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ACTA  NÚM. 1 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 24 DE GENER DE 2013  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 24 de gener de 2013, 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  (quan 
s’indica), Núria Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert,  Miquel Àngel Zarza i Aibar, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, J osep Ferrés Corominas, Anna 
Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola  
Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Merc è Traveria Costa, Ignasi Mulleras 
Vinzia, Rosa Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i In glada, 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 . 
 

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. 

 
2.- DESPATX OFICIAL  

 
Per desgràcia hem de començar amb un tema trist, i en el qual la proposta és que tots els 
grups fem arribar el condol als familiars de dos treballadors municipals que durant molts i 
molts anys han estat treballant amb nosaltres, pels quals tota la ciutat també ha expressat la 
seva tristesa i sentiment per haver-los perdut. Estic parlant d’en Toni Mota i Susany de 58 
anys, que ens va deixar el dia 23 de desembre, i de la conservadora del Museu dels 
Volcans, la Marissa Llongarriu Castañer, de 52 anys, dues persones en una edat en què no 
toca de cap de les maneres el que va passar. Dos treballadors que havien aportat 
moltíssimes coses a l’organització municipal i a la ciutat, i per tant suposo que estaran 
d’acord en què com a Corporació fem arribar a les seves famílies el nostre condol i el nostre 
suport per viure aquests moments tristos que els toca viure. 
 
I també vàrem perdre el Sr. Bogliani, policia municipal, que també per una trista malaltia ens 
va deixar. Si els sembla també faríem arribar el condol als familiars del senyor Bogliani, com 
a Ple enviaríem el nostre condol i suport a la seva família. 
 
En quant a entrevistes i activitat de l’Alcaldia, hi ha molt activitat lligada a tots aquests dies 
de Nadal, que si els sembla bé, no detallaré.  
 
Sí voldria destacar, de l’activitat més recent d’aquests dies, l’entrevista amb el Sr. Recasens, 
Director General de Comerç, per parlar de diversos temes de comerç i de la Plaça Mercat i 
el suport que des de Comerç sempre ens han donat. 
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I l’entrevista amb el Sr. Xavier Gibert, que fins ara era Secretari general del Departament de 
Governació i ara ha passat al Departament d’Empresa i Ocupació, molt important en tots els 
actes i totes les activitats de suport a l’emprenedoria, a les empreses i a la creació de llocs 
de treball. 
 
També vàrem estar a la Fira de Sant Antoni a Santa Pau, la Fira del Fesol, amb el Conseller 
Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat i amb el Director General d’Indústries 
Agroalimentàries, el Sr. Domènec Vila.  
 
És important la visita que vàrem fer la setmana passada a la Fundació Albert Soler amb el 
Sr. Ramon Vilardell, per conèixer el funcionament normal de la fundació i el model de 
formació professional que estan impulsant des de Ripoll. 
 
Dit això, moltes de les activitats estan lligades al Nadal i les activitats normals: estar amb la 
gent de les residències geriàtriques i participar en els actes de ciutat. També parlar del tema 
d’INNOVAC, que varen presentar a Vic una planta pilot per al tractament de la salmorra, que 
és una  mica la demostració que el que s’està fent des d’INNOVAC s’acaba concretant en 
accions concretes en el món de l’empresa i que aquesta col·laboració amb la Universitat de 
Vic és prou profitosa tant per una part com per l’altra.  
 
Una vegada més, el Club Patinatge Artístic Olot, van guanyar el Campionat provincial i que 
continuen amb la seva línia i d’aquí a pocs dies competiran en el Campionat de Catalunya. 
 
I per últim destacar la roda de premsa de l’Apropa Cultura, que penso que és una gran 
iniciativa que s’està prenent des de Cultura, conjuntament amb l’Auditori de Barcelona, que 
penso facilita a persones amb determinades discapacitats puguin tenir entrada a tots els 
actes que s’ofereixin des de Cultura, Penso que és una activitat important que honora la 
ciutat, i per això n’he volgut fer esment. 

 
A continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del 
darrer Ple, celebrat el passat 20 de desembre :   
 
-  de particulars : 24 
 - d’entitats : 34 
 
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
El dia 17 de gener es va desplaçar fins a Barcelona per tenir una trobada amb el Sr. JOSEP 
M. RECASENS, Director general de Comerç i seguidament, amb el Sr. XAVIER GIBERT, 
actual secretari general del departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya.  
El dia 19 de gener va assistir a la Fira de Sant Antoni al municipi veí de Santa Pau, en la 
qual entre altres hi estava present : el Sr. DOMÈNEC VILA, Director General d’Indústries 
Agroalimentàries i l’Hble. Sr. SANTI VILA,Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat.  
 
- el dia 21 de gener, juntament amb el regidor Estanis Vayreda es van desplaçar fins a 
Ripoll, per entrevistar-se amb el Sr. RAMON VILARDELL, president de la Fundació Eduard 
Soler.  
 
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 :  
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- el dia 21 de desembre, acompanyat de la regidora Núria Fité, va compartir la celebració del 
dinar de Nadal amb els residents dels apartaments de la Plaça Balmes; va anar a felicitar el 
Nadal als treballadors de l’Hospital St. Jaume i després als residents del seu geriàtric.  
 
- el dia 22 de desembre al matí, va anar a felicitar el Nadal als Mossèns Miquel Ramió 
(rector de Sant Pere Màrtir i Sant Roc) i Lluís Solà (rector arxiprest d’Olot); a les monges 
clarisses de la Divina Providència i als Pares Carmelites. I a la tarda va assistir a l’actuació 
de la Coral Canigó, dirigida per Xavier Solà,  que va tenir lloc al Casino.  
 
- el dia 23 de desembre va anar a veure el pessebre vivent de Sant Roc.  
 
- el dia 24 de desembre,acompanyat del regidor Josep Berga, va assistir a la Missa i al 
cagatió de la residència Montsacopa.  
 
-  el dia 25 de desembre, festivitat de Nadal, acompanyat del regidor Josep Berga, va 
esmorzar amb els residents dels apartaments de l’edifici Parc Nou i va anar a felicitar els 
residents de La Caritat  i de la residència del Tura. I a la tarda va presenciar la cantada de 
Nadal de les corals olotines que va tenir lloc a l’Escola Pia.  
 
- el dia 26 de desembre va assistir Concert de Sant Esteve que va tenir lloc al Casal Marià.   
 
- el dia 27 de desembre es va desplaçar a Barcelona per assistir a la presa de possessió del 
nou Govern de Catalunya, al Palau de la Generalitat.  
 
- el dia 2 de gener va anar a felicitar el primer olotí de l’any : LEO ROSENOW CASTAÑER, 
que va néixer a les 19,55h del dia 1 de gener a l’Hospital Sant Jaume d’Olot, va signar un 
conveni amb el Centre Cultural de Sant Bernat, anomenat : Supudo Kati a Basse i 
seguidament va anar a saludar els patges reials a la Plaça Clarà. 
 
- el dia 4 de gener, acompanyat dels regidors Josep Berga i Estanis Vayreda, va assistir al 
Ple de renúncia de Santi Vila i al Ple de presa de possessió de la nova alcaldessa de 
Figueres, Marta Felip.  
 
- el dia 5 de gener, va assistir a l’entrega dels premis dels paraments de taula, com a resultat 
de la campanya conjunta de l’ACO i dels Placers, que va tenir lloc a la mateix Plaça Mercat. 
I a la tarda, va anar a fer el te amb SSMM i a continuació va anar al capdamunt del Firal per 
esperar-los i entregar-los la clau de la ciutat.   
 
-  el dia 9 de gener, va assistir a la reunió del Consell Rector del Consorci Social i de Salut, 
que va tenir lloc a la seva seu de Barcelona.  
 
- el  dia 10 de gener va assistir a la Junta del Sigma.  
 
- el dia 12 de gener va participar de la V Marxa Nadalenca, i seguidament va ser present al 
lliurament dels premis del Concurs de Pessebres que va tenir lloc a la sala d’actes de 
l’Hospici.  
 
- el dia 15 de gener va assistir a l’obertura de la XIV Jornada de Delegats de curs que va 
tenir lloc al Casal Marià. 
 
- el dia 16 de gener va mantenir una reunió de seguiment de la Plaça Mercat  amb tècnics 
municipals, arquitecte i responsables de l’empresa constructora.   
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- el dia 17 de gener es va desplaçar a Vic per assistir a una roda de premsa d’Innovacc que 
va tenir lloc a la Universitat de Vic, en la qual es va presentar La planta pilot de tractament i 
valorització de la salmorra residual a la indústria càrnia.  
 
- el dia 18 de gener va assistir a la reunió del Consell d’Administració de GUOSA i a la Junta 
de Portaveus, que van tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
-  el dia 19 de gener, va presenciar  al pavelló, els diferents balls del  CPAO que van 
presentar l’endemà al campionat territorial a Girona i seguidament va assistir a l’acte 
convocat per l’ACN al Teatre Principal que portava per títol Objectiu : Independència.  
 
- el dia 20 de gener, a la tarda, es va desplaçar a Girona per assistir al Campionat territorial 
de Patinatge que va tenir lloc al pavelló de Fontajau, en el qual l’equip olotí va quedar 
campió i aprofita per felicitar molt sincerament el CPAO i el seu entrenador, tot desitjant que 
puguin anar acumulant títols per arribar als mundials. 
 
- el dia 21 de gener, a la tarda, va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio 
Olot.  
 
- i finalment ahir 23 de gener va ser present a la roda de premsa Apropa Cultura que va tenir 
lloc a la sala Torín.  

 
3.- DECRETS 

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

 
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

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

5.A) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DE L’IMPC  
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa General  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, de l’Institut Municipal de Promoció 
de la Ciutat d’Olot en relació als preus de les fires i mercats pel 2013, i sales IMPC i aules 
Mas les Mates. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.B) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DEL PME  
        

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa General  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, del Patronat Municipal d’Esports 
d’Olot en relació als preus dels carnets d’abonats de les instal·lacions esportives. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OR DENANÇA FISCAL, 
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EXERCICI 2013, NÚM. 2.2.2 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRNYS DE NATURALESA URBANA.  

 
L’Ordenança fiscal núm. 2.2.2 de l’impost sobre increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana  fixa als seus articles 14 i 16 que el sistema d’ingrés de la plusvàlua és el 
de liquidació.  
 
La difícil conjuntura econòmica actual motiva que, les diferents administracions modifiquin 
els seus sistemes de gestió per millorar i fer més àgils els diferents procediments. Molt 
especialment cal un seguiment pressupostari sistemàtic i un control exhaustiu econòmic-
financer.  
 
El sistema de gestió de l’impost de plusvàlua via liquidació presenta un problema: el dilatat 
període que hi ha entre la data de la transmissió i la data del requeriment de l’Ajuntament 
(notificació de la liquidació). Això motiva un perjudici a l’interessat (haver de satisfer 
addicionalment l’impost a l’Ajuntament quan ja fa uns mesos que ha satisfet els impostos de 
la Generalitat ) i, també al mateix  Ajuntament en retardar-se l’obtenció d’ una tresoreria amb 
la que es podria comptar ja des del moment de la transmissió.  
 
El R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, al seu article 110.4 estableix que els Ajuntaments 
estan facultats per establir el sistema d’autoliquidació de plusvàlua i que aquest sistema 
comporta l’ingrés de la quota resultant d’acord als terminis reglamentaris fixats a l’article 
110.2. 
 
En la línia de contribuir a millorar la situació financera dels Ajuntaments, el passat 27 de 
desembre, es va aprovar la Llei 16/2012, per la que s’adopten diverses mesures tributàries 
dirigides a la consolidació de les finances públiques i l’impuls de l’activitat econòmica. La 
seva disposició final quarta estableix pels Ajuntaments que tinguin adoptat el sistema 
d’autoliquidació, que el Registre de la Propietat no practicarà cap inscripció sense que s’hagi 
acreditat prèviament la presentació de l’autoliquidació. 
 
D’aquí  que per tal d’agilitzar la tramitació i cobrament de l’impost de plusvàlua es consideri 
molt important la substitució del règim actual de liquidació de l’impost pel d’autoliquidació.  
 
Remarcar però que l’Ajuntament d’Olot, seguint els criteris pels que sempre s’ha regit, en els 
supòsit justificats de manca de recursos del subjecte passiu, estudiarà cas a cas la situació 
personal de l’afectat per tal de donar una situació adequada al seu problema de pagament 
(sempre dins el marc de l’ordenança fiscal general de recaptació).  
 
