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ACTA  NÚM. 14 
 

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

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 20 de desembre de 2012, a dos quarts de vuit 
del vespre es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, 
sota  la presidència de l’alcalde,  Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, amb 
l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia 
d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, N úria 
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Mique l Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar 
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Co rominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, A lbert Rubirola  Sirvent, Adriana 
Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa,  Ignasi 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 de la sessió anterior. 
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 

Intervé el Sr. Alcalde. Més que fer el repàs habitual que faig, sí que voldria parlar de dos 
temes que en els últims dies han generat una certa polèmica i que crec que lliga també amb 
totes les gestions que hem estat fent. Sí que els volia comentar les entrevistes que hem 
tingut: 
 
- El Sr. Recasens va estar aquí a Olot, com a Director General de Comerç de la Generalitat, 
signant diversos convenis i participant en la signatura del contracte amb Rubau Tarrés per a 
la construcció de la nova Plaça Mercat. 
 
- També comentar-los la trobada amb el Sr. Alber Bayot, Director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Girona per parlar sobre la taula mixta de planificació. 
 
- La visita al Sr. Lluís Recoder i al Sr. Jordi Follia per anar avançant en temes de la variant. 
 
- La visita al Sr. Ripollès, gerent territorial del Cadastre, que després és un dels temes que 
els vull explicar. 
 
- I la visita a Olot del Sr. Joan Turró, Director General de la Fundació Universitària Balmes 
per parlar de diversos temes també relacionats amb activitats de la Universitat de Vic amb la 
nostra ciutat, que estem treballant de cares a l’any que ve. 
 
Volia en primer lloc parlar del tema del cadastre, i de la visita a Barcelona al Sr. Antoni 
Ripollès. Del tema del cadastre n’hem parlat repetidament i jo crec que últimament estem 
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avançant a bon ritme per trobar-hi una solució.  
 
Es va revisar el cadastre el 2003-2004, es va començar a implantar el 2005, i ara no vindrà 
d’un mes o dos que quan ens reunim puguem explicar específicament a quins acords s’ha 
arribat, i per això no hem portat avui al Ple la moció que havia presentat la Federació 
d’Associacions de Veïns d’Olot. Durant aquests dies ens han arribat més adhesions a la 
petició de fer una nova revisió del Cadastre: de l’Associació de Comerciants, del Col·legi  
d’advocats, els notaris de la ciutat; ens han arribat moltes peticions. Crec que s’han de 
considerar i han de tenir la resposta que mereixen.  
 
El compromís és reunir primer la Junta de Portaveus per explicar-ho i després donar la 
resposta a tothom qui ha presentat les peticions. Llavors donaré la informació. Però el tema 
encara no està tancat, les coses no van tan de pressa, portem molts anys amb aquest tema i 
ara les coses tampoc no poden avançar tant ràpid.  
 
Sembla que es confirma que l’Estat dins la Llei d’acompanyament dels seus pressupostos –
que encara s’ha d’aprovar– incorporarà una revisió a la baixa dels valors cadastrals dels 
diversos solars, pisos i finques de la nostra ciutat, i que serà d’aplicació. Però els 
ajuntaments tindran la possibilitat de demanar revisions només del valor cadastral d’una 
forma repetida; és a dir, serà potestat dels diversos ajuntaments decidir i dir: aquest any pels  
estudis que tenim de mercat sembla que els valors han baixat un 10, 15 o 20%, i ells 
aplicaran d’ofici aquesta baixada del 10, 15 o 20%. I a més sense limitació: es podrà 
demanar a l’any següent o quan sigui, una altra revisió si  sembla s’ha de baixar més perquè 
s’entén que els estudis de mercat diuen que el valor és més baix, es podrà continuar 
demanant que es revisin i adeqüin els valors cadastrals al mercat. Accepten que els 
municipis que varen fer la revisió durant els anys que es va fer aquí a Olot estan 
sobrevalorats i per tant ho volen corregir d’ofici. 
 
A la reunió vàrem plantejar els altres problemes que la Federació d’associacions de veïns ha 
especificat en els seus escrits i ha presentat repetidament en aquest Ple: el tema dels 
garatges i de les finques infraedificades. El Cadastre, jo crec que en un canvi d’actitud del 
que havia mantingut fins ara, està disposat a solucionar aquests problemes en una 
negociació, i des de l’Ajuntament hem proposat que hi participi la Federació d’associacions 
de veïns d’Olot. És a dir, en tots aquells possibles errors que hi pugui haver el Cadastre està 
disposat a fer aquesta revisió i a valorar altra vegada quins problemes hi pot haver amb els 
garatges i amb les finques infraedificades. 
 
Estem en aquesta negociació, nosaltres els hem presentat aquestes peticions. Jo crec que 
el Sr. Ripollès, tot i que és un alt càrrec del Cadastre, no pot prendre aquestes decisions 
personalment sinó que ha de fer les seves consultes i llavors ens ha de donar una resposta. 
Entenc que d’aquí a poc temps tindrem respostes adequades i estarà aprovada la Llei 
d’acompanyament de pressupostos de l’Estat o la Llei de Pressupostos  Generals de l’Estat, 
veurem quan ens proposen baixar els valors cadastrals, tindrem respostes si ens podem 
asseure a parlar de garatges i d’infraedificats. Volem que en aquesta reunió la Federació 
d’associacions de veïns hi sigui. I si ho podem solucionar així jo crec que és molt millor que 
no pas haver d’iniciar tot un procediment de revisió cadastral nova, amb tot el cost econòmic 
que això pot comportar per a l’Ajuntament.  
 
De totes maneres, el que li vàrem manifestar al Sr. Ripollès és que si això no es concreta en 
un termini relativament curt de temps –que jo sincerament estic convençut que es 
concretarà, les paraules del Sr. Ripollès varen ser molt amables i molt en la nostra línia– 
llavors demanarem la revisió del Cadastre des de l’Ajuntament d’Olot, perquè és un tema 
que realment hem de tancar d’una vegada, portem molts anys parlant-ne.  
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Sabent el risc que una nova revisió del Cadastre pot generar en quant a les expectatives 
que es puguin crear, entrarem en una dinàmica de tornar a revisar finca per finca... és a dir, 
torna a ser un procediment bastant complex com s’ha demostrat; que en la revisió que es va 
fer l’any 2003-2004, que va entrar en vigor el 2005, ells diuen que hi varen dedicar molt 
esforços, molt personal i molts diners. Bé, sapiguem que si hem de fer una revisió del 
cadastre entrarem en aquesta dinàmica, i que en aquests moments ni Hisenda ni el 
Cadastre hi posaran els mitjans que hi varen posar i per tant la revisió haurà de ser a càrrec 
de l’Ajuntament.  
 
De totes maneres tornem a parlar d’hipotèsis, i per tant demanaria una mica més de 
paciència perquè és un tema que portem anys i ara no vindrà de quinze dies o un mes. Està 
ben encarat, quan tingui la informació reuniré els portaveus, quan tingui la informació més 
enllà del comentari que vaig fer al Sr. Comas, ho comunicarem oficialment a la Federació 
d’Associació de veïns i a tota la resta de signants que han demanat la revisió del cadastre i 
entre tots prendrem la decisió. Però sincerament, crec que per primera vegada després de 
molts anys, tenim ben encarada la solució al problema que ha representat per a la nostra 
ciutat la valoració cadastral, que per desgràcia es va fer en un moment que hi havia 
bombolla immobiliària que ha provocat aquests preus i aquestes valoracions altes. 
 
- El segon tema del qual vull parlar és de la Taula de l’Habitatge, i d’una controvèrsia que 
s’ha generat al voltant d’aquesta taula. Els fets són que qui en aquells moments era 
Alternativa per la Garrotxa va presentar una moció al Ple de l’Ajuntament demanant que es 
creés la Taula de l’Habitatge i vàrem recollir aquesta iniciativa. 
 
Cal dir que les nostres activitats i les actuacions del Consistori no comencen amb la creació 
de la Taula de l’Habitatge, sinó que ja havien començat molt abans perquè des del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa ja fa temps que s’hi està treballant i s’estan fent moltes 
activitats.  
 
Costava una mica buscar quin és el model més eficient de Taula de l’Habitatge que podem 
crear, perquè això pot ser un guirigall o pot ser realment una cosa efectiva. Es varen buscar 
exemples, com Girona –on hi ha una Taula de l’Habitatge que la gent està d’acord que 
funciona– es busquen altres exemples, i decidim un model de Taula de l’Habitatge. Decidim 
que no siguin els partits polítics els que portin la veu cantant sinó que siguin els tècnics els 
que continuïn fent la tasca tècnica de fer totes les actuacions que calguin perquè els 
problemes que es poden generar al voltant de l’habitatge, com desnonaments i així, siguin 
els menys lesius possible per tots els ciutadans.  
 
Això, que està funcionant bé, com a part tècnica –torno a repetir que com a part tècnica no 
és que iniciem de cop i volta, sinó que és una cosa que d’alguna manera segueixen els 
treballs que ja es feien des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa–, genera un malentès 
per veure quin ha de ser el paper de les forces polítiques presents, que nosaltres volem que 
estiguin també a la Taula de l’Habitatge.  
 
Però ens sembla que són dues coses diferents: una cosa és la Taula tècnica i l’altra és la 
Taula política, i que la Taula política no ha d’estar permanentment en totes les discussions 
tècniques que s’estan fent. A la Taula tècnica sí que hi ha dos polítics: els dos regidors de 
l’equip de govern que estan clarament implicats en el dia a dia d’aquesta activitat, que és el 
regidor de Benestar Social i la regidora d’Habitatge. I la resta són representants de la 
Plataforma d’afectats per la hipoteca, del Consorci, del Col·legi d’advocats, representants 
dels indignats... Totes aquestes persones s’asseuen intenten buscar solucions des del punt 
de vista tècnic i seguint una mica la manera de treballar que es portava des del Consorci. 
 
Quan vàrem convocar per primera vegada la Taula, que sí que vàrem convocar a tots els 
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portaveus i els representants dels partits polítics, m’arriba una petició, jo crec que encara era 
d’Alternativa per la Garrotxa –o de la CUP, no sé exactament– que em diuen: “i nosaltres 
què?”. I evidentment, convidem a la CUP  també a participar en aquesta trobada. El que no 
vol dir que llavors, quan no hi hagi els partits polítics la CUP pugui participar-hi directament. 
Quan reunim a la Taula d’habitatge amb tots els partits polítics continuarem convidant a la 
CUP, tot i que no ha tingut el recolzament ciutadà suficient com per estar aquí al Ple. Crec 
que l’actitud de l’equip de govern i la meva personal ha estat de donar sempre  la paraula a 
tantes persones com faci falta i deixar que Alternativa o la CUP pugui manifestar la seva 
opinió sempre, estem oberts a la seva participació en qualsevol mena d’acte; ara acusar-me 
que he trencat un compromís, sincerament penso que és faltar a la veritat. 
 
De cap de les maneres he trencat cap compromís: en el Decret  d’Alcaldia de la composició 
de la Taula de l’habitatge estava molt clar qui en formava part. La CUP pot estar segura que 
en el moment en què reunim tots els partits polítics la continuarem convidant, però quan es 
reuneixin els tècnics, no crec que hi haguem de fer res més els polítics. Per tant espero que 
hagi quedi aclarit quin és el funcionament normal de la Taula, que puguem treballar i que un 
cop treballem veiem els resultats que s’estan obtenint.  
 
Dit això, si hi ha algun altre aclariment sobre l’activitat d’aquests dies en temes de despatx 
oficial estic obert a qualsevol comentari que em puguin fer els portaveus.  
 
El Sr. Alcalde comenta que el proppassat dia 8 de desembre havia mort l’agent 436 de la 
Policia municipal, en FRANCESC BOGLIANI PALENZUELA, actualment en actiu. Lamenta 
la pèrdua d’ una persona que des de l’any 1984 en què es va incorporar al cos policial, feia 
molt bé la seva feina amb responsabilitat, discreció i eficiència. I per unanimitat dels 
assistents, s’acorda transmetre el més sentit condol de la Corporació als seus familiars més 
propers i unir-se al seu sentiment.  
 
A continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del 
darrer Ple, celebrat el passat 22 de novembre   
 
- de particulars : 35 
- d’entitats : 50 
 
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 27 de novembre va rebre la visita a Olot del Sr. JOSEP MARIA RECASENS, Director 
General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, que va venir per signar dos convenis de 
col.laboració : un amb l’ACO (Associació de Comerciants d’Olot) i l’altre, amb l’Associació de 
placers d’Olot. I al mateix temps, per presenciar la signatura del contracte de concessió 
d’obra pública amb l’empresa Rubau Tarrés S.A.U i la del contracte amb Unnim que 
possibilita el trasllat provisional dels placers mentre durin les obres de nova construcció a 
l’illa del Teatre.  
 
-  el dia 30 de novembre, va mantenir la 3ª trobada d’exalcaldes i cal dir que aquesta vegada 
hi van poder ser tots presents : en JOAN SALA, l’ARCADI CALZADA, en PERE MACIAS, la 
ISABEL BRUSSOSA i en LLUIS SACREST.  
 
- el dia 12 de desembre va participar en La Taula mixta de planificació que va tenir lloc a la 
sala Gussinyé i va comptar amb la presència del Sr. ALBERT BAYOT, director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Girona. Després es va traslladar a Barcelona per entrevistar-se 
amb l’Hble. Sr. LLUIS RECODER, Conseller de Territori i Sostenibilitat i amb el Sr. JORDI 
FOLLIA, Director General de Carreteres pel tema de la Variant.  
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- el dia 13 de desembre es va desplaçar a Barcelona i amb el regidor Josep Gelis i 
l’Interventor Jordi Salvador, es van entrevistar amb el Sr. ANTONI RIPOLLÈS, Gerent 
territorial del Cadastre. (Resposta instància presentada per Josep Comas, en nom de la 
Federació de Veïns) A continuació va mantenir una trobada amb el Sr. JOAN CAÑADA, 
Director general d’Administració Local. 
 
- el dia 17 de desembre es va entrevistar amb el Sr. JOAN TURRÓ, Director de la Fundació 
Universitària Balmes (UVic) 
 
- i finalment ahir 19 de desembre es va desplaçar a Figueres per entrevistar-se amb el seu 
alcalde SANTI VILA.  
 
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 24 de novembre, va assistir a l’acte simbòlic de rebuig a la violència masclista que va 
protagonitzar el col.lectiu de dones ALBA, a les escales de l’església de Sant Esteve.   
 
- el dia 25 de novembre, jornada electoral, va efectuar visites als diferents col.legis electorals 
de la ciutat i a l’ajuntament per anar seguint el procés i cal dir que tot va transcórrer amb 
normalitat sense incidències remarcables. Només va lamentar l’avaria elèctrica que va 
deixar sense llum als abonats de Fecsa Endesa durant 55 minuts i les conseqüències que 
se’n derivaren.  
Aprofita per felicitar i agrair la feina dels treballadors de la Brigada i de la Policia Municipal, 
dels Mossos d’Esquadra i dels funcionaris de l’Ajuntament que van intervenir en el bon 
funcionament de la jornada. 
Aquest mateix dia va participar del dinar de Sta. Cecília que va tenir lloc a l’Orfeó.  
 
-  el dia 28 de novembre va ser present a una reunió amb les Escoles Concertades de la 
ciutat per parlar del contracte-programa; a les Juntes Generals del CASC i de SUMAR que 
van tenir lloc a la seva seu social a Salt i a la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa que va 
tenir lloc en un restaurant de la ciutat.   
 
- el mateix dia 29 de novembre va assistir a l’acte de presentació de les dades del mapeig 
empresarial que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.    
 
-  el dia 3 de desembre va participar en l’acte de presentació de l’informe de conjuntura 
econòmica de la Cambra de Comerç de Girona que va tenir lloc a les dependències de 
l’IMPC i al vespre, va assistir a la presentació del projecte de senyalització de memòria 
històrica de diferents espais de la ciutat al col.lectiu de persones que havien presentat 
al.legacions al respecte.  
- el dia 4 de desembre, va assistir a la reunió de la Xarxa de barris que es va celebrar al 
Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 5 de desembre es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió al Parlament de 
Catalunya  com a membre de l’AMI (Alcaldes de Municipis per a la Independència). 
 
- el dia 7 de desembre va efectuar un recorregut per la Fira del Pessebre i les activitats 
complementàries que es celebraven als carrers més cèntrics de la ciutat i posteriorment va 
assistir a la Festa de la Cooperativa de la Vall d’en Bas.  
 
- el dia 10 de desembre va ser present a la concentració popular en defensa de l’Escola 
Catalana que va tenir lloc davant de l’Ajuntament.  
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- el dia 11 de desembre va presidir l’Audiència pública, acte obert a preguntes i 
suggeriments per part de la ciutadania en general,  que va tenir lloc al Saló de Sessions.  
 
- el dia 12 de desembre al vespre,  va assistir a l’acte d’inauguració del camp de futbol de 
Sant Roc, amb gespa artificial.  
 
- el dia 13 de desembre, a la tarda, va assistir a la reunió de la Comissió Executiva de 
l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a la seu del departament de Territori i 
Sostenibilitat.  
 
-  el dia 14 de desembre,  va assistir a una reunió sobre Ràdio Olot que va tenir lloc a la 
seva mateixa seu i va participar del sopar de Nadal de l’Associació de Veïns del Barri del 
Morrot que va tenir lloc al seu local social.  
 
- el dia 15 de desembre va fer una visita al playback que se celebrava a la sala el Torín per a 
la Marató de TV3; va presenciar la conferència inaugural del centenari de la Creu Roja a 
Olot que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament pronunciada per l’historiador Joan 
Sala Plana; i en darrer lloc va assistir a la inauguració de l’exposició d’obres de Pere Plana 
que va tenir lloc en una galeria d’art de la ciutat.    
 
- el dia 16 de desembre va assistir a la Missa que celebrava la delegació provincial de 
l’ONCE, en honor a la seva patrona Sta. Llúcia, a l’església parroquial de Sant Esteve. 
Seguidament va visitar la nova agrobotiga ubicada al veïnat de can Blanc i a continuació va 
assistir al dinar commemoratiu del vintè aniversari de l’empresa Edat 3, que va tenir lloc en 
un restaurant de la comarca. 
 
- el dia 17 de desembre va assistir a les reunions de la Comissió Permanent, de la Junta i de 
l’Assemblea del clúster carni INNOVACC que van tenir lloc a l’Ajuntament  i a les reunions 
dels Patronats de les Fundacions  de la Caritat i de l’Hospital Sant Jaume.  
 
- i finalment ahir 19 de desembre, va assistir a la cloenda i al tancament dels tallers 
ocupacionals que va tenir lloc a les Mates.  
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

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

NÚM. 4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

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

 
5.- DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS ICCO  

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, de l’Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot en relació als preus de la programació de teatre, dansa, circ, música, laboractori i LAP 
de gener a juny de 2013. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.- CONVALIDACIÓ  DECRETS D’ALCALDIA  RELATIUS AL S ERVEI DE 
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TELEASSISTÈNCIA  
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa del Ple  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Convalidar el Decret de l’Alcaldia de data 11 de desembre de 2012 relatiu a 
l’aprovació del conveni tipus d’encàrrec de gestió per a la contractació del servei de 
teleassistència domiciliària, que va aprovar el Ple de la Diputació de Girona en sessió 
celebrada el dia 27 de novembre de 2012. 
 
Segon.- Convalidar el Decret de l’Alcaldia de data 11 de desembre de 2012 relatiu a 
l’aprovació del conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament d’Olot per al desenvolupament del programa de teleassistència.  
 
