi ha algú 
al peu del canó cada dia que parla amb els propietaris, que hi és a sobre, es fa difícil 
mantenir allò en condicions. Per tant, tan aviat com puguem tenir ja aquest reglament una 
mica fet i el presentem, us l’ensenyarem. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president desitja que passin tots un bon estiu i aixeca la sessió a un quart 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 