Vist l’expedient administratiu IG112013000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat d’Hisenda  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar els articles 14 i 16 de l’Ordenança Fiscal núm. 2.2.2 reguladora de 
l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, substituint els seus 
redactats respectius pels que es detallen: 
 

“Obligacions dels subjectes passius 
 
Article 14 
 
1. Els  subjectes  passius  estan  obligats  a  presentar  a l'Ajuntament  autoliquidació de 

l’impost, llevat del supòsit d’inexistència de valoració cadastral de la finca, cas en el que 
hi haurà l’obligació de presentar la declaració de transmissió. 
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2. L'autoliquidació o en el seu cas la declaració,  haurà  de  ser presentada en els terminis 

següents, a comptar des de la data que  es  produeixi el meritament de l'impost: 
 

a) Quan es tracti d'actes "Inter vivos", el termini serà de trenta dies. 
 

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables 
fins a un any  sempre que ho sol·liciti el subjecte passiu. 

 
3. A l'esmentada autoliquidació o en el seu cas declaració s'acompanyarà el document en 

què constin els actes o contractes que originin la imposició. 
 

Liquidació del l’impost 
 
Article 16 
 
1. L’ingrés de l’impost es farà pel sistema d’autoliquidació de l’impost, llevat del supòsit 
d’inexistència de valoració cadastral de la finca a què fa referència l’article 14.1. 
 
2. Els subjectes passius estan obligats a autoliquidar l’impost de plusvàlua.  
 
L’ autoliquidació comportarà: 
- Presentació del document en el que consti l’acte o contracte que origina la imposició, 
juntament amb la declaració - liquidació. 
- L’ingrés de la quota resultant.  
 
3. L’autoliquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació 
provisional a compte, sotmesa a la comprovació corresponent del fet  que s’ha efectuat 
mitjançant l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost. 
 
4. En el supòsit d’inexistència de valoració cadastral de la finca, l’ingrés de l’impost es farà 
pel sistema de liquidació. Aquesta, un cop practicada serà degudament notificada, de 
conformitat amb els terminis establerta a l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.” 
Segon.- Exposar al públic l’esmentada aprovació durant 30 dies i publicar també l’anunci 
d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província, tal com disposen els articles 
17.1 i 17.2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Tercer.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi, 
resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva de 
l’Ordenança Fiscal. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions, entendre’s 
definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de Ple. L’elevació a definitiu de 
l’acord i el text íntegre de l’ordenança es publicaran al Butlletí Oficial de la Província. Tot 
això de conformitat amb el que disposa l’ article 17.3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
Quart.- Que aquesta Ordenança Fiscal, una vegada aprovada tingui efecte des de la data de 
publicació. Aquesta Ordenança seguirà en vigor fins que no s’aprovi la seva modificació o 
derogació. Mentre, regirà la vigent.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, en data 27 de desembre el Govern espanyol va aprovar la Llei 
16/2012 que fa referència a les plusvàlues i en la qual s’indica que el Registre de la 
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Propietat no podrà practicar cap inscripció sense que s’hagi liquidat prèviament la plusvàlua 
en els ajuntaments que tinguin donat d’alta aquest impost. El que portem avui a aprovació és 
poder practicar l’autoliquidació de plusvàlues per donar més rapidesa i agilitat a aquesta 
qüestió, perquè per tothom que vulgui inscriure amb una certa rapidesa les seves finques o 
la compravenda o propietats, això els permetrà fer-ho amb molta més rapidesa i facilitat del 
que s’està fent actualment.  
 
Això no comportaria en cap cas que es modifiquessin les formes de pagament; continuaríem 
tenint les mateixes i qui necessités fer algun tipus d’ajornament dintre el que està indicat a 
les Ordenances, es podria continuar fent normalment. Per tant seria simplement permetre 
aquestes autoliquidacions que agilitzarien molt aquesta qüestió. 
 
Intervé la Sra. Sala. Dit això d’aquesta llei estatal, d’aquesta normativa, jo els voldria 
preguntar si les persones que fraccionen el pagament poden fer l’escriptura un cop han 
pactat amb l’Ajuntament el pagament o han d’esperar a fer-ho efectiu que hagin passat un 
any o dos, depèn dels fraccionaments. Si es pot fer l’escriptura de seguida, no hi tinc cap 
problema i hi votaré a favor. 
 
Respon el Sr. Gelis. El que indica la llei és que s’ha de fer la liquidació, la liquidació no vol 
dir el pagament, sinó simplement tenir un rebut de liquidació;  després el pagament es pot 
fer de la forma que sigui. Per tant el registre amb aquest document que emetrà l’Ajuntament, 
sí que podrà registrar immediatament la compra venda de la finca o del que sigui.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  
 

7.-  APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE  LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA-DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAME NT D’OLOT PER 

AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIU S DE PRIMER 
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-

2012 
 
Vist l’expedient administratiu SED12012000002 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat d’Hisenda, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el departament d’ensenyament i l’Ajuntament d’Olot per al sosteniment del funcionament de 
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-
2012, que contempla l’atorgament d’una subvenció de 354.900,00 €. 
 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als efectes 
de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i qualsevol 
altre document necessari per l’efectivitat del mateix. 
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Intervé la Sra. Fité. Portem a aprovació el conveni entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament d’Olot, per al sosteniment del funcionament de cicles educatius de primer cicle 
d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012, que contempla l’atorgament 
d’una subvenció de 354.900 € ,que vol dir uns 1.300 euros per alumne o per plaça. 
 
I en el punt núm. 8 portem a aprovació el conveni, també entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Olot, per al sosteniment del funcionament de l’escola de 
música de titularitat municipal per al curs 2011-2012, que contempla l’atorgament d’una 
subvenció de 70.380 € que representa 230 euros per alumne o per plaça. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si no em corregeix la Sra. Secretària, crec que a més ho portem al Ple 
perquè és obligat acceptar per Ple aquestes subvencions. 
 
La Secretària assenteix. 
 
Intervé la Sra. Sala. Una petita puntualització: aquestes subvencions venen de l’any 2011-
2012, això ja s’ha fet efectiu, o una part, s’ha cobrat alguna cosa? 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres ja anem més enllà, no hem comparat amb les subvencions 
de 2010-2011, però si no recordem malament són molt inferiors les de 2011-2012 i ja sabem 
els problemes pressupostaris que té la Generalitat. La nostra pregunta aniria no tan 
encaminada a aquest conveni que ara signem, que s’ha de signar perquè és el que hi ha i 
encara gràcies, sinó a quines són les previsions –si és que n’hi ha alguna– de cara al 
Departament de la Generalitat de cara al 2012-2013.  
 
I aprofito que es parla de les escoles bressol –que pensem que és un element primordial– i 
també de l’Escola de Música –que per a nosaltres també és un element primordial, ja en 
vàrem parlar– es va fer un esforç pressupostari important per mantenir, en la mesura del 
possible, les escoles bressol de cara a aquest any. Nosaltres demanaríem que de cara a 
l’organització del curs que ve també miréssim de fer un esforç important, perquè el cost per 
a les famílies de les matrícules de l’escola de Música no s’incrementin excessivament i 
acabem de donar valor a la nostra Escola de Musica; que pensem que el té, i que des de 
l’Ajuntament –malgrat que la Generalitat no tingui la capacitat pressupostària que hauria de 
tenir– intentem donar-hi també l’esforç que vàrem fer l’any passat per les escoles bressol. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Simplement que tot el que són ingressos i subvencions són 
benvinguts, i lògicament, què hem de fer, doncs estar a favor, no? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No sé si el Sr. Gelis pot contestar específicament a la pregunta tan 
concreta de la Sra. Sala.  
 
Respon el Sr. Gelis. No, malauradament fins avui no hem cobrat res d’aquestes subvencions 
encara, estan pendents de cobrament. 
 
Intervé la Sra. Fité. En resposta a la petició del Sr. Gómez, estem en procés de començar a 
preparar –evidentment– tota la planificació del curs vinent tant  pel que fa a les escoles 
bressol com per a l’Escola de Música.  
 
Som conscients de la càrrega que significa per a les famílies les quotes que tenim aquest 
any a l’Escola de Música, però també a les escoles bressol. Som conscients també de la 
importància d’aquests dos serveis a la ciutat, i de la tasca que fan i del valor que tenen. 
Precisament per aquest motiu en aquest pressupost de l’any 2013 s’ha fet aquest esforç 
extraordinari per poder resoldre la manca de finançament que ens arriba de la Generalitat i 
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per tant doncs, evidentment, ho tindrem en compte de cares a la planificació del proper curs 
i intentarem que si hi ha d’haver una carrega a les famílies sigui el menor possible i a poder 
ser que no sigui superior a la que ja tenen enguany. Però estarem en funció de veure què 
acaba passant. I també aprofito per dir-li que de l’administració de la Generalitat, en aquests 
moments no tenim cap informació oficial respecte a les aportacions econòmiques que farà 
per a aquests dos serveis per a aquest curs actual. Sí que hi ha informacions oficioses, per 
dir-ho d’alguna manera, però que evidentment continuen estant molt per sota de l’aportació 
ja no inicial amb què comptaven aquests serveis, sinó de la que s’ha rebut o de la que 
acabem d’aprovar en aquest moment. Molt per sota. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Segur que tots vostès ja ho saben, però en el cas de l’escoles bressol 
i també de l’Escola de Música, una de les principals causes és que el govern espanyol va 
eliminar dues partides que a través de la Generalitat de Catalunya anaven directament 
destinades a les escoles bressol i no crec, vist com estem, que aquestes partides es puguin 
recuperar, serà difícil. Les escoles de música ens fan patir i la situació econòmica de la 
Generalitat també ens fa patir molt.  
 
Avui és un tràmit perquè és acceptar una subvenció, però hi tornarem, ens costarà i haurem 
d’estar tots molt conscients i som conscients de la petició que ens ve de l’Escola de Música. 
Veurem fins on podem anar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  
 
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA-DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER AL 
SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE TITULARITAT 

DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURS 2011-2012  
 
Vist l’expedient administratiu SED12012000003 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat d’Hisenda, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el departament d’ensenyament i l’Ajuntament d’Olot per al sosteniment del funcionament de 
l’escola de música de titularitat municipal per al curs 2011-2012, que contempla l’atorgament 
d’una subvenció de 70.380,00 €. 
 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als efectes 
de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i qualsevol 
altre document necessari per l’efectivitat del mateix. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  
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9.- CESSIÓ CRÈDIT DE SUBVENCIONS DE GUOSA A L’AJUNT AMENT D’OLOT  

Vist que l’entitat mercantil Gestora Urbanística Olotina SA és una societat de capital 
íntegrament pertanyent a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist que per part de l’Agència Catalana de l’Habitatge es varen concedir dues subvencions a 
Guosa SA amb destí a les promocions d’habitatges de promoció pública del carrer Esglaiers 
40 i de la plaça del Carme 4. 
 
Vist que per motius de conjuntura econòmica i per tal de fer front a pagaments de préstecs 
hipotecaris que de manera directa tenen relació amb el cobrament de les indicades 
subvencions, i dels quals és deutora la societat. 
 
Vist que el Consell d’Administració de GUOSA va acordar en data 18 de gener cedir els 
crèdits d’aquestes subvencions a l’Ajuntament d’Olot. 
              
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Gestora Urbanística Olotina S.A . amb NIF:A17256694 amb domicili fiscal al Passeig 
Ramon Guillamet número 10, i en el seu nom i representació MIQUEL ANGEL ZARZA 
AIBAR,  amb NIF:46672557Z, com a VICEPRESIDENT, facultat expressament per aquest 
acte per acord del Consell d’Administració celebrat el dia 18 de gener de 2013, declara que 
vol cedir els següents crèdits a l’Ajuntament d’Olot amb NIF: P1712100E domiciliat al 
Passeig Ramon Guillamet número 10 representat en aquest acte pel seu alcalde el senyor 
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, amb NIF: 77898668A, qui accepta aquesta 
cessió de crèdit. 

 
Document Departament Referència Import 

 
Expedient 17-G-0020-
06. Document 
comptable 650735365 

Agència Catalana de 
l’Habitatge 

Document 
financer 

1000180669 
137.000 € 

Expedient 17-G-0020-
06. Document 
comptable 650735365 

Agència Catalana de 
l’Habitatge 

Document 
financer 

1000180670 
75.000 € 

Expedient 17-G-0003-
07 Document 
comptable 650756806 

Agència Catalana de 
l’Habitatge 

Document 
financer 

1000304217 
109.600 €  

Expedient 17-G-0003-
07 Document 
comptable 650756806 

Agència Catalana de 
l’Habitatge 

Document 
financer 

1000304218 
87.500 € 

 

Intervé el Sr. Gelis. L’empresa municipal GUOSA quan va fer la promoció dels habitatges del 
carrer Esglaiers i de la plaça del Carme va fer uns crèdits hipotecaris que llavors estaven 
subvencionats per l’Agència Catalana de l’Habitatge. Eren dos crèdits per un import total de 
409.000 € i en el Consell d’Administració de GUOSA del passat 18 de gener es va acordar 
cedir aquests crèdits subvencionats a l’Ajuntament d’Olot.  
 