Intervé el Sr. Berga. Bé jo em penso que tots els portaveus han rebut en el seu moment la 
nova proposta respecte al finançament del servei de teleassistència. Com saben a la nostra 
comarca és proporcionalment on tenim més aparells funcionant, de totes les comarques de 
Girona.  
 
El finançament es veu afectat perquè la Diputació ha perdut un ajut que li arribava a través 
de l’IMSERSO, de les ajudes estatals. Això ens ha obligat a firmar aquests decrets per 
garantir el finançament dels aparells de teleassistència sense variar el preu que en aquest 
moment estan pagant els usuaris. Aquests decrets solucionen els tres primers mesos de 
2013, durant els quals la Diputació s’ha compromès a tornar a treure un nou concurs, 
estudiant si es pot obtenir un sistema més favorable. I també, entremig, al mes de març es 
convocarà un nou consell d’alcaldes, on els vint-i-un alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa 
podran decidir si la proposta de la Diputació –que és repercutir una part del finançament als 
ajuntaments perquè no ho hagin d’assumir els usuaris– és possible o no.  
 
Senzillament aquest decret el que fa és dotar econòmicament dels diners necessaris per 
cobrir aquests tres mesos. És un tema del qual en continuarem parlant ben aviat, suposo 
que en primer lloc en el Consell d’alcaldes i després esperant les notícies que ens arribin de 
la Diputació. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo volia comentar només que suposo que això s’ha produït degut a les 
retallades que s’estan produint a tots els àmbits. Aquest és un servei que no es pot perdre ja 
que el tenim instaurat i funciona bé. També tinc entès que la nostra comarca és de les que 
té més aparells instaurats i per desgràcia això va en augment, perquè ara moltes vegades 
els avis no es podran portar a centres de la tercera edat i hauran de fer servir aquests 
aparells. Jo penso que aquí s’hauria de mirar quines persones que poden pagar més i 
quines no, buscar la manera perquè d’això pot dependre de la pensió que cobra cada 
persona. Hi estic totalment a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Reiterar la mateixa línia, pensem que és un servei importantíssim, la 
prova és el que ha dit el regidor: som la comarca de Girona amb més aparells, amb més 
usuaris. Per tant d’acord que tenim problemes econòmics, que hi ha crisi, però hi ha serveis 
socials que s’han de mantenir com sigui i encoratjar-los perquè trobin la solució més 
adequada. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Em reafirmo en tot el que han dit els meus companys. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. En la mateixa línia, el servei de teleassistència s’ha vist que és un 
servei molt útil i necessari, de fet tot el que sigui que les persones grans puguin estar tot el 
màxim de temps possible a les seves llars és positiu. I pel que fa al Decret hi estem d’acord.  
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Intervé el Sr. Berga. Bé, en tot cas només comentar dues coses: una que el tema de qui no 
pot pagar fins i tot la petita quantitat que s‘ha de pagar actualment ja es té en compte, és a 
dir, amb informe social poden variar els preus a favor dels usuaris que ho necessiten però 
no poden pagar, per tant això no seria necessari tocar-ho. I que l’únic ajut que s’ha perdut, 
no és un ajut a l’aportació dels Ajuntaments  ni de la Diputació,  sinó que és un ajut estatal 
que venia a través de l’IMSERSO.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP). 

 
7.A) PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE  CRÈDITS 

PRESSUPOSTARIS PER LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORD INÀRIA I DE LES 
PAGUES ADDICIONALS DE COMPLEMENT DE DESTÍ O EQUIVAL ENTS, 

CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL PERSON AL DE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT, DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I DE L’EMPRESA 

MUNICIPAL GUOSA.  
 

Antecedents 
 
L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat estableix l’obligació de reduir les retribucions 
anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga 
extraordinària a percebre en el mes de desembre. 
 
L’única excepció que conté el Reial Decret Llei a la supressió de la paga extraordinària o 
equivalent del mes de desembre de 2012 és la no aplicació d’aquesta mesura als empleats 
públics, les retribucions dels quals, per jornada complerta, exclosos els incentius al 
rendiment, no arribin en còmput anual al 1,5 vegades el salari mínim interprofessional 
establert en el Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre. 
 
Així mateix, l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat 
per a 2012, estableix en el seu apartat dos que les retribucions al personal al servei del 
sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2011, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel 
que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat. 
L’aplicació del que disposen aquests articles obliga a adoptar les mesures següents en 
relació a les retribucions a percebre per part del personal al servei de l’Ajuntament d’Olot, 
dels seus Organismes Autònoms i l’empresa municipal Guosa SA, en l’exercici 2012. 

 
1. Supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement de 

destí o equivalents, corresponents al mes de desembre. 
2. Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import corresponent a les pagues 

esmentades. 
3. Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en aquest any no superin, 

en cap cas, i en termes d’homogeneïtat, els abonats en l’any 2011, minorats amb la 
quantia de les pagues a suprimir. 

 
En data 29 de novembre de 2012 l’interventor ha informat que segons l’apartat 4 de l’article 
2 del Reial Decret Llei 20/2012, les quantitats derivades d’aquesta supressió s’han de 
destinar, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de contingències de jubilació, en els 
termes i l’abast que es determini en les lleis de pressupostos corresponents. Per tant, els 
crèdits previstos en el pressupost de 2012 per atendre la paga extra del mes de desembre 
del personal al servei de l’Ajuntament d’Olot, dels seus organismes Autònoms i de l’empresa 
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municipal Guosa SA no es pot destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en els 
exercicis futurs. 
 
Així doncs, i d’acord amb les notes informatives del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques de 5 de setembre i 23 d’octubre de 2012, relatives a l’aplicació per part de les 
entitats locals d’allò que disposen els articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i l’article 22 de 
la Llei Orgànica 2/2012, l’aplicació de la normativa anterior obliga a: 

 
1. Immobilitzar, en l’exercici actual, els crèdits previstos per a l’abonament de les pagues 

esmentades. 
2. Afectar aquests crèdits a la finalitat que s’esmena en el mateix article (aportacions a 

plans de pensions o similars), sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en 
l’exercici actual, ni en exercicis futurs. 

 
Amb la finalitat de declarar com a no disponibles aquests crèdits, la immobilització i el destí 
dels quals ha establert la llei, les entitats locals han d’aprovar, per l’import corresponent, 
l’acord de no disponibilitat, de conformitat amb el que disposa l’article 33 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 
 
Fonaments de dret 
 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat, i les notes informatives del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques de 5 de setembre i 23 d’octubre de 2012. 
 
Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 2012. 
 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa General  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
1. Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es detallen tot seguit per 

un import de 507.316,11 euros, corresponents a les retribucions del mes de desembre 
de 2012 en concepte de paga extraordinària que hauria de percebre el personal al 
servei de l’Ajuntament d’Olot, dels seus Organismes Autònoms i de l’empresa 
municipal Guosa SA. 

 
AJUNTAMENT:    
   
APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ IMPORT 
   
12.100.912.10000 Retribucions bàsiques òrgans de govern 6.974,69 
12.100.912.11000 Retribucions bàsiques personal eventual 1.362,83 
12.100.912.11001  Retribucions complementàries personal 

eventual 
3.189,05 

12.130.920.12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 ad. 
General 

6.716,15 

12.140.150.12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 urbanisme 3.818,35 
12.130.920.12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 ad. 

General 
844,07 
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12.140.150.12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 urbanisme 4.049,71 
12.400.330.12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 cultura 818,84 
12.130.920.12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 ad. 

General 
4.076,27 

12.180.130.12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 seguretat 3.962,85 
12.140.150.12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 

urbanisme 
1.352,54 

12.700.170.12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 medi 
amb. 

676,80 

12.180.130.12004 Retribucions bàsiques funcionaris C2 seguretat 23.992,26 
12.500.320.12004 Retribucions bàsiques funcionaris C2 

ensenyam. 
597,20 

12.400.330.12004 Retribucions bàsiques funcionaris C2 cultura 596,63 
12.130.920.12004 Retribucions bàsiques funcionaris C2 ad. 

General 
596,72 

12.400.330.12005 Retribucions bàsiques funcionaris E cultura 544,20 
12.180.130.12100 Complement destí funcionari seguretat 14.557,38 
12.140.150.12100 Complement destí funcionari urbanisme 5.066,31 
12.700.170.12100 Complement destí funcionari medi ambient 371,09 
12.500.320.12100 Complement destí funcionari ensenyament 371,06 
12.400.330.12100 Complement destí funcionari cultura 854,16 
12.130.920.12100 Complement destí funcionari ad. General 7.131,04 
12.180.130.12101 Complement específic funcionari seguretat 52.720,64 
12.140.150.12101 Complement específic funcionari urbanisme 10.168,47 
12.700.170.12101 Complement específic funcionari medi ambient 510,24 
12.500.320.12101 Complement específic funcionari ensenyament 543,11 
12.400.330.12101 Complement específic funcionari cultura 1.109,21 
12.130.920.12101 Complement específic funcionari ad. General 13.419,97 
12.180.130.12006 Triennis funcionaris seguretat 5.057,66 
12.140.150.12006 Triennis funcionaris urbanisme 2.961,98 
12.700.170.12006 Triennis funcionaris medi ambient 235,24 
12.500.320.12006 Triennis funcionaris ensenyament 178,39 
12.400.330.12006 Triennis funcionaris cultura 501,87 
12.130.920.12006 Triennis funcionaris administració general 3.704,97 
12.180.130.12103 Altres complements funcionaris seguretat 11.327,42 
12.140.150.12103 Altres complements funcionaris urbanisme 2.390,16 
12.700.170.12103 Altres complements funcionaris medi ambient 241,58 
12.500.320.12103 Altres complements funcionaris ensenyament 396,80 
12.400.330.12103 Altres complements funcionaris cultura 381,46 
12.130.920.12103 Altres complements funcionaris ad. General 3.089,09 
12.180.130.13000 Retribucions bàsiques laboral seguretat 1.406,25 
12.140.150.13000 Retribucions bàsiques laboral urbanisme 31.399,82 
12.700.170.13000 Retribucions bàsiques laboral medi ambient 844,81 
12.600.230.13000 Retribucions bàsiques laboral acció social 3.907,42 
12.710.313.13000 Retribucions bàsiques laboral sanitat 1.168,80 
12.500.320.13000 Retribucions bàsiques laboral ensenyament 2.331,60 
12.400.330.13000 Retribucions bàsiques laboral cultura 7.615,60 
12.300.340.13000 Retribucions bàsiques laboral joventut 4.929,69 
12.130.920.13000 Retribucions bàsiques laboral ad. General 26.585,32 
12.180.130.13002 Altres remuneracions laborals seguretat 1.837,24 
12.140.150.13002 Altres remuneracions laborals urbanisme 35.893,67 
12.700.170.13002 Altres remuneracions laborals medi ambient 901,87 
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12.600.230.13002 Altres remuneracions laborals acció social 4.025,68 
12.710.313.13002 Altres remuneracions laborals sanitat 893,11 
12.500.320.13002 Altres remuneracions laborals ensenyament 1.881,74 
12.400.330.13002 Altres remuneracions laborals cultura 7.990,70 
12.300.340.13002 Altres remuneracions laborals joventut i esports 5.784,30 
12.130.920.13002 Altres remuneracions laborals ad. General 32.968,81 
 TOTAL 373.824,89 

 
IME:   
   
APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ IMPORT 
   
12.500.320.130000 Personal bàsiques 35.782,53 
12.500.320.130002 Personal altres retribucions 38.265,48 
 TOTAL 74.048,01 

 
 
PME:   
   
APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ IMPORT 
   
12.300.340.130000 Personal bàsiques 3.630,91 
12.300.340.130002 Personal altres retribucions 3.496,17 
 TOTAL 7.127,08 

 
 
ICCO:   
   
APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ IMPORT 
   
12.400.335.130000 Personal bàsiques teatre 4.160,99 
12.400.333.130001 Personal bàsiques museu 2.613,67 
12.400.330.130002 Personal bàsiques icco 2.936,52 
12.400.332.130003 Personal bàsiques biblioteca 138,55 
12.400.335.130020 Personal altres remuneracions teatre 5.330,23 
12.400.333.130021 Personal altres remuneracions museu 3.742,02 
12.400.330.130022 Personal altres remuneracions icco 4.609,34 
12.400.333.131001 Personal altres remuneracions biblioteca 194,25 
 TOTAL 23.725,57 

 
 
IMPC:   
   
APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ IMPORT 
   
12.200.430.130000 Personal bàsiques 5.647,49 
12.200.430.130002 Personal altres remuneracions 8.356,42 
12.200.430.131001 Personal temporal impc 1.278,54 
12.200.430.131000 Personal A.O.D.L. 3.367,17 
12.200.430.131002 Personal pàrquing 2.420,00 
 TOTAL 21.069,62 
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GUOSA SA:    
   
APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ IMPORT 
   
 Personal  7.520,94 
 TOTAL 7.520,94 

 
2. Afectar aquests crèdits pressupostaris a aportacions a plans de pensions o contractes 

d’assegurança col.lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, 
sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en exercicis 
futurs. 

 
3. Notificar aquests acords a: Comitè de personal de la Corporació, Organismes 

Autònoms, a l’empresa municipal Guosa SA, Alcaldia, Gerència, Recursos Humans, 
Tresoreria, Interventor i a la Subdelegació del Govern de Girona de l’Av. 20 de Juny 2 
(17071 Girona). 

 
Intervé el Sr. Gelis. Una vegada més hem de parlar en aquest Ple –ja comença a ser 
habitual– del famós Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol, en el que ens obliga a reduir les 
retribucions anuals d’aquest any 2012 del personal del sector públic en l’import corresponent 
a la paga extraordinària del mes de desembre. En aplicació d’aquest Reial Decret, ens 
obliga a immobilitzar en l’exercici actual els crèdits previstos per l’abonament de les pagues 
esmentades i afectar aquests crèdits amb la finalitat que s’esmenta en el mateix: amb 
aportacions futures en plans de pensions, o en plans d’assegurança; sense que es puguin 
destinar a cap altre objecte que no sigui aquest, en aquest exercici o en futurs exercicis. 
 
És per això que proposem declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que ara 
detallaré, per un import total de 507.316,11 euros. Aquests crèdits corresponen a 
Ajuntament 373.824,89 €; a l’Institut Municipal d’Educació 74.048,01€, al Patronat Municipal 
d’Esports 7.127,08 €; a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot 23.725 €; a l’Institut de 
Promoció de la Ciutat 21.069 €; i a l’empresa GUOSA 7.520 €. 
 
En segon lloc afectar aquests crèdits pressupostaris a aportacions a plans de pensions, 
notificar aquests acords al Comitè de personal de la Corporació, Organismes Autònoms, a 
l’empresa municipal Guosa SA, Alcaldia, Gerència, Recursos Humans, Tresoreria, 
Interventor i a la Subdelegació del Govern de Girona. 
 
En aquest mateix punt 7, hi ha el punt 7.b que fa referència a ratificar un decret de 
desestimació de les sol·licituds d’abonament del 25% de la paga extraordinària de Nadal. 
Vàrem tenir una sèrie de sol·licituds de la major part del personal de l’Ajuntament demanant 
que es fes front al pagament del 25% de la paga extraordinària en funció del moment en què 
va sortir aquest Reial Decret. Queda clar en el Reial Decret 20/2012 que això no és possible, 
des d’Alcaldia es va fer un Decret desestimant això, que és el Decret RH132012000082 que 
proposem ratificar en el Ple.  
 
Intervé la Sra. Sala. Aquest punt és molt delicat, a tots ens toca una mica la fibra sensible 
perquè això de treure les pagues extres a ningú agrada, però de vegades s’han de prendre 
decisions que toquen i entre tots hem de sortir d’aquesta crisi, per més endavant poder 
recuperar la normalitat. Entenc que hi ha organismes, també aquí a la ciutat, que se’ls ha 
donat l’oportunitat de poder demanar la paga extraordinària de juny, que no tots ho poden 
dir,  i alguns l’han pogut avançar. Llavors per a les famílies això pot solucionar un problema; 
hi estic totalment d’acord amb això.  
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Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres volíem agafar la paraula simplement per dir una cosa que 
hem dit reiteradament; nosaltres anàvem a dir que tots estem en contra d’aquest decret, 
però veig que no. També ens sap greu, em sembla que tots coincidim que és una aberració 
un Reial Decret com aquest, un Reial Decret que no té cap mena de sentit, que ho hem dit 
moltes vegades i que reiteradament hem repetit: primer, que no té cap sentit perquè si 
encara poguéssim disposar d’aquests diners, però és que no podem disposar-ne, per tant no 
té cap sentit retirar la paga extraordinària als treballadors, perquè a més a més impedeix que 
els treballadors tinguem diners per poder despendre i reactivar l’economia d’alguna manera, 
per tant és una manera de frenar l’activitat econòmica. I a més a més sempre és molt fàcil 
fer pagar les coses als més febles: els més febles som els treballadors i per comptes d’anar 
a buscar els diners allà on realment som, es mira de limitar la capacitat que tenim els 
treballadors de poder disposar del fruit del nostre treball. Ja veurem si això és legal, ja 
veurem si realment es pot retirar la paga extraordinària, perquè això està als tribunals.  
Simplement reiterar la posició que em sembla que mantenim pràcticament tots els grups: 
que estem en contra d’aquest Reial Decret, però que hem de votar a favor perquè no hi ha 
més remei que aplicar-ho. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Em sap greu coincidir amb el Sr. Gómez, però és que li he de donar 
tota la raó: el que ha dit ho reafirmo, em reafirmo al 100% en les seves paraules. Crec que 
tots estem en contra d’aquest Decret, és que dol molt quan et toquen la fibra sensible de la 
paga doble. La nostra solidaritat absoluta amb els treballadors, lògicament. 
 
Intervé el Sr. Guix. Efectivament nosaltres també estem en la línia del que ha dit el 
representant del grup ERC, estem en contra del Decret, però no ens queda més remei que 
votar a favor per imperatiu legal. En tot cas demanaríem a l’Ajuntament –que ens consta que 
ja ho fa, que és la línia que porta normalment endavant– que si hi ha casos de gent que 
demana un avançament de sou per alguna qüestió familiar, que això sigui atès amb la 
màxima diligència.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Simplement fer un aclariment al que deia vostè Sr. Guix: s’ha acordat 
amb el personal i amb el Comitè de personal que si algú té alguna necessitat específica en 
aquest sentit, hem acordat que es pugui demanar l’avançament o una part de l’avançament 
de la paga extraordinària del mes de juny, que la faríem efectiva durant el mes de gener. He 
de dir que hi ha hagut algunes sol·licituds –al voltant d’una quinzena, no més– i farem efectiu 
això en el moment que puguem, sense faltar a la legalitat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per cloure el debat d’aquest punt, dir-los que aquesta és una 
llei que decideix el govern de Madrid, que ens diu que hem d’aplicar-la, algunes comunitats 
autònomes que han intentat no aplicar-la han anat fins al Constitucional. 
 
A nosaltres  també ens sembla  molt malament; no  tant pel fet de treure la paga extra –que 
també moltíssim, pel que afecta a les persones– sinó també per l’impacte que acaba tenint 
en tota l’economia. Evidentment els temps que ens toca a viure són difícils, governar sempre 
implica prendre decisions complexes i complicades, però aquí no tenim ni art ni part: 
nosaltres estem lligats a una decisió del govern de Madrid, que a més ha posat en el senyor 
Interventor i a tots els serveis econòmics de l’Ajuntament, en l’obligació de passar-los 
exactament quins diners paguem durant aquest mes, a qui paguem molts diners i en quins 
conceptes se’ls està pagant. Això s’ha d’enviar a la Subdelegació del Govern de forma 
gairebé urgent, volen assegurar-se que ningú cobrarà  la paga doble i que ningú trencarà 
aquest pacte.  
 
