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ACTA  NÚM. 9 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2012  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 20 de setembre 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, J osep Ferrés Corominas, Anna 
Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola  
Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Igna si Mulleras Vinzia, Rosa 
Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas, Júlia 
Sala Esteban.    
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell . 
 

NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR  
 

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

 
NÚM. 2.- CARTIPÀS 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Seguint amb la idea que el Ple ha de tenir els vint-i-un regidors, 
abans de qualsevol altra cosa passarem a la presa de possessió com a regidora de la 
Sra. Mercè Traveria Costa. 
 
En la sessió celebrada el passat 26 de juliol, l’Ajuntament va acordar considerar-se 
assabentat de la renúncia presentada pel Sr. Antoni Bach i Plaza, i va acordar trametre 
un certificat d’aquests acords al President de la Junta Electoral Central perquè ens 
trametés la credencial corresponent al següent candidat de la llista electoral del Partit 
dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, en aquest cas se’ns va comunicar 
que era la Sra. Mercè Traveria Costa, que avui ocuparà aquest escó vacant. 
 
Sra. Traveria, si us plau, es vol acostar?  
 
L’Il·lustríssim President de la Junta Electoral Central ha expedit la credencial conforme 
la Sra. Mercè Traveria Costa està inclosa en la llista dels candidats presentats pel Partit 
dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal en les eleccions municipals de 2011. 
Per tant, procedeix ara realitzar els tràmits perquè la Sra. Traveria prengui possessió 
del càrrec de regidora. 
 
Així doncs demano a la Sra. Mercè Traveria Costa que s’acosti i li pregunto: Sra. 
Traveria, coneix el contingut dels articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General? 
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Respon la Sra. Traveria. Sí.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Traveria, està afectada per alguna causa d’inelegibilitat o 
incompatibilitat prevista en els articles anteriors? 
 
Respon la Sra. Traveria. No.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. D’acord amb la normativa vigent, en el moment de prendre 
possessió i per adquirir la condició plena al seu càrrec, els candidats electes han de 
jurar o prometre l’acatament de la Constitució. Sra. Mercè Traveria Costa, jureu o 
prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions al càrrec 
de regidora amb lleialtat i respectant o fent respectar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat? 
 
Intervé la Sra. Traveria. Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidora pel qual he estat elegida, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’estat, i l’Estatut, com a norma institucional 
bàsica de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Alcalde.  Moltes gràcies. Doncs bé, de tot aquest procediment hem de 
considerar que la Sra. Mercè Traveria Costa, ha pres possessió del càrrec de regidora 
d’aquest Ajuntament, i per tant l’encomanem ja que ocupi el seu escó. Felicitats. 
 
La Sra. Traveria ocupa el seu lloc.  
 
El públic assistent aplaudeix. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tornant a tenir el Ple ja els vint-i-un regidors, seguim amb tot 
l’ordre del dia habitual dels Plens. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde, un moment si us plau, és que la Sra. Traveria voldria fer 
una intervenció en la seva presa de possessió.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Perdó. Endavant, endavant... 
 
Respon el Sr. Guix. O després si vol. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No, no, no hi ha cap mena de problema. Sra. Traveria, té la 
paraula. 
 
Intervé la Sra. Traveria. Bona tarda a tothom, us volia dir que aquest  càrrec per mi és 
una feina que m’agafo amb il·lusió pel que comporta treballar per la meva estimada 
ciutat d’Olot. Al costat de tots vosaltres, que tots teniu molta experiència, espero 
aprendre molt, però també espero i vull treballar aportant criteris i opinions que poden 
ser a favor en contra, però sempre amb respecte, dialogant i amb ganes de fer el millor 
per la nostra ciutat. Res més, gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltíssimes gràcies. 
 

NÚM. 3.- DESPATX OFICIAL  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Voldria començar i espero que el Ple també hi estigui d’acord, 
fent constar en acta l’agraïment de la Corporació envers tots els col·lectius que han 
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col·laborat perquè les Festes del Tura hagin anat bé i que haguem tingut unes Festes a 
l’alçada de la nostra ciutat. Em refereixo sobretot als  membres de la Comissió de 
Festes, a tots els balladors de la faràndula, al personal de la Brigada, de la Policia 
Municipal, dels Mossos d’esquadra, a tot el personal de l’empresa encarregada de la 
neteja de la ciutat, a totes les persones de la Creu Roja i a tots aquells treballadors de 
l’hospital de Sant Jaume que han estat tots aquests dies tenint cura de la salut de les 
olotines i olotins i dels nostres visitants. I també molt especialment a totes aquelles 
entitats, associacions i penyes que han col·laborat en l’organització i el bon 
funcionament dels diferents actes que hem tingut durant aquests dies de les Festes del 
Tura.  
 
Crec que amb el seu esforç i dedicació, han fet que tot funcionés i que a més de 
divertir-nos, la ciutat seguís en el seu dia a dia habitual. En conjunt, cal dir que al nostre 
entendre, hem pogut gaudir d’unes festes que podem valorar molt positivament per la 
gran participació i assistència que hi va haver i l’absència d’incidents destacats. Per tant 
si hi estem tots d’acord, farem arribar a tots aquests col·lectius que han treballat durant 
les Festes i que han ajudat a l’organització de les Festes la nostra felicitació i agraïment 
com a Corporació. 
 
En quant a activitats, com que ha passat l’estiu hi ha hagut diverses coses, faré un 
resum d’algunes de les visites i reunions que hi ha hagut aquests dies.  
 
Potser per la seva importància en aquesta activitat –hem tingut la participació de 
diversos regidors i diverses persones de la nostra ciutat– destacar el Workshop que 
sobre Arquitectura i paisatge va tenir lloc en el gabinet d’arquitectes RCR, que han estat 
treballant sobre punts que jo crec que són molt importants per al futur de la nostra ciutat 
i crec que valia la pena destacar-ho, i fer arribar a RCR l’enhorabona de la ciutat per 
organitzar esdeveniments com aquest i també per la satisfacció que hagin expressat el 
seu compromís i voluntat de seguir organitzat simposiums o workshops d’aquesta 
naturalesa. 
 
També fer  esment d’un acte que tot i que no ha comptat amb la participació expressa 
de l’Alcalde ni de molts regidors, és transcendent per a la ciutat: l’inici del curs escolar, 
fa pocs dies va començar i a Olot s’han donat algunes circumstàncies que val la pena 
esmentar. Durant els darrers mesos, en els darrers Plens havíem estat comentant i 
expressant la nostra preocupació en quant a l’entrada en funcionament de l’Escola del 
Morrot. Doncs bé, ha començat el curs escolar i l’Escola del Morrot s’ha pogut ocupar i 
els alumnes ja poden utilitzar aquesta nova instal·lació, igual que l’Escola de Sant Roc. 
Penso que això és important, igual que la normalitat que hi ha hagut en un àmbit en què 
sabem que hi ha greus preocupacions: hi ha gent que està afectada, que ha perdut la 
feina. Però cal agrair a tot el col·lectiu de mestres, als equips directius dels diversos 
centres escolars, el recolzament que hem tingut des d’institucions –la Delegació 
d’Ensenyament a Girona, i entitats com GISA o de l’Institut Català de Finances– que 
ens han ajudat a què fos possible que les instal·lacions estiguessin a punt i que el curs 
escolar pogués començar amb tota normalitat. 
 
Vull fer esment també aquí i després, quan parlem de pressupostos també serà 
important valorar-ho –quan fem el tancament del pressupost d’aquest any del 
pressupost per al curs vinent– de l’esforç que des de l’Ajuntament estem fent perquè 
des d’Ensenyament aquelles activitats que no depenen estrictament de l’àmbit 
municipal sinó que depenen d’altres àmbits i d’altres institucions superiors tinguin el 
mínim efecte possible sobre els ciutadans. Hem destinat una partida molt important de 
diners que va cap a l’àrea d’Ensenyament i això també val la pena esmentar-ho. I agrair 
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l’esforç que fan els pares i en general totes les famílies perquè això continuï funcionant i 
pel tema d’aquests ajustaments o aquestes retallades es noti el mínim possible.   
 
En quant a les visites n’hi ha hagut de diverses durant tot l’estiu: durant les Festes del 
Tura vàrem tenir la Vicepresidenta, la Sra. Joana Ortega, amb les patinadores, o el dia 
de la Mare de Déu del Tura vàrem tenir el cardenal arquebisbe de Barcelona, el Sr. Luis 
Maria Sistach durant la ballada dels gegants, i evidentment, també a l’ofici solemne.  
 
Destacar també la trobada que va tenir lloc ahir dimecres aquí a l’Ajuntament d’Olot, en 
la qual vàrem reunir al Sr. Jordi Follia, Director General de Carreteres de la Generalitat 
de Catalunya i el Sr. Joan Barios, Cap de Demarcació de Carreteres de l’Estat. Tots dos 
varen venir acompanyats de diversos tècnics, per parlar de la Variant d’Olot. Ens 
sembla que des d’Olot hem de continuar liderant que els papers han d’estar tots a punt 
pel moment que sigui possible executar una obra com aquesta; per més que ja sabem 
que els temps són difícils i els pressupostos són els que són. Vàrem estar a la Sala 
Gussinyé per posar en comú quin és el punt en què es troben els tràmits de la part de la 
Variant que afecta la Generalitat i de la part que afecta a l’Estat espanyol.  
 
Val a dir que la Generalitat, tal com es va comprometre el Conseller Recoder, està 
avançant molt en el tema del projecte constructiu; jo crec que fins i tot abans d’acabar 
l’any tindrem el projecte constructiu de tot el que és la part de ponent de la variant 
redactada. I la part nord, que és la que li toca a l’Estat, està en un procés molt anterior, 
ni tan sols tenen clar per on passarà la carretera, sembla que aquells dibuixos que 
havíem tingut sobre la taula i hi havia un túnel que anava a sortir més enllà de l’Hostal 
nou de Bianya no hi ha cap confirmació que això vagi per aquí i estan estudiant altres 
traçats i altres possibilitats. La reunió va servir per posar sobre la taula en quin punt es 
trobaven aquests estudis i els treballs que està fent la Generalitat en quant al projecte 
constructiu.  
 
L’ambient va ser molt bo, després vàrem pujar a Sant Francesc perquè veiessin 
directament de quins terrenys estàvem parlant i perquè necessitem que la inversió que 
pugui aquí la Generalitat o l’Estat amb la Variant sigui el més respectuosa possible amb 
el medi ambient. Vàrem quedar que d’aquí a unes setmanes tornaríem a posar-nos en 
contacte. Crec que dins les activitats que hem fet durant l’estiu, és el més destacat. 
 
A continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració 
del darrer Ple, celebrat el passat 26 de juliol:  
 
-  de particulars : 37 
 - d’entitats : 42 
 
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:  
 
-  el dia 2 d’agost va rebre dues personalitats que va qualificar d’ambaixadors de la 
ciutat: l’odontòleg CARLES BOSCH que viu a Suïssa i el jurista MARTÍ BASSOLS, que 
resideix a Madrid.   
 
- el dia 7 de setembre, va poder saludar les diferents autoritats que van venir el dia 
d’inici de les Festes del Tura : Sr. LLUIS PUIG GORDI, director del Centre de Cultura 
Popular i Tradicional Catalana, PERE MACIAS I ARAU, diputat al Congrés de Madrid, 
CARLES LLORENS, director general de Cooperació al Desenvolupament, XAVIER 
SOY, diputat de la Diputació de Girona, JOAN ESPONA, president del Consell 
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Comarcal de la Garrotxa, MIQUEL NOGUER, alcalde de Banyoles i DOMÈNEC 
ESPADALÉ, president de la Cambra de Girona i diferents alcaldes de la comarca.  
 
- el dia 8 de setembre, va tenir ocasió de trobar-se amb el Mons. LLUIS MARTINEZ 
SISTACH, Cardenal arquebisbe de Barcelona, que va oficiar la Missa Solemne i 
després se’l va convidar a veure el ball dels gegants, nans i cavallets, des d’un balcó de 
la Plaça Major.  
 
- el dia 9 de setembre va poder veure’s amb l’Hble. Sra.JOAN ORTEGA, Vicepresidenta 
del Govern i amb el Sr, JOAN CAÑAda, director general d’Administració Local que van 
presenciar la segona sessió del Festival de Patinatge Artístic, que va tenir lloc al 
Pavelló.  
 
- el dia 16 d’agost va mantenir una trobada amb el Sr. JOSEP M. PADROSA, director 
de Catsalut.  
 
- el dia 18 de setembre, es va entrevistar amb el Dr. JOSEP TRIAS, actual director dels 
Serveis Territorials de Salut a Girona.  
 
- i finalment ahir 19 de setembre, va mantenir una trobada a Olot amb els Srs. JORDI 
FOLLIA, director general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i amb el Sr. 
JOAN BARIOS, Cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat.   
 
A continuació dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS  a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- el dia 27 de juliol va mantenir la segona trobada amb els exalcaldes de la ciutat.  
 
- el dia 30 de juliol, acompanyat d’alguns regidors i tècnics municipals va efectuar una 
visita a les obres que s’estan construint a la ciutat : l’Escola del Morrot, el nou Hospital i 
el nou Parc de Bombers; va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc 
que va tenir lloc a la Sala Gussinyé, va visitar la seu social de Càritas i va assistir al 
primer sopar a la fresca que va tenir lloc al Volcà Montsacopa.   
 
- el dia 4 d’agost va assistir a la inauguració del workshop Arquitectura i paisatge que va 
tenir lloc a la seu del gabinet d’arquitectes de RCR al c/ Fontanella.   
 
- comenta que del 9 al 24 d’agost va ser fora de vacances, però que tot i així va venir a 
Olot el dia 16 per assistir a la benedicció de les aigües de Sant Roc i el dia 20 d’agost 
per retre una recepció i homenatge als olotins olímpics : Blai Mallarach i Jennifer Pareja, 
al Saló de Sessions.  
 
- el dia 25 d’agost va visitar la Botiga el carrer, va assistir a la recepció que va tenir lloc 
a la piscina de les Preses, amb motiu de la inauguració del festival Ésdansa, va anar a 
saludar els assistents al sopar popular del barri de Montolivet  i va participar de la 
botifarrada popular del barri del Nucli Antic que va tenir lloc a la Plaça Pia Almoina.    
 
- el dia 26 d’agost va anar a veure el desenvolupament de la travessia Tossols-Basil, va 
participar de l’arrossada del barri de les Planotes i va anar a saludar la gent de Batet 
que participaven d’un dinar de germanor.  
 
- el dia 29 d’agost va assistir a la presentació a la premsa de l’exposició d’escultures de 
Rosa Serra que va tenir lloc al pati de l’Hospici i que s’inaugurarà el proper dissabte 1 
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de setembre al migdia. 
 
- el dia 31 d’agost va assistir a la cloenda del workshop impartit al despatx dels 
arquitectes RCR sobre “Arquitectura i paisatge” i a la presentació de la Guia d’experts 
d’Olot Televisió, que va tenir lloc a la Plaça Clarà. Aquesta guia està formada per una 
quarantena d’experts i professionals de diferents àmbits, que d’alguna manera 
destaquen en la seva feina diària. I quan l’actualitat ho requereixi intervindran en els 
diferents espais informatius explicant la seva opinió sobre un tema concret. I al vespre, 
va anar a saludar les Tures de ciutat i comarca que es van aplegar en una trobada per 
sopar en un restaurant de la ciutat, on es va presentar la nova galeta dedicada a aquest 
nom de Tura. 
 
- el dia 1 de setembre va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició de fotografies 
sobre la faràndula olotina que va tenir lloc al recinte de la Plaça Mercat, muntatge 
realitzat pels Amics de l’Alta Garrotxa; a la inauguració de l’exposició d’escultures de la 
Rosa Serra instal·lades al pati de l’Hospici i de les exposicions sobre la Guerra del 
Francès muntades a la Sala Oberta de l’Hospici; a la inauguració de l’exposició de 
Capgrossos, pigues i berrugues que va tenir lloc al Museu dels Sants; a l’acte de 
reconeixement als alumnes dels diferents instituts de la ciutat que han obtingut millors 
notes a les proves PAU i al Concurs de Colles Sardanistes que es va celebrar a la plaça 
de Braus.  
 
- el dia 3 de setembre es va desplaçar a Vic per assistir a una reunió extraordinària de 
l’executiva de l’AMI (Alcaldes de Municipis per a la Independència) i a la tarda va ser 
present a les reunions de Junta i Patronat de la Caritat i del Consell Rector i Patronat de 
l’Hospital Sant Jaume.  
 
-  el dia 4 de setembre va assistir al dinar de celebració de les festes del Tura del Casal 
de la gent gran, que va tenir lloc en un restaurant de la comarca.  
 
- el dia 6 de setembre, va assistir a la reunió de la Junta de Govern del Sigma.  
 
- el dia 7 de setembre, dia d’inici de les Festes del Tura va presenciar la cercavila,va 
assistir a l’Ofrena floral al Santuari del Tura, al  pregó i va participar de la copa de cava 
que es va preparar al Saló de Sessions per saludar tots els assistents.  
 
- el dia 8 de setembre, va assistir a la Missa solemne del Tura i va presenciar el ball 
dels Gegants, Nans i Cavallets a la Plaça Major. A continuació va participar del brindis 
de festa major de la Residència del Tura i al capvespre, de la Batalla de les flors, que va 
tenir lloc a la Plaça Clarà.   
 