Avui el que portem a aprovació és l’acceptació per part de l’Ajuntament d’aquests crèdits: 
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l’Ajuntament rebrà en el seu moment la subvenció de l’Agència Catalana de l’Habitatge i 
amortitzarem aquests crèdits i això ens permetrà complir amb el pressupost de GUOSA que 
ja vàrem aprovar en el seu moment. 
 
Intervé la Sra. Sala. Només dir que penso que si l’Ajuntament ho pot assumir ens n’hem de 
fer càrrec, ja que penso que GUOSA depèn al 100% de l’Ajuntament, llavors estic totalment 
d’acord a fer la cessió d’aquests crèdits.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  
 

10.- SOL·LICITUD D’ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRA LS  
 
La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries 
dirigides a la consolidació de les finances públiques i al impuls de l’activitat econòmica, 
estableix en el punt dos de l’article 16 del capítol IX la modificació de l’article 32 del text 
refós de la Llei del Cadastre immobiliari, aprovat pel RDL 1/2004, de 5 de març: 
 
Article 32. Actualització de valors cadastrals. 
 
2. Les lleis de pressupostos generals podran actualitzar els valors cadastrals dels immobles 
urbans d’un mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l’any d’inici de vigència 
de la corresponent ponència de valors del municipi. 
Els ajuntaments podran sol·licitar l’aplicació dels coeficients previstos en aquest apartat 
quan compleixin els següents requisits: 
 
a) Que hagin passat almenys cinc anys des del inici de vigència dels valors cadastrals 
derivats de l’anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 
 
b) Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que van 
servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que afectin de 
manera homogènia  al conjunts dels usos, polígons, àrees o zones existents en el municipi. 
 
c) Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció General del Cadastre abans del 31 de gener 
de l’exercici anterior a aquell pel qual es sol·licita l’aplicació dels coeficients. 
 
Vist l’expedient administratiu UR05 2013000001 i antecedents corresponents, el president 
de la Comissió Informativa del Ple General de l’Aju ntament , proposa al PLE l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-   Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre la possibilitat d’acollir-se a 
l’actualització de valors cadastrals per l’aplicació de coeficients, segons estableix l’article 
32.2 . 
 
Segon.-   Traslladar aquesta sol·licitud a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona, av. 
Gran Via Jaume I, 47   17001-GIRONA. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Un tema complex, que de totes maneres el Sr. Gelis explicarà l’acció 
concreta que venim obligats a fer.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, la mateixa llei que deia abans, la 16/2012 de 27 de desembre, 
permet una actualització de valors cadastrals amb unes determinades condicions, 
bàsicament: que hagin passat almenys cinc anys des de l’inici de la vigència d’aquests 
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valors cadastrals, que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de 
mercat i els que varen servir de base per a la determinació dels valors cadastrals i que la 
sol·licitud es comuniqui a la Direcció General del Cadastre abans del 31 de gener de 
l’exercici anterior per al qual es sol·licita l’aplicació dels coeficients. El que proposem és 
demanar l’aplicació d’aquests valors cadastrals per a tota la ciutat d’Olot, aquesta sol·licitud 
s’estudiarà durant l’any 2013 i entrarà en vigor durant el 2014. Hem fet diferents contactes 
amb Hisenda, amb el Cadastre, i hem convidat –i ho han acceptat– a Hisenda a Barcelona, 
el Sr. Ripollès, a venir aquí a Olot el proper mes de febrer, junt amb els responsables del 
Cadastre de Girona i totes les entitats; bàsicament la Federació de l’associació de veïns, 
que és la que més ha treballat en aquest tema, la convidarem per poder ser en aquesta 
reunió i anar avançant en aquesta qüestió. Avui el que sol·licitem exactament, és 
l’actualització dels valors cadastrals. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Penso que ho ha explicat el Sr. Gelis molt clar, només afegir que 
sabem que el problema del Cadastre és molt més complex que purament aquesta rebaixa 
de preus. Abans del dia 31 hem de demanar que ho estudiïn, i al mes de setembre ens 
contestaran si s’ha rebaixat o no. Paral·lelament a aquest tràmit que iniciem, hi ha solucionar 
el tema de la famosa revisió cadastral de 2003 o 2004, que segueix un camí paral·lel, que és 
que vinguin els representants del Cadastre de Catalunya i de Girona a Olot, s’asseguin amb 
els tècnics municipals i amb les entitats ciutadanes que han estat presents en tota l’evolució 
que ha tingut el tema de la ponència i que intentem trobar solució a tots els problemes que hi 
puguin haver, amb el compromís que si no ho solucionem, acabarem demanant una revisió 
cadastral.  
 
Però jo, després d’haver escoltat el Sr. Ripollès, i la gent del Cadastre, n’estic convençut que 
ho podrem solucionar, que hi haurà acord entre totes les parts, està gairebé definida una 
data del mes de febrer perquè vinguin a Olot. Evidentment també hi ha el compromís 
d’asseure’ns amb tots els portaveus per explicar-los detalladament això. Intentarem que 
sigui aquest mateix dia que el Sr. Ripollès a més de fer els comentaris tècnics i valorar les 
aportacions dels tècnics municipals, també pugui explicar als portaveus quina és la seva 
disposició, per veure si tots tenim aquesta mateixa sensació que aquest tema, gràcies a déu 
s’encamina bé i que arribarem a una solució definitivament. 
 
Ara el que fem avui simplement és perquè no hi ha més termini, s’acaba el dia 31 i per tant 
demanaríem això amb la idea que abaixaran els valors cadastrals, amb una quantitat que no 
sé si serà la que aspira la ciutat d’Olot –no sé si la justa– però ens ho abaixaran. I a més 
amb el compromís que això no serà només aquest any, sinó que suposant que no arribin al 
preu que a nosaltres ens sembla que és el just i que també Hisenda està d’acord amb que 
sigui el just, ho podríem tornar a demanar l’any vinent i que de mica en mica posessin el 
valor cadastral amb la línia que ha de ser, un valor just, que diuen algunes persones que 
vindria a ser el 50% del valor real.  
 
N’anirem parlant, és un tema complicat. Ja saben que és un tema que té molt recorregut, 
que ja fa molts anys que va sortint repetidament al Ple. Jo crec que el tenim ben orientat, ara 
havíem de prendre aquesta decisió, però abans del mes de febrer hi haurà els representants 
del Cadastre aquí a Olot i podrem avançar en aquesta línia.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sincerament els agraeixo aquesta voluntat, jo interpreto que això és la 
voluntat de fer-nos confiança i de deixar-nos que anem treballant, esperem que al final la 
confiança tingui resposta i que aconseguim solucionar un tema que ens ha preocupat. 
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11.-  APROVACIÓ PÒLISSA DE TRESORERIA PER A L’EXERC ICI DE 2013 
 
CONCERTAR i per tant FORMALITZAR  amb l’entitat financera LA CAIXA  una pòlissa de 
tresoreria amb les següents condicions: 
 
import 1.000.000.- d’euros 
període des de la data de formalització a 

31.12.2013 
tipus d’interès euribor trimestral + 4% 
comissió d’obertura 0,75% del capital (7.500.- euros) 
comissió d’estudi 0.25% del capital (2.500.- euros) 
comissió de no disponibilitat 0,25% trimestral 
intervenció pel notari 

 
AFECTAR aquesta pòlissa de tresoreria al cobrament del padró de l’impost de béns 
immobles, exercici de 2013. 
 
APROVAR la renovació de condicions per al confirming que aquest Ajuntament té formalitzat 
des del 2012 amb la mateixa entitat financera. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, proposem formalitzar una pòlissa amb La Caixa, vostès saben que el 
2012 hem treballat amb una pòlissa de La Caixa i una del BBVA. En el Ple anterior ja vàrem 
portar a aprovació la pòlissa del BBVA i en aquest Ple portem la de la Caixa, per un import 
d’un milió d’euros, igual que el 2012, per un període fins al 31 de desembre, amb un tipus 
d’interès d’euribor trimestral més el 4% i amb unes comissions d’obertura, d’estudi i de no 
disponibilitat. Aquesta pòlissa quedaria pactada per l’IBI i també hem d’aprovar, amb les 
mateixes condicions que tenim ara, el confirming per pagar els proveïdors que ho necessiten 
per finançar-se immediatament de les obres i serveis que presten a l’Ajuntament.  
 
Intervé el Sr. Mir. Simplement dir que en aquest punt ens abstindrem, en coherència també 
amb el vot que vàrem fer en els pressupostos. Entenem que és una pòlissa que és una 
disposició d’efectiu temporal, fins que cobrem l’IBI. L’únic, que ens sembla que és una 
quantitat molt gran de diners, que potser lligat amb l’argumentació que vàrem fer en el debat 
de pressupostos, si vigiléssim una mica més la contenció, potser en lloc de parlar d’aquestes 
quantitats tan grans podríem reduir una mica l’import de la pòlissa. No posarem pals a les 
rodes en aquest sentit, perquè creiem que és una figura necessària, simplement posem 
objecció a l’import global, que ens sembla que si féssim un esforç addicional potser podria 
ser un pèl més reduït. La nostra abstenció és en aquest sentit, per argumentar-la. 
 
Respon el Sr. Gelis. Un petit aclariment, sí, efectivament aprovem aquesta pòlissa no vol dir 
que n’haguem de disposar en la seva totalitat durant l’any, el que sí fem és una previsió 
perquè fins i tot vostès en el Ple anterior varen presentar una moció en aquest sentit de 
reclamar el deute a la Generalitat i vàrem estar d’acord tots plegats. Hi ha dificultats per 
cobrar amb la rapidesa i amb la lleugeresa que necessitaríem i no és tant una qüestió que 
l’haguem d’utilitzar necessàriament, aquesta pòlissa i l’anterior que vàrem portar al Ple del 
mes passat, sinó que és una previsió per evitar problemes posteriors i més greus.  No tenim 
cap interès en utilitzar-les al 100% però sí que tenim interès en tenir una previsió que ens 
permeti treballar amb una certa tranquil·litat i ens permeti complir amb el que vàrem aprovar 
del Pla de pagament a proveïdors, poder complir amb els trenta dies i que no haguem de 
tornar a fer un altre Pla d’estabilitat.  
 
Bàsicament aquestes lògiques, en la mesura que no arribem a cobrar el padró de l’IBI 
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alguna cosa haurem d’utilitzar però la nostra idea seria utilitzar-les el menys possibles i tenir-
les com una reserva per poder complir amb tots els nostres compromisos de pagaments. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És a dir, és un problema de tresoreria i no de pressupost, el 
pressupost ja el vàrem passar i ja vàrem explicar el que pensàvem fer; el que no pot ser és 
que de cop i volta ens quedem sense líquid per fer front a les obligacions que tenim. I per 
això tenim la pòlissa, tant de bo no l’haguem de tocar, però per desgràcia ho haurem de fer, 
perquè vist com van les coses... Però purament és un problema de tresoreria i no perquè 
vulguem invertir o vulguem gastar en alguna cosa diferent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 14 vots a favor (9 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) i 6  
abstencions (PSC). 
 
12.-  CONTRACTACIÓ. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARR ENDAMENT D’EQUIPS 

D’IMPRESSIÒ-MULTIFUNCIÓ PER DIFERENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS  
         

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 18 de maig de 2011 va  adjudicar a l’empresa 
“GIROCOPI, SL”  l’arrendament de 54 equips d’impressió multifunció per diferents 
dependències municipals, segons els imports d’arrendament i manteniment que 
s’especifiquen a l’expedient.  
 
El responsable d’informàtica i noves tecnologies del dia 19 de novembre de 2012 proposa 
adquirir un portàtil i una impressora amb destí a l’àrea de Joventut, i que aquesta nova 
impressora HP8600Plus s’incorpori en el contracte subscrit amb l’empresa “Girocopi,SL”  
 
I vist   l'expedient   administratiu núm. CCS12011000007 i    antecedents corresponents,     
el President de la Comissió Informativa del Ple  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- MODIFICAR , d’acord amb l’informe emès pel responsable d’Informàtica i Noves 
Tecnologies, el contracte d’arrendament de 54 equips d’impressió-multifunció per  diferents 
dependències municipals, en el sentit d’incorporar al contracte una impressora HP8600Plus 
amb destí a les dependències de Joventut  segons: 
- preu còpia: b/n:    0,02185 (IVA inclòs); color: 0,08890 (IVA inclòs) 
- cost de rènting mensual: 9,20 € fins a l’acabament del contracte. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa “GIROCOPI,SL” Nif: B17580804. 
 