Totes les mesures que es podien prendre les hem intentat prendre, afavorint molt més uns 
col·lectius que d’altres, perquè no podem arribar per tot, aquí hem de parlar dels mestres, de 
moltíssims altres col·lectius de treballadors públics que no tenen paga doble i s’ha acabat. 
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Crec que això a ningú el fa feliç i a nosaltres menys que a ningú perquè no tenim possibilitat 
de fer-hi res de res.  
 
Intervé el Sr. Guix. Un aclariment i per al·lusions, que en tot cas sàpiga que al col·lectiu 
d’ensenyants la Generalitat ens va treure ja la paga doble al mes de juny, per tant la 
Generalitat també ha actuat en aquest sentit. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Però ara us l’ha retornat? 
 
Respon el Sr. Guix. No, no, no hem vist res de moment.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Perdreu paga i mitja, els ensenyants perdreu paga i mitja? Doncs hi 
continuo estant en contra. 
 
Entenc que tots estem d’acord en prendre aquest acord de no disponibilitat d’aquests diners, 
que és un acord formal perquè a més, per assegurar-se que ningú pagui la paga doble, ens 
diuen: els heu de tenir guardats a tal lloc perquè després en un moment determinat els 
demanarem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP). 

 
7.B) PERSONAL.- RATIFICAR EL DECRET DE DESESTIMACIÓ  DE LES SOL·LICITUDS 

DE L’ABONAMENT DEL 25% DE LA PAGA EXTRA DE NADAL  
 
Vistes les sol·licituds presentades per la majoria dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament d’Olot i dels seus Organismes autònoms en les quals es demanava 
l’abonament de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre generada abans 
de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat en el BOE de data 14 de 
juliol de 2012, que va entrar en vigor el dia 15 de juliol de 2012, per tant, des del dia 1 de 
juny fins al dia 14 de juliol de 2012. 
 
Atès que l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix que, en l'any 2012, el 
personal del sector públic definit en l'article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
pressupostos generals de l'Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en els quanties que 
correspongui percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de 
la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues 
addicionals equivalents d'aquest mes, i l’article 2.2 de la mateixa norma especifica les 
mesures que cal aportar per fer-ho efectiu. 
 
Vist el decret de data 14 de desembre de 2012, amb número d’expedient RH132012000082, 
mitjançant el qual es desestimen les reclamacions individuals presentades pels empleats, 
atès que són reclamacions davant disposicions amb rang de llei, i no es competència de 
l’Ajuntament la revisió o inaplicació de disposicions amb aquest rang, i per tant s’ha de 
denegar la sol·licitud sense entrar a valorar la pretensió en sí. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot , proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
RATIFICAR el decret de data 14 de desembre de 2012, amb número d’expedient 
RH132012000082, de desestimació de les sol·licituds dels treballadors i treballadores de 
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l’Ajuntament d’Olot i dels seus Organismes autònoms d’abonament del 25% de la paga extra 
de Nadal. 

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

8.- DONAR COMPTE D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB E L BBVA  
          

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte del decret de data 10 de desembre sobre la formalització d’una operació de 
tresoreria amb el Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria per l’exercici 2013. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, ja preveient les necessitats o les possibles puntes de tresoreria per 
al proper any, hem arribat a un acord amb el BBVA per tenir disponible una pòlissa. Estem 
negociant amb la Caixa per poder disposar d’una mateixa quantitat de la qual no 
disposàvem aquest any, que pensem que podríem portar-ho al mes de gener. 
 
Simplement seria donar compte d’aquest acord. Les condicions de la pòlissa són Euribor 
més un 4%, per tant vindria a representar al voltant d’un 4,5% o 4,5% en la situació actual 
del mercat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
9.-  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE L ES ORDENANCES 

FISCALS 2012 A REGIR PER AL PROPER EXERCICI 2013  
 

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada  el dia 25 d’octubre de 2012 va aprovar 
provisionalment la modificació de les Ordenances que es detallen: 
 

- 1.3 Recaptació. 
- 2.1 IBI. Impost sobre béns immobles. 
- 2.2.1 ICIO. Impost sobre construccions, instal.lacions i obres. 
- 2.2.2 IVTNU. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
- 3.1 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. 
- 3.5 Taxa expedició de documents administratius. 
- 3.6 Taxa per llicències o la comprovació d’actuacions comunicades en matèria 

d’urbanisme. 
- 3.10 Taxa de prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i residus. 
- 3.15 Taxa per servei de cementiri municipal i per manteniment de les instal.lacions. 
- 3.16 Taxa de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
- 3.17 Taxa pels serveis de control, recollida i custòdia d’animals de companyia. 
- 4.1 Preus públics. 
- 5 Canons 

 
L’esmentat acord es va publicar al BOP núm. 209 de 31 d’octubre de 2012 i la seva 
exposició pública s’ha fet des del dia 31 d’octubre fins el dia 7 de desembre de 2012. 
 
Durant l’esmentat període no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Hi ha hagut una única reclamació que és extemporània (presentada a l’Ajuntament el dia 10 
de desembre de 2012) contra l’OOFF núm. 3.8 “Taxa per la tramitació de les activitats 
subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de 
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desembre de prevenció i control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats 
recreatives” (Ordenança que no va ser objecte de modificació en l’acord de l’Ajuntament Ple 
de data 25 d’octubre de 2012), a nom de Josep Comaposada Seuba com a president de 
l’ASSOCIACIÓ TURÍSTICA D’APARTAMENTS. 
 
Les Ordenances fiscals 2013 definitives introdueixen però dues modificacions d’ofici, 
derivades de canvis legislatius i justificades amb el corresponent informe que consta a 
l’expedient. 
 
a).- OOFF 3.6 “Taxa per llicències o la comprovació d’actuacions comunicades en matèria 

d’urbanisme”.  
El BOE de data 17/12/2012 publica la suspensió de determinats articles de la Llei 3/2012 
de modificació de la Llei d’urbanisme, en haver estat interposat recurs d’inconstitucionalitat 
per part de l’Estat. Entre d’altres, es suspèn el règim de comunicació per a les llicències de 
primera ocupació i per tant les primeres ocupacions han de tornar-se a tramitar com a 
llicència. 

 
L’article 7 de l’OOFF quedarà per tant redactat tal com estava abans de l’aprovació 
provisional, és a dir: 

 
1.  Llicències d’obres menors / majors 

 
 

obres menors  
- Pressupost 0,01 € a 600,00  € 6,20 € 
- Pressupost 600,01 € a 3.000,00 € 10,30 € 
- Pressupost 3.000,01 € a 6.000,00 € 30,90 € 
- Pressupost 6.000,01 € a 15.000,00 € 61,80 € 
- Pressupost 15.000,01 € en endavant 154,50 € 
- Modificació projecte 15,45 € 
- Pròrroga 15,45 € 
- Renovació de projecte 15,45 € 
- Modificació titularitat i/o condicions de la llicència 15,45 € 

 
obres majors   
- Pressupost 0,01 € a 3.000,00 € 26,80 € 
- Pressupost 3.000,01 € a 60.000,00 € 62,85 € 
- Pressupost 60.000,01 € a 150.000,00 € 304,90 € 
- Pressupost 150.000,01 a 500.000,00 € 515,00 € 
- Pressupost de 500.000,01 € en endavant 1.030,00 € 
- Modificació projecte 62,85 € 
- 2a fase 62,85 € 
- Pròrroga 62,85 € 
- Renovació de projecte 62,85 € 
- Obres d’obertura de rases lligada a l’activitat de les cies 

subministradores: 
* Pressupost 0,01 € a 3.000,00 € 

      * Pressupost 3.000,01 € en endavant 

 
 

26,80 € 
62,85 €  

- Modificació titularitat i/o condicions de la llicència 62,85 € 

 
 

2.  Altres llicències 

 
 

Altres llicències    
- Connexions de desguassos  71,05 € 
- Instal�lacions de rètols, marquesines i veles unitat 71,05 € 
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- Instal�lacions de grues unitat 71,05 € 
- Supòsit de rètols pintats a cada cara de les 

façanes. Pel conjunt de tots ells 

  
71,05 € 

- Llicències 1eres utilitzacions  Habitatge 
i local 

 
71,05 € 

- Llicències 1eres utilitzacions amb instal�lacions 
especials          (aparcaments) 

Local  
164,20 € 

- Informe d’innecessarietat de llicència 1a 
utilització 

Habitatge 
i local 

 
49,45 € 

- Llicències  per parcel�lacions  m2 0,33 € 
- Llicències per modificació de parcel�lacions  61,00 € 
- Modificació titularitat i/o condicions de la llicència  15,45 € 

 
 

3. Règim de comunicació 

 
 

Obres   
- Pressupost 0,01 € a 600,00  € 6,20 € 
- Pressupost 600,01 € a 3.000,00 € 10,30 € 
- Pressupost 3.000,01 € a 6.000,00 € 30,90 € 
- Pressupost 6.000,01 € a 15.000,00 € 61,80 € 
- Pressupost 15.000,01 € en endavant 154,50 € 

 
b).- OOFF 3.8 “Taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i 

comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives”.  
El Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjaments turístics i 
d’habitatges d’ús turístic, estableix que per a l’alta i baixa d’habitatges d’ús turístic del 
municipi que compleixin els requisits sectorials d’aplicació, només hi haurà l’obligació de 
comunicació del moviment a la Direcció General de Turisme de la Generalitat i per tant les 
altes d’aquest tipus d’activitats no es tractaran a partir d’ara d’acord a l’article 7.1- activitat 
innòcua de l’Ordenança Fiscal, sinó que es tributarà d’acord a un nou preu, assimilable al 
dels certificats (art.7.8). 

 
L’article 7.8 de l’OOFF quedarà per tant redactat així: 
 
Article 7 
 

8.- Altres actuacions relacionades amb activitats:  
 

 

CONCEPTE  
Informes d’assistència 95,00 € 
Sonometries nocturnes 259,05 € 
Sonometries diürnes 175,10 € 
Segones i successives comprovacions (annex II i III) 126,80 € 
Segones i successives comprovacions (innòcues)     81,41 € 
Certificats 40,33 € 
Trasllat a la Direcció General de Turisme de la Generalitat 
de les comunicacions d’alta i baixa d’habitatges d’ús 
turístic 

40,33 € 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa General  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de les OOFF 2012 a regir a partir del proper 
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exercici 2013, incorporant dos canvis d’ofici derivats de modificacions legislatives. 
 
Les OOFF modificades són per tant: 

- 1.3 Recaptació. 
- 2.1 IBI. Impost sobre béns immobles. 
- 2.2.1 ICIO. Impost sobre construccions, instal.lacions i obres. 
- 2.2.2 IVTNU. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
- 3.1 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. 
- 3.5 Taxa expedició de documents administratius. 
- 3.8 Taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i 

comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i 
control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la Llei 11/2009, de 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives 

- 3.10 Taxa de prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i residus. 
- 3.15 Taxa per servei de cementiri municipal i per manteniment de les instal.lacions. 
- 3.16 Taxa de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
- 3.17 Taxa pels serveis de control, recollida i custòdia d’animals de companyia. 
- 4.1 Preus públics. 
- 5 Canons 

 
Segon.- Aprovar definitivament el calendari del contribuent per al 2013 que queda redactat 
així: 
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre. 
- Taxa animals de companyia: de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
 

Formes de pagament: 
A) si s’ha facilitat la domiciliació: 

 
- El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el calendari 

especificat. 
 
B) Si no s’ha facilitat la domiciliació: 
 
- A qualsevol de les entitats financeres col.laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic o 

avís de pagament que s’enviarà. 
- A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”. 
- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La Caixa “ 

www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament. 
 

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2013,  tal com disposa 
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l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des 
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i 
reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
Tercer.- Publicar al BOP, d’acord amb el que estableix l’article 17 del R.D.Legislatiu 2/2004. 
 

1- L’ acord d’aprovació definitiu de les modificacions de les OOFF 2012 a regir per a 
l’exercici 2013   

2- L’ acord d’aprovació provisional de les modificacions de les OOFF 2012 a regir per a 
l’exercici 2013   

3- El text de les modificacions de les OOFF 2012 a regir per a l’exercici 2013. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Les Ordenances les vàrem aprovar inicialment el mes d’octubre i ara 
seria el moment d’aprovar-les definitivament. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, ha passat el període d’informació pública de les Ordenances Fiscals, 
no hi ha hagut cap al·legació entrada en el període de temps degut, sí que n’ha arribat una 
d’extemporània que feia referència a la taxa per a la tramitació de les activitats de pisos 
d’utilitat turística. Bé, tot i que està fora de temps sí que hem estudiat aquesta al·legació, 
hem demanat informes al SIGMA, com que sembla que a través de les lleis òmnibus ha 
canviat la tramitació i simplement és trametre una sèrie de documentació a la Generalitat, 
aplicarem aquesta taxa, en lloc d’aplicar-la en innòcues, aplicarem la taxa de certificats que 
tindrà un import de 40,33 euros.  
 
També s’ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional referent a la Llei d’Urbanisme, 
també que feia referència a les lleis `òmnibus, i fa que haguem de tornar a recuperar les 
taxes d’alguns serveis que donàvem en qüestions d’urbanisme, hi apliquem les taxes que hi 
havia abans d’aquesta presentació al Constitucional d’aquesta llei. 
 
Hi ha alguna petita modificació tècnica que no té més importància i per tant seria aprovar 
definitivament aquestes Ordenances. 
 
Intervé el Sr. Gómez.  Només per dir la nostra posició, que serà com vàrem votar 
inicialment, una abstenció. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en conseqüència amb el vot que vàrem fer en les Ordenances 
Fiscals en el ple corresponent del mes d’octubre, també ens abstindrem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 1 PP) i 8 
abstencions (6 PSC, 2 ERC). 
 
10.- CONTRACTACIÓ.  DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ D EL SUBMINISTRAMENT 

D’ENERGIA ELÈCTRICA  DE L’AJUNTAMENT D’OLOT  
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 20 de setembre de 2012, 
va acordar  contractar el subministrament de l’energia elèctrica d’aquest  ajuntament i va 
aprovar el plec de clàusules economicoadministratives particulars i tècniques. que regiran el 
procediment i la seva exposició publica al BOP i al DOGC 
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Atès que pel  tipus de licitació que és de 1.398.499,07€, IVA inclòs , es tracta d’un 
procediment de contractació subjecte a regulació harmonitzada,  s’ha publicat al DOGC i al 
BOE la convocatòria de la licitació, finalitzant el termini per a presentar pliques finalitzava  el 
dia 6 de novembre de 2012. 
 
Atès que en el termini legal per a presentar pliques ha presentat oferta, IBERDROLA 
GENERACION SAU  ( en endavant Iberdrola) amb cif A95075586.  
 
També ha presentat plica la mercantil BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL amb nif 
B17653213. Aquesta oferta s’ha presentat fora de termini legalment establer previst en els 
plecs de clàusules administratives particulars, quedant per aquest motiu exclosa del 
procediment de licitació, d’acord amb l’informe emès per la secretària  de la corporació en 
data 20 de novembre de 2012. 
 
Atès,  que examinat el sobre número 1 el contingut és correcte, s’ha examinat el sobre 
número 2, i s’ha fet la valoració tècnica per l’enginyer tècnic municipal, sr. Joan M. Riera, la 
qual s’ha valorat amb 11,30 punts dels 35 possibles en aquest apartat, passant a l’obertura 
del sobre número 3, que conté l’oferta econòmica per import de 1.239.161,71€. 
 
Atès que la mesa de contractació sol·licita  la valoració de l’oferta econòmica a l’enginyer 
tècnic municipal, sr. Joan M. Riera, el qual en data 12 de desembre de 2012 informa que  
fetes les comprovacions oportunes i realitzats els càlculs amb els criteris del Plec de 
prescripcions tècniques , l’import de l’oferta  real de IBERDROLA és de 1493.366,07€,  i    
sobrepassa el tipus de la licitació, i aixó és deu al fet que  l’empresa imputa en els 
subparcials de l’oferta l’Impost  Elèctric que ja estava inclòs en el coeficient de valor 
1.526467 dels criteris del plec tècnic. 
 
Atès el que disposa l’article 160 i ss. del Real decret legislatiu 3/2011, de 14 novembre pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,  
 
Atès l’expedient administratiu núm. CCS12012000017 i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- EXCLOURE del procediment l’empresa “Bassols Energia Comercial,SL” perquè 
l’oferta s’ha presentat fora de termini legalment establer previst en els plecs de clàusules 
administratives particulars, d’acord amb l’informe emès per la secretària  de la corporació en 
data 20 de novembre de 2012. 
 
Segon.- DECLARAR desert el procediment de licitació per a la l’adjudicació, mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada,  del subministrament d’energia 
elèctrica de l’ajuntament d’Olot, per superar l’oferta econòmica formulada per l’empresa 
IBERDROLA GENERCIÓN SAU el tipus de licitació del contracte. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a  la mercantil BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL, 
actual prestadora del servei,  i INFORMAR-LA  que ha de prosseguir amb l’execució del 
contracte del que és adjudicatària fins que l’Ajuntament d’Olot procedeixi a una nova 
adjudicació. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN SAU 
 
Intervé el Sr. Gelis. Com recordaran en la sessió del 20 de setembre vàrem aprovar el plec 
de clàusules per al subministrament de l’energia elèctrica a l’Ajuntament, es va presentar 
amb temps una empresa, Iberdrola Generación SAU i fora de termini una altra empresa, que 
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era Bassols Energia Comercial. 
 
Bé, Bassols Energia Comercial es va presentar fora de temps i per tant hem de desestimar 
la seva oferta. I en el cas d’Iberdrola, un cop estudiada la documentació tècnica i econòmica, 
la part econòmica ha resultat que l’oferta que ens feien era superior al que indicava la plica, 
amb la qual cosa hem de declarar desert aquesta licitació, que és el que portem avui: 
excloure a Bassols Energia i declarar desert aquest plec de condicions per no complir les 
condicions econòmiques l’altra empresa que és Iberdrola SAU. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP). 
 

11.- CONTRACTACIÓ. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEIS DE  CONSERVACIÓ I MANTENIMENT  DE LES 

INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT I DEL CONT ROL D’ACCESSOS AL 
NUCLI ANTIC  

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2007, va 
adjudicar la concessió de la prestació de serveis de conservació i manteniment  de les 
instal·lacions semafòriques de la Ciutat  i de control d’accessos al Nucli Antic a l’empresa 
“Bonal, Empres de Serveis Elèctrics i Electrònica SA” (en endavant Bonal), actualment 
ETRA BONAL CATALUNYA SA, pel termini de 8 anys, finalitzant en data  31 de desembre 
de 2015. 
 
Atès  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.  
 
Atès  que en les negociacions prèvies mantingudes entre l’Ajuntament i Bonal per tal 
d’acordar   possibles mesures que permetin d’una banda el manteniment de l’equilibri 
econòmic del contracte i de l’altre generar cert estalvi a l’ajuntament pel que fa aquest servei 
s’ha arribar a propostes d’estalvi concretes que  s’emmarquen en les següents línies 
d’actuació: 
 

a) Línia d’estalvi en el manteniment ordinari fixat pel contracte actual, consistent en  -
acceptar el descompte ofert pel concessionari equivalent en import a la puja de l’IVA en 3 
punts a partir de 1-1-2013 i fins 31-12-2015, pel qual s’estima un estalvi acumulat i en euros 
actualitzats de 10.379,95 € entre 1 de gener de 2013 i 31 de desembre de 2015. 
 
b) Línia d’estalvi en el manteniment sobrevingut degut a accidents i desperfectes sobre els 
elements del servei causats per tercers, consistent en acceptar  el descompte íntegre de 
l’import equivalent al servei de manteniment íntegre dels elements ja instal·lats i que 
acabant-se el període de garantia entraran a formar part del servei entre el 1-1-2013 i fins 
31-12-2015, pel qual s’estima un estalvi de 33.389,45 € entre 1 de gener de 2013 i 31 de 
desembre de 2015. 
 