- el dia 9 de setembre va presenciar la segona sessió del Festival de Patinatge Artístic,  
i tot seguit va anar a escoltar el monòleg d’en Joan Pera, imitant en Joan Capri, que va 
tenir lloc al Teatre Principal.  
 
- el dia 10 de setembre, va presenciar el Concurs de Paelles que va tenir lloc al Passeig 
de la Muralla i al vespre va assistir als diferents actes organitzats per la delegació 
d’Òmnium Cultural : la baixada de torxes i el cant de cançons populars a les grederes 
del Montsacopa; a l’espectacle pirotècnic que va tenir lloc al Firalet i a la lectura del 
Manifest i cant dels Segadors que va tenir lloc  davant de l’Ajuntament.  
 
- el dia 11 de setembre va assistir a la hissada de la senyera davant de l’Ajuntament i a 
la conferència del periodista Francec-Marc Álvaro que va tenir lloc a la sala Torín, sobre 
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“Catalunya, una idea en moviment”. I seguidament es va desplaçar a Barcelona per 
poder participar de la manifestació unitària des de la seva qualitat de vicepresident dels 
Alcaldes per a la Independència. A continuació va tornar cap a Olot, on va poder veure 
els focs d’artifici. el ball de les espelmes i la cercavila.   
 
- el dia 12 de setembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del consell 
Rector del Consorci de Salut i Social i seguidament a la Comissió Executiva de l’AMI. 
 
- el dia 13 de setembre va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la 
seu del Consell Comarcal.  
 
- el dia 14 de setembre va assistir a la Trobada  rotativa d’alcaldes de capitals de les 
comarques gironines que aquesta vegada va tenir lloc a Banyoles.  
 
-  i el dia 15 de setembre va presenciar el partit de bàsquet amb cadira de rodes que va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu i a continuació el de Joventut de  Badalona contra el BC 
Kiev. Seguidament, va presenciar el Ball de les àligues i del bou del barri de Sant 
Ferriol, en el marc de la festa del barri.    

 
NÚM. 4.- DECRETS 

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

 
NÚM. 5.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

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

NÚM. 6.1.-  DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ RELATIVA A  LA COMPOSICIÓ 
DEL GRUP MUNICIPAL PSC  

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 
19 de setembre de 2012, relatiu a la composició del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC), que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

Atès que en el Ple de data 26 de juliol de 2012, el Sr. Antoni Bach Plaza, regidor  
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar la seva 
renúncia al càrrec, i que en la sessió plenària del proper dia 20 de setembre de 
2012, la Sra. Mercè Traveria Costa prendrà possessió del càrrec de regidora.  

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

 
DECRETO: 

 
Primer.- El grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)  quedarà 
compost de la següent manera: 
 

JOSEP GUIX FEIXAS 
VEVA RUIZ TEIXIDOR 
ALBERT RUBIROLA SIRVENT 
ADRIANA SERRA PIÑANA 
JAUME MIR BAGÓ 
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MERCE TRAVERIA COSTA 
 
Segon.- El portaveu del grup PSC serà el Sr. JOSEP GUIX FEIXAS.   
 
Tercer.- El portaveu adjunt del grup PSC serà  el senyor ALBERT RUBIROLA 
SIRVENT. 
 
Que es traslladi aquest decret a: Sr. Josep Guix Feixas – Albert Rubirola Sirvent - 
Comptabilitat i Pressupostos – Tresoreria – Recursos Humans.  

 
Intervé el Sr. Alcalde. El punt 6 és de cartipàs, on degut al canvi que hi ha hagut en què 
el Sr. Bach va renunciar a la seva plaça i a la incorporació de la Sra. Mercè Traveria. 
 
A continuació el Sr. Alcalde llegeix la part d’acord del decret i les noves composicions 
Consell Assessor de l’Institut Municipal d’Educació i la Junta General del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa i el Consell Escolar Municipal. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6.2.A).- ORGANISMES AUTÒNOMS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE 

GOVERN  I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
 

Atès que en el Ple de data 26 de juliol de 2012, el Sr. Antoni Bach Plaza, regidor  del 
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 20 de setembre de 2012, la Sra. Mercè Traveria Costa, 
pren possessió del càrrec de regidora del grup Partit dels Socialistes de Catalunya.  

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Substituir al regidor Sr. Toni Bach Plaza pel regidor Sr. Jaume Mir Bagó al Consell 
Assessor de l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  (IME), que quedarà formada pels 
següents regidors: 
 

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

 
Que es traslladi aquest acord a:  Institut Municipal d’Educació (IME - Sr. Jaume Mir 
Bagó  – Secretaria 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 6.2.B).- CONSORCIS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  I 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  
 

Atès que en el Ple de data 26 de juliol de 2012, el Sr. Antoni Bach Plaza, regidor  del 
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 20 de setembre de 2012, la Sra. Mercè Traveria Costa, 
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pren possessió del càrrec de regidora del grup Partit dels Socialistes de Catalunya.  
 

L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Substituir al regidor Sr.  Josep Guix Feixas  per la  regidora Sra. Mercè Traveria a la 
Junta General del  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA  (CASG) que 
quedarà formada pels següents regidors: 
 

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

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

 
NÚM. 6.2.C).- ALTRES ÒRGANS COL·LECTIUS. COMPOSICIÓ  DELS ÒRGANS DE 

GOVERN  I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
 

Atès que en el Ple de data 26 de juliol de 2012, el Sr. Antoni Bach Plaza, regidor  del 
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió d’avui, 20 de setembre de 2012, la Sra. Mercè Traveria Costa, 
pren possessió del càrrec de regidora del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya.  
 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Substituir al regidor Sr. Toni Bach Plaza pel Sr. Jaume Mir Bagó al CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL , que quedarà format pels següents regidors: 
 

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

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

 
NÚM. 7.- ADHESIO.- PROPOSANT ACORD D’ADHESIÓ AL MAN IFEST DE SUPORT 

A LA DECLARACIÓ DE LA CUINA CATALANA PATRIMONI DE L A HUMANITAT 
PER LA UNESCO . 

 
Vista la campanya que ha iniciat l’institut Català  del Cuina a favor de declarar la cuina 
Catalana patrimoni de la Humanitat per la Candidatura de la Unesco de l’any 2013, el 
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text de la qual es transcriu a continuació: 
 
“MANIFEST A FAVOR DE LA CAMPANYA “CUINA CATALANA PA TRIMONI DE LA 

HUMANITAT: CANDIDATURA UNESCO 2013” 
 
 
La cuina catalana  és un dels elements que conforma la nostra identitat com a poble. 
És una cuina amb història, ben documentada i universal. Una cuina que cal preservar i 
difondre, ja que és una representació cultural del país.  
 
Per preservar i difondre aquest patrimoni, amb arrels des del segle XIV, la Fundació 
Institut Català de la Cuina i de la Gastronomia (FICCG) ha endegat una campanya amb 
l’objectiu d’aconseguir que la UNESCO reconegui la Cuina Catalana com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat. 
 
Aquesta campanya, anomenada Cuina Catalana, Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat: Candidatura UNESCO 2013 , és un projecte de país. Volem que tots els 
ciutadans sentin com seva aquesta iniciativa. És una campanya que vol sumar i 
incorporar totes les iniciatives que es duen a terme arreu del territori perquè tothom 
interioritzi que disposem d’un patrimoni viu i ric, que cal protegir i divulgar. Per això 
demanem la vostra adhesió al projecte!! 
 
Actualment la cuina catalana ja gaudeix d’un ampli reconeixement internacional, assolit 
en part per la implicació de nombrosos professionals de renom. Però amb això no n'hi 
ha prou. Cal donar un altre pas endavant. És el moment d’un nou projecte que posi de 
relleu que la cuina tradicional catalana forma part d’un patrimoni gastronòmic ampli que 
cal compilar, estudiar, preservar i difondre. És el moment d'aconseguir el suport i el 
reconeixement de la UNESCO per a la nostra cuina tradicional. Un reconeixement que 
serà essencial per a la preservació i la difusió del nostre patrimoni culinari.” 
 
Considerant que la cuina catalana té un alt reconeixement arreu i que es considera que 
és un valor que cal potenciar i difondre. 
 
Vistes les nombroses adhesions d’institucions i mitjans de comunicació. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de 
la Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la campanya ”Cuina Catalana patrimoni de la Humanitat: 
Candidatura Unesco 2013”. 
 
Segon.- Que es traslladi aquest acord a la Fundació Catalana de la Cuina. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé, no llegiré el manifest, ja el tenen vostès. Sí que m’agradaria 
breument justificar perquè ens semblava important adherir-nos com a Ajuntament a 
aquest reconeixement de patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2013, 
en relació a la cuina catalana. 
 
És un reconeixement impulsat per l’Institut Català de la Cuina, que és un organisme 
privat, format per professionals de la restauració, productors, gent del món de la 
restauració. En els  darrers mesos  diferents  institucions públiques  i  privades  s’hi ha 
anat adherint: Mercats de Barcelona, gremis, universitats, departaments de la 
Generalitat, cuiners, restaurants, i d’altres que s’hi estan incorporant.  
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Josep Pla deia que la cuina és el mirall del paisatge, de la història i dels costums i de les 
tradicions dels avantpassats, i ens sembla que treballar per la cuina com a patrimoni 
cultural és una obligació que tenim, és un primer reconeixement que pot tenir la cuina 
catalana el fet que la UNESCO la reconegui com a patrimoni cultural, serà un impuls per 
preservar la cuina catalana com un patrimoni culinari i gastronòmic. 
 
Hi ha també un objectiu econòmic, que és important consolidar la cuina catalana com un 
actiu econòmic, Catalunya rep molts visitants per la seva gastronomia, gent que va als 
restaurants pels bons cuiners que tenim, pels bons productes, pels excel·lents 
restaurants que tenim arreu i per tant és un patrimoni cultural però també econòmic.  
 
A Olot i la Garrotxa no descobrirem ara el valor que tenim com a espai gastronòmic, 
som un patrimoni reconegut per restaurants de molt nivell, d’estrelles, també de la Cuina 
Volcànica, de professionals que treballen des de fa anys per una mateixa marca; avui 
mateix hem anunciat que representants de la Cuina volcànica han estat escollits per la 
productora de Fernando Trueba per anar a San Sebastián a fer el catèring de la 
presentació de la pel·lícula, i per tant és una cuina reconeguda arreu de l’Estat i arreu de 
diferents països.  
 
Amb aquesta idea, a l’Ajuntament continuem impulsant les activitats de promoció de la 
cuina, impulsarem com saben una fira, la nova fira Orígens de distintius de qualitat, i per 
tant ens semblava molt necessari o interessant com a Ajuntament, com a territori 
gastronòmic, portar aquesta adhesió al Ple i esperem que tingui el recolzament de tots 
vostès.  
 
Intervé la Sra. Sala. Només reiterar el que ha dit el Sr. Vayreda, que la cuina catalana 
cada vegada és un referent més gran a tot el món, ja sigui per la seva àmplia gamma de 
productes de qualitat, reconeguts per professionals, tant ramaders, pescadors i 
restauradors –tal com ha dit vostè– i és bo donar-la a conèixer aquí i també fora de casa 
nostra. Per tant dono tot el meu suport al reconeixement i adherir-nos a aquesta 
campanya de l’UNESCO de 2013. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas recordar a la població que aquest dies també, lligat a això, 
hi ha l’autobus de la Fundació Alícia al Firal i penso que és un bon moment també per 
poder-la visitar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. I tant que sí, val la pena anar-la a veure.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 8.-  CONVALIDACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DE 30/ 08/2012 DE  

MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS MOTIVADA PEL CANVI DE LA NORMATIVA 
DE L’IVA.  

 
Vist l’expedient administratiu IG112012000002 i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de l’Ajuntament , proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Convalidar l’acord de Junta de Govern local de data 30/08/2012 en relació a la 
modificació de preus públics motivada pel canvi de la normativa de l’IVA segons detall: 
 

“En data 13 de juliol es va aprovar el Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir 
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l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
En l’esmentat Reial Decret Llei es preveu l’increment de l’IVA en determinats tipus 
d’operacions. Fruit d’això, determinats preus públics vigents a les Ordenances Fiscals 
de l’Ajuntament d’Olot es veuran incrementats. 
 
En relació a l’expedient IG112012000003 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics afectats pel R.D. Llei 20/2012, que 

queden redactats segons detall: 
 
CONCESSIÓ EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT DE LES  ZONES BLAVES DEL  
MUNICIPI 
 

Aparcament superfície – zona de parquímetres  
 
Rotació       Tarifes IVA inclòs__  
 
Fracció de 15 minuts    0,20€  
Fracció de 30 minuts    0,40€  
Fracció de 60 minuts    1,10€  
Fracció de 90 minuts    1,70€  
Fracció de 120 minuts    2,45€  
 
Anul·lació de denúncia 
 
  Amb tiquet   4,00€  
  Sense tiquet   8,30€ 

 
Aparcament al subsòl del passeig Bisbe Guillamet  

 
Abonaments      ___Tarifes IVA inclòs__  
 
Abonament complet 24 hores  83,45   Euros/mes 
Abonament diürn 12 hores  62,58 Euros/mes 
Abonament nocturn 12 hores  41,72 Euros/mes 
 
Rotació       ___Tarifes IVA inclòs__  
 
Fraccions de minut   0,0313 Euros/minut 
Equivalència hora   1,87 Euros/hora 

 
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE LA  CIUTAT D’OLOT  
 

Tarifes setembre 2012 Correspondència 
títols UTE X TITOL X VIATGE 

Tiquet normal Bitllet Senzill  1,10 €/viatge 

Tiquets (abonaments 10 u) Targeta Multiviatge  0,71 €/viatge 

Tiquets bonificats ( 8-16 anys i carnet 
jove) 

Targeta  

Jove-Escolar 
 0,45 €/viatge 

Menors de 8 anys acompanyats -- Gratuït  

Tiquets bonificats 
(minusvàlids, jubilats, pensionistes) 

Targeta Bonificada 
 0,13€/viatge 
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Tarja d’abonament personal Targeta Anual 225,60 €/any  

Tarja d’abonament personal 
(minusvàlids, jubilats, pensionistes) 

Targeta Anual 
Bonificada 

36,65 €/any  

En cas d’utilització del servei de TPO 
sense el corresponent tiquet 

-- 
28,00 €  

 
Segon.- Aquests nous preus regiran a partir del dia 1 de setembre de 2012. 
 
Tercer.- Convalidar el present acord en la propera sessió de l’Ajuntament Ple.” 
 
Intervé el Sr. Gelis. En la Junta de Govern Local del 30 d’agost vàrem aprovar els nous 
preus públics degut a l’increment que hi va haver de l’impost de l’IVA, per al servei del 
TPO, per a les zones blaves i per a l’aparcament soterrani del passeig Ramon 
Guillamet. Això cal convalidar-ho al Ple i ho portem avui. 
                                    
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

NÚM. 9.-  MODIFICACIO PRESSUPOST 2012 
          

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

 
APLICACIONS DE FONS:  
  
Amortització BBVA 1.000.000,00 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 1.000.000,00 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Transf. IME 80.000,00 
Transf. ICCO 23.500,00 
Transf. IMPC 20.500,00 
Transf. PME 9.200,00 
Assegurances socials 200.000,00 
Cap. I 466.800,00 
Plus vàlues 200.000,00 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 1.000.000,00 

 
 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa 
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o 
suggeriment s’entendrà definitivament aprovada. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Atès que els punts núm. 9 i 10 van molt lligats, es presentaran 
conjuntament i es votaran per separat. Els dos fan referència al Pla d’ajustament i a la 
modificació de crèdits d’aquest exercici, que volem fer per aplicar també en aquest Pla 
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d’ajustament. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com vostès saben, la Llei d’estabilitat pressupostària regula els 
objectius de dèficit públic i d’estabilitat pressupostària, així com les mesures 
extraordinàries d’ajuda a la liquidesa de les Corporacions locals. En aquest últim cas, 
d’ajuda a la liquidesa, la Llei permet establir un període de fins a 108 mensualitats, en 
lloc de les 60 inicialment previstes, per la devolució de les liquidacions negatives de la 
participació en els impostos de l’Estat dels anys 2008 i 2009, sempre i quan es faci la 
sol·licitud abans del 30 de setembre d’enguany. 
 
Aquesta Llei també regula els paràmetres econòmics i pressupostaris a complir, i en 
cas de no complir-los obliga a presentar un Pla d’ajust que garanteixi aquest 
compliment. Aquest Pla d’ajust ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació. Els 
paràmetres a complir són quatre: estalvi net positiu, o sigui amb pressupost equilibrat i 
sense dèficit; tenir capacitat de retorn financer, que vol dir que tenim capacitat de retorn 
del capital més interessos dels crèdits vius que té l’Ajuntament; complir la Llei de 
morositat, en aquest moment vostès saben que això vol dir que hem de pagar els 
proveïdors de l’Ajuntament a 40 dies; i finalment tenir un endeutament inferior al 75% 
respecte a l’últim pressupost liquidat, que en aquest cas seria el pressupost de l’any 
2011. 
 