Tercer.- FACULTAR  el Sr. Alcalde per tal que subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per a donar compliment als presents acords  
 
Quart.- DELEGAR  en la Junt de Govern Local l’adopció de tots aquells acords relatius a 
aquest contracte d’arrendament d’equips d’impressió-multifunció per diferents dependències 
municipals, que no constitueixin alteracions substancials del mateix i PUBLICAR aquesta 
delegació en el  Butlletí Oficial de la Província.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com saben tenim un contracte de diferents equips d’impressió i 
multifunció amb l’empresa Girocopi SL que es va firmar l’any 2011. L’Àrea de Joventut té 
una necessitat que fa que hàguem d’ampliar aquest contracte amb un portàtil i una 
impressora i el que portem avui a aprovació és modificar aquest contracte per incloure 
aquest portàtil i impressora per a l’Area de Joventut. I llavors també delegar a la Junta de 
Govern Local per tots els acords relatius a aquest contracte d’arrendament que no 
modifiquin substancialment i que no sigui absolutament necessari portar-ho al Ple. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  

 
13.- MOCIÓ D’ERC PER DECLARAR OLOT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS  

 
Atesos els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de 
sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
Atès que tots els animals, siguin de l'espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han 
de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni han de ser 
subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats 
d'ansietat o de por. 
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats etològiques, 
procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en condicions de captivitat 
allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de camions que no poden satisfer les 
seves necessitats físiques i socials més bàsiques. 
 
Atès que entre els animals que s'exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que, 
encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés 
d'aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la 
violència. 
 
Atès que el manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici 
per a la conservació de les espècies. 
 
Atès que les administracions locals han d´afavorir i potenciar les conductes cíviques i de 
respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells 
éssers amb els que compartim el planeta Terra. 
 
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental 
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot 
antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d'aquests espectacles. 
 
Atès que molts ajuntaments de Catalunya, entre ells els de Barcelona, Tarragona, Girona, 
Lleida, Vic..., i un creixent nombre de països de tot el món han prohibit l'actuació 
d'espectacles amb animals als seus territoris. 
 
Atès que la presència d'animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut 
pública per la possible transmissió de malalties. 
 
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen 
nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions d'un circ i han causat 
greus danys materials i personals. 
 
El Grup Municipal d’ERC proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament d’Olot amb els principis ètics, socials i 
mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals. 
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SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals salvatges en 
circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, 
amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores 
d'aquests animals. 
 
TERCER.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada ni la 
instal·lació a Olot d'animals salvatges de circs, encara que aquests no participin en 
l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades. 
 
QUART.- Introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances municipals que 
corresponguin. 
 
CINQUÈ .- Notificar aquest acord a l’associació AnimaNaturalis i als portaveus dels grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. De tots és coneguda la nostra posició respecte als drets dels 
animals, però també volem fer altres consideracions. Està demostrat que tots els animals 
tenen sensibilitat física i psíquica, que els animals tenen el dret de ser respectats, no han de 
ser víctimes de maltractament ni han de ser subjectes d’actes que els infringeixin patiment o 
causar ansietat i por. Que els animals han de rebre un tracte que els procuri benestar i que 
al circ solen viure en condicions de captivitat, allotjats i transportats de manera que no poden 
satisfer les seves necessitats bàsiques. Que els animals que s’exhibeixen als circs són 
salvatges, que mantenen els seus instints naturals i el procés d’aprenentatge per fer 
comportaments antinaturals a la seva espècie es fa aquest tipus d’aprenentatge basant-se 
en la violència, moltes vegades. Que el manteniment dels animals salvatges en el circ, no 
contribueix ni dóna cap benefici a la conservació de les espècies. Que l’administració local 
ha d’afavorir i potenciar les conductes cíviques de respecte a la ciutadania cap al nostre 
entorn i això comporta també el respecte cap als animals i els éssers que comportin la 
presència a la terra. Que Olot és una ciutat educadora i els circs amb animals salvatges no 
ofereixen una educació medioambiental apropiada per transmetre als infants i sobretot dóna 
una visió equívoca del que són els animals, cap als infants. 
 

En aquest punt s’incorpora la regidora Sra. Núria Zambrano, que passa a ocupar el 
seu lloc. 

 
Continua la Sra. Casanovas. Que a molts ajuntaments de Catalunya, ja en són 80, han 
aprovat una moció com aquesta, entre ells podem dir les quatre capitals –Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona– i poblacions que tenim més a l’abast –Lloret, Vic, Banyoles, Sant 
Joan les Abadesses, Blanes, La Bisbal, Sant Feliu, etc.–. A més a més hi ha països, que 
nosaltres anomenaríem avançats, que també tenen la prohibició dels circs de portar animals 
i fins i tot s’estan plantejant la manera del zoològics i de les activitats com poden ser dofins 
en parcs aquàtics; ja se n’han tancat arreu d’Europa. Que la presència d’animals salvatges a 
la via pública pot suposar un risc per a la salut pública per la possible transmissió de 
malalties i que els animals salvatges poden ser molt perillosos i causar greus danys 
materials i personals. Això ja ho hem viscut, al nostre país alguna vegada algun animal s’ha 
escapat del seu lloc i ha causat greus problemes. Per tot això el grup municipal d’ERC 
proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords. 
 
A continuació la Sra. Casanovas llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. És un tema una mica delicat perquè sembla que no, però ho és, perquè 
del circ en depèn molta gent. Vull dir que també és una moció que jo l’entenc però vull fer 
aquesta consideració. Llavors penso que els animals s’han de respectar, totes les espècies, 
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i no han de ser víctimes de maltractaments, ni físics ni psicològics i que haurien de poder 
viure en llibertat en el seu àmbit natural. Per sort cada vegada és menys freqüent veure 
animals que s’exhibeixen als circs i que viuen en espais molt petits que estan patint i si es 
vol gaudir de veure animals es pot anar als zoològics, es pot anar als parcs naturals que 
estan en llibertat i que allà sí que gaudeixen del seu espai, amb els seus costums i 
necessitats. Llavors jo aquesta moció la votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. D’entrada dir que imagino que no hi ha ningú que estigui en contra 
dels animals. Bé, aquesta és una moció interessant, de l’Associació AnimaNaturalis, els 
senyors d’ERC a Olot s’han limitat pràcticament a transcriure literalment, està a la seva web, 
i presentar-la a aquest i altres ajuntaments i la mateixa moció, en altres poblacions de 
Catalunya ha estat presentada pels comunistes d’Iniciativa per Catalunya, que 
afortunadament no estan representats en aquest Consistori.  
 
I la moció, d’entrada, ens sembla molt bé en tots els seus continguts i en definitiva i resumint 
diu que els animals del circ estan en captivitat, són sovint maltractats i castigats i obligats a 
actuar en un hàbitat artificial. Plantejat així, si això és veritat, tenen tota la raó, no es pot dir 
el contrari. Però com tot a la vida, per fer-se un coneixement de causa de les coses, cal 
veure les dues parts i és bo escoltar l’altra part, la part del circ. Jo aquest matí m’he posat en 
contacte amb el món del circ per saber la seva opinió sobre aquestes acusacions tan greus, 
que em costaven de creure. I he contactat no amb el Circ Piraña Show, que són els senyors 
que van venir aquí l’any passat per Festes del Tura i que a més a més van enganyar el Sr. 
Ferrés i van omplir de rètols i banderoles la nostra ciutat sense el seu permís. No. M’he 
posat en contacte amb el Circ número u en el tema dels animals, m’he informat, que es diu 
el Gran Circo Americano, que té elefants hindús, tigres blancs, rinoceronts gegants, etc. En 
concret he parlat amb el Sr. Jesús Conesa, un home de formació universitària, i entre altres 
coses voluntari d’Intermón Oxfam. Dic això perquè m’ha semblat un home amb inquietuds i 
sensibilitat social. I ell m’ha dit que sense poder generalitzar, els circs sempre tenen un 
compromís –i dic el que m’ha dit ell– en el benestar físic i psicològic dels animals. M’ha dit 
també que era fals que traguessin directament els animals del seu medi natural, sinó que 
són nascuts d’almenys quatre generacions en captivitat, que el mètode d’ensenyament dels 
exercicis de doma es basava en la repetició i recompensa, mai en el càstig –repeteixo el que 
m’ha dit aquest senyor– i m’ha acabat dient quelcom molt lògic, i és que en tot cas el 
maltracte animal mai seria un acte generalitzat, sinó que és una posició individualitzada de 
cada persona.  
 
Resumint, des del grup municipal de Plataforma per Catalunya veiem que hi ha arguments a 
favor i en contra d’aquesta moció, i donat que en concret a Olot existeix una normativa al 
respecte –que tan amablement ens ha fet arribar el Sr. Tinent d’Alcalde als diferents 
portaveus dels grups, el Sr. Berga– doncs confiem en els tècnics municipals en l’aplicació de 
les normatives vigents. En aquest sentit, ens abstindrem en aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres estem a favor de la moció. A mi em sap una mica de greu 
perquè jo tinc un molt bon record del circ, de la meva infància, però és veritat que eren altres 
temps, el temps passa i en aquests moments és veritat i una mica vaig veure les piranyes, i 
realment, no és una cosa que es pugui admetre. Per tant estem a favor de la moció. 
 
Intervé el Sr. Berga. Bé, tot i que ja hi ha normativa superior a la municipal que vetlla pel 
benestar dels animals salvatges, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè estem 
sobretot a favor, més que per temes de salut pública o de seguretat, estem a favor d’aquesta 
idea que la cultura, i el circ és cultura, està per alguna cosa més que per entretenir; està per 
educar, per cohesionar,  per transmetre valors, i pensem que la utilització d’animals 
salvatges allunyats del seu entorn natural, sovint ensinistrats –potser no és el cas del circ 
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amb qui ha parlat el Sr. Mulleras aquest matí– però no tots els circs hi ha persones amb 
aquesta sensibilitat social; moltes vegades estan ensinistrats amb violència, amb patiment 
per part dels animals. I això pensem que ni educa ni potencia les conductes cíviques. I és en 
aquest sentit que pensem que aprovar aquesta moció és reforçar el compromís d’aquesta 
ciutat amb l’educació, amb el benestar dels animals i sumar-nos a aquesta iniciativa que 
l’Ajuntament de Barcelona ja va començar el 2013; i que en deu anys és veritat que la gran 
majoria de capital de comarca i moltes ciutats de Catalunya s’hi ha anat adherint. Votarem a 
favor. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. No, només dir-li al Sr. Mulleras que nosaltres no preteníem fer en 
absolut cap cosa novedosa, senzillament nosaltres ens hem adherit a l’Associació 
AnimaNaturalis, precisament perquè ens agradava la seva moció i hem fet de transmissors. 
Res més, nosaltres no volíem  protagonitzar una moció pròpia nostra, és senzillament una 
transmissió. 
 
I després pel que fa a la normativa, som conscients que hi ha una normativa superior, però 
aquesta deixa opció als ajuntaments de poder-ho regular de forma diferent o de forma més 
concreta. Perquè sí que és una normativa força genèrica. Res més, volia fer aquesta 
puntualització. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 1 PP) i 2 
abstencions (PxC). 
 

14.- MOCIÓ DE CUP GARROTXA PER SOL·LICITAR UN CONTR OL SANITARI MÉS 
EXHAUSTIU DE LA FAUNA SALVATGE  

 
El progressiu abandonament de les activitats econòmiques vinculades a la gestió del territori 
i al patrimoni natural ha donat pas a unes immenses masses forestals que actualment es 
troben en un estat de deixadesa i d’abandó més que lamentable. Estiu rere estiu, quan el foc 
devasta els nostres boscos, ens planyem de la situació sense prendre cap mesura concreta 
per a gestionar els espais naturals del nostre país.  
 