Amb  les accions “a” i “b”, l’import dels estalvis acumulats i actualitzats amb l’ipc en el 
període 2013-2105 puja a 43.769,39 €, i l’import acumulat del contracte del servei al llarg 
dels 8 anys 2008-2015 actualitzat amb l’IPC, s’estima en 1.025.801,96 € amb IVA inclòs. 
 
c) Aportació de millores complementàries a fons perdut a càrrec del concessionari, 
consistent en: 
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1.-  El concessionari assumeixi al seu càrrec i a fons perdut totes les reparacions 
sobrevingudes per accidents i/o desperfectes provocats per tercers fins a un import màxim 
acumulat de 20.000 euros + IVA l’any 2013 i el seu import actualitzat amb l’ipc els anys 2014 
i 2015. 
 
L’Ajuntament es farà càrrec dels imports de les reparacions un cop la suma dels imports de 
les reparacions assumides pel concessionari dins d’aquella anualitat superi aquest llindar. 
 
En cada actuació de reparació per accidents el concessionari trametrà a l’Ajuntament el 
pressupost pro-forma de la reparació amb la finalitat que l’Ajuntament elevi l’oportuna 
reclamació per indemnització al causant per danys. En el cas que el procediment de 
reclamació arribi a bon port i l’Ajuntament ingressi l’import de la reparació, el concessionari 
elevarà factura oficial i li serà pagada puntualment, deduint-se aquest import del llistat de 
reparacions assumides fins aleshores a fons perdut pel concessionari. 
 
2.- La realització a fons perdut amb càrrec al concessionari de l’estudi tècnic i si s’escau en 
cas d’acord municipal executi la reprogramació semafòrica de la Plaça Clarà de cara a la 
implantació d’una fase exclusiva de pas de vianants, motivat per reduir el risc 
d’atropellaments tal com emana del Pla de Seguretat Viària de la ciutat. 
 
3.- La realització a fons perdut amb càrrec al concessionari de l’estudi tècnic de viabilitat 
d’implantar un nou pas de vianants situat a la cantonada entre el carrer Mulleras i la Plaça 
Clarà (antiga gasolinera Velasco) i l’illot del Parc Vell, de cara a adequar l’encreuament de 
vianants, sovint irregular, entre el sector de Mulleras-Panyó i el Parc a través de la barrera 
vegetal arbustiva.  
 
4.- El subministrament i posta amb servei a fons perdut amb càrrec al concessionari, un 
software experimenta en període de proves pel comandament telemàtic de l’encesa i 
apagada de les instal·lacions elèctriques i semafòriques, de cara a facilitar les tasques 
d’estalvi energètic de l’Ajuntament. 
 
Atès l’informe emès en data octubre 2012  pel Director d’Àrea d’Infraestructura i obra 
pública, en el qual proposa acceptar les propostes descrites anteriorment i atès  que Bonal, 
mitjançant escrit de data 15 d’octubre de 2012, RE: E2012009717 de data 12/12/12 declara 
la seva conformitat amb tot l’exposat,   es planteja una modificació del contracte subscrit 
entre ambdues parts en data 31 de desembre de 2012. 
 
Atès 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. CC012012000390 antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple   proposa osa 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 de la prestació de serveis de conservació i 
manteniment  de les instal·lacions semafòriques de la Ciutat  i de control d’accessos al Nucli 
Antic, en el sentit d’ACCEPTAR   les propostes que tot seguit es detallen:  
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a) Línia d’estalvi en el manteniment ordinari fixat pel contracte actual, consistent en  
acceptar el descompte ofert pel concessionari equivalent en import a la puja de l’IVA en 3 
punts a partir de 1-1-2013 i fins 31-12-2015, pel qual s’estima un estalvi acumulat i en euros 
actualitzats de 10.379,95 € entre 1 de gener de 2013 i 31 de desembre de 2015. 
 
b) Línia d’estalvi en el manteniment sobrevingut degut a accidents i desperfectes sobre els 
elements del servei causats per tercers, consistent en acceptar  el descompte íntegre de 
l’import equivalent al servei de manteniment íntegre dels elements ja instal·lats i que 
acabant-se el període de garantia entraran a formar part del servei entre el 1-1-2013 i fins 
31-12-2015, pel qual s’estima un estalvi de 33.389,45 € entre 1 de gener de 2013 i 31 de 
desembre de 2015. 
 
Amb  les accions “a” i “b”, l’import dels estalvis acumulats i actualitzats amb l’ipc en el 
període 2013-2105 puja a 43.769,39 €, i l’import acumulat del contracte del servei al llarg 
dels 8 anys 2008-2015 actualitzat amb l’ipc, s’estima en 1.025.801,96 € amb IVA inclòs. 
 
c) Aportació de millores complementàries a fons perdut a càrrec del concessionari, 
consistent en: 
 
1.-  El concessionari assumeixi al seu càrrec i a fons perdut totes les reparacions 
sobrevingudes per accidents i/o desperfectes provocats per tercers fins a un import màxim 
acumulat de 20.000 euros + IVA l’any 2013 i el seu import actualitzat amb l’ipc els anys 2014 
i 2015. 
 
L’Ajuntament es farà càrrec dels imports de les reparacions un cop la suma dels imports de 
les reparacions assumides pel concessionari dins d’aquella anualitat superi aquest llindar. 
 
En cada actuació de reparació per accidents el concessionari trametrà a l’Ajuntament el 
pressupost pro-forma de la reparació amb la finalitat que l’Ajuntament elevi l’oportuna 
reclamació per indemnització al causant per danys. En el cas que el procediment de 
reclamació arribi a bon port i l’Ajuntament ingressi l’import de la reparació, el concessionari 
elevarà factura oficial i li serà pagada puntualment, deduint-se aquest import del llistat de 
reparacions assumides fins aleshores a fons perdut pel concessionari. 
 
2.- La realització a fons perdut amb càrrec al concessionari de l’estudi tècnic i si s’escau en 
cas d’acord municipal executi la reprogramació semafòrica de la Plaça Clarà de cara a la 
implantació d’una fase exclusiva de pas de vianants, motivat per reduir el risc 
d’atropellaments tal com emana del Pla de Seguretat Viària de la ciutat. 
 
3.- La realització a fons perdut amb càrrec al concessionari de l’estudi tècnic de viabilitat 
d’implantar un nou pas de vianants situat a la cantonada entre el carrer Mulleras i la Plaça 
Clarà (antiga gasolinera Velasco) i l’illot del Parc Vell, de cara a adequar l’encreuament de 
vianants, sovint irregular, entre el sector de Mulleras-Panyó i el Parc a través de la barrera 
vegetal arbustiva.  
 
4.- El subministrament i posta amb servei a fons perdut amb càrrec al concessionari, un 
software experimenta en període de proves pel comandament telemàtic de l’encesa i 
apagada de les instal·lacions elèctriques i semafòriques, de cara a facilitar les tasques 
d’estalvi energètic de l’Ajuntament. 
 
Segon .- NOTIFICAR el present acord a la mercantil ETRA BONAL SA, amb cif A08522955 i 
domicili a  Badalona – cp 08915, Av. del Conflent, naus 4-5, Polígon industrial de Dalt  
 
Tercer .- 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. 
 
Quart .- DELEGAR  en la Junta de Govern Local l’adopció dels tots aquells acords relatius a 
aquest contracte de  concessió de la prestació de serveis de conservació i manteniment  de 
les instal·lacions semafòriques de la Ciutat  i de control i de control d’accessos al Nucli Antic,  
que no constitueixin alteracions substancials del mateix i PUBLICAR aquesta delegació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé tornem a portar avui un altre contracte de l’Ajuntament per modificar 
les seves condicions a la baixa, com ja hem fet amb altres contractes en els últims mesos. 
En aquest cas fa referència al manteniment dels semàfors i de tota la senyalització del barri 
vell i de les pilones, bàsicament al que fa referència aquesta nova proposta és que respecte 
als preus actuals als que s’aplicarà un descompte del 3% per poder absorbir l’increment 
d’IVA que es va fer en aquest any.  
 
Hi haurà una altra línia d’estalvi en no posar en manteniment les pilones noves que caldria 
posar ara en el contracte de manteniment, això suposarà un estalvi per al període entre 
2013 i el desembre de 2015, de 33.000 euros.  
 
I per altra banda hi ha unes millores que ens proposa el concessionari. La primera fa 
referència a fer-se càrrec fins a 20.000 euros de totes les reparacions per accident que hi 
pugui haver en les pilones del barri vell. Fins ara pagàvem totes les reparacions, ara 
pagaríem a partir d’un cost de 20.000 euros més IVA. Es realitzarà també a fons perdut un 
estudi tècnic de diferents senyalitzacions semafòriques de la plaça Clarà i entre el carrer 
Mulleras i la plaça Clarà, on hi havia l’antiga benzinera Velasco. I també ens subministraran i 
posaran en servei a fons perdut –amb càrrec a l’empresa– un software per fer proves en el 
comandament telemàtic de l’encesa i apagada de la il·luminació i si això funcionés, veuríem 
si ho apliquem a la ciutat.  
 
Per tant portem al Ple modificar aquest contracte i acceptar les condicions proposades en el 
mateix.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP). 

 
12.-  DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PLA D’ INVERSIONS DEL 

SERVEI D’AIGUA  
          

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa del Ple  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
DONAR COMPTE  dels acords adoptats per la Junta de Govern Local  en sessió celebrada 
els dia 19 de juliol i 8 de novembre de 2012 en relació a l’estat d’execució del Pla 
d’Inversions del servei d’aigua (2009-2028). 
 
Intervé el Sr. Gelis. En les Juntes de Govern Locals vàrem aprovar la situació de la inversió 
de l’empresa SOREA en la xarxa d’aigües, en aquest moment tenim un import d’obra 
exigible de 2.544.517 euros, s’ha ordenat obra per un import de 2.600.000 euros i tenim 
obra executada i certificada per un import d’1.616.000 euros. Cal dir que estem a punt de 
certificar tota l’obra que s’ha fet a la zona de les Tries i també al carrer Sant Narcís, que farà 
que l’import d’obra executada en les properes setmanes s’apropi molt als 2.600.000 d’obra 
ordenada. Per tant tancarem l’any bastant proper a la previsió d’inversió de SOREA 
respecte a tot el servei d’aigua de la ciutat.  
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El Ple es dóna per assabentat. 
 
13.1.-  PERSONAL.- AUTORITZAR A UN TREBALLADOR DE L A BRIGADA MUNICIPAL 

LA COMPATIBILITAT AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA  
 

Vista la sol·licitud presentada, en data 13 de desembre de 2012, del Sr. Josep Rigall Solé, 
amb número de registre d’entrada E2012009728, per mitjà de la qual demana la 
compatibilitat laboral i administrativa entre el lloc de treball a l’Ajuntament d’Olot i una 
activitat privada en regim d’autònom. 
 
Atès que el Sr. Josep Rigall Solé  és empleat - en regim laboral- de la plantilla d’aquest 
Ajuntament, categoria oficial 1a. maquinista, adscrit a la Brigada Municipal, té assignada una 
tipologia de jornada completa,  i que la dedicació en hores setmanals per treballar en una 
segona activitat privada és indeterminada, i que la mateixa es realitzarà fora de la jornada 
assignada a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues a ctivitats . 
 
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa el Sr. Josep Rigall Solé en aquest 
Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
 
Vist que la tipologia de l’activitat declarada no impedeix o menyscaba l’estricte compliment 
dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o independència. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot , proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR  al Sr. Josep Rigall Solé la compatibilitat de l’activitat privada  per 
compte propi de treballs d’excavacions i màquina re troexcavadora , amb una dedicació 
en hores setmanals indeterminada, distribuïda fora de la jornada de treball assignada en 
aquest Ajuntament, amb l’activitat que desenvolupa com personal laboral de la plantilla 
d’aquest Ajuntament, categoria d’oficial 1a. maquinista adscrit a la Brigada Municipal, amb 
una tipologia de jornada completa. 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures 

o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 

conegui per raó de càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
- si al complement específic de la plaça que ocupa el Sr. Josep Rigall Solé se 

li assignés una retribució en concepte de dedicació exclusiva i/o 
incompatibilitat. 

 
Tercer.- El Sr. Josep Rigall Solé està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, 
així com quant al règim de cotitzacions. 
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Intervé el Sr. Gelis. Hi ha tres treballadors de l’Ajuntament que ens han demanat 
compatibilitzar la feina a l’Ajuntament amb feines pel seu compte en horari no laboral. En 
concret és una persona de la Brigada municipal, que ens demana poder treballar en la seva 
màquina retroexcavadora, el Sr. Josep Rigall Solé; per altra banda en el personal de 
Secretaria hi ha la Sra. Joana Alsina Cuadros que ens demana poder compatibilitzar la seva 
activitat privada com a advocada i assessora fora del seu horari laboral, i la Sra. Montserrat 
Costa Marcé també demana fer tasques fora d’horari de treball a l’Ajuntament, tasques 
privades en la confecció i venda de productes de manualitats. 
 
Se’ls han posat una sèrie de condicions igual que en altres ocasions, a d’altres treballadors 
que ho han demanat. Entenem que no té cap problema des del punt de vista pràctic 
autoritzar aquestes sol·licituds, i per tant ho proposem al Ple.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP). 

 
13.2.-  PERSONAL.- AUTORITZAR A UNA TREBALLADORA, P ERSONAL FUNCIONARI, 

ADSCRITA A SECRETARIA, LA COMPATIBILITAT AMB UNA AC TIVITAT PRIVADA  
 

Vista la sol·licitud presentada, en data 23 d’octubre de 2012, de la Sra. Joana Alsina 
Cuadros, amb número de registre d’entrada E2012008465, per mitjà de la qual demana la 
compatibilitat laboral i administrativa entre el lloc de treball a l’ajuntament d’Olot i una 
activitat privada. 
 
Atès que la Sra. Joana Alsina Cuadros, funcionària d’administració general d’aquest 
Ajuntament, categoria de tècnic grup A1, adscrita a l’àrea de secretaria, té assignada una 
tipologia de jornada completa, i que la dedicació en hores setmanals per treballar per 
compte propi en una activitat privada d’advocat i assessor jurídic és indeterminada, i que es 
realitzarà fora de la jornada assignada a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues a ctivitats . 
 
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa la Sra. Joana Alsina Cuadros en aquest 
Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
 
Vist que la tipologia de l’activitat declarada d’advocat i assessor jurídic no impedeix o 
menyscaba l’estricte compliment dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o 
independència. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot , proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR  a la Sra. Joana Alsina Cuadros la compatibilitat de l’activitat 
privada per compte propi com a advocat i assessor j urídic , amb una dedicació en hores 
setmanals indeterminada, distribuïda fora de la jornada de treball assignada en aquest 
Ajuntament, amb l’activitat que  desenvolupa com a funcionari de la plantilla d’aquest 
Ajuntament, categoria tècnic administració general adscrita a l’Àrea de secretaria, amb una 
tipologia de jornada completa. 
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Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures 

o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 

conegui per raó de càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
- si al complement específic de la plaça que ocupa la Sra. Joana Alsina 

Cuadros se li assignés una retribució en concepte de dedicació exclusiva i/o 
incompatibilitat. 

 
Tercer.- La Sra. Joana Alsina Cuadros  està obligada a posar en coneixement d’aquest 
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) 

 
13.3.- PERSONAL.- AUTORITZAR A UNA TREBALLADORA, PE RSONAL LABORAL, 
ADSCRITA A SECRETARIA, LA COMPATIBILITAT AMB UNA AC TIVITAT PRIVADA  

 
Vista la sol·licitud presentada, en data 23 d’octubre de 2012, de la Sra. Montse Costa Marcé, 
amb número de registre d’entrada E2012008466, per mitjà de la qual demana la 
compatibilitat laboral i administrativa entre el lloc de treball a l’ajuntament d’Olot i una 
activitat privada. 
 
Atès que la Sra. Montserrat Costa Marcé,  empleada - en regim laboral- d’aquest 
Ajuntament, categoria d’administrativa, grup C1, adscrita a l’àrea de secretaria, té assignada 
una tipologia de jornada completa,  que la dedicació en hores setmanals per treballar en una 
segona activitat privada és indeterminada, i que la mateixa es realitzarà fora de la jornada 
assignada a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues a ctivitats . 
 
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa la Sra. Montse Costa Marcé en aquest 
Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
 
Vist que la tipologia de l’activitat declarada no impedeix o menyscaba l’estricte compliment 
dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o independència. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot , proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR  a la Sra. Montse Costa Marcé la compatibilitat de l’activitat privada 
per compte propi per exercir l’activitat privada de  confecció i venda de productes de 
manualitats , amb una dedicació en hores setmanals indeterminada i distribuïda fora de la 
jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, amb la seva activitat com a personal 
laboral de la plantilla d’aquest Ajuntament, categoria d’administrativa adscrita a l’Àrea de 
secretaria amb  jornada completa. 
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Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures 

o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 

conegui per raó de càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
- si al complement específic de la plaça que ocupa la Sra. Montse Costa 

Marcé se li assignés una retribució en concepte de dedicació exclusiva i/o 
incompatibilitat. 

 
Tercer.- La Sra. Montse Costa Marcé  està obligada a posar en coneixement d’aquest 
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) 
 

14.- UNIONS CIVILS:  APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODI FICACIÓ DEL 
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTR E MUNICIPAL 

D’UNIONS CIVILS 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 25 d’octubre de 2012 va aprovar inicialment la 
modificació del Reglament d’organització i funcionament del Registre municipal d’unions 
civils.  
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d’un anunci en el 
BOP (núm. 214 de 8 de novembre de 2012), el DOGC (núm. 6248 de 7 de novembre de 
2012), en un mitjà de comunicació escrita diària (Diari de Girona, 7 de novembre de 2012) i 
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant el període d’informació pública no s’hi van 
presentar al·legacions ni suggeriments.  
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; els 
articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els articles 58 a 66 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 19 d’octubre de 2012. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’apartat 2 de l’article 4 del  Reglament 
d’organització i funcionament del Registre municipal d’unions civils de l’Ajuntament d’Olot, 
que quedarà redactat de la següent manera. 
 

2.- Els integrants de la unió estable de parella han d’acreditar una convivència 
mínima d’un any en el padró d’habitants de l’Ajuntament d’Olot”. 

 
Segon.- Publicar aquesta modificació al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i, posteriorment, anunciar al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text 
íntegre del Reglament. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Avui portem al Ple l’aprovació definitiva de la proposta que vàrem 
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aprovar provisionalment en el Ple del mes d’octubre, en la qual posàvem un requeriment 
addicional a les persones que es volien unir civilment a la nostra ciutat, de manera que 
haguessin de demostrar un any de convivència a través del padró municipal. Això ha passat 
el període preceptiu d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació i per tant 
proposem l’aprovació definitiva.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. En el seu dia, quan va passar pel Ple aquest tema ja vàrem 
manifestar la nostra felicitació a l’equip de govern per l’encert d’aquesta modificació. Avui 
ens reafirmem en la conveniència d’aquesta mesura, que evitarà la picaresca a la que 
s’acollien molts immigrants amb l’antic Reglament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) 

 
15. APROVAR DEFINITIVAMENT EL REGLAMENT DE SERVEIS DE LA POLICIA 

MUNICIPAL D’OLOT  
 

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 25 d’octubre de 2012 va aprovar inicialment el 
Reglament de serveis de la Policia Municipal d’Olot.  
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d’un anunci en el 
BOP (núm. 214 de 8 de novembre de 2012), el DOGC (núm. 6248 de 7 de novembre de 
2012), en un mitjà de comunicació escrita diària (Diari de Girona, 7 de novembre de 2012) i 
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant el període d’informació pública no s’hi van 
presentar al·legacions ni suggeriments.  
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Reglament de serveis de la Policia Municipal d’Olot. 
 