Dels quatre paràmetres  que he enumerat, l’únic que no complim és l’últim, el que fa 
referència a l’endeutament que en aquest moment està una mica per sobre del 80%. 
Aquest és el motiu pel qual hem de presentar un Pla d’ajust al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que és el que portem avui a aquest Ple. Aquest Pla que ha 
estat preparat per l’Interventor i els Serveis econòmics de l’Ajuntament, el que preveu 
és l’amortització anticipada d’un crèdit del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria per un import 
d’un milió d’euros a final de novembre, provinent de la modificació de crèdit del punt 
núm. 9, que preveu dotar la partida d’amortitzacions amb un milió procedent de partides 
de majors ingressos dels previstos i de partides de menor despesa, com Seguretat 
Social i capítol 1 de personal. Això ens permetrà iniciar l’any 2013 sense la tutela del 
Ministerio de Hacienda.  
 
Això com vostès poden comprendre representa un esforç econòmic molt important i a 
l’equip de govern ens limita extraordinàriament el pressupost del proper any 2013 –ja de 
per sí molt complicat–, i especialment ens limita en l’apartat d’inversions. Tot i això 
estem absolutament convençuts que aquest esforç val la pena en benefici de 
l’Ajuntament i per això hem decidit –encara que ens limiti en la nostra capacitat 
d’actuació– escurçar al màxim el temps de tutela per part del Ministerio, ja que un dels 
compromisos que adquirim en aprovar aquest Pla és –i llegeixo textualment en 
castellà– “en el caso de que las entidades locales incumplan los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, los límites de endeudamiento que les resulten de aplicación o los 
plazos establecidos, deberán aprobar un Plan de ajuste que garantice la corrección de 
aquellos incumplimientos mediante acuerdo de sus respectivos Plenos, que además 
deberán aceptar la posible imposición por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de 
información, así como en su caso, de adopción de medidas de ajuste extraordinarias 
que permitan aquella corrección”. Clar, això és pràcticament una intervenció. 
 
Bé, pels motius que els he dit abans, el sol·licitar l’ajornament a 108 mensualitats de les 
liquidacions negatives de 2008 i 2009 de la participació en els impostos de l’Estat, per 
donar compliment a la Llei d’estabilitat pressupostària i per acabar el més aviat possible 
amb la tutela del Ministerio, és pel que presentem la seva aprovació per aquesta 
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modificació de crèdit i el Pla d’ajust.   
 
Intervé la Sra. Sala. Suposo que demanar el Pla d’ajust al Govern central no estava 
dins els objectius de ningú, ja que el nostre ajuntament considero que està fent bé els 
deures i complint amb els terminis de pagament establerts. Però degut a la situació 
econòmica de crisi que estem patint en aquests moments, provocada també entre altres 
per la caiguda d’ingressos en el nostre Ajuntament, espero que aquest Pla d’ajust ens 
permetrà redreçar la situació financera junt amb altres mesures d’estalvi i reduir el nivell 
d’endeutament al nostre Ajuntament per finals del 2012. Per tant hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. D’entrada dir que no ens agrada gens la Llei d’estabilitat 
pressupostària, no ens agraden gens aquests tipus d’imposicions que venen del govern 
central, com ha dit la companya regidora, ni actituds ben centralistes com les de 
mesurar tots pel mateix raser, sense tenir en compte qui ho ha fet bé i qui ho ha fet 
malament, i com hem pogut comprovar amb la lectura que ha fet el regidor Sr. Gelis, a 
més a més imposant que la notificació de l’Ajuntament sigui en castellà perquè sigui 
validada des de Madrid; tot això no ens agrada gens.  
 
No ens agrada gens que paguin justos per pecadors, no ens agrada gens que una bona 
part d’aquesta estabilitat pressupostària sigui a costa de la reducció del sou dels 
treballadors i no ens agrada gens que això impliqui la possibilitat d’intervenir sobre 
ajuntaments que realment fan els deures ben fets, com s’ha fet des de sempre en 
aquesta casa, segurament perquè el personal està altament qualificat i fa les coses ben 
fetes, com s’ha de fer en qualsevol ajuntament; personal representat en aquest cas  per 
la Secretària i l’Interventor. I en ajuntaments on s’han fet molt bé les coses, sembla 
mentida que s’hagi d’estar en aquest grau de limitació  per impedir fer coses per poder 
tirar endavant.  
 
S’hi ha referit el Sr. Gelis, hi estem completament d’acord, fer un Pla d’ajustament 
d’aquest tipus implica impossibilitar actuacions de cara al futur perquè has de limitar el 
pressupost al màxim, i per tant estem absolutament en contra de l’esperit de la Llei 
d’estabilitat pressupostària que ens obliga a fer una cosa d’aquest tipus i que 
segurament l’equip de govern està d’acord amb nosaltres que això és absolutament 
incoherent. Ara bé, com que si passem del 75% de deute, encara que sigui un deute 
controlat, això pot arribar a implicar que l’Estat intervingui els comptes de l’Ajuntament, 
doncs lògicament ens sembla molt bé que intentem fer l’impossible per rebaixar aquest 
75% de deute i estar en una situació que ens permeti treure aquesta espasa de 
Damòcles que tenim damunt del cap i que no ens acabin de tallar el cap. 
 
Per tant estem d’acord amb l’aplicació, amb la reducció del deute, i a rebaixar per sota 
del 75%. I lògicament, ho ha dit el Sr. regidor i nosaltres també li havíem demanat, em 
sembla que tots els grups hi estem d’acord, el que no seria lògic és ara que baixarem 
del 75% després pensar-nos que això ja està i endeutar-nos. L’equip de govern ja s’ha 
manifestat en aquest sentit, el que hem de mirar és seguir i continuar amb la contenció, 
i en aquesta línia, encara que no ens agradi tot plegat i entenem que la situació 
econòmica és molt complicada, entenem que s’ha de fer l’impossible, però no em 
sembla just que hagin de pagar justos per pecadors però estem completament d’acord 
que l’actuació que ens proposa l’equip de govern sigui en aquest sentit i per tant hi 
votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. A nosaltres, el grup municipal de Plataforma per Catalunya 
tampoc ens agrada haver de prendre algunes mesures, però de vegades ens hi veiem 
obligats per les situacions. Jo m’alegro molt que en assumptes realment importants, tots 
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estiguem d’acord i remem en la mateixa direcció. Estem a favor d’aprovar aquest Pla 
d’ajust després de les explicacions que ens ha donat tant l’equip de govern com 
personal tècnic de l’ajuntament amb que ens hem reunit alguns cops, ja que tampoc 
ens queda una altra sortida lògica i la situació és la que és.  
 
Com s’ha dit, ens trobem per sobre del percentatge d’endeutament i farem una 
amortització anticipada per solucionar-ho i per estar sota del 75% d’endeutament en 
què ens hem de trobar. Poca cosa més a dir, el Sr. Alcalde i l’equip de govern ja saben 
que en qüestions d’aquest caire, només d’aquest caire, sempre ens hi trobaran i 
trobaran el suport de Plataforma per Catalunya.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies Sr. Mulleras i estic segur que excepte el “només”, me 
n’alegro moltíssim de tot el que ha dit, estic convençut que no és “només”, moltes 
gràcies. 
 
Intervé el Sr. Mir. No res, molt curt, coincidim amb el que s’ha dit per part de la resta de 
grups. Sí llençar un missatge d’optimisme, que de quatre paràmetres que exigien n’hem 
complert tres, per tant vol dir que no estem malament. El quart no l’hem complert 
perquè el percentatge d’endeutament s’ha modificat: abans era del 110% i ara s’ha 
passat al 75%, sinó també l’estaríem complint. Per tant ens sembla que aquest Pla 
d’ajust és adequat i adient als moments que estem, l’altra alternativa ens sembla que 
seria molt pitjor. Per tant el nostre grup recolzarà per tirar endavant aquest Pla d’ajust.  
 
Evidentment això condiciona una mica la inversió, com ha dit el Sr. Gelis, però bé, en 
tot cas la major part dels diners que tindrem per fer front a quest Pla d’ajust han vingut 
per decisions no preses dins el Consistori, sinó per fets que s’han decidit a l’Estat o a la 
Generalitat: en el cas de l’Estat de les quotes per poder allargar les quotes de retorn 
dels diners, o per part de la Generalitat pel que fa a les vacances dels funcionaris, o 
d’una paga doble. Per tant benvinguts siguin. Eren diners que en un principi  no teníem, 
que s’han generat i que els podrem fer servir per rebaixar el deute; ens sembla que és 
una bona mesura.  
 
Igual que la resta de grups també demanaríem que es veiessin gestos per part de 
l’equip de govern en la contenció de la despesa, que també fossin un suport més en 
l’ajustament dels pressupostos. Ja ho vàrem manifestar en els pressupostos de l’any 
passat, ens sembla que hi haurien partides que podrien ser revisables i reduïdes, potser 
no amb imports considerables, però de vegades no és tant l’import que gastes sinó en 
què ho gastes, per tant en aquest sentit hi votarem a favor i els demanaríem això. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Agrair a tots els grups el suport en aquest Pla d’ajust, crec que és 
important que una decisió d’aquest tipus estiguem tots d’acord a dur-la a termini. I 
simplement aclarir al Sr. Mir dues coses molt puntuals: el 75% d’endeutament no és una 
cosa que estigui en el Pla d’estabilitat sinó que ho va ser en el segon semestre de 2010 
que ja ho va aprovar el govern anterior a l’actual. I en el que fa referència a les 
retallades de la Generalitat, de fet la procedència de fons és efectivament de capítol 1, 
no és exclusivament de la no paga de Nadal i tampoc no correspon a la Generalitat, 
sinó que aquesta paga extra ens obliga a no pagar-la i a fer-ne una provisió a final d’any 
per un futur pla de pensions, el Govern central. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per cloure el tema, una mica en la línia del que ha dit el 
Sr. Mir, un missatge d’optimisme: ja sabíem que l’Ajuntament estava endeutat i que 
havíem de fer-hi front i jo crec que des que estem a l’equip de govern hem intentat 
portar una política d’austeritat en tots els camps en què ens ha semblat que era 
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possible i necessari. No sempre les decisions que hem hagut de prendre han estat 
agradables; hem hagut d’assumir moltes decisions que no ens agraden. Vull dir, quan 
un arriba a l’Ajuntament la seva il·lusió és fer tal cosa o tal altra, i ens hem hagut 
d’ajustar. Moltes de les inversions que hem fet han estat purament obligades: per 
acabar l’hospital o altres equipaments que hi havia, i la resta de coses ens les hem 
hagut de guardar en el calaix; o buscar la col·laboració i la iniciativa privada, que ens 
sembla que és la única manera que en aquests moments es poden fer d’una forma 
raonada les inversions.  
 
L’austeritat acaba donant un determinat premi que és aquest: el fet de poder en aquests 
moments plantejar el Pla d’ajust i trobar una sortida, penso que és el missatge 
d’optimisme. Als ciutadans els hem de dir que l’Ajuntament d’Olot en tornarem a sortir 
bé i més reforçats. Ens haurà permès prendre algunes mesures, com el retorn 
d’aquests diners que ens havien enviat en èpoques de vaques grasses, que ens havien 
enviat de més, i que ara hem de tornar, quan tenim els ingressos que tenim, això aquest 
Pla d’ajust ens haurà permès suavitzar-ho una mica. 
 
Dit això també agrair a tots els grups municipals el seu suport, anunciar-los que d’aquí a 
pocs dies, un cop decidit i tancat el Pla d’ajust començarem els treballs per al 
pressupost de cara al 2013, que com que sembla que els paràmetres cada vegada van 
quedant més clars –comencem a tenir alguna informació de què passarà a Madrid en 
quant a les participacions en impostos de l’Estat– tenim molt clar que no podem pujar la 
pressió fiscal, i per tant els ingressos seran bastant clars; a partir d’aquí intentarem 
decidir quines seran les despeses, i demanar-los la seva opinió, que vulguin participar i 
que ens vulguin ajudar a presentar un pressupost que serà molt i molt difícil, el del 
2013.  
 
Agrair-los el suport que hem tingut en aquest Pla d’ajust i demanar-los un esforç perquè 
ens puguem posar tots d’acord i puguem portar el més aviat possible els pressupostos 
del 2013 perquè la institució pugui continuar funcionant amb normalitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 10.- PLA D’AJUST DE L’AJUNTAMENT D’OLOT  

 
La disposició addicional desena (punt 1) de la de Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a 2012, preveu, com a mecanisme extraordinari de recolzament a la liquiditat, 
que l'import que a 1 de gener de 2012 estès pendent de reintegrar per les Entitats 
Locals a la Hisenda de l'Estat, derivat de les liquidacions definitives de la participació en 
els tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009 es fraccionarà pel Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques en 120 mensualitats des d'aquella data, sempre que el Ple 
de la l’Ajuntament d’Olot aprovi acordar amb el Ministeri d'Hisenda i  Administracions 
Públiques un pla d'ajust que garanteixi el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostaria i de deute públic. I si hi ha incompliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostaria, dels límits d'endeutament o els terminis establerts en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, aquest pla d’ajust haurà de garantir la correcció d'aquells 
incompliments. 
El punt 2 d’aquesta disposició addicional diu: “A las Entidades locales que, no 
habiendo presentado la documentación citada en el a partado anterior, lo hagan 
con posterioridad a la fecha de publicación de esta  Ley (30 de juny de 2012) y con 
fecha límite el dia 30 de septiembre de 2012, el Mi nisterio de Hacienda y 
Administraciones Públicas les aplicará a partir de 1 de enero de 2013 el 
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fraccionamiento en 108 mensualidades del importe pe ndiente de reintegro en 
dicha fecha correspondiente a las liquidaciones de la presente norma.....” 
 
La situació actual i les previsions en quan al compliment de l'objectiu d'Estabilitat 
Pressupostaria, dels límits de l'endeutament i  els terminis establerts en la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, és la que es detalla tot seguit: 
 
A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad 

presupostaria) 

    
A.1 INGRESOS 
 
 Unidades en miles de euros  

 

Presupuesto 2012 

INGRESOS Inicial Definitivo en Junio DRN previstos 

Ingresos corrientes 27.698,00 27.970,00 28.500,00 

Ingresos de capital 1.444,00 1.444,00 1.485,00 

Ingresos no financieros 29.142,00 29.414,00 29.985,00 

Ingresos financieros 0,00 1.428,00 1.428,00 

Ingresos totales 29.142,00 30.842,00 31.413,00 
    
 

 

 

    

A.2 GASTOS    

 

Presupuesto 2012 

GASTOS Inicial Definitivo en Junio ORN previstas 

Gastos corrientes 25.080,00 25.352,00 24.900,00 

Gastos de capital 1.554,00 2.982,00 3.000,00 

Gastos no financieros 26.634,00 28.334,00 27.900,00 

Gastos financieros 2.508,00 2.508,00 3.508,00 

Gastos totales 29.142,00 30.842,00 31.408,00 
    
    
A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y 
PRESUPUESTARIAS    

 

Presupuesto 2012 

  Inicial Definitivo en Junio Liquidación 

Ahorro bruto 2.618,00 2.618,00 3.600,00 

Ahorro neto 110,00 110,00 92,00 

Saldo de operaciones no financieras 2.508,00 1.080,00 2.085,00 



                     

 

 19 

Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) 344,00 344,00 344,00 

Capacidad o necesidad de financiación 2.852,00 1.424,00 2.429,00 

Periodo medio de pago a proveedores 60,00 55,00 40,00 
    

A.4 ENDEUDAMIENTO    
    

  2012   

Deuda viva a 31 de diciembre 22.668,00   

A corto plazo 0,00   

A largo plazo 22.668,00   

 - Operacions de endeudamiento a largo plazo 22.668,00   

 -  Avales  0,00   

DRN corrientes liquidación 2011 30.263,00   

Ratio Deuda viva % 74,90   
    

  2012   

Cuota total de amortización del principal: 2.508,00   

 - Operaciones de endeudamiento a largo plazo 2.508,00   

 - Avales  0,00   
 
En quan a les mesures que garanteixen el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostaria i dels terminis establerts en la Llei 3/2004, així com les mesures que 
garanteixen la correcció de l'incompliment del límit d'endeutament, es fa constar: 
 
a) L’objectiu d’estabilitat pressupostaria en termes de capacitat o necessitat de 

finançament,  es compleix en l’elaboració, l’aprovació i la previsió d’execució del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2012 al fixar-se una capacitat de 
finançament de 2.852,00 milers d’€ en el pressupost inicialment aprovat, de 1.424,00 
milers d’€ en el pressupost definitiu referenciat al mes de juny de 2012 i estimant-ne 
per a la liquidació de l’exercici 2012 un import de 2.429,00 milers d’€. 

     La Corporació té previst portar a terme un reajust a la baixa de llocs de treball, 
sobretot pel que fa a les escoles bressol i al personal contractat per a tasques de 
promoció econòmica.  

 
b) Els terminis de pagament a proveïdors, previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, que són de 40 dies per l’exercici 2012 i 30 dies per a 
l’exercici 2013, es preveuen complir per l’Ajuntament d’Olot tant en l’exercici actual 
com en les previsions efectuades per a l’exercici 2013, ja que la corporació seguirà 
realitzant totes les modificacions organitzatives i de millora en els circuits de 
tramitació de factures, per tal de poder complir amb els terminis legalment establerts. 

 
 
c) Actualment la disposició addicional catorzena del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de 

desembre, de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributaria i financera per a 
la correcció del dèficit públic, estableix com a límits a l’endeutament a les 
corporacions locals de disposició d’estalvi net positiu i que el volum total de capital 
viu no excedeixi del 75% dels ingressos corrents liquidats o meritats. 