Una d’aquestes mesures passa per tenir un sector primari viu i compromès. A dia d’avui si 
només ens fixéssim en el pes específic que representa el PIB del sector primari vers la resta 
de sectors econòmics, oimés el d’aquelles explotacions que s’allunyen del model intensiu, 
podríem considerar-lo un sector quasi prescinbible. Però quan observem el que es deriva del 
seu treball pel que fa a la qualitat de la producció alimentària, per la creació d’un mosaic 
paisatgístic únic i concret per a cada territori, així com pel paper fonamental sobre la 
preservació del patrimoni cultural de les comarques i també en la gestió sobre i en el territori, 
és quan entenem que aquest sector esdevé imprescindible per a garantir un futur 
veritablement vital i viable a moltes comarques. Tanmateix, a dia d’avui, la realitat és una 
altra: l’abandonament de l’agricultura, la ramaderia i l’explotació dels boscos, no només ha 
donat pas a una superfície forestal que any rere any va guanyant terreny, sinó que junt a 
això, ha afavorit la proliferació de la fauna salvatge que, en el cas del porc senglar, es pot 
considerar actualment com una autèntica plaga. Sumada a la problemàtica del senglar, 
existeixen bastants indicis que assenyalen que la introducció d’espècies abans 
desapareguts com el cabirol –que a hores d’ara el seu cens ja es pot comptabilitzar per 
milers–, i més enllà de les problemàtiques i perjudicis que ocasionen als conreus, podrien 
ser portadores de malalties (com la brucel·losi i la tuberculosi) que es poden contagiar al 
bestiar de les nostres explotacions ramaderes.  
 
Actualment l’administració realitza uns mostreigs analítics per avaluar l’estat sanitari de la 
fauna salvatge. Tot i haver localitzat casos positius en alguns dels animals analitzats, no 
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s’ha intensificat el control ni s’ha dut a terme un sanejament rigorós d’aquests animals. En 
canvi, quan es donen casos de contaminació per alguna d’aquestes malalties al bestiar 
domèstic, el ramader es veu obligat a sacrificar-lo, amb el consegüent perjudici econòmic 
que això suposa. I si el grau d’extensió de la patologia és molt elevat, el ramader no té més 
opció que l’abandonament de l’activitat, amb l’evident impacte negatiu que ocasiona sobre el 
territori i, per tant, al país. 
 
Calen mesures urgents per a fomentar l’equilibri entre la fauna salvatge, la protecció dels 
espais naturals i el desenvolupament de les activitats del sector primari. Cal assolir un model 
de territori que no sigui exclusivament per veure’l, sinó també per viure’n. 
És per això que des de l’ens municipal demanem al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
1.- Un control sanitari més exhaustiu de la fauna salvatge i que en els casos en què en una 
explotació ramadera apareguin positius per malalties infeccioses, que immediatament 
s’analitzi rigorosament l’estat sanitari de la fauna salvatge propera a l’explotació. 
 
2.- En el cas que el ramader es vegi obligat a sacrificar animals per causa d’una d’aquestes 
malalties, que la indemnització que aquest percebi sigui conseqüent amb el valor real dels 
animals sacrificats, per tal de poder reprendre en el menor temps possible l’activitat. 
 
3.- Una limitació i un control de la fauna salvatge quan aquesta ocasioni danys a l’activitat 
agrícola. 
 
Intervé el Sr. Narcís Casadevall. Bé, presentem aquesta moció aquí a Olot, que és la capital 
de la comarca, que és la més oriental de les comarques de muntanya i considerem que com 
a capital de la comarca té molt a dir sobre quina manera i com volem que es gestioni el 
territori.  
 
Dit això, també volíem dir que la moció ha rebut el suport d’Unió de Pagesos, i del Sr. Xavi 
Safont, que és un pagés del Maresme, que és de l’Assemblea Pagesa.  
 
A continuació el Sr. Casadevall llegeix el text de la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, avui sembla que anem d’animals, d’un cantó a l’altre... És molt 
maco tot el que diu la moció però jo penso que és difícil de portar a terme. També he de dir 
que els boscos s’haurien de mantenir nets per la seva massa forestal, perquè no proliferin 
els incendis, els senglars ja sabem que són una plaga molt difícil d’extingir i cada vegada 
aquests senglars malmeten els camps de conreus i sembla que estiguin sembrats, i els 
deixa molt malmesos. Estic d’acord que es portin aquests controls sanitaris però que 
estiguin ben fets, per gent especialitzada, i suposo que això es deu fer posant en els boscos 
unes boles de menjar, en el que no estic d’acord és en que s’injectin injeccions per adormir 
aquests animals. Vull dir, que es deixin en llibertat i que se’ls donin les boles amb el menjar 
a dins dels boscos, perquè aquests animals salvatges no portin les malalties a les granges. 
Per tant jo votaré a favor aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, en l’esperit de la moció hi estem absolutament d’acord i també 
estem força d’acord amb el comentari que ha fet la Sra. Sala. És cert que tenim un problema 
general amb l’expansió dels boscos i ens falta un pla general de gestió dels boscos i 
segurament hi ha tenim l’activitat ramadera i agrícola poc valorada i per tant l’hem de 
potenciar, des d’ERC sempre ho hem demanat, hem de demanar que es posi en valor 
l’activitat agrícola i evidentment també l’activitat ramadera. El que passa és que demanar un 
control exhaustiu de la fauna salvatge és com demanar l’impossible. Evidentment aquest 
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punt que es demana des de la moció de la CUP seria l’ideal, seria allò amb el qual estaríem 
absolutament tots d’acord, però estem demanant una cosa que ja es fa, ens consta que es 
fa en la mesura del possible; evidentment controlar tota la fauna salvatge dels Pirineus és 
impossible.  
 
Per tant en aquest punt sí que hi estem d’acord, es fa el que es pot i si es pot fer més, doncs 
més, i demanem que si es pot fer més facin més, però tampoc no podem  dedicar-hi tots els 
recursos del món a controlar tota la fauna salvatge del Pirineu. 
 
Sí que el punt 2, veiem que s’hi pot fer bastant més segurament del que es fa, ens consta 
també que les indemnitzacions per al ramaders que han hagut de sacrificar una part del 
ramat, o tot el ramat hi són i arriben, però si és veritat que no cobreixen el cost absolut del 
ramat, aquí sí que en aquesta voluntat de potenciar l’activitat ramadera, que ajuda a 
gestionar els boscos, sí que hauríem de ser més curosos i sí que les indemnitzacions per 
aquesta qüestió haurien de ser més genèriques. 
 
Llavors l’últim punt és encara més idealista, ens sembla a nosaltres, una limitació i un control 
de la fauna salvatge; és clar, la Sra. Sala ho ha dit, el porc senglar per exemple és una 
plaga, avui en dia em sembla que estan donant permisos per matar a tort i a dret porcs 
senglars, sí que estem convençuts que el Departament ha de fer el que pugui però no 
podem fer una batuda genèrica i omplir els nostres boscos de caçadors per caçar els porcs 
senglars que s’estan escampant com una plaga. Entenem que es fa el que es pot i la moció 
demana que s’impulsi, però controlar al 100% la fauna salvatge ens sembla impossible. 
 
De totes maneres, evidentment, votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. En la línia del que han dit els meus companys que m’han precedit en 
la paraula, estem d’acord totalment en fomentar l’equilibri entre la fauna salvatge, la 
protecció del medi i la feina dels ramaders, i ens semblen de sentit comú les peticions al 
departament corresponent de la Generalitat que proposa el Sr. Casadevall. Com no podem 
dir que no a aquesta moció, malgrat la seva procedència, ens hi abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres estem a favor de la moció, votarem a favor 
evidentment.  
 
Estem a favor de la diagnosi i també dels punts que demanen aquesta moció. En tot cas hi 
ha algun apartat que potser jo discutiria que és on diu a la diagnosi “actualment 
l’administració realitza uns mostreigs analítics per avaluar l’estat sanitari de la fauna 
salvatge. Tot i haver localitzat casos positius (...)” a mi no em consta; jo he parlat amb els 
tècnics del Parc Natural aquests dies, també amb el Departament d’Agricultura i no ens 
consta que hagin sortit animals positius en aquest sentit, potser les meves informacions no 
són correctes. Però en tot cas hi hauria aquesta matisació per part nostra.  
 
I en tot cas sí que estem d’acord en què hi hagi un suport més explícit a l’activitat ramadera, 
només faltaria. En tot cas aquí en el punt 2 que diu: “En el cas que el ramader es vegi 
obligat a sacrificar animals per causa d’una d’aquestes malalties, que la indemnització que 
aquest percebi sigui conseqüent amb el valor real dels animals (...)” això més o menys es fa, 
perquè aquests animals estan assegurats i el ramader rep una compensació de 
l’assegurança i a més a més una subvenció de l’administració. El que passa és que aquí 
potser caldria afegir que rebés també el ramader un ajut per a la reposició; és a dir, si el 
ramader ha de sacrificar uns animals, després que tingui una ajuda també per a la reposició 
per comprar-ne de nous.  
 



 

 

                     

 

 

 21 

I en tot cas sí que hi ha d’haver un control més estricte de la fauna salvatge, sí que és veritat 
que en aquests moments el porc senglar està declarat una plaga pel Departament 
d’Agricultura, i en tot cas sí que aquí demanem amb insistència que això es controli més. 
Votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Anna Linares. Bé, de fet s’ha dit bastant tot per part dels companys dels altres 
grups, evidentment nosaltres també hi votarem a favor, estem a favor de l’esperit de la 
moció, tot el suport al sector primari i a la pagesia.  
 
D’alguna manera també compartim el que ha comentat el Sr. Pere Gómez, quant a l’utòpic 
de la moció, és a dir, seria ideal que es pogués tenir perfectament controlat tot el que és la 
fauna salvatge, però de vegades pels mitjans o per la pròpia matèria en sí, és difícil. Això no 
obstant, sí que també ens agradaria dir, de fet també  ho ha comentat el Sr. Guix, sí que ja a 
finals del 2012 el propi departament va aprovar un Pla de vigilància sanitària de la fauna 
salvatge, és cert que nosaltres en les consultes que hem efectuat no ens han comunicat que 
aquest sigui un problema d’especial incidència en el territori, i també és veritat que pel que 
fa al tema del règim de les indemnitzacions, no és un tema discrecional ni arbitrari sinó que 
sí que  hi ha una normativa que ho regula i per tant en aquest sentit està perfectament 
acotat el marge de les assegurances privades que puguin tenir els propietaris dels ramats, 
els pagesos. En qualsevol cas hi votem a favor. 
 
Sotmesa  la moció a votació s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 1 PP) i 2 
abstencions (PxC). 
 

15.- MOCIÓ DE CUP GARROTXA EN RELACIÓ A LA CAMPANYA  DE CATALUNYA 
LLIURE DE BOSSES DE PLÀSTIC  

 
Les bosses de plàstic d’un sol ús que ens donen a les botigues, es converteixen ràpidament 
en un residu. Tant la fabricació com el seu tractament com a residus, són responsables 
d’importants afectacions ambientals, socials i econòmiques. 
 
Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de la bossa de plàstic, ja que amb una 
vida útil curta (12 minuts) es consumeix i malbarata gran quantitat d’aigua i energia, a més 
del cost ambiental de l’explotació del petroli, un recurs no renovable, amb l’agreujant de ser 
un producte no degradable. 
 
A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic –les deixalles augmenten 
el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal són els envasos i bosses d’un sol ús–. 
S’ha estimat que a Catalunya s’usen una mitjana de 5,4 bosses per família i setmana en 
cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), el que suposa que només amb un cap de 
setmana consumim més de 14 milions de bosses de plàstic a Catalunya. Les bosses de 
plàstic representen el 2,32% del pes de les deixalles a Catalunya, un consum de 110.000 
tones a l’any (font:  CEPA-EdC, 2006)- 
 
Dades que demostren un consum injustificat i perjudicial pel medi ambient, doncs són 
fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables que permetin utilitzar-les moltes vegades 
(bosses de cotó, ràfia, bosses plegables, cabàs, carretó, etc.) 
 
Raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús: 
 

- Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovable i molt costós. 
- Suposen un 2,32% en pes de la brossa domèstica i unes 14 milions de bosses el cap 

de setmana. 
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- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria va a abocadors i 
incineradores. 

- En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur 
d’hidrògen...) 

- Si cada català deixés d’agafar 1 bossa es deixarien d’emetre 117 tones de CO2 a 
l’atmosfera. 

- Poden trigar fins 500 anys en descompondre’s. 
- La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi terrestre i 

aquàtic. 
- Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables (com ara cistells, bosses de roba, 

carretons, etc.) o per sistemes compostables (com ara les bosses de fècula de 
patata, que, a més, es produeixen a la Garrotxa i donen feina a la gent de la 
comarca).  

 
Arran del seu impacte i les múltiples actuacions i experiències d’arreu del món que s’estan 
desenvolupant respecte a la limitació de la bossa de plàstic, queda clar que s’han de 
prendre mesures urgents per a posar-hi solució. 
 
S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats cíviques i ecologistes, alguns gremis i 
cadenes comercials catalanes per conscienciar als consumidors i els comerços, però la via 
única dels acords voluntaris és insuficient per frenar de forma generalitzada el consum de 
bosses. Així doncs, és del tot necessari i urgent el debat, conscienciació i l’acció de canvi en 
la direcció de limitar el consum de les bosses de plàstic entre tots els agents socials, 
econòmics i les administracions per tal d’aplicar solucions normatives i restrictives, 
pedagògiques i efectives. 
 