Segon.- Publicar íntegrament el text del Reglament de serveis de la Policia Municipal d’Olot 
al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC 
la referència del BOP en què s’hagi publicat el text de l’ordenança. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Com recordaran en el Ple del mes d’octubre vàrem aprovar inicialment 
aquest Reglament de serveis de la Policia Municipal d’Olot. Durant el període d’informació 
pública no s’ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment i per tant proposem aprovar 
definitivament aquest Reglament i després publicar-lo en el BOP i el DOGC per a informació 
general. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) 
 

16. GRUP PSC. MOCIÓ PER RECLAMAR EL PAGAMENT DEL DE UTE DE  LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA.  

 
La situació econòmica de l’Ajuntament d'Olot ha estat durant els últims anys sanejada 
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gràcies a les gestió rigorosa dels diferents governs del consistori. Avui, però, patim un  
problema de tresoreria per l’elevat deute que la Generalitat té amb el nostre municipi, entre 
l’Ajuntament i la Fundació de l’Hospital Sant Jaume d’Olot, el deute és d’uns 6 milions 
d’euros.  
 
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A la 
manca d’un model de finançament local, que el municipalisme reclama fa anys, s’ha sumat 
el deute de la Generalitat que compromet, encara més, la capacitat dels municipis per fer 
front a les noves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes. 
 
El Departament de Governació estima la suma del deute als Ajuntaments a l' entorn els 753 
milions d'euros. No obstant això, la Federació de Municipis de Catalunya afirma que el deute 
reconegut està per sobre dels 900 milions, gairebé en 1.000 milions, si se sumen els deutes 
de consistoris, consells comarcals i altres ens municipals.  
 
Les últimes dades econòmiques conegudes són que el Pla de Barris acabat fa més d’un any 
mig, resta a l’espera d’un pagament superior als 430.000 Euros. Que els programes 
d’ocupació finançats per la Generalitat acumulen un deute d'un milió d’Euros a l'IMPC. Que 
la Generalitat té un deute d'uns 500.000 Euros amb l'IME, i de gairebé 300.000 Euros amb 
l'ICCO, a més de 400.000 Euros amb GUOSA. Per altra part la Generalitat te un deute d'uns 
2.000.000 d'euros amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i 1.700.000 Euros amb la 
Fundació Hospital Sant Jaume d'Olot per la construcció del pisos per la gent gran de la 
Plaça Balmes, entre altres.  
 
El problema concret de tresoreria de l’Ajuntament d'Olot s’ha de resoldre reclamant a la 
Generalitat que faci efectiu el deute que té amb els olotins.  Un deute de més de 4,3 milions 
d’euros sobre un pressupost de 25 milions, amb l’ajuntament i un de 1.700.000 amb la 
Fundació de l’Hospital Sant Jaume. 
 
Els ajuntament han d’atendre preferentment i de forma ineludible els deutes financers i els 
que contrauen amb els seu proveïdors, i si la Generalitat no paga el que deu, causa una 
situació problemàtica per la tresoreria municipal. Cal, per això, que el plenari d’aquest 
ajuntament exigeixi el retorn amb urgència del deute contret per la Generalitat amb la ciutat 
d'Olot.  
 
Per tot això, i conscients de la gravetat de la situació del país, demanem al Plenari de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORD :  
 
Demanar a la Generalitat de Catalunya que actuï amb lleialtat institucional cap al nostre 
municipi i exigir-li de forma immediata la concreció del retorn del deute pendent, uns 6  
milions d’euros a data d’avui.  
 
Intervé el Sr. Mir. Bé no llegiré la moció perquè crec que tothom ja la té, simplement faré 
unes apreciacions. L’objectiu d’aquesta moció és posar de manifest una cosa que és òbvia, 
però pel fet de ser òbvia ens sembla que va bé posar-hi èmfasi i fer un requeriment en 
aquest sentit: la Generalitat té un deute amb aquesta ciutat i amb la comarca de la Garrotxa i  
li demanem que ens el pagui. Una gran part d’aquest deute afecta directament, evidentment, 
els pressupostos d’aquest Ajuntament; entenem que hi ha alguna part que no és 
estrictament de l’Ajuntament, però una gran part sí que afecta el pressupost d’aquest 
municipi i el condiciona de manera important. Per tant el que volem amb aquesta moció és 
exigir o demanar la concreció del pagament d’aquest deute. 
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La justificació de perquè ho presentem és que creiem que és un deute molt important, estem 
parlant d’uns 6 milions d’euros més o menys, perquè vàrem fer l’estudi  ja fa uns dies i 
potser ha variat alguna cosa. Però en tot cas que per un pressupost com el nostre sis 
milions d’euros són molts diners: estem parlant d’Ajuntament, d’organismes autònoms, del 
Consorci d’Acció Social i de la Fundació Hospital Sant Jaume, però és una quantitat de 
diners important. 
 
En aquesta moció mateixa concretem una mica els imports que afecten a cada un, d’on 
surten aquests 6 milions d’euros. Les dades de què disposàvem en el moment en què varem 
concretar l’estudi eren: més de 430.000 euros que encara ens deuen del Pla de Barris, 
1.000.000 € que es deu a l’IMPC per programes que s’han fet d’ocupació, 500.000 € a l’IME, 
300.000 € a l’Institut de Cultura, 400.000 € a GUOSA. I ja no estrictament de l’Ajuntament, hi 
ha 2.000.000 € al Consorci d’Acció Social, que és una quantitat de diners molt important i 
més en aquests moments en què el Consorci segurament els necessita més que mai; i 
1.700.000 € a la Fundació Hospital Sant Jaume. 
 
Aclarir que tot són deutes a programes i actuacions ja finalitzats i que per tant ja s’haurien 
d’haver pagat, perquè aquí s’estan fent coses que encara no s’han acabat i que si no ens 
afanyem a concretar el pagament d’això s’aniran incorporant noves xifres; això es pot acabar 
convertint en una quantitat encara més preocupant del que ja és. A més a més, en aquests 
Plens hem estat aprovant mesures de la Generalitat que ens estan collant de manera 
important en quant a terminis de pagament dels proveïdors de l’Ajuntament o en quant a 
exigències d’estabilitat pressupostàries i això es fa molt complicat de complir si qui ens ha 
de pagar no paga. Per tant en aquest sentit ara estem dintre els paràmetres més o menys 
correctes, però si això no ho acabem solucionant, preveiem que podem tenir problemes 
seriosos en els propers pressupostos.  
 
En l’acord final demanem que la Generalitat de Catalunya actuï amb lleialtat institucional cap 
al nostre municipi i exigim de forma immediata la concreció del retorn del deute pendent, 
aquests sis milions d’euros que estàvem demanant aquí. 
 
Intervé la Sra. Sala. Considero que la Generalitat té el deure de pagar aquest deute als 
ajuntaments ja que la crisi econòmica els ha obligat a prestar serveis que no els correspon i 
no poden donar l’esquena a les necessitats dels ciutadans, ja que és l’administració més 
propera a les persones. Per tant votaré a favor d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé evidentment és de lògica, si la Generalitat té un deute amb 
nosaltres és lògic que el reclamem i per tant estem a favor que sí, que el reclamem. El que 
passa és que la Generalitat té deutes amb pràcticament tothom, per exemple a l’Ajuntament 
de Barcelona els deu 150 milions d’euros i l’alcalde Trias ha amenaçat de tirar-los a judici la 
Generalitat; o les entitats socials que els reclamen 640 milions d’euros i també volen cobrar; 
o les farmàcies que varen estar a punt de fer vaga o van fer-ne; o els proveïdors diversos; o 
els centres i les empreses concertades tampoc no cobren; als treballadors ens treuen una 
part del sou i tampoc no sabem quan la cobrarem. Per tant tots volem cobrar però resulta 
que hi ha crisi, tots ho sabem.  
 
Si aquests diners els tingués la Generalitat serien uns irresponsables que no ens paguessin, 
però resulta que la Generalitat té un deute declarat de com a mínim 40.000 milions d’euros, 
que no és poc, i a més a més resulta que aquests 40.000 milions d’euros la majoria són 
dependents de les aportacions de l’Estat a les Comunitats autònomes de regim comú. És a 
dir, si tinguéssim els diners aquí com demanàvem en la nostra moció de poder pagar els 
impostos de Catalunya a l’Agència Tributària de Catalunya –que per cert, el grup socialista 
va votar a favor i ens n’alegrem– tot això segurament ho tindríem resolt. El que passa és que 
l’Estat no paga, l’Estat ens deu 8.000 milions d’euros i no ens paga.  
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És més, l’Estat ens obliga a fer retallades que després l’Estat no s’imposa, retallades per 
l’any vinent per valor de 4.000 milions d’euros, que serà terrible retallar 4.000 milions d’euros 
l’any que ve, i les patirem tots; especialment les comunitats autònomes que tenim 
transferides les competències que tenen a veure amb el benestar de les persones –
l’ensenyament, la seguretat, la sanitat, serveis socials– tot això ho hem de pagar les 
comunitats autònomes i resulta que l’estat espanyol ens imposa unes restriccions 
pressupostàries que ells no s’imposen i que ja ens amenacen que seran 4.000 milions 
d’euros. I resulta que l’Estat espanyol, el Regne d’Espanya, s’enduu de Catalunya –ho 
estem dient des de sempre, reiteradament en els últims deu anys com a mínim– 16.000 
milions d’euros.  
És a dir, si nosaltres tinguéssim aquests 16.000 milions d’euros, jo sí que diria que la 
Generalitat és irresponsable, si tingués aquests diners a la caixa i no ens pagués, però 
resulta que no els té, que aquests 16.000 milions d’euros se’n van a Madrid i no tornen 
perquè Madrid els distribueix com li sembla, com faria qualsevol amb els diners que té. És a 
dir els que ens roba a nosaltres, i que per exemple, pressupostat per a l’any que ve té 2.000 
milions d’euros per a l’AVE de Galícia, que és importantíssim però que amb aquests diners 
quasi que podríem fer moltes coses d’aquestes que arribarien als 6 milions d’euros que ens 
deu la Generalitat per pagar-nos a nosaltres. 
 
O resulta que per exemple, té prou diners el Regne d’Espanya per pressupostar en el 
pressupost de l’any que ve 700 milions més de despesa en defensa; una retallada que ells 
es podrien imposar, com ens obliguen a posar a nosaltres i que segurament aquests diners 
podrien anar cap a una altra banda. 
 
Ja la paradoxa última és que aquesta setmana el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer 
Espanyol al Parlament Europeu per tercera vegada consecutiva en sis mesos ha reclamat 
que Europa ajudi a finançar el corredor central ferroviari. És a dir: foradar els Pirineus, 
continuant Can Franch enllà, que és una animalada. Jo quan penso en l’extensió de Can 
Franch i en el que demanen el PP i el PSOE i per tercera vegada a Europa els diuen que no, 
que estan ximples, penso en Fitzcarraldo, que és una gran pel·lícula de Werner Herzog –si 
no l’han vist els hi recomano–i ens adonarem de com ens pot veure el món quan hi ha una 
crisi terrible i des de l’Estat Espanyol PP i PSOE demanen que foradem els Pirineus. Clar, 
mentrestant la Generalitat no té diners per pagar.  
 
Però ja la última paradoxa és que en la participació d’ingressos de l’Estat en els 
ajuntaments, en aquest mateix ajuntament vàrem considerar, d’acord amb el que ens havien 
notificat que s’incrementarà un 7% respecte de l’any passat. I aquesta mateixa setmana hem 
vist com la Diputació de Girona pot incrementar un 16% el seu pressupost per l’any que ve 
gràcies a l’increment de la participació dels impostos de l’Estat. Això si vostès no ho volen 
veure, nosaltres ho veiem claríssim, això vol dir escanyar les autonomies que precisament 
són les que depenen més –com vosaltres heu dit– de tot el que és l’entramat social i el 
benestar de les persones, escanyar les autonomies per recentralitzar l’Estat augmentant la 
participació de l’Estat en aquells organismes i administracions que poden controlar més 
directament des de Madrid.  
 
És clar que sí que votarem a favor de reclamar sis milions d’euros, més faltaria. Com també 
esperem que els companys del grup socialista us afegiu a votar sí, el dia que decidim la 
nostra llibertat. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Des de Plataforma per Catalunya creiem que aquesta moció pot ser 
clarificadora del que està succeint actualment als municipis, en aquest cas a Olot, a 
Catalunya i a Espanya. Per una banda l’Estat espanyol es troba a un pas de la intervenció 
econòmica, no té cèntims per donar a les comunitats autònomes i si demana diners a 
Europa és intervinguda i venen els senyors de negre. Per altra banda Catalunya reclama a 
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Espanya el deute amb l’argument de fons que Espanya ens roba, com ha fet menció ara 
mateix el Sr. Gómez amb els seus arguments. I en tercer terme apareixen els ajuntaments, 
com en aquest cas el nostre de la ciutat d’Olot, que encara que no digui que la Generalitat o 
Catalunya ens roba, posa de manifest els deutes que tenen amb els consistoris. I els que al 
final reben, malauradament, som com sempre, la gent treballadora de casa. Aquesta és la 
situació simplificada de tot; lògicament molt simplificada.  
 
Mentre els partits polítics, tots, no siguin capaços de seure a una taula, parlar, dialogar, 
renunciar i arribar a acords això anirà cada dia a pitjor. La solució no passa ni perquè 
Catalunya demani la independència d’Espanya ni perquè Olot demani la independència de 
Catalunya. Malauradament des de Plataforma per Catalunya veiem molt difícil la solució si 
els que manen als seus respectius partits, senyors de CiU, senyors del PSOE, senyors del 
PP, senyors d’ERC, si vostès no són capaços de fer el que cal fer i no conduir el país cap a 
la confrontació. Això senyors, és molt seriós. Aquest seria el nostre desig de Nadal per al bé 
de tots. 
 
En definitiva, estem d’acord amb l’esperit d’aquesta moció, lògicament no podem estar en 
contra d’aquesta moció, però esperarem a escoltar tothom per decidir el nostre vot. 
 
Intervé el Sr. Gelis en nom de CiU. Bé, senyor Mir vostè no ens ha llegit tota la moció, 
nosaltres sí que l’hem llegit atentament tota. Li voldria dir que des del nostre grup veiem en 
aquesta moció –a part de les consideracions que fan vostès– també una certa crítica a la 
nostra capacitat gestió econòmica de l’Ajuntament i probablement posa una mica en dubte la 
nostra capacitat de reclamar a la Generalitat que faci efectius els deutes que té amb 
l’Ajuntament. És per això que abans de posicionar-nos, els faré una sèrie de consideracions 
numèriques, bàsicament comparatives entre la data en què estem avui i la data en què 
vàrem arribar al govern municipal, a finals de l’any 2011, que potser ens clarificaran molt tot 
l’assumpte de si rebem o no diners de la Generalitat i la situació actual en aquest sentit. 
 
Referent als diferents punts explicatius de la seva moció comentaré els que fan referència 
pròpiament a l’Ajuntament d’Olot i no faré cap referència als punts de l’economia general de 
la Generalitat de Catalunya i a la situació en altres municipis.  
 
En el primer apartat fan referència a la situació econòmica sanejada de l’Ajuntament i a la 
gestió rigorosa dels diferents governs –entenc que anteriors al nostre– del Consistori. Li puc 
ben assegurar que continuem amb una situació sanejada i amb una gestió encara més 
eficient. Miri, fins avui el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament, els seus organismes 
autònoms, l’empresa municipal GUOSA és d’1.853.000 euros; a 30 de juny de l’any 2011 
era de 3.270.000 euros, o sigui en el període d’aquest any i mig que portem en el govern, 
s’ha rebaixat aquest deute per un import total d’1.417.000 euros. En la situació actual 
econòmica de crisi i de dificultat i de tresoreria de la Generalitat, entenem que estem fent 
una bona gestió per mirar de cobrar tot el deute de la Generalitat. Crec que en aquest sentit 
podem presumir de fer una bona feina per part de tots els departaments afectats, 
bàsicament l’àrea econòmica, els propis organismes autònoms i també una implicació 
important de l’Alcaldia en aquest sentit. 
 
La referència que fan a l’Hospital Sant Jaume i al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, 
tenen una dinàmica diferent a l’Ajuntament  i la nostra actuació només pot ser d’ajuda i 
pressió per accelerar els cobraments, cosa que fem, i en la majoria dels casos amb èxit. 
Vostès ja tenen coneixement sobre aquest particular d’algunes gestions que hem fet des del 
govern municipal. 
 
En qualsevol cas, dir que el deute actual de la Generalitat amb l’Hospital d’1.700.000 euros i 
amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa de 2 milions, són pràcticament els mateixos 
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que teníem a juny de l’any 2011. Aquests deutes pendents venen pràcticament tots originats 
per subvencions atorgades per l’anterior govern tripartit de la Generalitat i la majoria d’ells –
per no dir pràcticament tots– ja haurien hagut d’estar liquidats per l’anterior govern. Amb 
això vull dir que el problema no és només de l’actual govern de la Generalitat, sinó que ens 
ve donat d’anys enrere i d’anteriors governs.  
 
Fan una especial incidència en tot l’explicatiu d’aquesta moció sobre els problemes de 
tresoreria de l’Ajuntament i no és cert que l’Ajuntament tingui problemes de tresoreria: a 
l’Ajuntament el que tenim, en algunes ocasions són puntes de tresoreria com a 
conseqüència de la data de cobrament dels diferents padrons –sigui de l’IBI, vehicles, 
deixalles– dels diferents padrons que posem en els períodes determinats a cobrament. Però 
en cap cas deixem de fer pagaments per manca de liquidesa, per això ens hem dotat dels 
instruments necessaris: pòlisses de crèdit i confirming, bàsicament, per complir 
escrupolosament amb els compromisos de pagament i amb la legalitat vigent. Per corroborar 
això només cal que recordi els diferents informes de tresoreria que portem periòdicament al 
Ple dels terminis de pagament que tenim: actualment estem pagant entre 30 i 40 dies i els 
vull recordar que quan vàrem arribar a l’Ajuntament els terminis de pagament eren entre 58 i 
72 dies. Per tant insisteixo, estiguin tranquils amb la tresoreria de l’Ajuntament, no creïn cap 
dubte en això fora d’aquí; fem i farem front a tots els nostres compromisos amb els 
proveïdors i amb el personal. 
 
També fan referència a la relació entre deute i pressupost. A dia d’avui el deute respecte al 
pressupost de 2012 és d’un 7,4%, quan vàrem arribar a l’Ajuntament el deute que tenia la 
Generalitat amb l’Ajuntament respecte al pressupost del 2011 era d’un 13,24% s’ha millorat 
sensiblement aquest percentatge. En aquests moments no tenim cap indicador que pugui 
posar en dubte la tresoreria de l’Ajuntament, al contrari: tota aquesta gestió està molt ben 
portada pel personal responsable de la mateixa, que ens mereix tota la confiança. En les 
condicions actuals de normalitat si no canvien les condicions actuals, no preveiem cap 
daltabaix al llarg de tot l’any 2013.  
 
Fan referència també al deute de la Generalitat en cadascun dels organismes autònoms. 
Mirin, les xifres no concorden amb les quantitats comptables de l’Ajuntament, però per no 
entrar en un ball de números només li diré que a 31 de desembre de 2011, el deute als 
organismes autònoms era de 890.000 euros i a dia d’avui és de 598.000, menys un 30% 
respecte al desembre de l’any passat. Per tant hi ha una millora clara en aquest sentit. 
 