 
En quan a l’estalvi net, aquest límit es compleix a l’Ajuntament d’Olot, en tant l’estalvi 
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net de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 fou positiu i es preveu que per a 
la liquidació del 2012 aquesta magnitud suposi 92,00 milers d’€. Aquest estalvi seria 
d’1.092,00 milers d’€. si, a 30 de novembre de 2012, no es preveiés una amortització 
avançada de capital d’un préstec viu contractat amb el “BBVA” per un import 
d’1.000,00 milers d’€. 

 
Per altra banda, el rati de volum de capital financer viu a 31 de desembre de 2012 es 
situarà en un 74,90%, per tant, es preveu complir el límit d’endeutament del 75%, ja 
que l’amortització del principal prevista en els contractes vigents amb les entitats 
financeres comportarà que el capital viu a 31 de desembre de 2012 sigui de 
22.668,00 milers d’€. 

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
1r.) Aprovar el pla d’ajust, fins a 31 de desembre de 2012, en els termes plantejats en 
els antecedents d’aquesta proposta. 
 
2n.) Acceptar les condicions que imposa la normativa vigent i, en concret, la tutela que 
pugui exercir el Ministeri d’Hisenda durant la vida del pla d’ajust. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM.11.-  APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2011  

 
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: 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes, el “Compte General de 2011”, compte 
que inclou: els estats comptables, així com els comprovants que han generat aquests 
estats, els detalls de tresoreria, les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament d’Olot, 
dels seus organismes autònoms locals i de l’empresa municipal “GUOSA” i la 
documentació complementària que fixa la legislació vigent. 
 
Atès que l’esmentat Compte General, ha estat exposat al públic mitjançant els 
corresponents edictes, sense que s’hi hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o 
suggeriments. 
 
Atès que el Compte General ha estat informat i revisat pels serveis econòmics de la 
Corporació i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Olot es 
proposa: 
 
1.- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost 2011, de l’Ajuntament 
d’Olot, dels seus organismes autònoms, Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, 
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, Institut Municipal d’Educació de la Ciutat i Patronat 
Municipal d’Esports, així com el de l’empresa municipal “Gestora Urbanística Olotina 
SA” (GUOSA). 
 
2.- Portar a terme totes les gestions escaients fins a la definitiva justificació d’aquest 
compte davant els òrgans que correspongui i especialment davant la Sindicatura de 
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Comptes de Catalunya, abans del dia 15 d’octubre d’enguany amb el que disposa la 
legislació vigent. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, ja fa uns quants plens vàrem aprovar el compte general de la 
Corporació, s’ha fet tot el procés administratiu d’exposició pública d’aquest compte, no 
hi ha hagut cap al·legació ni cap suggeriment ni cap aportació específica i per tant avui 
es tractaria de ja aprovar-lo definitivament per part de la Corporació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
NÚM. 12.- CONTRACTACIÓ.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 

DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA CIUTAT D’OLOT  
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 de març de 2007, va 
adjudicar la concessió administrativa de la gestió del servei de transport públic urbà de 
la ciutat d’Olot (en endavant TPO), pel termini de 12 anys a l’empresa Transports 
Elèctrics Interurbans SA (TEISA) i Transports Públics Olivet SL (TPO), UTE” (en 
endavant UTE TEISA-TPOSL), respecte al qual es planteja, d’una banda,  una 
modificació consistent en: 
 
1.-  Canviar el tipus de combustible de gasoil biodiésel a gasoil convencional. 
 
2.- Pròrroga  del termini de la concessió en 6 anys més als inicialment previstos. 
 
En relació a l’autorització per part de l’òrgan de contractació per tal de poder utilitzar 
com a combustible gasoil convencional  en tots els vehicles del servei de transport 
públic donat que actualment no hi ha cap subministrador de biodiésel a la ciutat i atès en 
la seva oferta figurava com a millora  la utilització  de combustible amb menys  
emissions. 
 
Vist l’informe emès sobre aquest particular pel Director d’Àrea d’Infraestructura i obra 
pública, en el qual proposa acceptar una exempció temporal d’un any natural  en 
l’obligatorietat d’utilització de gasoil biodiésel en el transport públic de viatgers TPO i 
que el concessionari ha de demanar anualment a l’ajuntament la pròrroga d’aquesta 
exempció, la qual resta condicionada a l’existència en el municipi d’un subministrador de 
combustible tipus biodiésel. 
 
En relació a la  pròrroga del contracte  d’aquesta concessió, el qual preveu  dins les 
despeses anuals del servei, l’amortització integra dels vehicles en el termini dels 12 
anys de durada del a concessió malgrat que en aquesta data no s’haurà exhaurit la vida 
útil dels vehicles amortitzats. 
 
Vista  la necessitat de racionalitzar l’execució pressupostària municipal  per tal d’ajustar-
la als nous criteris de restricció en els pressupostos de les administracions publiques 
que s’han imposat degut a l’actual situació econòmica.  
 
Vist l’informe emès en data setembre de 2012 pel   Director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Ramon Prat Molas,  el qual justifica la viabilitat 
tècnica d’allargar la vida útil dels vehicles en 6 anys més respecte a la previsió inicial del 
contracte de la concessió administrativa del servei de TPO, fins a 31 de maig de 2025, 
atenent, entre d’altres,  al bon grau de conservació i funcionament dels vehicles,  el 
menor índex de desgast  de la flota de transport públic atesa la  intensitat del servei i 
densitat de població del a ciutat,  circumstàncies que fan que  aquests vehicles tinguin 
una durabilitat superior als 12 anys inicials previstos per a la seva total amortització. 
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Vist que en l’informe esmentat també es justifica la viabilitat econòmica  de la pròrroga 
del servei de transport públic d’Olot per 6 anys més als inicialment previstos,  atenent a 
l’estalvi anual del dèficit com a conseqüència de la reformulació de les anualitats 
d’amortització del deute pendent del material mòbil durant el període 1/1/2013 a 
31/05/2025, generant un estalvi progressiu, estimant-se per a maig de 2025 un estalvi 
acumulat de 564.231,09 euros. 
 
Vist l’escrit  presentat per l’empesa UTE TEISA-TPOSL, amb número de registre 
d’entrada E2012007505 de data 13/09/12, en el qual  manifesten la seva conformitat 
amb el contingut de l’informe tècnic emès pel Director de l’àrea d’Infraestructura i obra 
pública en data setembre 2012, i per tant en la pròrroga del contracte de la concessió 
del servei de transport públic d’Olot. 

Vist el que disposa la Disposició Transitòria 1ª del Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la Llei 
de Contractes del Sector Públic, la normativa d’aplicació és el RDL 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques,  allò que disposa  l’article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
pel qual s’aprova el Reglament General de la  Llei de contractes de les Administracions 
públiques i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic  de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

Vist l’expedient administratiu  núm. CC012012000321 i antecedents corresponents , el 
President  de la Comissió Informativa General   proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer .- MODIFICAR, d’acord amb l’informe emès pel Director de l’Àrea 
d’infraestructura i obra pública,  el contracte de concessió per a la gestió del servei de 
transport públic d’olot, en el sentit d’AUTORITZAR  l’exempció de l’obligació d’utilitzar 
gasoil tipus biodiésel en els vehicles destinats a aquest servei públic, durant un any 
natural i mentre no  hi hagi cap subministrador d’aquest tipus de combustible al  
municipi. 
 
Segon .- COMUNICAR al concessionari que haurà de demanar anualment a 
l’ajuntament la pròrroga d’aquest exempció  prèvia justificació que no existeix cap 
subministrador al municipi. 
 
Tercer .- REQUERIR  al concessionari que esborri a càrrec seu la inscripció “Biodiésel” i 
els seus anagrames dels paraments laterals vistos de la carrosseria dels vehicles 
adscrits  al servei de transport públic del TPO, mentre l’exempció sigui vigent. En cas 
que deixi de ser-ho, es tornaran a pintar al seu càrrec amb la imatge actual. 
 
Quart .- PRORROGAR, d’acord amb l’informe tècnic emès pel D irector de l’Àrea 
d’Infraestructura i obra pública,  el contracte de concessió per a la gestió del servei de 
transport públic d’Olot,  el qual tenia una durada inicial de 12 anys, per una durada de 
18 anys i per tant, la data de finalització es produirà el 31 de maig de  2025. 
 
Cinquè .- .- AMPLIAR,  d’acord amb l’informe tècnic esmentat, el termini d’amortització 
total dels vehicles adscrits a la prestació del servei públic de transport de viatgers d’Olot,  
fins a la 31 de maig de 2025. 
 
Sisè .- NOTIFICAR el present acord a la UTE TEISA-TPOSL als efectes de citar al seu 
representant per tal de formalitzar la pròrroga a l’Ajuntament d’Olot en el lloc, data i hora 
que l'Ajuntament assenyalarà. 
 
Setè.- FACULTAR  al sr. Alcalde per tal que subscrigui tots els documents que siguin 
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necessaris per a donar compliment als presents acords. 
 
Vuitè .- DELEGAR  en la Junta de Govern Local l’adopció dels tots aquells acords 
relatius a aquest contracte gestió de servei públic de transport de viatgers,  que no 
constitueixin alteracions substancials del mateix i PUBLICAR  aquesta delegació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Portem a l’aprovació d’aquest Ple de l’Ajuntament d’Olot dues 
modificacions en la concessió del transport públic d’Olot: el primer és autoritzar la 
utilització de dièsel convencional en lloc de biodièsel, això és degut a que fa uns mesos 
no hi ha subministrament de biodièsel a una distància raonable d’Olot, ni a les rodalies. 
Les estacions de subministrament més properes que hi ha són Banyoles i Anglès. La 
intenció és que si en algun moment hi torna a haver subministrament de biodièsel a Olot 
o els voltants consideraríem aquesta decisió; això ho revisem anualment. 
 
El segon punt és l’allargament de la concessió: proposem fer un allargament de la 
concessió actual que és de 12 anys –finalitzaria el 2019– a divuit anys –finalitzaria el 
2025–. M’agradaria dibuixar un moment quina és la situació del transport públic a Olot, 
del TPO; a hores d’ara tots sabem que el transport públic no és obligatori per a les 
ciutats de menys de 50.000 habitants i que a la nostra ciutat el transport públic està 
organitzat en base a les necessitats de transport escolar obligatori. L’any 2011 el 
transport públic a Olot va tenir un dèficit de 396.000 euros, i seguint amb la línia pel 
2012 hi havia un dèficit previst de 408.000 euros. Si ho recorden, al novembre de 2011 
vàrem aprovar un Pla de racionalització que va consistir en l’eliminació d’algunes línies 
que estaven infrautilitzades; algunes es varen eliminar definitivament i d’altres va ser 
només durant el període d’estiu, i amb això ja vàrem aconseguir que el dèficit, tenint en 
compte l’increment de l’IVA del 18 al 21%, en lloc d’aquests 408.000 euros que hem dit, 
estigui previst que acabem en 373.000 euros.  
 
Per tant, i amb l’objectiu de reduir aquest dèficit del servei de transport públic, el que 
proposem és allargar aquesta concessió. Que aconseguim amb això? Aconseguim que 
l’amortització dels vehicles que queda pendent l’allarguem amb el temps, per tant la 
quantitat anual a pagar es redueix. En números concrets l’estalvi anual que preveiem 
amb això és de 40.000 euros, en el període que va del 2013 al 2019 i de 20.000 euros 
en el període final, del 2019 al 2025. La diferència d’estalvi en aquests dos períodes es 
deguda a la consideració que fem que en aquest darrer període cal intensificar els 
treballs de manteniment. És a dir en el període que proposem allargar, de 2013 a 2025, 
en aquest allargament de la concessió i amb aquesta disminució de l’amortització anual, 
hem calculat que hi ha un estalvi acumulat al final de la concessió de 564.000 euros.  
 
La proposta la fonamentem primer en una base legal, que és que el transport regular no 
té una limitació pel que fa a l’edat dels vehicles, sí que hi ha una limitació que diu que 
els terminis d’una concessió del transport regular ha de ser de vint anys, per tant 
nosaltres quedem en divuit, entraríem dins això. La única limitació que hi ha en 
transport regular és que el concessionari ha de garantir que els vehicles són capaços 
de donar un servei adequat durant el període de la concessió.  
 
En quant a la viabilitat tècnica, el fonamentem en què els ratis d’utilització del TPO 
respecte a la mitjana catalana són aquests: un 61% de viatgers menys que la mitjana 
catalana, un 22% menys de quilòmetres, un 25% menys d’hores anuals de servei, un 
50% menys de passatger per quilòmetre, un 48% menys de passatgers per hora. Tot 
això fa que el nivell de desgast dels vehicles sigui molt i molt inferior a la mitjana 
catalana. A més a més també per tipologia de viatgers que tenim a la nostra ciutat i pel 
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civisme que demostren, hi ha un nivell ínfim de vandalisme, que és una cosa que en 
altres ciutats han de suportar i els comporta molts més costos.  
 
Dades interessants que van en la línia de suportar això és que a l’Estat espanyol quasi 
un 20% dels cotxes destinats a transport regular tenen més de 17 anys. I una dada 
també que hem trobat és que per exemple a Girona tenen una durada de 18 anys dins 
de la ciutat, i després tenen una altra vida en altres indrets.  
 
Per tant creiem que la proposta és viable econòmicament, que és un benefici per 
l’estalvi que suposa a la ciutat, i que també ho és tècnicament. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo només volia dir que després de l’exposició que ens ha fet el Sr. 
Ferrés, molt entenedora i explicativa, i després d’estudiar l’informe que ens varen 
passar vostès del Director de l’Àrea d’Infraestructures del nostre Ajuntament, penso que 
l’estalvi és molt significatiu. Per tant jo els dono tot el suport. L’única cosa que jo no 
acabo d’entendre és que vostè ha dit que de biodièsel aquí a Olot no n’hi ha; en 
aquestes coses potser jo no hi entenc gaire però m’agradaria que m’expliqués perquè a 
la ciutat no podem tenir biodièsel i si podem tardar a recuperar-lo. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres no ho veiem clar. Entenem els motius econòmics 
evidentment, però no ho veiem clar perquè implica prorrogar en un temps molt dilatat la 
concessió que és molt important per a la ciutat i que tal com ens ha informat el regidor, 
amb les ràtios que hi ha, el que hauríem de fer és incentivar i que hi hagués unes ràtios 
molt més altes i no analitzar simplement el problema i veure que les ràtios de passatger 
per vehicle són més baixes que la mitjana de Catalunya.  
 
No ho veiem clar sobretot perquè quan es va fer la concessió –i això els més veterans 
del Consistori ho recordaran, el 2007– nosaltres ja vàrem mostrar les nostres 
reticències, el nostre grup en aquest apartat es va abstenir, precisament perquè no 
veiem massa clar que el nou servei fos el més adequat; hi havia altres opcions i 
segurament avui en dia parlaríem d’un TPO molt més àgil. Implica allargar aquesta 
situació, que en aquell moment ja no vèiem clara, allargar-la sis anys més.  
 
Entenem també els motius que ha explicat el Sr. Ferrés, però tampoc no veiem clara la 
renúncia al biodièsel: si no n’hi ha, no se n’hi pot posar. Però –torno a referir-me als 
veterans del Consistori– en el moment de la concessió el 2007 hi va haver un ampli 
debat sobre quin tipus de carburant i quin tipus de motorització havien de tenir aquests 
vehicles i es va arribar a aquesta situació, però en aquell moment nosaltres tampoc no 
hi vàrem donar suport absolut. 
 
De totes maneres entenem que allargar la concessió implica una reducció de costos pel 
Consistori en un moment que són de dificultat econòmica i la posició del nostre grup 
serà la mateixa que vàrem tenir el 2007: ens abstindrem en aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, nosaltres sí que ho veiem clar i recolzem les paraules del Sr. 
Josep Ferrés.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres també com a grup els hem demanat 
reiteradament que l’equip de govern fes un esforç amb la contenció i la despesa 
d’aquest Ajuntament en aquests moments difícils i complicats, i en tot cas convé fer 
coixí per donar serveis a les persones, tenir pressupost i coixí en aquest sentit. Per tant 
ens sembla que és una bona proposta, hem estudiat la documentació tècnica, veiem 
que està ben treballada, les propostes són interessants i en aquest cas votarem a favor.  
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En tot cas sí que potser, lligat a això, hauríem de fer unes campanyes, com deia el 
regidor d’ERC de potenciar el transport públic i que aquests ràtios que tenim 
comparatius amb altres ciutats de Catalunya els puguem augmentar i que hi hagi més 
gent que pugui gaudir d’aquest servei municipal que és el TPO. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Bé, explicar una mica això del biodièsel. Perquè no n’hi ha? Bé, hi 
ha hagut un subministrament, va deixar d’haver-n’hi, per exemple en el web del 
Ministeri espanyol competent sobre el tema en el qual hi ha un llistat de totes les 
estacions de servei en les quals es pot comprar biodièsel Olot no hi surt. Begudà, que 
és la que surt en el llistat no en té, malgrat sortir-hi. I l’únic lloc que n’hi ha és a la 
gasolinera de Les Preses però no hi ha una garantia de la continuïtat del 
subministrament. A més a més empitjora perquè, com recordarà vostè, fa uns mesos el 
govern argentí va nacionalitzar la petroliera Repsol YPF, que era el màxim 
subministrador mundial de biodièsel, per tant aquella aixeta que “si no n’hi ha no en pot 
rajar”, ha quedat encara una mica més estreta. 
 