Conscients de la problemàtica ambiental i social d’aquesta situació, i de la necessitat 
d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de residus, el nostre Ajuntament també ha de 
ser sensible a aquesta qüestió, és l’Administració més propera al ciutadà i en temes 
mediambientals com que acabem de plantejar pot fer molt per reorientar la política de 
consum  i de reducció de residus, doncs podem tenir un paper cabdal en contribuir a invertir 
les tendències de creixement dels residus, i en promoure un consum responsable, 
desenvolupant accions per conscienciar a la població i als agents econòmics. 
 
Coneixedors de la campanya d’àmbit autonòmic que promouen la Fundació per a la 
Prevenció dels residus i el consum responsable i la Federació Ecologistes de Catalunya, 
proposem que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament acorda sumar-se a la campanya “Catalunya lliure de bosses de 
plàstic”.  
 
Segon.- Demanar i donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i especialment al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, la regulació del consum indiscriminat i gratuït de 
bosses de plàstic a Catalunya: aplicació d’un impost ecològic de 0,20 €/bossa. 
 
Tercer.- Desenvolupar una campanya progressiva de comunicació a la població (escoles, 
entitats...) i al sector comercial del municipi, dels acords d’aquesta moció i de la necessitat 
de limitació de la bossa de plàstic en el context de prevenció de residus d’envasos i 
embolcalls, i a les alternatives més ecològiques (bossa de roba, bossa plegable, carretó, 
cabàs, bossa compostable...). 
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Quart.- Adherir-se i participar en la declaració del 3 de juliol “Dia català sense bosses de 
plàstic”. 
 
Cinquè.- Engegar dinàmiques amb els comerços com la creació d’una Xarxa de comerços 
respectuosos amb el medi ambient, proposta que fomentarà principalment l’acord per a que 
els comerciants del municipi redueixin progressivament l’ús de les bosses de plàstic del 
comerç. 
 
Sisè.- Preparar un acord amb els comerços locals posar un preu a les bosses de plàstic, per 
desincentivar-ne el consum. Destinar el fons que es generi al desenvolupament de 
campanyes de conscienciació ambiental en l’àmbit de la prevenció i el consum.  
 
Setè.- Preparar una proposta de bonificació fiscal a partir de les ordenances fiscals als 
comerços locals que desenvolupin actuacions per reduir de forma efectiva el nombre de 
bosses d’un sol ús. 
 
Vuitè.- Contactar amb els distribuïdors del municipi per a limitar les bosses de plàstic de 
forma específica en els proveïments i activitats que desenvolupi l’ajuntament. 
 
Novè.- Regular la distribució de bosses dins el reglament del mercat municipal. 
 
Desè.- Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 
 
Intervé el Sr. Jordi Gasulla. Bé, abans de començar, em permetreu que enviem tota la nostra 
solidaritat a la comunitat educativa de l’Escola Llar que aquests dies viuen la seva situació 
amb molta incertesa i amb molta ... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No crec ni que tinguis tota la informació ni que sigui just que quan hem 
parlat que presentaries una moció introdueixis un tema que després en l’apartat de precs i 
preguntes estic convençut que sortirà, però no em sembla lògic això. Estàvem amb una 
moció i hauríem de parlar d’un tema. Llavors, saps perfectament que si haguessis aixecat la 
mà i haguessis volgut parlar t’haguéssim donat la paraula com sempre hem fet, amb totes 
les persones que han volgut parlar. No em sembla lògic això. Endavant. 
 
Intervé el Sr. Jordi Gasulla. Bé, també aprofito per celebrar la concentració que hi va haver a 
favor de la sobirania, i és una salutació que es fa i sense cap més intenció. Dit això, llegiré la 
moció de la CUP Garrotxa en relació a la campanya Catalunya lliure de bosses de plàstic.  
 
Tot seguit el Sr. Gasulla llegeix el text de la moció.  
 
Intervé la Sra. Sala. Tot el que s’ha exposat en aquesta moció jo trobo que és una mica 
contradictori, perquè per un cantó ens diu que s’està produint molt de plàstic, però per l’altre 
costat estem envoltats de plàstic, vull dir cada vegada que anem a comprar ens anem 
trobant que tot va embolcallat de plàstic. Llavors jo el que penso és que s’hauria de fer una 
mica de reflexió entre tots, i cada família hauríem de mirar d’educar-nos i d’intentar no 
consumir i no produir tant de plàstic. Jo és una moció que no la trobo massa coherent, per 
tant m’abstindré.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres hi estem molt a prop d’aquesta moció, per fer-ho breu, 
subratllem especialment el que diu la moció que s’han estat fent molts esforços, pensem que 
la població en general, en els darrers anys, està molt conscienciada, i evidentment s’ha 
d’augmentar i no hem de baixar la guàrdia en cap moment, s’ha avançat molt, però 
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segurament encara falta i nosaltres seguim apostant per sensibilitzar la població i sobretot 
per conscienciar. La càrrega impositiva per evitar l’ús de bosses de plàstic ens dol una mica, 
entenem que de vegades s’ha de fer i per tant tampoc no hi estarem en contra, però 
nosaltres seguim apostant per la conscienciació ciutadana. A banda que ja fa temps que 
estem amb les campanyes del reciclatge i hem de mirar de no criminalitzar  les bosses de 
plàstic, des del moment que també permeten el reciclatge.  
 
Ja que hi som, a nosaltres sí que ens preocupa, perquè el tema de les bosses de plàstic és 
un tema que ja està tractat, i fins i tot tenim un dia i volem que ens hi adherim, perfecte, 
intentarem solucionar-ho, hi ha algun punt d’aquests que surt a la moció que és bastant 
impossible d’aplicar, el sisè, setè i vuitè, però es pot intentar, demanem que s’intenti si més 
no. 
 
Ens preocupa i afegim un element: l’empaquetament, que en els últims anys sí que veiem 
que s’està produint un excés d’embalatge, d’empaquetatge; de vegades t’arriba una cosa i 
està embolicada amb deu coses diferents, no? Aquí sí que hauríem de demanar de fer un 
estudi, però d’això és clar, se n’ha d’encarregar la Generalitat; hauríem de demanar a les 
empreses empaquetadores que si us plau reduïssin l’ús de paquets. 
 
Pel que fa a la moció de les bosses de plàstic, nosaltres hi estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Tot el que diuen els senyors de les CUP sobre les bosses de plàstic 
a Plataforma per Catalunya d’Olot ens sembla molt bé i tot el que vagi encaminat cap a 
protegir el medi ambient ens sembla fabulós.  
 
El que ja no em sembla tan bé és la poca vergonya que tenen vostès de presentar una 
moció d’aquest caire després d’haver incomplert la normativa municipal i de la Junta 
Electoral en qüestió, de col·locació de propaganda electoral, precisament en aquesta ciutat, 
a Olot, i en concret en penjar moltes de les seves pancartes als arbres, repeteixo, als arbres, 
i no als fanals. I això és un atemptat ecològic. Lògicament disposem, com sempre, de 
documentació gràfica d’això.  
 
I per cert, si volen tenir vostès credibilitat, senyors de les CUP, el que haurien de fer és 
predicar amb l’exemple, ja que tinc a la seva disposició còpia del pressupost de campanya 
de la CUP a la darrera comtessa electoral al Parlament de Catalunya, on s’especifica la 
comanda de bobines de plàstic, no de pvc, ni de material biodegradable, sinó de plàstic, per 
a l’elaboració de les seves pancartes. En concret van destinar-hi vostès 2.068 euros en 
pancartes que tots vàrem veure per Olot i comarca, ja que vostès a més, ningú les treia. I 
aquest plàstic que vostès van comprar tan econòmicament, lògicament és el mateix plàstic, 
exactament el mateix, que ara ens venen aquí vostès, senyors de les CUP a denunciar. 
Repeteixo, s’ha de predicar amb l’exemple, senyors de les CUP, i per tal cosa votarem no.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en tot cas agafo les paraules del Sr. Mulleras, cal predicar amb 
l’exemple, sempre tota la vida, i en tot cas dir que nosaltres votarem sí, perquè ens agrada 
respectar, ens agrada la filosofia d’aquesta moció; potser no tant els acords concrets, els 
punts concrets que demana que molts són demandes més genèriques, però sí que en la 
filosofia de la moció hi estem d’acord perquè justament volem una ciutat més educadora i 
una ciutat més sostenible. Per tant tot el que siguin campanyes a favor de sensibilitzar la 
població en la qüestió de gastar menys plàstic derivat del petroli, i gastar més plàstic en tot 
cas derivat de la fècula de patata, i com deia també a la moció, procedent d’una empresa de 
la Garrotxa ens sembla que és interessant i que caldria potenciar-ho. 
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, nosaltres en el que és l’esperit de la moció hi estem d’acord, en 
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el sentit que evidentment tot el que sigui reciclatge i en els últims temps estem intentant fins i 
tot a Olot nous models que volen acostar el reciclatge a la ciutadania. És per aquest motiu 
també, que no és nou a l’Ajuntament i des dels seus departaments que ja hi ha opcions 
encaminades a suprimir les bosses de plàstic. Tots recordarem campanyes des de l’Àrea de 
Medi Ambient a través del SIGMA amb aquelles bosses de plàstic verdes i algunes taronges 
amb el “Triem reduir” o fins i tot les que encarrega l’Ajuntament a dia d’avui, són bosses cent 
per cent reciclables justament amb fècula de patata, aquests dies m’han informat abans 
d’entrar al Ple que estem justament fent una comanda i es fa d’aquestes.  
 
Ara bé, si bé pel que fa a l’esperit de la moció hi estaríem d’acord, votarem en contra, i és 
perquè creiem que quan es presenten mocions i es presenten propostes alternatives han de 
ser viables, per un criteri també de responsabilitat; han de ser serioses, viables i factibles 
perquè si no acabem aprovant acords que no es poden realitzar o són de difícil aplicació i de 
vegades poden haver-hi errors. I ho dic perquè tot el que té a veure amb l’aplicació de 
bonificacions o de taxes tots sabem que no és un tema fàcil, no que no sigui fàcil sinó que 
ve molt taxat normativament. En aquesta moció es parla de bonificar algun impost, algun 
tribut municipal, no s’acota, no es diu; això si em permeten són de vegades brindis al sol, 
també es parla que s’imposi una aplicació d’un impost ecològic de 0,20 euros per bossa, 
realment potser això podria semblar excessiu... En fi, realment per un criteri, crec que de 
responsabilitat, ho creiem en aquest cas, i que s’han de portar propostes concretes i que 
siguin viables, en aquest cas el nostre grup votarà en contra.  
 
Intervé el Sr. Gasulla. Porto això aquí per poder llegir el nom de les institucions que hi ha 
donat suport. Abans, vaig per ordre, al senyor de Plataforma per Catalunya, deixim-li dir, 
sense entrar en la demagògia del principi però amb l’argument que ha donat després li 
recordo que és una moció per substituir les bosses de plàstic, no el plàstic del nostre entorn, 
per parlar de plàstic un altre dia en parlarem. Estem parlant concretament del cas de les 
bosses de plàstic em sembla que la moció està molt ben redactada, molt extensa i explica 
quines alternatives concretes hi ha i per tant si les podem substituir, per què no fer-ho?. I un 
altre dia parlarem del tema del plàstic a la nostra societat. 
 
I seguint l’ordre d’intervencions, responent al grup de Convergència i Unió per veure si això 
és gaire realista o és gaire utòpic, m’agradaria que es llegissin el llistat d’adherits que hi ha a 
la pàgina web i poden consultar ara mateix, que entre ells hi ha l’Agència de Residus de la 
Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de Consum, el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa... Vull dir que si tota aquesta gent s’hi adherit no deu ser exactament 
com han explicat vostès.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras, de totes maneres li demano... tranquil·litat. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Si no, no... és que la tranquil·litat... és que és una qüestió de sentit 
comú, el que perjudica el medi ambient no són les bosses, és el plàstic.  
 
Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 12 vots en contra (10 CiU, 2 PxC), 8 vots a 
favor (6 PSC, 2 ERC) i 1 abstenció (PP). 
 
 

16.- ASSUMPTES URGENTS 
 

Intervé el Sr. Alcalde. En el punt d’assumptes urgents, Sra. Secretària, de tràmit no hi ha cap 
assumpte urgent? 
 