L’acord que ens demanen que prenguem no és altra cosa que el que estem fent en el dia a 
dia tots els departaments implicats, i com es pot comprovar amb les dades que els he anat 
donant, amb força èxit, a més. De totes maneres és clar que estem d’acord en què la 
Generalitat ens pagui els imports pendents i volem posicionar-nos afirmativament a aquesta 
moció. Donat que la xifra que indiquen és molt inconcreta, sense indicació dels organismes 
afectats ni dels imports que cadascun d’ells, i a més ens sembla que hem de ser molt més 
rigorosos davant una reclamació econòmica a la Generalitat, posem a la seva consideració i 
a la dels altres grups que l’acord quedi redactat de la següent manera: “Demanar a la 
Generalitat de Catalunya que concreti el més ràpidament possible el pagament dels imports 
pendents a l’Ajuntament d’Olot, als seus organismes autònoms, a l’empresa municipal 
GUOSA, al Consorci de Benestar Social de la Garrotxa i a la Fundació Hospital Sant Jaume 
per l’import que consta en els apunts comptables de cadascun d’aquests organismes, i que 
podem xifrar al voltant de 5.553.000 euros.” En el moment en que enviem aquest acord a la 
Generalitat, faríem constar la relació de cada un d’aquests organismes i l’import comptable 
pendent en aquest moment.  
 
Intervé el Sr. Mir. Dues cosetes i prou: la reflexió del Sr. Gómez evidentment la compartim 
plenament, ara estem reclamant des de l’Ajuntament d’Olot uns diners a la Generalitat; quan 
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vulgui ens hi apuntem per reclamar el que l’Estat ens deu, evidentment nosaltres també hi 
serem, com hem estat sempre en la defensa de la llibertat de tots els ciutadans, i per tant 
aquí no ens n’apartarem. El corredor central el PSC d’Olot mai el defensarem, que li quedi 
clar; en tot cas una cosa és el PSOE, una altra cosa és el PSC i el grup municipal d’aquest 
Ajuntament, que mai defensarem  el corredor central evidentment.  
 
Bé, contestant el que deia el Sr. Gelis, nosaltres aquesta moció en cap cas l’hem redactat 
posant en dubte la capacitat de gestió d’aquest equip de govern. Vostè ha llegit una frase de 
la moció que diu “la gestió rigorosa dels diferents governs del Consistori”, vostè hi ha afegit 
“els d’abans”, i no ho diem en la moció “els d’abans”; en tot cas ho diu vostè. Nosaltres diem 
de tots els governs que han passat per aquest Ajuntament: el d’ara, el de fa quatre anys, el 
de fa vuit i el de fa vint; em sembla que tots els equips de govern d’aquest Ajuntament han 
actuat amb rigorositat i han fet una gestió dels recursos el més eficient que han pogut, i aquí 
hi incloc aquest equip de govern, no l’excloc i vull que quedi clar en tot cas. 
 
Aquesta moció l’hem presentat no per posar en dubte la gestió de l’Ajuntament, sinó per 
reforçar; ens semblava que si era un acord del Consistori podíem reforçar aquesta demanda 
que fèiem conjuntament a la Generalitat, no busquem res més aquí, almenys no era la 
nostra intenció.  
 
I pel que fa a la modificació de la moció, estem d’acord amb el text que ha proposat, i per 
tant si els hi sembla el podem incorporar tal qual l’ha redactat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només voldria fer algunes consideracions en aquest tema, una mica 
en la línia del que els ha explicat el Sr. Gelis. Cada dia estem intentant trucar a la 
Generalitat, i quan truques a la Generalitat i parles amb els responsables t’has de sentir 
respostes que en algun moment també et planteges tu: no sé què fem aquí. És  a dir, estan 
sense ni un euro, estan escanyats, només sents a Madrid que et van pressionant més i 
aquests que s’han intentat dedicar a defensar els interessos comuns perden el temps 
perquè sembla que en general les circumstàncies estan en contra, el que porta és la 
discussió permanent i no la búsqueda de solucions als problemes que hi ha. I això no fa cap 
bé al país.  
 
Entenc perfectament que vostès han fet la moció en positiu, però en alguns d’aquests 
problemes, per exemple, en el deute amb l’Hospital, els vàrem advertir específicament al 
Patronat de l’Hospital del que podia passar, i ho vàrem fer constar en acta. Basar la 
construcció dels pisos tutelats –que no en tenim cap dubte que és un gran servei per a la 
ciutat– amb una subvenció que podia ser que les circumstàncies econòmiques canviessin, 
era un risc molt elevat. Per desgràcia hem tingut raó i ara l’Hospital Sant Jaume té greus 
problemes de tresoreria, fins al punt que l’Ajuntament ha hagut de deixar diners a l’Hospital 
perquè poguessin pagar les nòmines. I això és perquè Habitatge té un deute amb l’Hospital 
Sant Jaume que és dels últims que es cobraran, perquè els deutes amb Habitatge dintre la 
prioritat abans hi ha el pagament de les nòmines, el pagament dels interessos dels bancs, el 
deute de no sé què més i els pagaments d’Habitatge són els últims. Ho vàrem advertir que 
podia passar.  
 
Tot i així nosaltres assumim tota la responsabilitat que faci falta i estem disposats a seguir 
treballant i recolzant a totes les institucions que estan a l’entorn del nostre Ajuntament, i a 
seguir treballant en benefici de tothom. Però hem de recordar una cosa també: l’any 2013 
serà més difícil, tindrem més problemes en general de tresoreria, la Generalitat està 
claríssim que tindrà molts més problemes de tresoreria, no només perquè la situació 
econòmica és la que és, sinó perquè des de Madrid ens han declarat la guerra i la voluntat 
d’ofec econòmic està claríssim. Els ho explicava el Sr. Gómez: nosaltres hem apujat la 
participació en els impostos de l’Estat en un 7%, la Diputació ho ha fet en un 16%. Els diners 
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de Madrid es destinen a l’administració local –i jo me n’alegro moltíssim– però es continua 
ofegant econòmicament a la Generalitat, ho tinc claríssim això i per tant ens trobarem amb 
situacions molt i molt complicades; situacions que intentarem fer-hi front que no sé fins a 
quin punt des de l’Ajuntament s’hi podrà trobar cap solució perquè els recursos de 
l’Ajuntament són limitats.  
 
I què hem de prioritzar? Doncs hem de prioritzar els serveis socials. També avui ens ho 
demanaven. Si algú necessita una ajuda social, abans de fer res, abans que ajudar qui sigui, 
abans que pagar un sou ens dedicarem a ajudar la gent que està en una situació més 
desvalguda, a la gent més vulnerable, posarem tots els recursos aquí i veurem fins on 
podem arribar. Tot i els grans esforços que s’estan fent des de l’administració de 
l’Ajuntament, tot i el nostre compromís en seguir pagant els proveïdors, perquè això és 
economia productiva –pagar a 30 dies i que els diners no s’encallin i que arribin a les 
empreses i es pugui continuar generant treball– però la nostra prioritat seran els serveis 
socials i penso que tots hi hauríem d’estar d’acord. 
 
Dit això, encara els podria fer més reflexions, però crec que ja està bastant tot dit. Entenc 
que vostès accepten aquesta proposta de redactat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP), amb el següent redactat: “Demanar a la Generalitat de Catalunya que concreti el més 
ràpidament possible el pagament dels imports pendents a l’Ajuntament d’Olot, als seus 
organismes autònoms, a l’empresa municipal GUOSA, al Consorci de Benestar Social de la 
Garrotxa i a la Fundació Hospital Sant Jaume per l’import que consta en els apunts 
comptables de cadascun d’aquests organismes, i que podem xifrar al voltant de 5.553.000 
euros.” 
 
17.- MOCIÓ D’ÒMNIUM GARROTXA EN DEFENSA DEL MODEL D ’ESCOLA CATALANA  
 
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per 
part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model 
d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura 
de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del 
Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte 
d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya. 
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en 
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model 
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de 
coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els 
resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera 
decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat cohesionada. 
Pels motius exposats, l’Ajuntament d’Olot aprova la següent moció, adoptant els següents 
acords: 
 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
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Segon. Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que 
porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola. 
 
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que 
esta en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, 
assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hem estat parlant i hem demanat a Òmnium de la Garrotxa que 
presenti aquesta moció per apartar-la de la lluita partidista i perquè sigui una institució la que 
ho presenti. 
 
Presenta la moció la Sra. Núria Torres. Doncs en nom d’Òmnium Garrotxa i com a portaveu 
de la plataforma Somescola, vaig a llegir la moció que proposem en defensa de l’escola 
catalana. 
 
A continuació la Sra. Torres llegeix el text de la moció. 
 
El públic aplaudeix. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si us plau en el Ple de l’Ajuntament no està permès, en principi, cap 
tipus de manifestació que no sigui enraonant. Això és una tradició que portem respectant 
durant molts i molts anys, i els agrairé que continuïn respectant el que és el costum del Ple. 
 
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc agrair a aquesta noia que ens ha llegit la moció 
d’Òmnium i dir a títol personal que jo no estic en contra del català, vull dir que estic sempre a 
favor del català. Llavors el que els vull dir, és que en primer lloc vull manifestar que 
l’avantprojecte de la llei LOMCE no ataca el model d’immersió lingüística de Catalunya ja 
que reconeix la llengua catalana del sistema educatiu. L’avantprojecte especifica que la llei 
garanteix una proporció raonable del català i castellà com a llengua vehicular, i és totalment 
fals que el català vagi darrera del castellà o que separi els alumnes de les aules, i que la 
Generalitat marcarà el percentatge de català i castellà a les aules. El que pretén aquesta llei 
és que no s’exclogui cap llengua oficial, tal com està passant ara, però el català és i 
continuarà essent la llengua obligatòria i avaluable en totes les etapes educatives. Aquesta 
llei garanteix que en una mateixa aula, català i castellà siguin llengües vehiculars; un model 
que el Sr. Mas, President de la Generalitat, coneix perfectament perquè ell va ser el que va 
estudiar en una escola privada. Tot això s’està tergiversant i s’està manipulant massa, ja que 
CiU el que està fent és desviar l’atenció del seu fracàs electoral. Per tant jo hi votaré en 
contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. En primer lloc agrair a Òmnium Garrotxa que presenti la moció, 
nosaltres pensem que és molt bo sempre que les entitats i particulars participin al Ple, 
pensem que parlant la gent s’entén i que un Ple municipal és la representació de tota la 
ciutat i que està molt bé que la gent hi participi, que vingui de públic i que seguint els 
mecanismes que vàrem aprovar en el seu moment puguin donar la seva opinió i fer-nos 
preguntes i intentar participar del govern de la ciutat que l’hem de tirar endavant entre tots.  
 
En aquest cas, a més a més, pensem que era molt interessant que ho presentés una entitat 
associativa, no política, perquè des de Madrid últimament tenen una estratègia que és la de 
dir: aquestes coses només interessen als polítics catalans, però estan molt allunyades de la 
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societat; que és absolutament fals però és d’aquelles històries que si les vas fent córrer 
potser al final acaben quallant. Sembla que voldrien fer creure que hi ha una fractura en 
aquest sentit entre la societat i els representants polítics; cosa que és absolutament 
impossible, perquè els representants polítics ho som perquè la gent ens ha votat i per tant 
res ens interessa més que tenir contacte absolut amb la societat. Per tant agraïm a Òmnium 
Garrotxa que ha volgut presentar la moció, una mica per demostrar això, que és un clam 
social, que és un clam popular, que és una voluntat de tot el poble, reaccionar a una historia 
que aquesta sí que és de polítics.  
 
La Sra. Sala té una particularitat: sempre que hi ha mocions d’aquest tipus, reivindicatives, 
sempre ens comenta que ara no toquen, que el que interessa és resoldre els veritables 
problemes de la gent que ho està passant molt malament, que és superar la situació de crisi 
econòmica... nosaltres sempre li donem la raó, hi estem d’acord. Però diem que hi ha coses 
que també s’han de tractar. Resulta que el PP que està per resoldre la crisi ara s’ha 
preocupat per intentar destruir l’ensenyament català, que fa més de trenta anys que 
funciona. I han muntat una llei que no té res a veure  amb la situació econòmica de crisi, 
però que estan molt interessats a tirar-la endavant, en el sentit ja no d’anar contra el català 
que també hi van, sinó d’intentar destruir l’autonomia, destruir la capacitat de gestió i 
legislativa dels governs autonòmics per recentralitzar tot el que puguin, i especialment el 
tema educatiu els interessa especialment des de Madrid intentar recentralitzar-lo.  
 
En el fons la llengua seria una excusa, perquè parlem de la llengua i no parlem de fins a 
quin punt arriba a ser perversa la llei educativa que vol implantar el govern del PP perquè 
evidentment afecta la llengua, relega el català al marge més absolut de la llei, cosa que jo 
diria que pràcticament no havia demanat ningú. Sí que hi havia quatre famílies que havien 
demanat poder tenir l’ensenyament en castellà i segur que la Generalitat intentaria trobar les 
solucions perquè fossin ateses convenientment perquè el sistema educatiu català que fa 
més de trenta anys que funciona, i no va contra ningú.  
 
Com diu la moció, està més que comprovat –i sobretot comparant-ho amb altres comunitats 
autònomes– que els nens catalans saben tant de castellà com la resta i que saben –per 
descomptat– català en la mesura que poden evidentment i que anem avançant perquè 
també siguin competents en castellà. La perversitat de la llei és que a més a més vol, quan 
té la capacitat transferida, vol recuperar tot el domini de l’educació al Regne d’Espanya i això 
passa per haver de passar uns exàmens d’estat i que per tant tots els alumnes hagin 
d’aprendre absolutament el mateix. Jo ja m’imagino els meus alumnes intentant que recitin 
els rius de la península ibèrica, que recitin la llista dels reis gots... sí home, és un gran 
exercici mental recitar la llista dels reis gots. 
 
Sintetitzo, anem a la immersió que és el que tocava. Ningú ho ha demanat, fa més de trenta 
anys que funciona, és un sistema que garanteix que els nens catalans sàpiguen català, 
castellà i anglès i a més a més els de la Vall d’Aran sàpiguen occità, que em sembla que és 
un sistema ideal per a tothom. I a més a més aquest sistema d’immersió lingüística impedeix 
que hi hagi una fractura social, que es divideixi els nens entre aquells que fan el seu 
ensenyament en català o els que el fan en castellà.  
 
El PP sempre que pot intenta limitar el català al màxim, intenta implantar i imposar el 
castellà tant com pot, per exemple a les comunitats que domina el PP, per exemple al País 
Valencià –que funciona un sistema com el que li agradaria al Sr. Wert– els nens poden triar 
la línia en català, ells en diuen valencià, o en castellà, però quan trien la línia de valencià hi 
ha 100.000 nens valencians que ves per on, ja fa una colla d’anys que no tenen plaça en la 
línia en valencià i l’han de fer en castellà. És un argument més per defensar que des de 
Madrid –des del govern del PP en aquest cas– s’intenta limitar l’ús de la llengua catalana al 
màxim.  
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M’he referit a un exemple que era el de la Vall d’Aran, des de la Comunitat autonòma de 
Catalunya es té un respecte exquisit per la llengua pròpia de la Vall d’Aran, l’occità, i la 
llengua vehicular de l’ensenyament de l’institut a Viella és l’occità evidentment. A l’Aragó, en 
canvi, una comunitat autònoma governada pel PP –en el seu moment també pel PSOE– sí 
que varen intentar fer una llei de llengües, però de cap de les maneres varen arribar a una 
situació que solucionés el tema de l’ús del català a la franja d’Aragó, a la franja de Ponent, 
on el 90% de la població és catalanoparlant, a les comarques catalanoparlants aragoneses, 
el 90% de la població parla català però el català és absolutament exclós de l’ensenyament. 
Els nens catalanoparlants de l’Aragó no poden fer l’ensenyament en català, el PP ho 
impedeix. A més a més, paradoxalment, a l’hora d’elaborar el seu Estatut, la seva llei 
d’educació al català s’hi ha referit com a llengua aragonesa oriental; és a dir, fins i tot ens 
neguen el nom. Si això no és anar contra el català Sra. Sala... i si vostè defensa el català, 
segurament s’ha equivocat de partit. 
 
L’última avui mateix, que sí que té a veure amb l’educació però no amb el tema de la 
immersió que estàvem parlant: l’Estat espanyol deu 190 milions a la Generalitat de 
Catalunya en cursos de formació i sembla ser que ha arribat una instrucció que si els cursos 
no utilitzen el castellà no els hi pagarà, i per tant amb l’excusa de si els cursos són en català 
retirem els 190 milions de subvenció... doncs així anem tirant. Evidentment: recentralitzar, 
castellanitzar i anar contra l’ús del català tant com sigui possible des del PP.  
 
Òbviament estem a favor de retirar la llei d’educació que vol implantar el PP; votarem a favor 
de la moció. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. “Escolta Espanya la veu d’un fill que et parla amb llengua no 
castellana, parlo en una llengua que m’ha donat la terra aspra, en aquesta llengua pocs 
t’han parlat, amb l’altra massa”, Oda a la pàtria de Joan Maragall. Des de Plataforma per 
Catalunya estem a favor de donar suport a la Generalitat en la defensa de les competències 
que té transferides en matèria educativa i també en les actuacions legals que realitzi per tal 
de defensar el model lingüístic de l’escola catalana.  
 
Però aquesta postura no suposa un rebuig rotund a l’esborrany d’aquesta llei, que és el que 
demana la moció en el seu punt primer. I el nostre rebuig no és total, ja que aquest 
esborrany de llei –que m’imagino que els que estem parlant d’això ens haurem llegit– també 
parla d’altres coses i així com en el tema del català lògicament no estem d’acord amb el Sr. 
Wert; sí que podríem –i dic podríem– estar-hi d’acord quan fa referència a aquest esborrany 
d’aquesta mateixa llei a que l’ensenyament de la religió catòlica als col·legis serà a càrrec de 
les autoritats eclesiàstiques o en temàtica dels cursos escolars i les avaluacions i d’altres 
coses de les quals parla aquest esborrany.  
 
Certament la llengua catalana és un dels factors que conformen la identitat catalana i des de 
PxC que som i ens definim com un partit identitari defensem l’harmonia entre totes les 
identitats occidentals, considerem lògicament, que el manteniment del català és una 
necessitat irrenunciable si volem mantenir la nostra catalanitat i considerem un insult les 
paraules del ministre Wert quan diu que cal espanyolitzar els nens catalans. El que realment 
voldria el senyor Wert és castellanitzar els nostres nens, perquè la catalanitat –agradi o no 
agradi als centralistes del PP, als federalistes del PSOE o als independentistes de CiU i 
d’ERC– és part integrant de lo espanyol. El dia que Catalunya deixi d’estar integrada a 
Espanya com volen els separatistes i els separadors, aquell dia Espanya deixaria d’existir 
com a identitat nacional pròpia, seria una altra cosa, tindria una altra identitat. I deixant clar 
que el Consell executiu de Plataforma per Catalunya –del qual m’honra formar part– ha 
donat llibertat de vot als nostres regidors arreu de Catalunya en aquest tema, des del grup 
municipal d’Olot ens abstindrem en aquesta moció.  
 



                     

 
 

 40 

I un prec final: reflexionin tots plegats, uns i altres, ja que estan portant-nos tots a una 
situació de molt difícil sortida.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres evidentment votarem a favor, a més estàvem interessats 
també que el nostre grup pogués presentar aquesta moció consensuada amb els altres 
grups polítics de l’Ajuntament.  
 