També com a dada per complementar això, és que un combustible té la consideració de 
biodièsel a partir del 10% d’actius i el que estem comprant avui dia, en porta el 6,86%, 
per tant és una mica biodièsel.  
 
Pel que deia el Sr. Gómez, i després ha reblat el Sr. Guix, evidentment el que ens 
agradaria és que hi hagués una major utilització del transport públic. El condicionant 
màxim del transport públic que tenim a Olot és que va intrínsecament lligat a les 
necessitats del transport escolar obligatori: això fa que les línies, els horaris, tot plegat 
de vegades no tinguin la flexibilitat que podria ajudar a que s’utilitzés de forma més 
intensiva. Ja ens agradaria, però amb els números que estem parlant de dèficit, 
prometre un ús més intensiu del transport escolar sense posar més línies, sense 
augmentar aquest dèficit, creiem que tampoc seria raonable. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 
PP) i 2 abstencions (ERC) 
 

NÚM.   13.-  CONTRACTACIÓ. MODIFICACIÓ CONTRACTE DE L SERVEI DE 
NETEJA DELS LOCALS I EDIFICIS MUNICIPALS.  

 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2011 va aprovar un  
pla de neteja dels edificis i equipaments municipals, atès que aquest Ajuntament  intenta 
minimitzar les despeses i ateses les converses mantingudes amb l’empresa 
adjudicatària del servei de neteja dels edificis municipals. 
Vist l’escrit  presentat per l’empesa “LA BRUIXA, NETEGES GENERALS I 
MANTENIMENTS, SL” amb número de registre d’entrada E2012007650 de data 
19/09/12, en el qual  manifesta la seva conformitat amb la modificació de contracte 
proposada per l’Ajuntament. 

I vist   l'expedient   administratiu núm. CC012012000324 i antecedents corresponents,     
el President de la Comissió Informativa del Ple  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- Ampliar  el servei de neteja dels edificis inclosos  al Boc B segons: 

   -CEIP Morrot: 40 hores/setmana  i neteja dels vidres amb una previsió de 143    
hores/anuals al preu d’hora ordinària. 
      

-CEIP Sant Roc: 15 hores/setmana. 
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Eliminar  el servei de neteja dels edificis inclosos al Bloc A segons: 
-Espai Jove (Proa, 11) : 1,50 hores/setmana, atès que l’Ajuntament ha deixat de 
prestar aquest servei. 
 
Segon.- Aprovar el pla de neteja dels edificis i equipaments municipals inclosos en 
els blocs A, B, C i D, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2012, i  que figura com a 
annex l’expedient i d’acord amb el següent resum: 
 

BLOC A  

MESOS 
HORES / SETMANA HORES / MES  HORES / ANY  

Oficina Habitatge 12                    2,00                 8,67            103,99    

Ajuntament  12                  29,00             125,66         1.507,88    

Caserna Policia M.  12                  15,00               65,00            779,94    

Can Jombi  12                  11,00               47,66            571,96    

Cabines WC  12                    1,75                 7,58              90,99    

Infraestructura  12                    4,00               17,33            207,98    

Sala “El Torín” 10                  12,00               52,00            519,96    

Arxiu 12                  10,00               43,33            519,96    

Antic Cinema Núria  12                    6,00               26,00            311,98    

Garbuix (Proa, 25) 12                    2,00                 8,67            103,99    

Espai Larai  12                    2,00                 8,67            103,99    

Total Bloc A                     94,75             410,55           4.822,6    

 
 

BLOC  B MESOS HORES/SETMANA 
HORES / 

MENSUALS 
HORES / ANY 

Escola d’Idiomes 10        10,00           43,33                433,30    

Dependències FES-UNED 10,5        11,50           49,83                523,21    

Escola de Música 12        12,50           54,16                   649,95   

Escola d’Expressió  11        11,50           49,83                   548,12   

IME  12          4,00           17,33                   207,98   

Llar Infants Sant Miquel  10        30,00         129,99                1.299,90   

Llar Infants St. P.Màrtir  10        59,00         255,65                2.556,47   

Llar Infants Les Fonts  10        70,00         303,31                3.033,10   

Llar Infants Morrot  10        70,00         303,31                3.033,10   

CEIP Pla de Dalt  10      110,00         476,63                4.766,30   

CEIP Bisaroques 10        95,00         411,64                4.116,35   

CEIP  Sant Roc 10        67,25         291,39                2.913,94   

(*) Increment CEIP Sant 
Roc 

10        15,00           65,00                   649,95   

Escola Llar 10        98,50         426,80                4.268,01  

Escola Malagrida  10        98,50         426,80                4.268,01   

CEIP Morrot 10        27,00         116,99                1.169,91   

(*) Increment CEIP Morrot  10        40,00         173,32                1.733,20   
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Escola d’Adults  10        10,00           43,33                   433,30   

PTT 10          9,50           41,16                   411,64   

 TOTAL BLOC B         849,25    3.679,80             37.015,74   

 
 

BLOC C MESOS HORES /SETMANA HORES /MES HORES /ANY 

Can Trincheria  12          9,50           41,16         493,96    

Casal Marià    12          2,54           11,01         132,07    

IMPC 12          6,00           26,00         311,98    

Oficina Turisme (Hospici) 12          4,50           19,50         233,98    

Escala C/Lliberd.Ferrarons 12          2,00             8,67         103,99    

Casa d’Oficis 12          8,00           34,66         415,97    

Museu Comarcal  12        18,00           77,99         935,93    

Biblioteca M. Vayreda  12        24,00         103,99      1.247,90    

Casal dels Volcans   12        17,00           73,66         883,93    

Teatre Principal  12        30,00         129,99      1.559,88    

Observatori Paisatge 12          4,50           19,50         233,98    

TOTAL BLOC C       126,04         546,13    6553,58 

 
 

BLOC D MESOS HORES /SETMANA HORES /MES HORES /ANY 

Pavelló municipal d'esports 

Estadi d'atletisme 

12                      121,00              524,29       6.291,52   

Pavelló de Fires 12                           4,00                17,33             207,98   

TOTAL BLOC D                          125,00              541,63         6.499,50   

 
Tercer.- Aprovar la reducció del total hores/any dels edificis compresos en els 
diferents blocs segons el resum que es detalla a continuació, i que representen un 
estalvi de 9,94% hores/any respecte a les aprovades en la Junta de Govern de 
26/01/2011. Aquests estalvi en termes econòmics representa un 6,15 % que 
equival a 51.965,35 €/anuals.  
 

    
   HORES / ANY 

ACTUALS  
HORES/ANY REDUÏDES 

 
Total Bloc A  4822,63 4380,66  

Total Bloc B          37.015,74   32964,38  

Total Bloc C 6553,58 5591,65  

Total Bloc D 6499,50 6499,50  

Total hores  54891,44 49436,19  

  
TOTAL HORES/ANY 

REDUCCIO  

 Total Bloc A  441,97  
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 Total Bloc B  4051,36  

 Total Bloc C 961,93  

 Total Bloc D 0,00  

  5455,25 9,94% 
 
Quart.- Modificar la despesa aprovada per la Junta de Govern Local  en sessió 
celebrada el dia 2 de febrer de 2012  per un import total d’acord amb la reducció 
d’hores practicades i previstes els punts anteriors.  
 
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per signar tots els documents que siguin 
necessaris per donar compliment al present acord. 
 
Sisè.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells acords 
relatius a aquests contracte de servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals que no constitueixin alteracions substancials del mateix. 

 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, en aquest punt també proposem modificar un contracte. Com 
ens reclamaven tots els grups fa un moment, com veuen estem treballant intensament 
en la reducció o minimització de costos de totes les concessions; en futurs plens o 
juntes de govern veuran també com vindran altres contractes que també modificarem i 
esperem que sigui en aquest mateix sentit, almenys ho estem negociant, justament per 
poder contenir la despesa de l’Ajuntament. 
 
Aquesta concessió de la neteja, que si no recordo malament s’acaba a mitjans del 
proper any 2013, hi afegim una sèrie de centres que ara estan treballant de nou, com 
poden ser el Morrot i el de Sant Roc, que han ampliat les seves instal·lacions i de comú 
acord amb tota la resta de centres afectats per menor horari de neteja, hi ha una 
reducció d’hores de neteja en diferents centres i en diferents edificis municipals. Tot 
plegat fa que puguem tenir una reducció de costos al voltant dels 50.000 euros anuals i 
aquesta seria la proposta que portaríem a aprovació en el Ple.  
 
Intervé la Sra. Sala. Tal com ha dit el Sr. Gelis, felicito a l’equip de govern per intentar 
fer aquesta contenció. Després de veure el que ens han passat dels diferents serveis de 
neteja dels edificis, el que he de fer constar és que he vist que hi havia molta diferència 
entre llars d’infants i escoles, hi ha força diferència, i a la Biblioteca he vist que 
netejaven 24 hores a la setmana, el Teatre 30 hores, el Pavelló i l’estadi 121 hores, ho 
trobo una mica excessiu. Jo el que demanaria és fer un estudi de viabilitat per poder 
reduir més hores en aquests llocs; potser amb aquesta reducció que estan fent ja ho 
faran de reduir en aquests edificis que els he dit.  
 
Dit això, de totes maneres, dóno el meu suport a aquesta modificació del contracte del 
servei de la neteja, que representa segons he pogut veure, un 9,94% d’hores anuals i 
un 6,15% de despesa econòmica anual, que és la contenció. Per tant els hi votaré a 
favor, però sobretot vigilin si poden reduir més hores, perquè hi ha llocs que trobo 
excessiu que s’hi neteja moltes hores. 
 
Intervé el Sr. Gómez. D’entrada també felicitar l’equip de govern per aquest intent de 
contenció, però a nosaltres ens segueix preocupant la qualitat del servei. Entenem que 
l’equip de govern ja es preocupa suficientment, i si no passéssim l’escombra, cost zero, 
llavors les condicions també serien deplorables. És a dir reduïm, reduïm, reduïm costos, 
d’acord, però fins a un cert punt. 
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La Sra. Sala feia referència al Pavelló, jo que n’he estat usuari tota la vida, tenir una 
instal·lació esportiva en segons quines condicions... primer que ens pot generar molts 
problemes de salut, i després que també dóna una imatge bastant lamentable de la 
ciutat. Per tant entenem que aquesta reducció de costos s’ha fet amb bon criteri, 
nosaltres hem llegit que especialment feia referència a parts internes dels espais que 
depenen de l’Ajuntament, despatxos i no tant l’espai de públic i per tant d’acord. Però 
sobretot no ens passem reduint, que segons com haurem d’anar amb una espelma pels 
llocs, i tampoc és el moment, que ja s’ha inventat l’electricitat i té un cost. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Felicitar també a l’equip de govern per aquesta negociació a la 
baixa que estem fent de tots els contractes, en aquest cas el servei de neteja d’edificis i 
equipaments municipals, que segons se’ns va dir suposa una disminució en el cost d’un 
7%. L’únic que l’altre dia a la reunió se’ns va dir que això suposaria de 30.000 a 40.000 
euros, avui això s’ha incrementat en 10.000 euros, se’ns ha dit 50.000. Únicament 
aquesta observació. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas bé, estem d’acord, justament hem dit abans que estem en 
aquesta línia de contenció de la despesa que està fent en aquest moment l’equip de 
govern, i si nosaltres ho hem demanat moltes vegades reiteradament en aquests plens, 
ens alegrem que finalment es tiri endavant. En tot cas potser el que podem fer, a part 
d’aquesta contenció que fem en la despesa a través de les empreses concessionàries, 
potser també campanyes de sensibilització en què la gent embruti menys. Si embrutim 
menys també es gastarà menys en netejar, per tant potser aniria per aquí, penso, la 
filosofia, s’haurien de fer campanyes perquè entre tots embrutim menys. 
 
Intervé el sr. Gelis. Tres aclariments: a la Sra. Sala que feia referència a si podem reduir 
més o no a la neteja en edificis; bé, quan hem fet aquest Pla ha estat de forma 
consensuada amb tots els responsables de cadascun dels edificis i amb l’empresa de 
neteja i ha semblat que això eren els mínims possibles per tenir les instal·lacions i els 
locals en un estat adequat i que no hi hagi problemes de neteja o de brutícia o de 
qualsevol altre tipus. Si es pot més, es farà més, però en aquest moment jo diria que és 
el màxim; en tot cas això ja seria una cosa a estudiar en el proper plec de condicions, 
l’any que ve, per al contracte de la neteja. 
 
En quant al Sr. Gómez, la qualitat del servei, nosaltres pensem que està garantida, en 
qualsevol cas això no és una cosa tancada i si en algun lloc hi veiéssim alguna 
deficiència rectificaríem i no passaria res per rectificar, ho faríem i no hi posaríem 
pegues en aquest sentit. 
 
I en quant al que deia el Sr. Mulleras amb això d’un estalvi de 40.000 euros i ara diem 
de 50.000, hi ha hagut uns ajustos d’últim moment, proposats justament per l’empresa  
de neteja, a favor de l’Ajuntament, i ara ha fet que això encara provoqui una mica més 
d’estalvi del previst inicialment. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP) 
 

NÚM. 14.-  CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIO NS 
ECONOMICOADMINISTRATIVES  PARTICULARS I TÈCNIQUES Q UE REGIRÀ 

L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SU BMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT  

 
Vist l’expedient administratiu (CCS12012000017) i antecedent corresponents, el 
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President de la Comissió Informativa del Ple   proposa al Ple de l’Ajuntament  
l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert  i tràmit ordinari,  l’adjudicació del 
subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives particulars i tècniques  
que regiran l’esmentada licitació  i disposar la seva exposició al públic durant el termini 
de vint (20) dies, anunciant-ho al BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar 
reclamacions, les quals seran resoltes pel mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.-  De conformitat amb l’article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, els plecs 
reguladors de la licitació són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. 
El termini d’interposició del recurs especial en matèria de contractació és de deu dies 
hàbils, comptats a partir del següent a aquell en què es publiqui l’acte impugnat. Contra 
la resolució d’aquest recurs especial, únicament escau la interposició del recurs 
contenciós administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol 
 
Quart.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de licitació al BOE i al DOUE en el 
ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin 
reclamacions. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, a finals d’aquest any 2012 acaba la concessió que teníem fins 
ara per al subministrament elèctric de la ciutat i per als edificis de l’Ajuntament, el plec 
de condicions que portem ara aquí malauradament no podrà ser a la baixa, com vostès 
saben tenim un problema importantíssim d’increment de tarifes que ja estem suportant 
aquest any i en les indicacions que surten a la premsa diuen que en els propers dies o 
setmanes probablement tinguem un altre increment de tarifes elèctriques. Per tant 
aquest malauradament no podrà ser a la baixa sinó justament en el sentit contrari. 
 
El plec de condicions que portem aquí en aquest moment és per una durada d’un any, 
que es pot prorrogar per dos períodes de sis mesos més sis mesos; de fet són les 
mateixes condicions que regien en el plec actual. La valoració que farem sobre les 
diferents propostes tindrà una incidència del 65% en l’oferta econòmica i un 35% en 
l’oferta tècnica.  
 
En general se sol valorar una mica més l’oferta econòmica en pliques que hem vist 
d’altres ajuntaments, però nosaltres volem fer molta incidència en la part tècnica, i 
especialment en la gestió de les avaries, perquè aquest és un tema que ens preocupa. 
Com que la contractació segons està  previst en aquest moment en el  mapa elèctric 
l’hem de fer no directament a la subministradora sinó a les comercialitzadores, volem 
fer una especial incidència en què no tinguem problemes tècnics a l’hora de reparar 
avaries o coses d’aquest tipus, per tant volem puntuar una mica més la gestió de les 
avaries i també volem donar una certa importància a les millores que ens puguin 
proposar, tant tècniques com econòmiques. Aquestes serien les característiques 
bàsiques d’aquesta plica que proposem per a la seva aprovació. 
 
Intervé la Sra. Sala. Pel que he pogut constatar la negociació amb l’empresa 
adjudicatària de l’energia elèctrica per al nostre Ajuntament no es podrà fer a la baixa, 
tal com ha dit el Sr. Gelis la tarifa va en augment cada dia, però hem de tenir en compte 
que a Olot tenim una empresa d’energia elèctrica i això ha de ser molt positiu de cara al 
manteniment, desplaçament, per a nosaltres, per al nostre Ajuntament. Per tant demano 
que es tingui en compte, i si aquesta empresa s’ajusta a les bases de la licitació. Per 
tant votaré a favor. 
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Intervé el Sr. Mulleras. Jo crec que els polítics parlem massa sempre –jo sóc un polític 
aficionat, lògicament– però sempre parlem de coses alguns cops simples; és a dir, 
s’acaba el termini d’aquesta plica al desembre, doncs en contractem una de nova i 
confiem que ho sàpiguen fer bé i ja està.  
 