Respon la Sra. Secretària. No. 
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Continua el Sr. Alcalde. Sí que hi ha un assumpte urgent que volem presentar després 
d’haver parlat amb diversos portaveus. En representació de l’Associació de Municipis per la 
Independència, una moció en favor de la declaració sobiranista que ahir es va fer al 
Parlament de Catalunya, una moció en suport.  
 
El primer que hauríem de fer és decidir si és urgent o no és urgent que ho tractem en aquest 
Ple. L’argument  per demanar la urgència és que és un tema d’absoluta vigència, d’absoluta 
actualitat i que en el proper Ple probablement ja hauria perdut una part important de la seva 
actualitat. Jo els hi demanaria el suport a què puguem parlar-ne aquí i puguem votar 
aquesta moció, jo els demanaria que votessin aquest caràcter d’urgència de la proposició. 
No sé si volen fer alguna intervenció en quant a la urgència. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí. Que no l’entenc, sincerament. Hem estat aquest matí reunits 
alguns dels portaveus dels grups municipals a la Junta de Govern Local, no s’ha parlat per 
res d’aquest tema, i sincerament no considerem que sigui una urgència, jo quan he vist que 
hi havia una moció d’urgència he pensat que hi havia hagut algun accident a Olot o a algú li 
havia passat alguna cosa important. Per què escolti, no pot esperar això al mes que ve? 
Que la independència ja la faran demà passat? Vull dir sincerament, em sembla... vaja, 
patètic.  
 
Intervé el Sr. Guix. Jo estaria en aquest punt no veiem tampoc la urgència. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo també penso el mateix, més o menys, vull dir que trobo que no és 
una cosa de màxima urgència i és una cosa que es pot portar perfectament el mes següent, 
no hem de córrer tant. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Pere Gómez, m’imagino que vol afegir-hi alguna cosa abans... 
 
Intervé el Sr. Gómez. Ja que ha parlat tothom...  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ja sap que a nosaltres ens agrada que parli tothom al Ple i que sigui... 
 
Intervé el Sr. Gómez. Per això. De vegades has de passar, però ja que parla tothom... 
Home, si no és urgent que ha passat una cosa tan important en aquest país com que el 
nostre Parlament s’ha declarat sobirà, i no és urgent donar-li suport... Jo no dic que demà 
passat arribaran els tancs del govern del PP, que no passarà, però és clar que és important 
que donem suport a una declaració d’aquest tipus, tan important, del Parlament de 
Catalunya. És clar que és urgent.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només raonar perquè no ho hem dit aquest matí, perquè això és una 
aprovació d’ahir a la tarda, que vostès ja saben que després de la Junta de Govern Local 
l’equip de govern té el costum de fer reunió de grup i discutir els temes, ha estat un tema 
que ha sortit a la reunió de grup i a més també d’una manera gairebé similar en el temps ens 
ha arribat la iniciativa de l’Associació de Municipis per la Independència, de la qual aquest 
ajuntament en forma part, i per això ens ha semblat que valia la pena sumar-nos  a aquesta 
iniciativa de l’AMI, en la qual en el fons el que està fent és intentar donar suport al Parlament 
de Catalunya. D’aquí a un mes evidentment podem tornar-hi a donar suport i d’aquí a sis 
mesos també, però és clar, no està en el debat públic i popular; és precisament ara aquests 
dies i per tant nosaltres entenem que té tot el sentit que en parlem avui i no en parlem d’aquí 
un mes que hi pot haver altres temes. Espero que no, accidents a Olot, perquè no ho voldria 
mai, però sí temes d’importància per al nostre país.  
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Intervé la Sra. Sala. Així entenc que sí que... 
 
Respon el Sr. Alcalde. No, no, no, de moment parlem de la urgència, de la moció en 
parlarem després. Vol dir alguna cosa sobre la urgència? 
 
Respon la Sra. Sala. No, jo considero que no és cap urgència.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Jo considero, des de PxC considerem que aquesta urgència és una 
mostra més de la radicalitat amb la que darrerament està portant les coses Convergència i 
Unió i  Reagrupament. 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, posaríem la proposta de considerar la urgència a votació.  
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 ERC, 1 
PSC, Sra. Ruiz), 3 vots en contra (2 PxC, 1 PP) i 5 abstencions (PSC: Srs. Guix, Rubirola, 
Serra, Mir, Traveria). 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL PO BLE DE CATALUNYA 

I EL PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL  
 
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l’Ajuntament d’Olot 
 
MANIFESTA  
 
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes 
formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i espiritual i en 
l’ordre jurídic i polític. 
 
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i 
Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva. 
 
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests tres-
cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l’Estat 
espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat. 
 
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre 
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat 
catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i 
d’autogovern que permet l’autonomia. 
 
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010, 
s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a nació o, per 
contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del nostre propi Estat. 
 
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un procés 
de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa l’inici de l’etapa 
final del procés de independència de Catalunya.  
 
7.- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest que hi 
ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les 
conseqüències.  
 
8.- Que ha arribat l’hora d’unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la 
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sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició 
indispensable per exercir el dret d’autodeterminació. 
 
Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents  
 
ACORDS 
 
1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per 
l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que el poble 
català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur, 
sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la 
Declaració és transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació del dret internacional, ja 
no podrà negar a Catalunya l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
 
2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri convenient i 
no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu 
dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui 
un nou estat d’Europa. 
 
3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a la 
constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les raons que ho 
avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei d’una societat més 
lliure, justa, pròspera i profundament democràtica. 
 
4.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
president del Govern Espanyol, al president del Congreso de los Diputados, als diferents 
grups polítics del Congreso de los Diputados, al president del Senado, al president del 
Parlament Europeu i als diferents grups polítics del Parlament Europeu. 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Per tant donaríem per aprovada la urgència i ara entraríem 
específicament en la presentació de la moció, ja diem que és una moció que ve de 
l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
La presentarà el Sr. Josep Berga, però sé que ho fa en nom d’altres grups i 
organitzativament ha estat més fàcil que ho presentés el Sr. Berga.  
 
Intervé el Sr. Berga. Bé, potser en comptes de llegir tota la moció, crec que tots els 
portaveus la tenen i és llarga, jo el que faré és senzillament una introducció explicant que en 
definitiva és una moció de suport a una cosa que nosaltres sí que ens sembla urgent per la 
oportunitat que va ser tot just ahir que el Parlament de Catalunya va aprovar una declaració 
molt important.  
 
Em centraré una mica en aquests punts, ahir va ser una jornada històrica per a Catalunya, 
una votació va reconèixer la sobirania del poble de Catalunya i es va iniciar el procés perquè 
els catalans i les catalanes decideixin democràticament en una consulta el seu futur 
col·lectiu. La declaració que ahir va aprovar el Parlament va donar resposta amb tota 
claredat i nitidesa al mandat que els ciutadans de  Catalunya van expressar a les urnes el 
dia 25 de novembre, i el que ahir es va aprovar no és una declaració a favor de la 
independència ni a favor de l’estat propi, ni a favor del federalisme, ni a favor de cap 
ideologia en concret; el que es va aprovar ahir és una declaració en favor de la democràcia.  
 
Ahir es van posar d’acord grups polítics i ideologies ben diferents i es va veure perfectament 
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clar que al Parlament hi ha grups polítics que defensen la plena expressió de la democràcia i 
grups que sembla que tinguin por a aquest exercici. Ahir es va concretar la feina de moltes 
generacions, generacions de catalans i catalanes, la gran majoria anònims, que han lluitat 
tota la seva vida perquè a Catalunya arribés un dia com el d’ahir i des d’aquí i des d’aquest 
plenari els hi donem les gràcies per haver-ho fet possible.  
 
El contingut de la moció, aquesta moció que avui els presentem, l’únic que volem fer és 
sumar-nos a donar el nostre suport al Parlament de Catalunya que explícita que el poble 
català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per decidir per sí mateix el seu futur i 
sobre la voluntat majoritària expressada a través d’un referèndum o d’una consulta, això 
està per veure, esdevenir un nou estat d’Europa. A través d’aquesta moció també ens 
comprometem a treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a la constitució 
d’un estat propi o independent. 
 
Intervé la Sra. Sala. La legitimitat democràtica no existeix sense legalitat. El President de la 
Generalitat, el Sr. Mas, per nosaltres ha iniciat un camí sense sortida i ha aconseguit dividir 
a la societat catalana i tots els catalans tenim el dret a saber el cost que ens portarà aquest 
projecte. I també he de dir que la incoherència dels tretze diputats d’Unió que han votat a 
favor de la separació d’Espanya, mentre el Sr. Duran estava a Xile representant Espanya. 
Per tant sense legalitat no hi ha democràcia, el dret a decidir s’ha d’emparar en les lleis, si 
es vol canviar la Constitució que vàrem votar entre tots, ens hem de pronunciar tota la resta 
d’Espanya, perquè som sobirans amb la resta d’Espanya. Per tant hi votaré totalment en 
contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres, el grup d’Esquerra Republicana evidentment estem a favor, 
quan sentim els arguments del Partit Popular cada cop ens refermem en la nostra posició, 
cada cop ens carreguen de raons. Evidentment que el poble de Catalunya decideixi el seu 
futur no és dividir, sinó unir, el que divideix és que els catalans no puguem decidir. Ja sabem 
quina és  la manera de no dividir del PP, que és espanyolitzar els nens catalans, com diu el 
Sr. Wert, i per tant tots espanyols, deixem de ser catalans i no hi ha divisió possible. Ara el 
nou model de divisió que protagonitzarà la Sra. Sala és apostar perquè CiU es divideixi, és 
un altre tipus de divisió social que potencia el PP. 
 
Nosaltres estem absolutament d’acord amb la moció, hi posem un “però” ara que hem pogut 
llegir-la amb una mica de calma, perquè era un assumpte urgent i tampoc no ens l’hem 
pogut mirar amb calma, evidentment estem d’acord amb el redactat de tota la moció com a 
ERC, però entenem que potser el punt 3 dels acords el podíem haver deixat una mica al 
marge i potser hauríem tingut més suport. Està clar que des dels ajuntaments tenim 
l’obligació de donar suport a la màxima institució nacional que tenim, que és el Parlament de 
Catalunya i per tant a les decisions del Parlament els ajuntaments els hi hem de donar 
suport. En aquesta declaració el que simplement s’indica és que el poble de Catalunya és 
sobirà i ha d’exercir el dret a decidir, a l’autodeterminació i per tant simplement demanem 
que es voti, i per tant els catalans... encara que no sigui legal és legítim i si és legítim ho 
hem de tirar endavant; el que no pot ser és que la legalitat passi per sobre de la legitimitat, 
senyors del PP.  
 
El punt 3, treballar és clar perquè majoritàriament el poble català doni suport a la constitució 
de l’estat propi, ja és optar per una de les opcions de la consulta, del referèndum. Nosaltres 
hi estem a favor, però entenem que potser algú amb aquest punt tingui l’excusa, és a dir 
estem donant l’excusa a algú per dir, saps què, ens rentem les mans.  I per tant és un punt 
que si nosaltres hi haguéssim pogut treballar l’hauríem tret, perquè aquells que tenen 
l’excusa de rentar-se les mans no la tinguessin. Em sap greu. Ah, estem a favor, eh? 
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Intervé el Sr. Alcalde. Si el que ens proposa és que retirem de la moció el punt 3, jo penso 
que també podem fer-ho això.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí o en tot cas es pot votar separat, si es pot fer? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tenim la possibilitat de modificar la moció perquè aquesta és una 
moció que per més que vingui de l’Associació de Municipis per la Independència, que en els 
seus objectius hi ha això, la podem modificar i aprovar la que nosaltres creiem oportuna, 
Sra. Secretària? Entenem que vostè Sr. Gómez, fa aquesta proposta? 
 
Respon el Sr. Gómez. Sí. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Molt bé. Sr. Mulleras té vostè la paraula.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. No sé com li sentarà als altres representants de l’Associació de 
Municipis per la Independència que el seu vicepresident decideixi canviar-ho, però bé, és un 
problema de vostès, no? Des de Plataforma per Catalunya considerem la consulta 
separatista proposada per CiU, ERC, i els comunistes d’ICV i algun en concret de les CUP 
del tot innecessària i en cas que se celebrés treballaríem pel no a la ruptura amb la resta 
d’Espanya. Votarem que no a aquesta moció perquè el vincle mil·lenari de Catalunya amb la 
comunitat nacional hispànica és inqüestionable i per tant considerem innecessària una 
consulta en aquest sentit al poble català.  
 