En tot cas diré que la primera reflexió –particularment com a ensenyant– és que d’una 
vegada els governs que assumeixin la responsabilitat de governar el país deixin de canviar 
ells l’educació i en tot cas si ho han de fer que la consensuïn al màxim: si una llei d’educació 
l’han de tocar que tingui el consens d’un 70% o 80% dels diputats del Parlament, del màxim 
de forces polítiques, una mica com es va fer la llei catalana fa pocs anys aquí al Parlament 
de Catalunya. És important que hi hagi el màxim consens quan s’hagi de parlar de temes 
d’educació, per tant jo penso que aquesta llei no arribarà gaire a bon port; em sembla que 
ens fa parlar molt però al final no arribarà a port. 
 
En tot cas dir que nosaltres els socialistes, som una mica els impulsors d’aquest model 
d’escola catalana, justament va ser el mes de maig de l’any 1981, pocs mesos després que 
s’iniciés l’assumpció de competències educatives per part de la Generalitat de Catalunya, la 
gran pedagoga, militant d’aquest partit nostra, la catalana  Marta Mata, llavors diputada al 
Parlament de Catalunya, defensà a la Comissió de Política Cultural del parlament una 
proposició no de llei sobre el tractament de la llengua a l’ensenyament no universitari. La 
proposta contenia les bases del que després ha estat el nostre model d’immersió lingüística; 
en aquesta proposició es deia textualment: “no es separaran els nens en aules diferents per 
raons lingüístiques”. Marta Mata en la seva defensa afirmava que aquest model recull la 
tradició del treball pedagògic a Catalunya dels anys 20 i 30, guanyada a pols en 
circumstàncies contràries. Han passat gairebé trenta anys i avui podem dir que l’escola 
catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per 
raó de llengua, que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de 
l’alumnat en finalitzar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats. Cap nen o nena a Catalunya acaba la seva escolarització obligatòria sense 
dominar les dues llengües oficials del país, i per tant, amb capacitats suficients per 
expressar-se correctament en qualsevol d’elles.  
 
L’actual model d’escola és el resultat d’esforços de tota la societat, especialment de la 
comunitat educativa, que amb el consens absolut entorn del model lingüístic i amb la 
implicació de pares, mares i el professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola 
catalana democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català com a 
llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions internacionals i és un referent com a model 
pedagògic eficient en el marc europeu de les llengües. 
 
Per tant no podia ser d’una altra manera que nosaltres estem totalment a favor d’aquesta 
moció. 
 
Intervé la Sra. Fité. Gràcies en primer lloc a Òmnium Cultural per presentar aquesta moció i 
per donar rellevància al fet que és una qüestió que ens uneix com a societat en la defensa 
del català. La majoria de grups municipals –igual que la majoria de ciutadans– coincidim 
doncs en què el model educatiu català, el model d’immersió lingüística, és un model d’èxit 
tan educatiu, social, com cultural, que enriqueix i millora una societat tan plural com la 
nostra. A Olot, com a ciutat educadora, la llengua, l’educació i la cohesió social són 
considerats pilars fonamentals per construir un futur millor. 
 
L’esborrany de la llei orgànica de millora de la qualitat educativa, entenem que és un pas 
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enrere que no hem de permetre. No podem acceptar cap imposició de l’Estat espanyol que 
qüestioni i posi en perill la nostra llengua, però també la nostra cultura o el nostre model 
educatiu i en definitiva la nostra societat, que és garantia de cohesió i igualtat d’oportunitats. 
Avui en dia, un cop més, la pràctica totalitat de la societat olotina uneix la seva veu en un sol 
crit de protesta, un crit que diu prou intromissions, prou insults i que demana respecte pel 
que som i reconeixement per la nostra feina. Per tots aquests motius és una obligació i 
també una responsabilitat que les persones, les entitats, la comunitat educativa i 
l’administració local defensem i lluitem per la nostra llengua, el nostre model lingüístic, 
perquè educar és un repte de tots. Per tots aquests motius, votarem a favor d’aquesta 
moció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només una anècdota, és que m’ha fet gràcia la cita del Sr. Mulleras i 
aprofito l’oportunitat, la cita de l’Oda a la pàtria de Joan Maragall, que ja té més de cent 
anys, i Joan Maragall, si es pren l’interès de llegir-la sencera i arribar fins al final –és una 
mica llarga però tampoc excessivament– Joan Maragall, com el seu nét, acaba dient en 
aquesta oda “Adéu Espanya”. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només una reflexió per a la Sra. Sala abans de posar la moció a 
votació: jo sé que vostè és una persona que s’estima Olot, que s’estima Catalunya, que 
s’estima la nostra llengua; el servei que ens podria fer és convèncer les persones del PP 
que realment la llengua que està en perill és la llengua catalana; no és la llengua castellana, 
és la llengua catalana. No a l’entorn d’Olot, on evidentment no està en perill i no es perdrà 
mai, ja ho varen intentar i no es va perdre mai. Però a l’entorn de Barcelona, la llengua que 
està en perill és la catalana i per tant l’única manera que tenim per defensar-la, a nivell de tot 
el país és la immersió lingüística, que és un model que ha funcionat durant molts i molts 
anys. Que és un model que a més a nivell educatiu, en totes les proves que posen a nivell 
europeu i espanyol, ha demostrat la seva eficàcia i la seva eficiència i que ara aquesta 
decisió urgent del Ministre Wert de potinejar el nostre sistema educatiu, sincerament, no ens 
fa cap bé. 
 
Intervé la Sra. Sala. Un petit comentari, perquè jo el que he volgut constatar amb això que 
ha dit vostè Sr. Alcalde, és que són les famílies que han de començar per parlar català, 
perquè jo també he pogut constatar a  Barcelona i en moltes famílies i gent de CiU que he 
pogut parlar amb ells, que quan es dirigeixen als seus fills parlen en castellà. Jo tampoc ho 
entenc això, jo a casa meva en família parlo en català i s’ha d’inculcar als fills l’idioma que 
volem que parlin. Llavors si vol potenciar el català s’ha de començar per casa; que estic 
totalment d’acord –com a catalana que em sento, dintre d’Espanya– que es potenciï el 
català dins la família. 
 
Respon el Sr. alcalde. Estem absolutament d’acord, i que l’educació comença a les famílies, 
no podem estar-hi més d’acord. El que passa és que nosaltres no podem imposar a les 
persones que facin servir una llengua o altra. Però el model educatiu sí que el triem 
nosaltres, i  el model educatiu que tria el govern de la Generalitat és un model on s’intenta 
defensar i ensenyar i que tothom conegui el català. Perquè, sobretot a l’entorn de Barcelona, 
a la ciutat de Barcelona, tenen mil oportunitats per aprendre el castellà: mitjans de 
comunicació, a la televisió; hi ha mil mitjans perquè el castellà sigui la llengua vehicular. I si 
no, doncs probablement també hi ha problemes de responsabilitat de cadascú, per això ara 
no necessitem que vingui el govern del PP a canviar-nos aquesta llei, que d’alguna manera 
ajuda a mantenir el català. I li torno a repetir, n’estic convençut que aquí a Olot i a la 
comarca de la Garrotxa no tenim cap problema en això, però a nivell de Catalunya sí. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC), 1 vot en 
contra (PP) i 2 abstencions (PxC). 
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URGÈNCIA. PERSONAL.- APROVACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE  FLEXIBILITAT 
HORÀRIA 

 

Vistes les actes de la Comissió de Seguiment del Conveni núm. 9 i 10 de 8 d’octubre de 
2012 i de 12 de novembre de 2012, respectivament. 
 
Atès que els treballadors de l’Ajuntament d’Olot reunits en assemblea el dia 12 de desembre 
de 2012 van votar favorablement a l’aprovació del nou reglament de flexibilitat horària 
acordat entre els representants dels treballadors i els representants de l’equip de govern en 
el marc de la Comissió de Seguiment del Conveni. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Rigall Reixach en representació dels 
Representants dels treballadors de l’Ajuntament d’Olot, en data 12 de desembre de 2012 i 
amb registre d’entrada núm. E2012009719, en la qual demana que s’aprovi el nou reglament 
de flexibilitat horària al proper Ple Municipal de data 20 de desembre de 2012 a fi i efecte de 
poder entrar en funcionament el proper 1 de gener de 2013. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot , prèvia declaració d’urgència, proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment  el nou reglament que regula la flexibilitat horària del personal 
de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquest acord d’aprovació 
inicial del nou reglament de flexibilitat horària, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 

Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 

Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar el text íntegre del nou reglament de 
flexibilitat horària al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i, posteriorment, 
anunciar al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El motiu de la urgència és perquè els representants dels treballadors 
de l’Ajuntament d’Olot ens varen demanar de portar-ho a aquest Ple perquè pogués entrar 
en funcionament a partir del dia 1 de gener de 2013. Per tant, donen per aprovada la 
urgència d’aquest punt? 
 
Sotmesa a votació la urgència d’aquest punt s’aprova per unanimitat. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, en les comissions de seguiment del conveni del mes d’octubre i de 
novembre vàrem estar parlant amb els representants dels treballadors de la possibilitat de 
tenir un Reglament de flexibilitat horària per conciliar la vida familiar i la laboral, es va 
elaborar un Reglament. Bàsicament, per donar-los una referència, es tracta de flexibilitzar 
l’hora d’entrada a treballar pel matí: serà possible començar a treballar a l’Ajuntament a 
partir d’un quart de vuit, durant un horari de nou a dues de la tarda tot el personal haurà 
d’estar en el seu lloc de treball i la resta d’hores hi ha una certa flexibilitat que es pot 
recuperar durant les tardes, o una mica en funció del que més necessiti cada persona. Sí 
que hi ha d’haver un acord en tots els departaments en el sentit que hi hagi un cert ordre, i 
s’han de posar d’acord amb el cap de cada departament per regular-ho i que no cada dia 
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sigui una situació diferent, però pensem que això serà possible. Llavors es podran recuperar 
les hores durant la tarda, en el benentès que les 37,5 hores setmanals han de quedar 
completades durant cadascuna de les setmanes.  
 
Podria haver-hi algun dubte de si això funcionaria bé o malament, si hi hauria algun 
problema i per tant ens vàrem donar –tant l’Ajuntament com els propis treballadors– un any 
de prova, podent llavors o bé confirmar la continuació d’aquesta flexibilitat horària o bé 
simplement retirar aquesta flexibilitat i continuar amb la forma actual de treballar. Ho 
provarem, si en l’interí sortissin dificultats també es parlarien en el seu moment; en el seu 
cas avui és una aprovació inicial, hi poden haver totes les aportacions que tothom cregui 
oportunes i en el seu moment faríem l’aprovació definitiva. 
 
Intervé el Sr. Guix. A nosaltres ens sembla molt bé la proposta i tot el que sigui conciliar la 
vida familiar i laboral ens sembla molt positiu. A més a més està demostrat que la gent 
treballa amb més llibertat horària el seu rendiment és superior i la dedicació a la feina és 
superior, per tant em sembla que l’Ajuntament i la ciutat poden sortir clarament beneficiada 
en aquest sentit.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. La proposta torna a ser una derivada del famós Reial Decret que des 
de Madrid han dictat i nosaltres tenim l’obligació d’acceptar-ho i només expressar un desig, 
que estic segur que és compartit per tots nosaltres: que això acabi representant un millor 
servei per als ciutadans, segur que els treballadors de l’Ajuntament d’Olot ho entendran així i 
segur que aquest serà l’objectiu que aconseguirem. 
 

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

 
URGÈNCIA. MANIFESTAR EL POSICIONAMENT DE L’AJUNTAME NT D’OLOT A 

L’ATORGAMENT DE PERMISOS D’INVESTIGACIÓ D’HIDROCARB URS AL MUNICIPI 
D’OLOT 

 
Assabentats de la sol·licitud de permisos d’investigació d’hidrocarburs presentats per 
diferents empreses i que podrien afectar al municipi d’Olot. 
 
Conscients de la preocupació i el malestar que el desenvolupament d’aquesta activitat ha 
generat en el municipi d’Olot que es podria veure directament afectat o indirectament per 
actuacions en municipis veïns, amb els quals compartim els aqüífers.   
 
El fet de no haver tingut accés al Pla d’investigació objecte d’aquest permís i, per tant, amb 
desconeixement del programa de treball, el pla d’inversions, les mesures de protecció 
mediambientals i el pla de restauració d’aquest projecte.   
 
Atenent a l’abast territorial dels termes municipals afectats, que formen part de les zones 
especials de conservació de l’anomenada Xarxa Natura  2000 (PEIN) i, correlativament, 
gaudeixen d’una especial protecció i que, a més, figuren com a zones vulnerables en relació 
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.  
 
L’impacte de la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres territoris, es pot 
presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica 
per a l’extracció de gas no convencional (anomenada fracking). 
 
Coneixedors del recurs d’oposició presentat pel Consell Comarcal d’Osona contra la 
sol·licitud dels permisos, que també afecten 34 municipis de la comarca veïna.  
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Per tot l’exposat anteriorment, el president de la Comissió Informativa , prèvia declaració 
d’urgència, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Demanar que es tingui a l’Ajuntament d’Olot com a part interessada en l’expedient amb 
els efectes i abast que determinen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

2. Que, amb caràcter general, s’acordi una moratòria en l’atorgament de qualsevol tipus 
d’autorització o concessió per a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments 
subterranis d’hidrocarburs que utilitzin la tècnica de la fracturació hidràulica per a la seva 
extracció, a l’objecte de poder-ne efectuar una valoració econòmica, social i ambiental 
respecte de l’estratègia a seguir. 
 
3. Facultar a l’alcalde d’Olot perquè, si així es requereix, realitzi les actuacions necessàries 
davant d’aquesta qüestió.   
 
4. Notificar aquests acords als Consells Comarcals de la Garrotxa i d’Osona, i a la Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Aquest és un punt que s’ha incorporat darrerament i la urgència és per 
l’alarma social que ha generat. Hi havia el dubte de si ens afectava, si afectava tot el 
municipi, quan varen fer l’audiència pública se’ns va manifestar aquesta intranquil·litat i ens 
sembla important que com a Ajuntament ens posicionem. Estan d’acord amb què el tractem 
com un punt d’urgència? 
 
Sotmesa a votació la urgència d’aquest punt s’aprova per unanimitat. 
 
Intervé el Sr. Berga. Aquest un tema que ha aparegut fa poques setmanes i que és veritat 
que ha creat preocupació i malestar entre la població, estem parlant d’uns permisos 
d’investigació d’hidrocarburs que no només s’han donat en el nostre municipi sinó que 
agafen zones molt àmplies de Catalunya: concretament a la comarca d’Osona afecta a 28 
municipis.  
 
En el nostre cas afecta clarament als municipis de la Vall d’en Bas i de Riudaura, i al d’Olot 
com a municipi que s’hi troba, amb tota probabilitat,  tot i que no surt expressament perquè 
en els mateixos mapes no parla de municipis exactament sinó que dibuixa zones 
geogràfiques d’influència que és difícil precisar amb exactitud on afectarà. En tot cas, afecti 
o no afecti el municipi d’Olot directament, està claríssim que pel tipus de pràctica de la que 
estem parlant, té una incidència important en els aqüífers i que en el nostre cas quedi afectat 
l’aqüífer de la Vall d’en Bas té tanta importància com que es perfori o s’actuï en el nostre; 
perquè els aqüífers no saben de termes municipals i una actuació en l’aqüífer més important 
que té aquesta comarca que és el de la Vall d’en Bas tindria unes conseqüències greus no 
només per Olot, sinó per Castellfollit, la Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, etc.  
En tot cas d’aquests permisos se n’ha començat a parlar, aquest Ajuntament no n’ha tingut 
cap tipus de coneixement, cap tipus d’informació. Quan un comença a aventurar-se a buscar 
més informació sobre aquesta tècnica del fracking descobreix que és una pràctica que té un 
cost social i ambiental, sobretot, molt important. Hi ha països de la Unió Europea –com 
França, Països Baixos, Irlanda, Bulgària– que han aplicat ja una moratòria perquè no sigui 
aplicable en el seu territori fins que no es conegui més bé quins són els efectes d’aquest 
tipus de pràctiques.  
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Nosaltres el que demanem a través d’aquest acord, és ser part interessada com a 
Ajuntament, és a dir que qualsevol tipus de permís que es doni en aquest sentit siguem 
degudament informats per poder garantir, que en el cas que es faci algun tipus d’actuació, hi 
hagi els corresponents informes d’impacte ambiental, impacte en aqüífers, etc. Segon, que  
s’acordi una moratòria fins que aquests informes o estudis necessaris estiguin llestos i 
facultar a l’alcalde perquè, amb caràcter d’urgència, si es convoca alguna reunió, o que 
puguem ser part interessada, pugui actuar en nom de la ciutat. 
 
He de dir que aquest mateix acord es va portar al  darrer Ple del Consell Comarcal de la 
Garrotxa, també al Ple del Consell Comarcal d’Osona i que en aquest moment el President 
del Consell Comarcal ja té donada una hora per part del Director General d’Energia i Mines, 
serà durant la primera quinzena de gener –tot just després de Reis– i un representant 
d’aquest Ajuntament també acompanyarà al President del Consell Comarcal i per tant tots 
els portaveus d’aquest Consistori seran degudament informats. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Subratllar la preocupació que realment és seriosa i hauríem de mirar 
d’evitar que es fessin prospeccions d’aquest tipus. Ens hi tindran a favor sempre que ho 
requereixin i en la mesura que sigui possible s’ha d’evitar un cas com aquest, que vostè 
mateix Sr. Berga, ja s’hi ha referit: hi ha estats veïns que ho tenen prohibit, de moment, i per 
tant hauríem de mirar d’evitar-ho com sigui. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Res més, la nostra confiança absoluta i el nostre suport a l’equip de 
govern en aquest tema. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Moltíssimes gràcies. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement afirmar això també, que des de la ciutat tinguem les 
màximes garanties perquè qualsevol projecte que s’ha de fer a l’entorn de la ciutat és el que 
s’hauria de tenir en compte, per tant estem totalment d’acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP). 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala. 
 
INSPECCIONS TÈCNIQUES EDIFICIS.- Jo els volia comentar que com els cotxes tenen les 
inspeccions tècniques, els edificis també les tenen que són les ITEs. Es va dir des de la 
Generalitat que se n’havien de fer moltíssimes durant l’any 2012 i em sembla que no portem 
ni una quarta part de les que s’haurien de fer. Ara s’estan avaluant i s’estan fent les 
inspeccions dels edificis construïts abans de 1930, llavors de cara al 2013 hi haurà la 
inspecció dels edificis construïts entre 1930 i 1940. Llavors el que jo demanaria a 
l’Ajuntament, si fos possible, és que ja que nosaltres podem saber quins edificis estan 
construïts en aquestes èpoques, s’insti els propietaris dels edificis, que es vagin acostumant 
a passar aquestes inspeccions, que això va molt bé perquè també es poden valorar les 
patologies que poden tenir aquests edificis vells. Demanar això: que l’Ajuntament insti els 
propietaris a què s’acostumin a fer les inspeccions tècniques dels edificis. 
 