Intervé el Sr. Guix. Tal com deia el Sr. Gelis és un tema que ens preocupa com a ciutat 
perquè justament la despesa energètica està pujant molt, no perquè pugem molt el 
consum sinó perquè puja la despesa en quant a les quotes que s’han de pagar i aquí sí 
que demanaríem fins i tot un esforç més important per part de l’equip de govern en el 
control de la despesa que tenim a la ciutat. Ja s’estan fent coses, s’està treballant en 
positiu en aquest sentit, però jo penso que aquí encara es podria fer més, per exemple 
veus a vegades edificis públics que quan es netegen –ara parlàvem de la neteja– hi ha 
molts llums oberts: escoles, edificis, pavellons, instal·lacions esportives; que de 
vegades hi ha molts llums que funcionen, potser s’han acabat ja els partits o els 
entrenaments i encara funcionen els llums, per tant jo penso que aquí hauríem de fer un 
esforç per intentar reduir el cost d’aquesta energia. 
 
La proposta tècnica ens l’hem estudiat, està bé aquesta petició que fa l’equip de govern 
en l’aspecte tècnic en què siguin empreses que puguin aportar coses de proximitat i 
estar a prop de les avaries, que és el moment en què més necessitem, quan hi ha 
problemes de nevades, glaçades, quan hi ha problemes ambientals és important que 
l’empresa de subministrament d’energia elèctrica estigui al costat de la ciutat i pugui 
solventar els problemes ràpid. Per tant veiem bé aquest plec de condicions i 
demanaríem això en tot cas, que hi hagi més control de la despesa.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Un aclariment a la Sra. Sala, vostè diu que tenim una empresa aquí 
a Olot i realment aquí en tenim dues, Bassols i Fecsa-Endesa, que aproximadament 
subministren un 50% cada una del consum elèctric de la ciutat. Com a Ajuntament 
també ens subministren les dues, però no ens facturen directament, com explicava 
abans, de la manera com es va regular el subministrament d’energia elèctrica amb la 
llei que es va fer en el seu moment, la contractació de l’energia s’ha de fer a través 
d’una comercialitzadora, per tant serà una comercialitzadora de Bassols –que és la que 
actualment ens està donant el servei– o de Fecsa-Endesa o qualsevol altra 
comercialitzadora que pugui venir d’allà on sigui, que faci les ofertes i amb les 
puntuacions que surtin serà el que sigui; ens agradaria molt que pogués ser una d’aquí 
però veurem què passa quan rebem totes les ofertes, perquè insisteixo, seran de 
comercialitzadores, no de productores. 
 
I en quant al que deia el Sr. guix  del control, efectivament, nosaltres aquest any 
preveiem tancar-lo amb un menor consum del 3-4% en quant a quilovats, però en quant 
a cost se’ns dispararà un 17%,18% o 19% per la qüestió d’increment de tarifes. Sí que 
estem treballant molt en tots els edificis municipals, a l’Ajuntament ja s’ha fet una tasca 
important i s’ha notat molt la baixa del consum en quilovats, que pràcticament ens ha 
deixat a zero l’increment del cost de tarifes, només en l’edifici de l’Ajuntament, i estem 
treballant en altres edificis, especialment escoles, i ens posarem d’acord amb tots els 
directors perquè a partir d’un horari determinat el llum caigui automàticament i no 
puguin quedar llums encesos, que s’apaguin automàticament fins l’hora que sigui del 
matí, per evitar que no quedin llums encesos, perquè de vegades hi ha gent que no és 
prou responsable i els deixa oberts; posarem tots els mitjans tècnics que facin falta per 
evitar això i reduir al màxim possible les possibilitats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només fer el comentari al Sr. Mulleras: vé a Ple perquè venim 
obligats per la Llei que hi vingui: posem en marxa una nova contractació i pel valor del 



                     

 

 32 

contracte ha de passar per Ple, d’altres concessions administratives s’aproven 
directament per la Junta de Govern Local, però l’objectiu és la transparència, obrir un 
concurs que s’hi pugui presentar tothom; nosaltres també voldríem i farem tots els 
esforços, complint la legalitat, perquè sigui una empresa olotina, del nostre àmbit, la que 
acabi guanyant el concurs; però al final serà molt important el preu, i com que estem 
parlant sempre que hem de ser molt austers, el preu acabarà decidint molt. I també 
destacar, i felicitar i agrair a la gent que porta tots els temes d’energia, l’esforç que han 
estat fent perquè a l’edifici de l’Ajuntament moltes d’aquestes mesures ja estan en 
marxa i el Pla d’estalvi està funcionant i estem gastant molt menys, no econòmicament 
per desgràcia, perquè l’augment del preu de l’energia elèctrica ha estat molt exagerat, 
però si en quilovats, i això ho hem d’anar portant a la resta d’edificis municipals, és una 
tasca de formigueta d’anar fent cada dia, però des dels serveis tècnics i des de la 
regidoria que ho porten hi ha un esforç important en aquesta línia i això ho volem seguir 
impulsant.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP) 

 
NÚM. 15.- PERSONAL.- APROVAR LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2013  

 
Vista la petició de la Conselleria d’Empresa i Ocupació relativa a l’assignació de les 
Festes Locals per a l’any 2013, consultats els agents socials que figuren en el present 
expedient, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t d’Olot , proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
ASSIGNAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2013 pels dies: 
 

• DILLUNS 9 DE SETEMBRE DE 2013.  
 
• DIMARTS 10 DE SETEMBRE DE 2013 .  

 
Intervé la Sra. Roca. Com a equip de govern vàrem fer la proposta que els dies de festa 
local del 2013 fossin el 9 i 10 de setembre, i en la línia de l’any passat, hem fet arribar la 
proposta a les diferents entitats i associacions de la nostra ciutat perquè ens fessin el 
retorn. Ha estat 100% favorable a aquests dos dies, per tant el que proposem és que el 
9 i 10 de setembre de 2013 siguin els nostres dies de festa local. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo no vull entrar en polèmica, però penso que s’hauria d’estudiar la 
possibilitat que el 18 d’octubre, per Sant Lluc, fos festa. Llavors jo trobo que com a 
Girona tenen festa el 25 de juliol i el 29 d’octubre, que és Sant Narcís, doncs aquí 
també es podria fer. Hi ha hagut diverses propostes, se n’ha parlat bastant. Jo ho voto a 
favor, però vull dir que també seria bo que una estona es pogués parlar que el 18 
d’octubre que hi ha la Fira de Sant Lluc –tan emblemàtica a la comarca– fos festa. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per rematar-ho, en la línia dels últims anys, quan s’ha 
intentat fer algun canvi, hem trobat una oposició social gran, segurament això afecta al 
model de festes; aquest sí que és un debat important que algun dia haurem de fer tots 
plegats, des del Consistori i socialment. Però tal com ha dit la regidora, avui en dia si 
fas una consulta al carrer a les entitats o allà on sigui, tothom trobaria molt desaforat 
que l’any vinent, els dies 9 i 10 de setembre no fossin festes per acabar de complir els 
dies de festes locals. Per tant nosaltres seguim en la línia dels últims anys, és el que la 
gent demana, i en tot cas si s’ha de fer una repensada,s’ha de fer seriosament i 
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replantejant o pensant com són les Festes del Tura i si les volem així. I si les volem així, 
els dies de festes han de ser el 9 i el 10 i no podem fer gaires invents més. Votarem a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Som més en el Consistori que pensem que tan de bo Sant Lluc 
pogués ser un dia de festa, però jo penso que està bastant clar que des del punt de 
vista social les penyes ho estan apretant molt.  
 
Intervé la Sra. Roca. Simplement dir que hem volgut seguir la línia de l’any passat 
perquè la pressió majoritària que es festes locals siguin per les Festes del Tura és de 
les penyes. Això no vol dir que tinguem tots aquests dies de festes; perquè voldria dir 
un dia més i és una cosa seriosa a pensar. Però com a festes locals, que siguin el 9 i 10 
de setembre ens ha semblat correcte, i més en la línia de la pressió social. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. De totes maneres quedem emplaçats a què un dia tinguem 
aquest debat i que probablement no ha de ser un debat obert a la ciutadania i a les 
penyes, de què passaria si un dilluns que és mercat no fos festiu? Un dilluns que és 
mercat i que una part important dels olotins ja treballen, perquè el comerç obre. És un 
debat que penso que és interessant, el que passa és que en algun moment que ho 
havíem plantejat, sí que les penyes i la Comissió de festes i tothom té molt clar que 
volem aquest model, les Festes del Tura tenen una determinada tradició. Però bé, ens 
emplacem a obrir el debat i a parlar-ne.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP) 

 
NÚM. 16.- UPL12012000007 PE-14 (proposant aprovar p rovisionalment el Pla 

Especial a l'Àmbit de l'ampliació Illa hospitalària ) 
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 22 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic de l’Hospital a l’àmbit de 
l’ampliació Illa Hospitalària. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 67 de 
data 4 d’abril de 2012, al Diari de Girona de 4 d’abril de 2012, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus.  
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa del qual hem rebut l’informe favorable 
corresponent en data 18 de juny de 2012 amb les següents consideracions: 
 

1. Els talussos de desmunt o terraplè (o si escau els elements de contenció) 
necessaris per a la formació de l’esplanada del vial situat a la zona de contacte 
amb el Parc Natural han de ser assumits dins el propi sector i no poden ocupar 
el sòl no urbanitzable. 

2. Qualsevol obra de defensa per fer front a possibles avingudes que, 
eventualment, pogués resultar necessària, s’haurà d’assumir a l’interior del 
sector. En cap cas aquestes actuacions podran ser visibles, de manera que la 
seva inserció en el terreny i el seu posterior tractament es plantejaran amb 
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aquest objectiu. 
3. Cal preveure, en els terrenys lliures d’edificació, especialment a les zones 

d’aparcament, mesures encaminades a reduir la pèrdua d’infiltració d’aigua en 
els terrenys (paviments porosos, drenatges, cabres d’infiltració...). 

 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, que tot i havent-lo sol·licitat en data 16 d’abril de 2012, a 
data d’avui no s’ha emès. 
 
Vist que és preceptiu sol·licitar informes sectorials els quals s’han d’emetre en el termini 
d’un mes, tret que una disposició específica n’autoritzi un de més llarg, i en cas contrari 
es consideraran favorables. 
 
Vist l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures i Obra Pública   proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT  el Pla Especial Urbanístic de l’Hospital a 
l’àmbit de l’ampliació Illa Hospitalària, promogut per l’Ajuntament d’Olot i redactat pels 
serveis tècnics municipals en data març 2012, havent-se de donar compliment a les 
consideracions de l’informe emès pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el 
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé el dia 22 de març d’enguany es va aprovar inicialment el Pla 
Especial d’ampliació de l’illa hospitalària, havent passat el període d’informació pública i 
no havent-hi al·legacions ni suggeriments, proposem al Ple l’aprovació provisional. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP) 
    

NÚM. 17.- MOCIÓ  EN  FAVOR  QUE  NO  ES  PROHIBEIXI   LA  PRESÈNCIA 
D’ESTELADES  EN  ESDEVENIMENTS  PÚBLICS . 

  
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament d’Olot 
 
EXPOSA 
 
Que arran de la pregunta 184/006694 al Govern espanyol, formulada pel diputat del 
Congrés, Alfred Bosch i Pasqual, representant de la coalició electoral d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Reagrupament Independentista i Catalunya Sí, sobre la 
confiscació i prohibició de banderes estelades en recintes esportius, 
 
Que donada la resposta del Govern espanyol (datada a Madrid, 28 de juny de 2012, i 
amb registre d’entrada al Congrés, número 25157, del 30 de juliol de 2012) que remet a 
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l’article 14 de la llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i 
la intolerància en l’esport, segons el qual correspon al Coordinador de Seguretat de 
l’esdeveniment esportiu (el membre responsable de l’organització policial) vetllar perquè 
es compleixin els principis que marca aquesta llei, i per això conclou: “Si bien es cierto 
que hay banderas o emblemas, que no constituyen en sí y de forma separada ningún 
tipo de infracción, cuando se trata de un espectáculo deportivo de masas donde 
convergen otras circunstancias como pueden ser, la rivalidad deportiva y/o regional, 
ideologías políticas de los distintos grupos de aficionados, lugares de exhibición, etc., 
su exhibición puede provocar una reacción adversa y violenta por parte de unos 
sectores de aficionados. En virtud de ello, el Coordinador de Seguridad, en ciertas 
ocasiones, puede determinar que no se permita la introducción a los recintos deportivos 
de dichas banderas y/o emblemas”. 
 
Que entenem que, en cap cas, a la ciutat d’Olot es pot considerar la bandera estelada 
com un símbol que pugui provocar reaccions violentes (i si es poguessin produir 
pensem que el que caldria seria perseguir aquestes accions violentes, i en cap cas 
imputar-les a la presència de banderes estelades), ans al contrari: la bandera estelada 
és un símbol de catalanitat, de llibertat i de democràcia; un símbol que és present de 
manera habitual en la nostra ciutat i en els actes que s’hi desenvolupen (siguin 
esportius, culturals, lúdics o de qualsevol altra índole), i que el conjunt de la ciutadania 
no veu com una ofensa o com una incitació a la violència. 
 
Per tot això, proposem al Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Manifestar el rebuig d’aquest consistori de qualsevol prohibició a la presència de 
banderes estelades en recintes esportius. 
 
2. Instar els possibles Coordinadors de Seguretat dels esdeveniments que tinguin lloc a 
la ciutat d’Olot a no prohibir ni posar cap altra mena d’obstacle a la presència de 
banderes estelades en els recintes esportius, culturals i espais públics de la nostra 
ciutat. 
 
3. Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Governació, 
al Ministerio del Interior espanyol i a tots els clubs esportius, entitats culturals i 
associacions de la ciutat d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Gómez. A nosaltres ens sap molt de greu haver de presentar aquesta 
moció, bàsicament perquè pensem que és absurda, perquè respon a una posició que 
encara és més absurda, i malauradament aquesta posició absurda la manté un membre 
del Govern espanyol, el Ministre d’Interior, arran d’uns fets que també són molt 
lamentables.  
 
La nostra moció, que ja la tenen escrita i per tant no la llegiré, és arran de la prohibició 
de la presència d’estelades, una bandera que si vostès fan una volta pels carrers d’Olot 
i aixequen la vista veuran en moltíssims balcons de la ciutat, i realment fan goig. I si 
vostès no van tancar-se a casa en un soterrani la setmana passada, veurien pels 
carrers de la ciutat de Barcelona milions de banderes estelades, per la qual cosa és 
absolutament absurd arribar a pensar que algú pugui arribar a impedir que algú vagi pel 
món amb una bandera estelada, quan milions i milions de banderes estelades s’han vist 
pel nostre país aquests últims dies. Doncs bé, sí  –tot i que ja hi havia incidents 
anteriors– resulta que arran d’uns seguidors d’un determinat equip de futbol –no diré qui 
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és– se’n van anar a fer la Copa del Rei a Madrid i es van trobar que van tenir altercats 
amb la Policia perquè no els deixaven entrar banderes estelades, o ves a saber perquè, 
però el cas és que a algú li van retirar la bandera estelada; sembla ser que en algun cas 
de molt males maneres –que ja esta denunciat per cert– per part de la Policia 
espanyola que era l’encarregada de seguretat de l’esdeveniment. 
 
Arran d’això el portaveu al Parlament espanyol de ERC, Reagrupament i Catalunya SI, 
el Sr. Alfred Bosch, va fer una pregunta parlamentària al Govern espanyol per veure si 
hi havia alguna directriu sobre la impossibilitat d’accedir als recintes esportius amb 
banderes estelades. Bé, el Ministre de l’Interior va dir que no, que no hi havia cap 
limitació, però que deixava oberta la qüestió a l’encarregat de seguretat en el sentit del 
que diu la Llei de l’esport i segons el Ministre de l’Interior el criteri havia de ser: si 
l’estelada podia provocar actes violents en grups presents al recinte, l’encarregat de 
seguretat té potestat per retirar l’estelada. Això és una absurditat: des de la nostra 
manera d’entendre la democràcia i la llibertat d’expressió, entenem que el que no es pot 
fer és defensar el violent, prohibint la llibertat d’expressió. Per tant reitero que la 
presentació d’aquesta moció per part del nostre grup és absurda, perquè estem en una 
situació gairebé dels germans Marx. És a dir, no pot ser que per preveure actes 
violents, que no tenen raó de ser, es coarti la llibertat d’expressió d’algú que 
pacíficament està simplement, en aquest cas ni manifestant una idea, simplement 
portant una bandera, que tampoc no n’hi ha per tant.  
 
Bé, nosaltres entenem que l’estelada és una bandera de llibertat i que en tot cas de cap 
de les maneres veure una estelada onejar ha de provocar reaccions violentes, i en tot 
cas, el que nosaltres demanaríem, de lògica, és que el Ministre de l’Interior o qui sigui, 
el que dictaminés és que és perseguissin les reaccions violentes a exercicis de llibertat 
d’expressió que no mouen cap mena de provocació per res. A més a més, si recorden 
vostès, precisament aquest club que jo deia que havia fet la final de la Copa del Rei, la 
feia contra un equip del País Basc, d’Euskadi, i per tant molt provocats, diria, que no es 
deurien sentir els de l’equip adversari. 
 
En tot cas, com en els germans Marx. Estem en una situació absurda que potser ens 
durarà un parell d’anys, però d’aquí a un parell d’anys segurament el Ministre d’Interior 
espanyol ja no tindrà jurisdicció sobre nosaltres, però de moment en té i per tant ens 
afecta. Nosaltres el que demanem és que com que ens afecta aquesta resolució del 
Ministre de l’Interior, aquesta resposta, perquè per bé o per mal Olot, de moment –per 
poc temps però de moment– encara forma part del regne d’Espanya, algú pot pensar 
que en un moment determinat pot retirar una bandera estelada o impedir que algú entri 
amb una bandera estelada a un concert, a un acte cultural, a un partit de futbol; cosa 
que veiem habitualment i a Olot, que se sàpiga no ha passat, però com que hi ha 
aquest posicionament del Ministre d’Interior pot arribar a passar.  
 
El que entenem que és absurd és no perseguir el violent. Els posaré un exemple perquè 
ho vegin més clar: imaginem-nos que tenim uns amics que s’enfaden molt quan veuen 
una determinada marca de cotxe, no els agrada tal marca de cotxe, i es posen molt i 
molt violents, perquè quan veuen a la ciutat d’Olot tal cotxe el destrossen. Bé, el que 
diem nosaltres és: li diem a l’encarregat de la Policia que el que ha de fer és impedir 
que aquells cotxes entrin a la ciutat d’Olot? Això és un sense sentit, i convindran amb 
nosaltres que l’Ajuntament té alguna cosa a dir, perquè si no diem res, algú pot pensar 
que realment s’ha de defensar els violents i per tant entenem que és de lògica que 
aquesta moció, derivada d’una resposta absurda del Ministre de l’Interior, sigui 
aprovada pels grups del Consistori d’Olot. Per tant la presentem.  
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Intervé la Sra. Sala. Seré molt repetitiva, però torno a dir que en els Plens s’haurien de 
portar mocions que està a les nostres mans poder-les resoldre, i no com aquesta que 
s’ha de debatre al Parlament o al Congrés. I també penso que hi ha coses més 
importants que parlar de les banderes, i que la nostra prioritat és sortir de la crisi. 
 
Dit això, penso que la mateixa moció recull els motius que porten el Govern a fer 
aquesta consideració, tal i com s’explica és una qüestió de seguretat, ja que l’exhibició 
de determinats emblemes o banderes pot provocar una reacció adversa en un escenari 
on es reuneix molta gent amb ideologies diferents. Vostès consideren que a Olot la 
bandera estelada no representa una ofensa per als ciutadans i que és un símbol de 
catalanitat, llibertat i democràcia. No pensen en els ciutadans que no volem la 
independència de Catalunya, ja que per a nosaltres l’estelada representa 
independentisme i confrontació. El veritable símbol de catalanitat, llibertat, democràcia, 
per a nosaltres els catalans és la senyera, que sí que és la bandera de tots els catalans 
i catalanes, tant dels que volen com dels qui no volen la independència. Entre tots 
haurien de fer una reflexió, entre la política i l’esport: aquest últim no és una eina de 
política i no hauria de generar conflictes més enllà de les competicions esportives. 
 
Per tant votaré totalment en contra de la moció. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte, capítulo segundo, obligaciones de las 
personas espectadores y asistentes a las competiciones y espectáculos deportivos, 
artículo siete, apartado c –i això és el que diu la llei– “no exhibir pancartas, banderas, 
símbolos u otras señales que inciten a la violencia o al terrorismo (...)”.  
 
Avui la Sra. Traveria ha fet un jurament que hem fet tots els regidors d’aquest 
Consistori. Bé, les lleis són com són i molts cops són interpretables; depèn lògicament, 
de qui la interpreta en cada moment concret. A Plataforma per Catalunya som partidaris 
de la llibertat d’expressió de qualsevol idea dins d’uns paràmetres de respecte. Pot ser 
que algú consideri que la bandera estelada que va ser creada pel Sr. Ballester –segons 
he estudiat avui al Google– a principis del segle XX, inspirat, diuen, per la revolució 
cubana del dictador comunista totalitari Fidel Castro, i que cap als anys 80 fou 
estandard d’un grup terrorista que es deia Terra Lliure. Doncs bé això ja serà una 
valoració, des del nostre punt de vista, incorrecte, d’aquesta llei, però serà una 
interpretació. Malauradament les lleis alguns cops són molt ambigües i es presten a 
interpretacions errònies.  
 
I dit tot això, per coherència amb els nostres postulats, ens abstindrem en aquesta 
votació. Plataforma per Catalunya no és un partit independentista, però ens considerem 
profundament catalans, i és precisament per això, per aquesta catalanitat, per la que 
aprofito l’ocasió –encara que no vingui a cuento, però jo crec que sí que hi vé i per això 
ho dic– i demano la repatriació de milers i milers d’aturats immigrants que com ahir 
mateix va dir el prestigiós i mediàtic economista Santiago Niño Becerra, són el principal 
llastre de l’economia catalana.  
 
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres votarem a favor perquè en aquests moments històrics 
es podria interpretar malament. De tota manera sí que m’agradaria fer-li una reflexió 
perquè no és un tema absurd aquest, en absolut; no el de la senyera, el de la senyera 
estelada, jo diria que és el de menys. Però si realment hi hagués un grup violent que 
s’oposés i que això pogués provocar, és a dir aquí en el fons el que estem discutint és 
el que en aquests moments és un tema apassionant des del punt de vista 
constitucionalista que és el binomi llibertat – seguretat.  
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És a dir, jo entenc que la moció no posa en dubte la competència del coordinador de 
seguretat en qüestions d’evitar; aquest és un tema que a més a més avui tràgicament 
és actual. Fent la translació –no estic parlant de l’estelada– aquí no ha passat mai res i 
per tant ho entenc perfectament i per això li votem a favor, però sí que m’agradaria fer 
aquests matisos en el sentit de: posem en qüestió la competència del coordinador de 
seguretat si mai una qüestió d’aquest tipus pogués tenir algun problema; fos aquesta 
senyera o una altra, una bandera o una altra, no?  
 
Això és el que està passant ara amb l’Islam, amb la pel·lícula aquesta Mahoma, és 
complicat, és a dir: que poses a dalt la llibertat d’expressió o la seguretat? La llibertat 
d’expressió val la vida d’un ambaixador? O la seguretat aèria, el control dels passatgers 
exhaustius, fins i tot, anant contra la intimitat personal, val errades de la seguretat del 
trànsit aeri? Aquestes són una qüestió des del punt de vista jurídic apassionant; és a 
dir, no és absurd el que ha presentat, en absolut. Al contrari, té molt per discutir i parlar. 
Però li votem a favor. 
 
Intervé el Sr. Berga. Nosaltres també li votarem a favor, no pensem que en aquest cas 
l’estelada ni fomenti la violència ni el racisme, ni la xenofòbia ni la intolerància, molt 
menys encara a la ciutat d’Olot i per tant ens sembla d’una lògica apabullant el fet que 
una moció d’aquest tipus referint-se a la nostra ciutat, vaja, no tornaré a repetir molts 
dels arguments que s’han fet servir. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només volia referir-me al Sr. Mulleras un moment, pensem que 
donem ampli suport a la llibertat d’expressió i que per tant la llibertat és molt important 
per nosaltres defensar-ho. Vostè ha fet una afirmació que algú pot haver considerat 
ofensiva, això que agafin tots els aturats immigrants i els retornin a casa seva, estic 
segur que podria en algunes persones que tenen fins i tot el carnet d’identitat espanyol i 
que per tant es poden considerar espanyoles, sentir-se ofesos. I tot i això defensarem 
fins on faci falta que vostè pugui dir aquestes coses aquí; perquè penso que la llibertat 
és això: respectar coses que no hi estem gents d’acord. Vostè té tot el dret a dir-ho i 
nosaltres i defensem que vostè pugui dir aquestes coses.  
 
I una mica va en direcció al que ha dit el Sr. Gómez: vostè el dret a dir això i el que no 
pot ser és que algú utilitzi violència per evitar que vostè pugui explicar això; al contrari. 
A nosaltres ens sembla, tot i que no estem gens d’acord amb el que vostè ha dit, que el 
problema està en què algun violent pugui prendre’s l’autoritat i dir: tu no pots enraonar 
d’aquesta manera, tu no pots portar aquest determinat símbol. Jo crec que això, el 
problema està en els violents en els que no entenen que les coses s’han de poder 
discutir i podem estar molt allunyats ideològicament i podem pensar de manera molt 
diferent del que representa una cosa i el que representa una altra, però sempre ens 
hem de poder respectar i dir-nos les coses. Entenc que un camp de futbol no és el 
mateix que un Ple de l’Ajuntament, on pot haver-hi alguna reacció, però el problema són 
els violents i sempre ho han estat, no són les idees. Més enllà de la moció aquesta jo 
els volia fer aquesta reflexió: vostè en aquest Ple sempre podrà dir tot el que faci falta, 
però pensi que hi ha persones que poden sentir-se ofeses per això, i no podem justificar 
de cap de les maneres que per això poguessin intentar fer-li canviar el que diu amb 
violència. 
 
I quant a la reflexió del Sr. Rubirola, que l’entenc i la comparteixo en gran part, penso 
que entrem en un tema molt important: fins a quin punt no pots expressar les teves 
idees perquè això pot posar en risc la vida d’un ambaixador; on és el punt aquest que 
has de callar perquè ves a saber? Vàrem tenir aquest debat amb el Sr. Trincheria en el 
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mandat passat, la Constitució Espanyola sembla que sigui aquí més important que les 
taules de Moisés; la Constitució Espanyola penso que té trenta anys, probablement es 
podrà canviar, estic convençut que en els països comunistes o a la mateixa Rússia per 
utilitzar un terme que ha utilitzat el Sr. Mulleras, tenien constitucions o semblants al 
devien ser el màxim de rígides, i què ha passat? Doncs Estònia, Letònia, Lituània, 
Txèquia o Eslovàquia s’han separat, han canviat la seva constitució, són amics, 
continuen negociant sense cap mena de problema, continuen convivint, i segurament hi 
havia constitucions o lleis que deien: pobre de tu que ni tan sols ho pensis o ho diguis. 
La Constitució espanyola és el que és, i evidentment hi ha hagut el jurament, i el 
respectem, però això no vol dir que no pugui canviar ni que no pugui evolucionar i 
penso que tots hauríem d’estar una mica en aquesta línia, de dir: amb tranquil·litat i 
analitzant les coses sense crispacions un ha de poder expressar el que pensa i el que 
sent i això ho hem de defensar tots al màxim, hi estiguem o no hi estiguem d’acord. El 
problema són els violents i la violència i en això hi hem d’estar tots absolutament 
d’acord. La Constitució, les lleis, el que sigui, poden evolucionar i canviar, parlant-ne, 
perquè som persones civilitzades i no hi ha veritats inamovibles, probablement hi haurà 
majories i minories i un dels problemes de la democràcia és veure com defensem els 
interessos de les minories també, fent-les compatibles amb els desitjos de la majoria 
que és la que acaba decidint.  
 
La moció no és absurda, potser la motivació és absurda, la moció no ho és perquè toca 
temes molt i molt importants de filosofia, de pensaments, de valors que cadascun de 
nosaltres té. Com els hem dit nosaltres hi votarem a favor perquè penso que 
transcendeix molt més enllà d’aquesta votació o d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Del tot d’acord i li dono les gràcies per la intervenció, Sr. Alcalde, 
subratllaria al 100% la seva intervenció. Només un parell d’aclariments pel que s’ha 
comentat, especialment a la Sra. Sala que ha votat en contra, de totes maneres també li 
agraeixo el to de la intervenció, només una cosa absolutament en desacord amb el que 
ha dit: la moció fa referència a la societat d’Olot, és un debat que segurament també 
s’ha d’extrapolar a altres llocs com feia referència el Sr. Rubirola, però la nostra moció 
fa referència a la ciutat d’Olot, i per tant és una qüestió que ens hem d’atenir, segons la 
moció, a què passaria en la ciutat d’Olot. I subratllant el que deia la Sra. Sala, 
precisament és que el tema és violència contra llibertat d’expressió: a la ciutat d’Olot ja 
entenc que l’estelada no representa tothom, però no perquè no em representi a mi he 
d’actuar violentament en contra, i per tant si jo veig una bandera estelada en un lloc 
determinat, per molt que m’esveri no reaccionaré violentament, i en tot cas si reacciono 
violentament és culpa meva; és simplement això.  Perquè l’estelada no és motivació. 
També li agraeixo al Sr. Mulleras la lectura íntegra que ha fet de l’article de la Llei de 
l’esport, perquè en cap moment la llei es refereix a una bandera estelada, que 
evidentment no és ni indicativa de violència; tot i que potser que algú que porta una 
bandera estelada en un moment determinat ha fet un acte violent, però no és la 
bandera estelada la que provoca la violència d’aquell que la porta, ni per descomptat de 
terrorisme. Per tant, Sra. Sala, si veiem una bandera estelada en un espai públic, doncs 
ens agradi o no ens agradi, el que la porta té tot el dret de portar-la i simplement això és 
llibertat d’expressió en una democràcia. 
 
Respecte al Sr. Mulleras, per no allargar-me, efectivament té el Google espatllat: la 
història de la bandera estelada no és la que ha dit vostè, de cap de les maneres, en tot 
cas ja li passaré bibliografia i veurà quin és l’origen i l’evolució de la bandera estelada, 
que evidentment no té res a veure amb en Fidel Castro, que també és un tema per 
parlar-ne. I subratllant també el que deia el Sr. Alcalde, a mi m’ha sabut molt de greu 
segons quina intervenció ha tingut, aprofitar l’avinentesa que jo sí que consideraria que 
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és incitar a la violència o fins i tot al terrorisme, i per tant, d’acord, mirem què diem, 
tenim llibertat d’expressió, dintre del que és una expressió democràtica i sobretot no 
actuem violentament.    
 
Respecte al Sr. Rubirola, també li agraeixo que votin a favor, igual que al grup de CiU. 
Però aplicat el tema a nosaltres ens sembla que és de calaix, és a dir, realment mirar de 
justificar segons quines actuacions de la policia espanyola en relació a la bandera 
estelada, no són massa de rebut. En segons quins àmbits ja entenc que en segons 
quins llocs per evitar segons què es pugui fer, però a segons quins llocs la Policia 
espanyola actua d’una manera absolutament aleatòria, i en contra d’aquell ciutadà; la 
Policia espanyola és precisament la que actua violentament, ells que haurien de 
defensar el que porta la bandera, la llibertat d’expressió, són els mateixos que es 
comporten violentament, com s’ha denunciat més d’una vegada.  
 
I per tant en aquest cas concret de la bandera estelada –si vol ja parlarem de què s’ha 
de fer amb Mahoma i amb l’Islam i tot plegat– però en aquest cas penso que des de 
l’Ajuntament d’Olot podem reprovar segons quines actituds contra ciutadans catalans, 
que lliurement accedeixen a un recinte esportiu i que no tenen en cap cas la voluntat de 
provocar ningú, sinó la d’animar el seu equip com volen i saben.  
 
Per tant molt agraït a tothom per les intervencions i sobretot perquè la moció es pugui 
aprovar i perquè a partir d’ara a la ciutat d’Olot, els encarregats de seguretat dels 
esdeveniments tinguin present que des del Consistori pensem que és millor no retirar 
banderes estelades d’esdeveniments públics. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. No sé, potser he parlat castellà una estona però m’han entès, 
no? No sé si és per això, no sé quina incitació he fet a la violència, de totes formes em 
reafirmo totalment en el que he dit, el que he dit són paraules d’un prestigiós 
economista, de Santiago Niño Becerra. En tot cas em sap molt de greu que un partit 
com el PSC no s’hagi abstingut en una votació d’aquest tipus, i el que em sap encara 
més greu és que CiU, un partit que fins ara era el partit de la burgesia catalana, de la 
dreta, de la gent de seny, de la gent moderada, s’hagi deixat portar per ERC, pels seus 
amics de les CUP i d’Alternativa per la Garrotxa, als que subvencionen molt fortament 
com ha estat en la festa major. De totes formes, convido els olotins a que si no són 
partidaris de la radicalitat que des de fa poc porta CiU, els convido a venir a PxC. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Jo no defensava la Policia espanyola, jo estava pensant en el 
Coordinador de seguretat, el cap de Policia d’Olot i el cap de Mossos d’Esquadra d’Olot, 
si tinguessin algun problema d’aquest tipus amb algun esdeveniment cultural aquí a 
Olot i per això ho deia. Potser m’he expressat malament, jo quan parlava del dret 
constitucional parlava del dret polític, i no he fet cap defensa de la Constitució 
espanyola i molt menys de la russa.  
 
Respon el Sr. Alcalde. En cap moment he interpretat això. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC), 1 
vot en contra (PP) i 2 abstencions (PxC). 
 

NÚM. 18.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
PREGÓ FESTES DEL TURA.- En primer lloc vull felicitar tots els olotins per les Festes 
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del Tura, com ja ha dit el Sr. Alcalde al començament, tot i els ajustos pressupostaris 
han estat unes bones festes, amb molts actes per a tots els gustos; tal com va dir la 
regidora Sra. Mar Roca, es tractava de fer el mateix amb menys recursos. Llavors 
felicitar-los.  
 