Respon el Sr. Zarza. Això de passar la ITE els edificis d’abans de l’any 1930 és un tema 
complicadíssim, perquè estem parlant d’edificis de més de vuitanta anys, en el cas d’Olot 
són molts edificis situats al centre de la ciutat. L’obligació és de la propietat de la Comunitat 
de propietaris de l’edifici i en molts d’ells no hi ha constituïda cap comunitat de propietaris, 
per tant és un tema complicat. Però sí que és veritat que ja fa mesos, com molt bé sap, ens 
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vàrem reunir la Mesa de la Construcció a Girona –que la vàrem fer aquí a Olot– i vàrem 
agafar el compromís entre tots plegats de veure com podíem fer difusió en tots aquests 
propietaris de l’obligació de passar aquesta inspecció tècnica; que evidentment l’any que ve 
passarà a edificis construïts els anys 40, i l’altra als construïts els 50 i per tant s’anirà 
passant per tots els edificis; hi estem treballant en tot això.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
SENYALITZACIÓ BARRI DESEMPARATS.- El barri dels Desemparats veig que és un 
galimaties, tallen direccions... no sé com es pot solucionar, però jo cada vegada que hi vaig 
amb el cotxe, em trobo amb una direcció prohibida a la dreta, a l’esquerra... Ens hauríem de 
posar tots d’acord perquè d’una vegada fossin més raonables i coherents les senyalitzacions 
que es fan als Desemparats.   
 
Respon el Sr. Ferrés. Jo hi passo cada dia pel barri dels Desemparats i de veritat que fa 
molts dies que no es mou cap senyal, però potser no passem exactament pel mateix carrer, 
si vostè troba que es belluguen tant.  
 
Quan vàrem entrar al 2011 al govern de la ciutat, al cap de pocs mesos l’Assemblea dels 
veïns del barri ens va fer una petició: que intentéssim pacificar la circulació a l’interior del 
barri, perquè normalment els cotxes que venien per Sant Roc trencaven pel Concepció 
Carreras, Marià Jolis Pellicer i cap al centre de la ciutat. Semblaria ser que era una petició 
que es feia des de molts anys i que fins aquell moment no s’havia pogut atendre. En aquell 
moment nosaltres ho vàrem estudiar, vàrem presentar la proposta a la Junta de l’Associació 
de Veïns, ens hi vàrem reunir un mínim de tres vegades, i quan ens vàrem posar d’acord 
amb la Junta de l’Associació de Veïns vàrem presentar el projecte a l’assemblea anual que 
fa el barri el mes de juny, allà majoritàriament es va veure positiu el canvi de circulació. 
Llavors vàrem presentar el projecte a la Junta de Govern Local, el vàrem posar a exposició 
pública i no es va rebre cap al·legació, per tant entenem que la tramitació d’aquest canvi de 
circulació –deixi’m-ho dir– va ser impecable. Després el que vàrem fer va ser executar-la. 
Ahir mateix em vaig reunir amb la Junta de l’Associació de Veïns i vàrem estar parlant de tot 
això i majoritàriament hi ha satisfacció.  
 
Per tant em sap greu que no li agradi, però vàrem atendre una demanda, la vàrem atendre 
bé, ho vàrem exposar de forma correcta, i en principi ho deixarem així, excepte que en un 
temps prudencial es veiés que cal rectificar. De moment les dades que tenim no ens diuen 
que hàgim de tocar res. L’objectiu que teníem, que era de pacificar el trànsit, s’ha assolit. 
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
RECOLLIDA DE FULLES.- Ara estem en una època que als arbres els cauen moltes fulles, i 
l’altre dia vaig poder constatar que un camió estava recollint les fulles, i a la que feia dos-
cents metres en perdia quasi la meitat, perquè no posaven una xarxa sobre del camió. 
Llavors la persona que porti això se li hauria de comentar que estan perdent totes les fulles 
quan fan recollida amb el camió. Són coses que de vegades veuen els ciutadans i m’han fet 
arribar. 
 
Respon la Sra. Linares. Bé, recullo el seu prec, no se m’acut ara mateix la possible solució, 
en el sentit que si es van recollint i fa vent, no sé gaire quina seria la solució, de totes 
maneres ho traslladaré als tècnics i mirarem de tenir-ho en compte. 
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
DECORACIÓ NADALENCA.- Felicitar tant als comerciants d’Olot com a l’Ajuntament per la 
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decoració nadalenca de la nostra ciutat, que aquest any fa molt de goig i per mi és dels anys 
que està més engalanada. I felicitar-los a tots, que passin tots unes bones festes de Nadal i 
un bon any. 
 
Intervé el Sr. Guix. Un apunt al que ha dit la Sra. Sala, que deia que està molt contenta amb 
els llums de Nadal; efectivament fan goig, però alguns ciutadans ens han fet arribar que no 
entenen que estiguin oberts tota la nit, és a dir, potser a partir de les dotze de la nit s’haurien 
d’apagar i així estalviaríem energia, malgrat que hi ha llums que porten leds i tenen baix 
consum. I en tot cas n’hi ha algun que no és tan afortunat, com aquell que han posat a la 
rotonda de la Solfa, que és poc encertat i  a més quan fa vent cau. 
 
Respon el Sr. Gelis. Bé, agraeixo la felicitació de la Sra. Sala i que li hagin agradat les noves 
il·luminacions que hem posat a la ciutat. En diferents ocasions hem dit que intentaríem a les 
diferents èpoques de l’any, que la ciutat fos més agradable, donar-li una mica de color i fer 
que fos atractiva sobretot pel projecte que tenim com a equip de govern, de mirar que el 
turisme sigui un dels punts forts en l’economia de la ciutat. Per Nadal sempre és 
l’Ajuntament qui posa llums a les entrades de la ciutat i tot el que és el centre comercial va a 
càrrec dels comerciants. Hem canviat la il·luminació de les quatre entrades de la ciutat: 
l’avinguda de Girona, l’avinguda de Santa Coloma, el carrer dels Reis Catòlics i la carretera 
de Santa Pau; fins ara tota la il·luminació que teníem en aquestes zones era propietat de 
l’Ajuntament, era molt vella i hi havia moltes dificultats per trobar recanvis i hem canviat la 
fórmula: hem llogat aquestes peces d’il·luminació, jo crec que a un preu molt raonable si ho 
comparem a les informacions que surten a la premsa respecte a altres pobles o ciutats  
properes a nosaltres. El cost del lloguer serà d’uns 7.500 euros amb IVA inclós i el lloguer 
l’hem fet per tres anys, durant el nostre mandat, en el proper mandat, qui estigui en el 
govern de la ciutat tindrà l’opció de tornar a canviar aquesta il·luminació si ho creu oportú. 
 
Per altra banda hem tingut molt en compte el consum abans de fer la contractació, el que fa 
referència a l’apagat no és possible perquè de sempre ha anat amb la il·luminació pública, 
no hi ha una instal·lació elèctrica o un cablejat exprés per a la il·luminació de Nadal. Per tant 
hem mantingut el mateix tipus d’il·luminació i d’encesa i perquè no ho podem canviar, en 
anar conjuntament amb els fanals. Sí que és cert que abans de tirar-ho endavant hem tingut 
molt en compte els costos que podia representar això perquè en principi hi ha més quantitat i 
semblava que perquè donava més lluminositat podíem tenir un problema de més cost. Bé, 
ha resultat ser que nosaltres amb la il·luminació antiga teníem un cost durant els dies 
d’encesa dels llums de 1.350 € de consum elèctric, i amb aquesta nova il·luminació –segons 
l’informe que ens passen els serveis tècnics– tindrem un cost de 1.429 €, quasi el mateix, el 
diferencial és pràcticament l’IVA. Per tant sí que és veritat que durant la nit funcionen, però 
el cost de tirar un cablejat a totes les entrades seria molt superior a l’estalvi que podríem 
aconseguir amb això en molt de temps, i per tant ho deixem així.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
AGRAÏMENT RESPOSTA PREC.- Donar les gràcies al Sr. Ferrés per la celeritat amb què 
ens va respondre el prec que vàrem fer en l’anterior Ple municipal sobre el carrer de la 
Teuleria. Li agraïm i esperem que arribi a bon terme la resolució que hi puguin prendre. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Bé, això venia perquè en el darrer Ple el grup d’ERC ens va cridar 
l’atenció sobre el fet que sovint passaven accidents a la cruïlla entre el carrer Teuleria i el 
carrer Madrid, nosaltres ho tenim identificat com un dels punts grisos d’accidents de trànsit i 
anàvem a executar un projecte, que abans m’ha comentat el regidor Zarza que ja està sobre 
la taula d’Urbanisme, per tant comptem que amb els propers mesos el podrem implementar.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 



                     

 
 

 48 

SEMÀFOR PLAÇA CLARÀ.- Avui hem parlat de la qüestió semafòrica, a la plaça Clarà, ja 
se n’ha parlat ja fa temps amb alguna altra manera, que el punt de la plaça Clarà davant la 
benzinera, els autobusos i camions que vénen del carrer Mulleras i van cap al passeig de 
Barcelona, quan giren es troben amb cotxes allà al davant. S’hauria de mirar de retirar una 
mica on s’aturen els cotxes al semàfor perquè els camions no tinguin obstacles i que no 
puguin causar algun problema. 
 
Respon el Sr. Ferrés. La plaça Clarà ho tenim pendent d’un estudi que abans s’ha comentat, 
quan el regidor Gelis ha esmentat l’aspecte de contractació amb Etra Bonal. Tot el que és el 
tram entre plaça Clarà i passeig de Barcelona és un dels punts més complicats de trànsit de 
la nostra ciutat, i allà també havíem vist, a part de les dificultats en els passos de vianants, 
que hi ha un ús no reglamentari a l’hora de creuar en aquesta zona, hi ha bastant ciutadans 
que salten els boixos i travessen davant l’antiga benzinera, on hi havia la botiga de venda 
d’electrodomèstics. Per tant hi ha interès en veure si allà hi ha la possibilitat de col·locar-hi 
un pas de vianants. Per poder-ho fer s’ha d’avaluar l’impacte que això tindrà en les cues, 
sobretot a l’entrada pel passeig de Barcelona. En el moment que ho tinguem estudiat, si això 
fos possible es veuria afectada la part d’aturada dels semàfors, per tant estem una mica a 
l’espera de com es resol aquest estudi. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
PASSAREL·LA A LES TRIES.- Hem vist  a la Junta de Govern Local que faran la passarel·la 
a les Tries, una cosa que també vàrem demanar en el seu dia ja fa uns mesos. Ens 
n’alegrem molt que aquell lloc, que és un lloc turístic i que la gent hi pot anar, quedi arranjat. 
El que lamentem terriblement és que l’ACA no se’n faci càrrec i hagi de ser l’Ajuntament qui 
se’n faci càrrec, perquè hauria hagut de ser l’ACA qui ho fes, era el seu compromís. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Té tota la raó, era l’ACA qui ho havia de fer, però per qüestions 
econòmiques l’ACA se n’ha anat a l’aigua, ha acomiadat a moltíssim personal, no ha pogut 
fer les seves funcions i en un moment determinat ens varen trucar i ens varen dir que fins i 
tot tenien el material comprat, però que ells no ho podien executar, i ens advertien que la 
passarel·la actual en cas d’una riuada, el riu se la podria endur i hi hauria problemes greus.  
Tot el material és el mateix de l’ACA, hem fet un concurs entre les empreses d’Olot perquè 
poguessin recuperar aquest material que ens cedeix l’ACA i construir una passarel·la a les 
Tries que sigui definitiva, el motiu és aquest. Avui a la Junta de Govern Local ja hem aprovat 
el projecte i l’adjudicació i hem contractat i esperem que en els propers dies. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Simplement era preguntar si la que trauran pot ser reutilitzada en 
algun lloc de la comarca que sigui un espai petit o que no pugui passar que una riuada se 
l’emporti, perquè es pugui aprofitar i reutilitzar aquesta passarel·la que ja tenim. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Ho estudiarem, en aquests moments no sé què està previst de fer 
amb la passarel·la vella i si es pot desmuntar sense espatllar-la, però ho estudiarem. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. 
 
AGRAÏMENT ESBORRADA PINTADES.- Únicament aprofitar l’ocasió per agrair 
públicament a l’Alcalde i a l’equip de govern la celeritat amb què va actuar en fer esborrar 
les pintades d’amenaces de mort que un servidor va rebre als carrers de la nostra ciutat. La 
veritat és que he trobat a faltar la condemna d’altres grups i esperem que fets d’aquest tipus 
no es tornin a repetir. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras no és necessari l’agraïment, és a dir, hem demostrat 
repetidament en aquest Ple que el que volem és que tothom pugui expressar les seves 
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opinions respectant l’altra gent; no volem de cap de les maneres la intolerància, no 
acceptem de cap manera les amenaces i per tant l’única cosa que vàrem fer va ser el que 
tocava fer: corregir l’error d’un ciutadà, d’haver escrit una frase ofensiva cap a la seva 
persona. Per tant no és necessari l’agraïment, és fer la feina que toca fer. 
 
Intervé el Sr. Mir. 
 
EXTERNALITZACIÓ ACTIVITATS NADAL DIVER.- La meva pregunta era referent a 
l’externalització i la gestió de les activitats de lleure que es fan ara per Nadal, el Nadal Diver, 
que si no tinc mal entès s’ha concedit la gestió i organització a una de les empreses 
privades. Per què? Amb quin cost? Per quins motius?  
 
Ens semblava que l’organització per part de l’ajuntament i les entitats d’esplai i del Centre 
Excursionista i els Escoltes ho organitzaven bé i funcionaven bé, a més aquestes són 
entitats que treballen tot l’any de manera desinteressada en temes de lleure a la ciutat, i que 
una forma d’agrair-los això era en aquests moments puntuals, com ara per Nadal i per 
l’estiu, que els nois i noies que estaven en aquestes entitats poguessin gestionar tot el tema 
del Nadal Diver i de l’Estiu Riu; ens semblava que era interessant i no entenem molt bé 
perquè això deixa de ser així. En tot cas, no em servirà que em diguin que ja hi seran o que 
l’empresa ja els ho dirà; m’agradaria saber si hi hauria garanties que aquests nois i noies 
que durant tot l’any treballen de forma desinteresada i molt bé, puguin continuar treballant en 
aquests espais, com fins ara ho havien fet. 
 
Respon la Sra. Roca. El tema d’externalitzar el Nadal Diver té a veure amb no poder 
contractar directament des dels Ajuntaments, que ja al mes de maig de l’any passat va sortir 
aquesta llei. L’any passat vàrem poder contractar directament des d’Estiu Riu –i esperem 
que aquest any també ho puguem fer– perquè juntament amb el Gerent i la Secretaria 
vàrem haver d’elaborar un informe dient que s’entenia que era un servei prioritari per a la 
ciutat i nosaltres, mirant l’Estiu Riu com havia funcionat durant tots els anys, vàrem estar 
d’acord a dir que era un servei que afectava a 1.200 famílies, que l’oferta pública donava 
oferta que a nivell privat no es podia donar, i per tant vàrem fer un informe entenent el servei 
com a prioritari. 
 
Què passa en el Nadal Diver? No tenim el mateix volum de gent, estem parlant de 150 o 200 
nens aquest any. Hem fet una avaluació en la crisi econòmica i només hi ha cinc dies en què 
realment està obert aquest espai i vàrem decidir externalitzar el Casal de Nadal amb 
Rocatomba i el Nadal esportiu amb l’empresa Arriant. Jo m’he assegut personalment amb 
Esplais de la Garrotxa i amb els Escoltes explicant que intentarem mantenir l’Estiu Riu amb 
la contractació des de l’Ajuntament, però el Nadal Diver no podem fer que sigui un servei 
prioritari perquè són molt pocs dies.  
 
Llavors se’ls ha informat que anessin a portar els currículums tant a Rocatomba com a 
Arriant, perquè així ho havíem de fer i hi havia un compromís amb les dues empreses 
perquè tinguessin en compte la gent d’Esplais de la Garrotxa i dels Escoltes perquè la 
política de joventut que volem continuar seguint és que aquestes persones que durant tot 
l’any fan voluntariat, estan en aquest servei i són joves de la nostra ciutat, puguin treballar 
durant les campanyes de Nadal i estiu.  
Les partides pressupostàries són les mateixes, segurament hi ha un increment pel fet 
d’haver-ho de fer amb una empresa de serveis, encara no ho puc comptabilitzar perquè no 
hem rebut totes les inscripcions i tampoc no sé les despeses que han suposat; si de cas ho 
parlarem en un futur.  
 
Intervé el Sr. Guix. Tenia unes quantes preguntes, però com que ens hem endarrerit molt, 
faré només una pregunta. 
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ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL VARIANT D’OLOT.- Nosaltres fa més d’un any que vàrem 
presentar una moció demanant que s’accelerés el tràmit de l’estudi de l’impacte ambiental 
de la variant d’Olot, això finalment ja es va tirar endavant, aquest estudi es va aprovar i ara 
ja ens consta que el Departament de Política Territorial i Sostenibilitat està redactant el 
projecte de variant d’Olot. El que ens fa por és que algunes recomanacions que posava 
l’estudi d’impacte ambiental, com que per exemple la carretera de la variant d’Olot que ha de 
passar pel Pla d’en Llunes, els informes de l’impacte ambiental deien que passés al màxim 
acostada a la muntanya, sembla per les informacions que tenim –perquè anem seguint els 
temes– que les prospeccions geològiques que s’han realitzat per part de l’empresa a qui les 
han encarregat, sembla que el disseny de la carretera va pel mig del Pla de Llunes. Per tant 
demanaríem a l’equip de govern i a l’Alcalde que es facin gestions perquè es busquin 
alternatives possibles i que aquest gran pla que tenim a la ciutat, a l’entorn de la ciutat, es 
respectés i en tot cas la carretera passés el màxim agafada a la muntanya.  
 
Respon el Sr. Zarza. Evidentment que el projecte executiu ha de recollir la recomanacions 
de la declaració d’impacte ambiental, hi estem treballant des de fa molts de mesos, s’està 
fent el projecte executiu com molt bé sap. Ja fa molts mesos que ens vàrem reunir amb els 
responsables del Ministeri a Catalunya, perquè la variant ha d’anar connectada amb l’A26 i 
evidentment aquest és un punt a tractar i negociar i també evidentment hem de connectar 
amb tot el Pla de Llunes amb la sortida del túnel. Per tant fa mesos que hi vàrem estar 
treballant, vàrem convidar a venir a Olot el Sr. Bayo, que és el responsable de Carreteres de 
l’Estat a Catalunya i el Sr. Follia, el Director General de Carreteres de la Generalitat, per 
venir a veure-ho. Vàrem pujar a Sant Francesc perquè poguessin veure perfectament tot el 
traçat que demanàvem, perquè tingui el mínim d’impacte en la zona del Pla de Llunes.  
 
Hi estem treballant. La setmana passada el Sr. Alcalde juntament amb el tècnic municipal el 
Sr. Ramon Prat varen anar a Barcelona a parlar amb el Conseller i el Director General per 
anar afinant aquest tema. Avui concretament el Sr. Ramon Prat ha anat a Barcelona amb el 
Sr. Jordi Follia, per acabar de concretar tot aquest traçat, per tant hi estem treballant, però 
sobretot amb el que ens deia, per intentar minimitzar el màxim l’impacte que tindrà la variant 
sobre aquesta zona.  
 
Intervé el sr. Alcalde. Molt bé, jo crec que l’explicació del Sr. Zarza és suficient i que no 
necessitem allargar-nos més.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. També vull aclarir a tots els portaveus que com que aquí hi ha una 
nodrida representació de l’Hospital d’Olot vàrem quedar amb ells que els cediríem la 
paraula; no havien entrat tal com marca el Reglament Orgànic Municipal la proposta per 
escrit, i per tant ho farem un cop acabat el Ple. Tancarem el Ple i després tal com vàrem 
decidir en la Junta de Portaveus donarem la paraula als treballadors de l’Hospital. Jo 
convido a tothom a quedar-se i escoltar el que ens hagin de dir i contrastar el que ens 
vulguin dir.  

 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts de deu del vespre, i desitja a tots els assistents un 
bon Nadal i que el 2013 no compleixi les expectatives que ens arriben i que sigui una mica 
menys dur. 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, 
 