Dit això com a regidora representant del Partit Popular d’Olot, vull agrair al Sr. Alcalde 
que no hagués penjat l’estelada a fora de l’Ajuntament durant les festes, tal com els van 
demanar els senyors d’Òmnium Cultural en el pregó. Per cert, que bastants ciutadans 
m’han fet arribar la decepció que el pregó s’havia polititzat massa i varen parlar massa 
de sobiranisme. Hem d’intentar que el pregó arribi a tots els olotins i de totes les 
ideologies polítiques i també espero, Sr. Alcalde, que segueixi en la mateixa línia de 
l’Ajuntament i que retiri o que no es torni a col·locar l’estelada que varen posar al volcà 
Montsacopa, ja que és un espai públic de tots els olotins. Aquesta bandera no ens 
representa a tots els catalans i tornaré a reiterar que la bandera de tots els catalans és 
la senyera. Tampoc no em va agradar que en la cercavila i la ballada de la faràndula 
alguns portaven l’estelada penjada, això des del meu punt de vista no es pot polititzar, 
ja que la mainada petita han de quedar al marge de les ideologies polítiques de tots els 
partits. Però en conclusió, i a banda d’això, han estat unes bones Festes del Tura. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Pel que fa al tema de les estelades i el pregó, en quant al pregó, 
nosaltres sabíem i crec que tothom, que quan oferíem fer el pregó a Òmnium Garrotxa 
que celebrava el seu quaranta aniversari no era una entitat neutra sinó que té uns 
determinats condicionants; d’això el Sr. Guix me’n va expressar les seves reticències i 
les vàrem fer arribar a Òmnium. Ells van fer un pregó lliure –perquè si li demanés a algú 
que faci un pregó no li pots dir com l’ha de fer– però penso que seguint una mica la 
pauta que li vàrem donar, que no fos només una qüestió política: van fer un pregó en 
què en una part varen parlar d’Òmnium, una altra part de les Festes del Tura i una altra 
part va ser la seva reivindicació nacional. Nosaltres sincerament, n’estem contents del 
pregó d’Òmnium. 
 
El tema de l’estelada crec que ja l’hem debatut prou àmpliament, no hem posat 
l’estelada a l’Ajuntament, a dalt a Sant Francesc és un punt lliure, no hi ha cap mena de 
prohibició per part de ningú perquè hi hagi una estelada. A les cases la gent pot penjar 
l’estelada als balcons, hi ha ciutats que les tenen a les places, a Sant Francesc a 
nosaltres ens sembla un lloc molt adequat per tenir-hi una estelada que representa un 
sentiment que en aquests moments considerem que és majoritari a la ciutat i en el Ple 
de l’Ajuntament crec que també i jo no crec que amb això haguem d’ofendre a ningú. 
Òmnium va demanar que poséssim l’estelada no al balcó de l’Ajuntament, sinó a dalt de 
Sant Francesc i això és el que vàrem intentar fer.   
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
PAVIMENT ESTACIÓ.- Els volia fer unes recomanacions: durant les Festes del Tura, el 
dimarts 11 de setembre va ploure força i llavors l’esplanada de l’Estació es va inundar 
d’aigua, ho hem pogut comprovar avui, que surt la fotografia a La Comarca. Això no sé 
si es degut a que no drena bé el paviment. Ara tornarem a tenir d’aquí a pocs dies 
alguna altra fira, i això s’hauria d’intentar solucionar perquè no torni a passar, perquè la 
gent no podia caminar i estava ple d’aigua. 
Respon el Sr. Gelis. Tots ens n’hem donat que havia passat això i justament aquest 
matí a la reunió que fem a l’Ajuntament amb el Departament d’Infraestructures hem 
parlat d’aquest tema. La solució definitiva seria fer un asfalt nou i en aquest moment ho 
veiem difícil, veurem si es pot anivellar una mica, posar-hi una mica de sauló i evitar 
aquesta inundació que hi ha hagut aquesta vegada. 



                     

 

 42 

 
Intervé la Sra. Sala.  
 
CENDRERS ALS CARRERS.- Voldria demanar si hi havia la possibilitat de posar 
cendrers per la gent que fumem; els carrers de la ciutat estan plens de burilles, i si es 
poguessin posar cendrers al costat de les papereres, perquè la gent no tiréssim les 
burilles als arbres. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. M’ha vingut la idea que ara la Sra. Sala estava demanant 
això dels cendrers, que jo en part li diria que estic d’acord amb ella, però això és una 
despesa per a la ciutat i estem precisament mesurant-nos. Jo proposaria una altra opció 
que hi ha a molts països europeus: són uns cendrers particulars, uns cendrers que 
porta el fumador a la seva butxaca i que quan acaba el cigarret el posa dins la capseta i 
no el llença a terra. Qui provoca la brutícia és el fumador, doncs educació i treballar-ho, 
però no té perquè la ciutat fer una despesa addicional; igual que quan una persona 
passeja un gos està obligat a recollir la brutícia del gos, doncs si una persona ha de 
llençar un paper o un cigarret, que el guardi a la butxaca, en un cendrer, i que el llenci a 
casa seva.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Em refermo en la darrera petició i proposta de la Sra. 
Casanovas. 
 
Respon la Sra. Linares. En torn a aquest tema només tres coses: una, estic plenament 
d’acord amb la intervenció de la Sra. Casanovas, és a dir, és tant o més important no 
embrutir que netejar. Dos, que tot i això es pot mirar i es poden prendre les decisions 
econòmiques corresponents per veure si en alguns punts concrets de la ciutat s’hi 
podrien posar cendrers. I tres, que mentre fem aquesta tasca si us plau, Sra. Sala, no 
tiri les burilles als arbres... m’ha semblat que ho deia en la seva intervenció, disculpi si 
no és així. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
APARCAMENT CAMP DE FUTBOL.- Vaig anar l’altre dia al camp de futbol de l’Olot, 
amb els diferents grups polítics vàrem anar a veure les obres que s’estan fent al Parc 
de bombers, que s’estan ja duent a terme; des del meu punt de vista no ho trobo el lloc 
més idoni per haver-hi fet el Parc de bombers, perquè és de difícil accessibilitat i si 
algun dia ha d’aterrar algun helicòpter pot portar problemes per al camp de futbol. Però 
la meva consideració és que trobo a faltar aparcaments al camp de futbol. Jo proposo 
que hi ha un parc d’arbres, es podria mirar si se’n poden tallar uns quants, allà hi hauria 
aparcaments per poder aparcar la gent que va a veure futbol. 
 
Respon el Sr. Zarza. Jo estic força d’acord amb vostè que la ubicació del nou Parc de 
bombers potser no és la més adequada, però és un projecte que quan vàrem arribar al 
govern ens ho vàrem trobar ja tot dat i beneït, vàrem fer intents des de l’Ajuntament per 
intentar modificar-lo, emplaçar-lo en un altre lloc, però van ser intents que no es van dur 
a terme i no vàrem poder aturar-lo, per tant s’està fent allà. 
 
En referència a l’aparcament de la Unió Esportiva Olot és una bona notícia perquè vol 
dir que va gent a veure el futbol, que l’Olot funciona bé, aquest problema fa uns anys no 
el teníem. A més a més sumat al nou parc de bombers que era un espai on hi aparcava 
molta gent i que ara el no tenim, haurem de prendre alguna decisió, ens posarem 
d’acord amb la Unió Esportiva Olot i treballarem aquest tema. 
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Intervé la Sra. Sala.  
 
MALES OLORS ESCORXADOR.- Tornar a reiterar el tema de la pudor de l’escorxador, 
que hi ha força queixes de gent, aquestes Festes del Tura s’ha sentit molt la pudor, i si 
es pogués parlar amb ells perquè això es pogués solucionar el més ràpid possible. 
 
Respon el Sr. Alcalde. A nosaltres no ens arriben aquestes queixes. L’escorxador està 
fent una inversió molt i molt important i que ha de permetre solucionar aquests 
problemes que hi ha. Hem fet una licitació per posar en servei la nova depuradora, les 
obres s’estan realitzant a bon ritme i esperem que acabin de solucionar aquestes 
queixes que li arriben a vostè. Però torno a repetir i a més vostè n’és la gran defensora: 
en aquest moment la prioritat és la creació de llocs de treball, quan ens ve una empresa 
i ens diu que farà una inversió de gairebé deu milions d’euros i que doblarà la plantilla i 
crearà 50, 60 i fins havia arribat a dir 100 llocs de treball, els hem de posar totes les 
facilitats possibles. El que demano és que si algú està molest amb aquesta pudor ens 
ho faci arribar, però que també tingui una mica de paciència mentre s’acaben les obres 
perquè necessitem inversions en l’economia productiva a la nostra ciutat. L’escorxador 
en aquest moment està fent una gran inversió, ha vingut gent de fora que podia haver 
anat a qualsevol altre punt de Catalunya i que haurien estat extraordinàriament ben 
rebuts i han triat la nostra ciutat per invertir i penso que el que hem de fer és recolzar tot 
aquest tema de l’escorxador.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
FESTES DEL TURA.- Voldríem felicitar les Festes del Tura que han anat, creiem, 
correctament, tot i que com abans ha dit el Sr. Gómez, creiem que s’haurien de revisar i 
parlar-ne entre tots. I arrel del que acaba dir la Sra. Sala, creiem que totes les persones 
que disfruten de la festa, que hi participen i que fan actes, són lliures d’expressar-ho de 
la manera que els sembla i si són entitats privades i penyes, si porten una identificació o 
una altra no passa res, són lliures de portar-la; em refereixo al lluïment d’estelades per 
part de segons quins personatges que han participat en les Festes.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
SEGURETAT FESTES DEL TURA.- Voldria demanar al Sr. Alcalde quantes vegades 
s’ha reunit la Junta Local de Seguretat des que vostè la presideix, des de que coordina 
aquesta Junta a la ciutat d’Olot. Nosaltres trobem a faltar coordinació entre les forces de 
seguretat, això s’ha vist per les Festes del Tura, pensem que hi ha hagut un bon treball 
de la Policia Municipal però el creiem insuficient, s’hauria d’insistir més en els temes de 
seguretat a les Festes del Tura, sobretot en aquests aspectes no agradables per a la 
ciutadania: la gent que orina al carrer, o la gent que pren algunes substàncies que no 
ha de prendre, o trafica amb productes, o bé el consum d’alcohol per part de menors, 
que també es dóna en aquestes festes, i de vegades també per part d’algun establiment 
que ven alcohol a menors. Per tant demanem més contundència en aquest sentit, i 
demanem a l’Alcalde com a President de la Junta Local de Seguretat coordini més 
aquests temes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si la regidora Sra. Roca vol dir alguna cosa més sobre les Festes, 
ha rebut moltes felicitacions. Al començament també hem felicitat tota la gent que hi ha 
anat treballant, però jo penso que és just que la Sra. Roca, que ha treballat moltíssim 
durant tot l’any amb la gent de la Comissió de Festes i que durant les Festes ha estat 
en molts actes, estic content de poder-la felicitar i penso que ha estat molt bé que tots 
hagin fet aquest comentari sobre les Festes. 
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Intervé la Sra. Roca. Gràcies a tots, dir que preparar les Festes d’Olot és una tasca 
difícil perquè jo sempre dic que es treballen tot l’any i a més a més el que satisfà les 
penyes i entitats no satisfà els veïns i tenim certes dificultats per arribar a l’equilibri. 
 
El Sr. Alcalde respondrà després el tema de la seguretat i civisme, però totes les dades 
que ens han arribat, tan des de la Creu Roja com els informes que ens passa la Policia 
Municipal cada dia, del que s’ha fet durant la nit, tot i que no podem parlar mai de dades 
positives quan estem parlant de consum d’alcohol o hi ha actes incívics, pel volum de 
gent que ha passat per la ciutat, considero que han estat unes festes molt cíviques. Hi 
va haver una actuació especial en el tema de menors i barraques, és a dir, els Mossos 
d’Esquadra de Girona, si no tinc mal entès, van venir cada dia expressament i van 
avisar les barraques i diferents establiments que si detectaven venda d’alcohol a 
menors els tancarien l’establiment o la barraca. Això no vol dir els menors no 
consumeixin, molts el porten de casa, però aquesta tasca s’ha estat fent. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La Junta Local de Seguretat es celebra de forma regular i 
habitual, no sé quantes n’hem fet però sí que sé que en dues d’elles hi ha participat fins 
i tot el Conseller Sr. Felip Puig, que ha estat aquí a Olot, i jo crec que hem anat donant 
informació. Anem seguint com va el tema dels delictes, la Junta Local de Seguretat 
funciona normalment, cada sis mesos es reuneix, en l’última que hi havia també el 
Conseller fins i tot va venir el capità de Camprodon, que té cura de tota la Policia 
Nacional espanyola i també va ser-hi. Anem seguint com estan aquests temes. 
 
Quant a la coordinació policial aquí sí que no puc estar més en desacord: hi ha 
coordinació policial activa, es reuneixen sovint i durant les Festes del Tura de forma 
específica: els cossos policials s’han reunit abans, han dissenyat tota una estratègia i la 
Policia municipal ha anat bé i als Mossos d’Esquadra ha anat també molt bé. Han vingut 
dotacions de mossos de fora la nostra ciutat per reforçar-ho i el que hi ha hagut ha estat 
una gran intervenció d’agents de paisà, que s’ha traduït en aixecaments d’actes per 
orinar al carrer, per consum de drogues i també s’han fet controls d’alcoholèmia. I aquí 
felicitar-nos una vegada més, perquè la gent que ve festa i que després ha d’agafar el 
cotxe ha près consciència que el binomi alcohol – cotxe és un gran perill i la gent es 
queda a dormir aquí.  
 
El tema del civisme durant les festes del Tura és veritat que potser en la línia del que 
hem anat dient hauríem d’obrir un debat i parlar-ne a fons, però l’actuació policial en 
aquest camp hi és, ha estat coordinada entre la Policia municipal i els Mossos 
d’Esquadra, hem tingut reforços que han vingut específicament per Festes del Tura i jo 
crec que les coses han anat bé i els informes que tenim de la Policia són prou positius.   
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
INICI CURS ESCOLAR.- Un prec, el Sr. Alcalde ja ho ha esmentat al principi de la seva 
intervenció en aquest Ple; ens felicitem tots plegats i a l’equip de govern per la bona 
marxa d’aquest inici escolar, molt important per a la ciutat d’Olot. Hi havia l’Escola del 
Morrot, que tots patíem perquè es poguessin acabar les obres i pogués començar el 
curs en la data prevista; també es van acabar les obres de la segona fase de l’Escola 
de Sant Roc. Per tant ha estat un inici de curs escolar molt important per a la ciutat i des 
d’aquí volem agrair l’esforç que ha fet l’equip de govern, i també l’esforç que han fet els 
anteriors ajuntaments per aconseguir aquestes instal·lacions esplèndides per a la nostra 
ciutat, i també agrair l’esforç de la comunitat educativa, dels mestres, dels pares, dels 
tècnics de l’IME, que han fet possible que això fos una realitat en l’inici de curs. 
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També manifestar que s’han pogut solventar algunes deficiències que hi havia en el 
transport de passatgers, sobretot en les línies que venien de Figueres i de Vic, per tant 
aquí també les gestions que ha fet l’equip de govern també són d’agrair i que això 
s’hagi pogut arreglar en benefici dels estudiants que vénen cada dia a la ciutat d’Olot 
per seguir els seus estudis de formació professional o de Batxillerat o de l’ESO. 
 
Sí que volem manifestar i que el Ple se n’assabenti –en tot cas si l’Alcalde ho ha de fer 
arribar a les altes jerarquies de la Generalitat–volem fer arribar el malestar de la 
comunitat educativa per aquest inici de curs, en el sentit que hi ha hagut un augment 
important del ràtios d’alumnes per classe, sobretot a l’ESO i Batxillerat i també 
l’augment d’hores lectives del professorat. Intentarem que la qualitat de l’ensenyament, 
que en aquesta ciutat sempre ha estat per sobre de tot, poder-la continuar donant, però 
aquestes retallades que ens vénen del govern de la Generalitat no són gens bones per 
assegurar aquesta qualitat.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Gràcies per la felicitació, jo crec que ha estat un esforç, com he 
dit al principi, de moltíssima gent, fins i tot d’institucions com l’Institut Català de 
Finances que s’hi ha posat bé perquè les coses poguessin arribar a bon port en el tema 
de l’Escola del Morrot. Però també reconèixer l’esforç que ha fet tota la comunitat 
educativa, els equips directius de les diferents escoles per entomar una decisió 
motivada per qüestions econòmiques i que no ens agrada i que segur que els que l’han 
près tampoc els agrada, però les coses són com són, la crisi econòmica és la que és i el 
que governa ha de prendre aquestes decisions. Estic segur que el malestar de la 
comunitat educativa els ha arribat i en el moment que puguem els ho farem saber; estic 
segur que ho saben i es tracta de fer més amb menys que ha anat fent fortuna. Torno a 
repetir i ho dic sempre que puc que a Olot el nivell educatiu és molt bo, en tenim proves 
i el que hem d’intentar és que es pugui anar mantenint i que segueixi com a mínim 
igual. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
INTERVENCIÓ SR. MULLERAS .- Un prec al Sr. Mulleras: vostè ha citat les paraules 
d’un economista sobre un col·lectiu de ciutadans d’aquesta ciutat, i m’ha sabut molt de 
greu, ens ha sabut molt de greu al nostre grup i per tant li manifesto i li demanaria que 
en aquest Ple no faci aquestes afirmacions, si us plau. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Jo crec que tampoc entrarem en més debats, avui tothom ja ha 
expressat clarament les seves opinions i continuem pensant que la llibertat d’expressió 
ha de ser un gran valor en aquest Ple, i tant com el Sr. Mulleras pot expressar les seves 
idees el Sr. Guix o jo li mateix li podem dir que no ens ha agradat i això no ha d’anar 
més enllà. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts 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, 
 
 