Votarem no a aquesta moció perquè la llengua catalana i Catalunya són hispàniques per sí 
mateixes, sense necessitat d’afegits d’altres cultures o llengües. Votarem no perquè l’estat 
de les disset autonomies és un model obsolet, econòmicament ruïnós i perjudicial pel que fa 
a les mateixes identitats culturals, perquè les han polititzat fins a convertir-les en embrions 
de futurs estats separats. Votarem que no perquè la independència de la nostra comunitat 
col·locaria Catalunya sota el control absolut de la casta política de presumptes lladres i 
corruptes que ens governen i votarem que no perquè ens oposem tant a les polítiques 
separadores del Sr. Mariano Rajoy com a les separatistes del Sr. Artur Mas i el Sr. 
Junqueras.  
 
Votarem que no perquè no volem la ruïna econòmica de la Catalunya que tant han contribuït 
a aixecar els nostres avantpassats i votarem no perquè no volem que avanci el procés 
d’islamització que heu portat a Catalunya els falsos progressistes i que sens dubte suposa el 
gran perill per Catalunya, per la nostra llengua, per la nostra identitat, per a la nostra cultura i 
per a la nostra religió catòlica. I votarem no perquè no volem que es produeixi el xoc frontal 
de trens de què ens ha previngut la patronal catalana fa únicament un parell o tres de dies. I 
votarem no en homenatge al general Prim, a Gaspar de Portolà, a Joan Maragall, a Joan 
Boscan, a Vicens Vives, a Prat de la Riba, a Ramon Llull, a Jaume Balmes i inclús a 
Francesc Cambó. Tots ells il·lustres catalans que han contribuït a l’agermanament dels 
pobles hispànics. I votarem no, pels nostres avis i pel futur dels nostres fills i néts. I votarem 
no, en definitiva, perquè el no significa un sí a la grandesa de Catalunya i a l’Espanya plural 
per la que lluita Plataforma per Catalunya.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres com li deia ens hem abstingut en la urgència de la moció i ara 
es demostra que l’han presentat amb urgència perquè no l’hem ni comentat ni pogut discutir 
els temes i ara en tot cas, el representant d’ERC fa una proposta que nosaltres ens hi 
podríem sentir més còmodes. És a dir, nosaltres al llarg d’aquests plenaris que portem des 
d’aquesta nova legislatura, en aquestes qüestions que no afectaven directament a 
l’Ajuntament d’Olot sempre ens hem abstingut. Avui en tot cas, si es tracta de votar si 
nosaltres estem a favor de la democràcia i del dret a decidir i es retira aquest punt tercer, en 
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podem parlar i per tant hi podríem estar d’acord, perquè lògicament nosaltres som 
demòcrates de tota la vida, estem a favor del dret a decidir, només faltaria, des que èrem 
molt joves ja vàrem lluitar perquè això fos possible, perquè la gent es pogués expressar 
lliurement i democràticament, i per tant estem a favor, només faltaria, del dret a decidir. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé Sr. Guix, moltes gràcies. Des de la Candidatura d’Unitat 
Popular em demanen la paraula, jo els hi passaré la paraula.  
 
Només una cosa, el punt número 3, aquest en el que probablement s’hi sentirien còmodes 
alguns, la voluntat de retirar-lo és precisament per això, perquè jo n’estic convençut que 
potser amb això aconseguirem ésser més i en el fons aquesta és la voluntat. Amb les 
paraules que ha dit el Sr. Guix, també hi estic d’acord amb el que diu ell, amb el dret a 
decidir és un dret en el que segur que ells han estat treballant i per això, independentment 
que el Sr. Mulleras es pot tranquil·litzar, perquè els meus amics de l’AMI tenim clar que pel 
que volem lluitar és per la independència, ara en aquest moment no estem discutint això, 
estem intentant discutir que com més millor ens sumem al procediment a aquesta possibilitat 
que des de Catalunya puguem decidir, i per tant amb la voluntat de buscar el consens més 
ampli, tan de bo els que votaran que no decidissin també sumar-s’hi, jo crec que acceptem 
treure aquest punt núm. 3. Després els tornaré a passar la paraula. Tanquem un moment les 
primeres intervencions amb la CUP i després tornem, d’acord? Endavant.  
 
Intervé el Sr. Hugo Alvira en representació de la CUP. Parlo a nivell personal perquè com 
sabeu la CUP és un organització assembleària i per tant si haguéssim de tenir un 
posicionament en això ho hauríem hagut de parlar. Vull comentar simplement que està bé 
que aquest Ple de l’Ajuntament d’Olot pugui aprovar aquesta resolució. També recordar que 
la CUP, la seva representació parlamentària va presentar una altra resolució que només va 
tenir el suport dels tres vots favorables de la Candidatura d’Unitat Popular, 34 abstencions 
del grup parlamentari d’ERC i de ICV-Esquerra Unida Alternativa, que ens sorprèn. No deixa 
que faci una mica de sorpresa el fet que una proposta, dient-nos grups independentistes que 
va una mica més enllà de la proposta consensuada entre ERC, CiU i ICV-Esquerra Unida 
Alternativa, que és la proposta que va presentar la CUP rebés el vot en contra de CiU. Tot i 
això, esperem que aquest procés que s’ha encetat no acabi només en una consulta com 
avui s’ha comentat, que no tingui cap mena de vinculació jurídica, perquè per anar a un 
procés d’independència s’ha d’anar una mica més enllà.  
 
I més enllà, vull comentar-li també que com a ciutadà de la ciutat d’Olot sento vergonya que 
hi hagi arguments de tan poc calatge i tan poc pes com el que ha esgrimit avui aquí en 
aquesta seu, el representant de Plataforma per Catalunya. Penso que és un insult a la 
intel·ligència i acabo dient que possiblement nosaltres, les persones que estem aquí, donem 
veu aquest senyor, si fossin majoria absoluta, segurament no podríem tenir veu nosaltres. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El que passa és que n’estem convençuts que tothom, és a dir lluitarem 
tant com faci falta i no és la primera vegada que ho dic, perquè tothom pugui expressar les 
seves idees aquí, i que educadament tots siguem capaços de parlar-ne, de discutir-ne i 
probablement de discrepar profundament. 
 
Intervé el Sr. Alvira. Simplement he expressat l’opinió que com a ciutadà d’Olot que està... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí però jo els hi demano, jo els dono la paraula i li diem donat a vostè 
a títol individual –si us plau li hauria de donar els noms a la Secretària–, però li agrairia que 
no menyspreï l’opinió de ningú, perquè tothom té dret a expressar les seves idees i llavors 
acordem o discrepem, i aquesta és la manera de funcionar.  
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Li passaré la paraula, Sr. Mulleras. Fem un segon torn d’intervencions, i llavors 
ordenadament, anem fent. 
 
Intervé la Sra. Sala. Com que és un tema que se n’anirà parlant molt, vull dir que suposo 
que a cada Ple aniran sortint coses d’aquestes, ja n’anirem parlant.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Més que eliminar-ho, potser la proposta més lògica seria fer dues 
votacions, una sense el punt tres i l’altra votar separat el punt tres. D’aquesta manera 
podríem aprovar, entenc que es podria aprovar la totalitat de la moció i també es podria 
aprovar parcialment. 
 
Respon el Sr. Alcalde. A mi m’agradaria aprovar la totalitat de la moció, però jo penso que si 
el fet d’eliminar el punt tres possibilita que el Partit dels Socialistes es puguin sumar, això és 
un fet molt important, que els honora molt i per tant... Les nostres postures en quant a la 
lluita per la independència de Catalunya, tal com diu la Sra. Sala, té tota la raó, n’anirem 
parlant repetidamet i segurament ho podrem posar sobre la taula, però repeteixo,  eliminem 
el punt tres i permetem que... 
 
Respon el Sr. Gómez. Eliminem el punt tres. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. D’acord. Sr. Mulleras, deixi’m que li torni a demanar tranquil·litat. Ja ho 
sé que està tranquil, però vostè té tot el dret a defensar les seves opinions i jo ho defensaré 
sempre, de tots. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Jo sempre utilitzo una mica la tècnica de la ironia, però em sembla 
que sempre he estar respectuós amb tot i amb tothom.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Va bé fer un somriure de tant en tant. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Molt bé. Això també és bo, no? De qualsevol forma, com a 
representant de la tercera força política municipal a Olot, primer de tot m’agradaria que 
aquest senyor s’identifiqués amb el seu nom i després que em digués exactament a quines 
paraules es referia vostè que jo he dit i que suposaven un insult a la intel·ligència. A què es 
refereix, per favor? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No, no, vostè parli i digui el que vulgui, però no entrarem en una 
discussió ara entre dos, sinó que vostè té tot el dret a expressar-se, estem en el segon torn 
d’intervencions, tancarem el debat i passarem a la votació. Vostè digui el que hagi de dir 
però no entrarem en discussions individuals, no és aquesta la funció del Ple. Sí? Dóna per 
acabada la seva intervenció?  
 
El Sr. Mulleras assenteix. 
 
Continua el Sr. Guix. Gràcies Sr. Mulleras. Sr. Guix, vol afegir-hi alguna cosa?  
 
El Sr. Guix indica que no. 
 
Continua el Sr. Alcalde. Doncs sotmetem la moció a votació. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 18 punts a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 3 vots 
en contra (2 PxC, 1 PP), el text de la moció sense el punt tres, que queda tal com segueix: 
 
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
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per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l’Ajuntament d’Olot 
 
MANIFESTA  
 
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes 
formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i espiritual i en 
l’ordre jurídic i polític. 
 
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i 
Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva. 
 
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests tres-
cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l’Estat 
espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat. 
 
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre 
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat 
catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i 
d’autogovern que permet l’autonomia. 
 
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010, 
s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a nació o, per 
contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del nostre propi Estat. 
 
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un procés 
de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa l’inici de l’etapa 
final del procés de independència de Catalunya.  
 
7.- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest que hi 
ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les 
conseqüències.  
 
8.- Que ha arribat l’hora d’unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la 
sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició 
indispensable per exercir el dret d’autodeterminació. 
 
Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents  
 
ACORDS 
 
1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per 
l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que el poble 
català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur, 
sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la 
Declaració és transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació del dret internacional, ja 
no podrà negar a Catalunya l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
 
2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri convenient i 
no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu 
dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui 
un nou estat d’Europa. 
 
3.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
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Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
president del Govern Espanyol, al president del Congreso de los Diputados, als diferents 
grups polítics del Congreso de los Diputados, al president del Senado, al president del 
Parlament Europeu i als diferents grups polítics del Parlament Europeu. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Donaríem per aprovada per una amplíssima majoria aquesta moció, i 
sincerament, m’omple d’orgull avui de ser alcalde d’Olot i veure la reacció que hi ha hagut 
avui en aquest Consistori, moltes gràcies a tots perquè penso que és important el que acaba 
de passar aquí.  
 

17.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Espero que algun grup ens faci la pregunta que ens volia fer abans el 
Sr. Gasulla. Endavant. 
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
RESPECTE.- Primer de tot jo voldria demanar Sr. Alcalde, voldria demanar a un regidor del 
nostre Consistori, que és el Sr. Josep Ferrés, li voldria demanar que fos més respectuós i 
que no fos tan irònic amb la meva persona, ja que mereixo tot el respecte tot i tenir les idees 
molt diferents de les d’ell. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Voldria contestar personalment la Sra. Sala. Intentem portar els plens 
amb una certa alegria, que no sigui una cosa massa tensa i massa formal i un somriure de 
tant en tant, ens sembla que va bé. Jo li puc ben assegurar que el Sr. Josep Ferrés és una 
persona que sempre, a qualsevol lloc que anem, ell enraona d’aquesta manera. N’estic 
convençut i poso la mà al foc per ell, però no sé si després voldrà afegir alguna cosa, que ell 
no desprecia ningú ni en cap moment ha tingut intenció de fer cap mena de desconsideració. 
És una persona que enraona amb una gràcia, que a mi sincerament m’agrada de la manera 
que enraona, que té aquest to humorístic o aquest to una mica sarcàstic i que penso que va 
bé pel Ple, que no és necessari que el Ple sigui una cosa tan seria. El Sr. Mulleras també de 
tant en tant en deixa anar alguna, o alguna una mica massa grossa, però alguna que ens fa 
somriure, i penso que això va bé per trencar una mica la dinàmica. Però estigui ben segura 
que ningú l’ha menyspreat, que tothom la respecta i que penso que això no hauria d’anar al 
Ple, sinó que això si vostè en algun moment té un problema, estem oberts a parlar-ne i estic 
segur que el Sr. Josep Ferrés està absolutament obert a parlar-ne. Però descarti 
absolutament qualsevol mena de menysteniment ni qualsevol mena de tracte que no sigui el 
normal entre regidors companys que estem aquí representant a la ciutat d’Olot.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
ESCOLA LLAR.- Voldria demanar el tema de l’Escola Llar, que aquests darrers dies ha sortit 
a la premsa el tancament de l’Escola Llar, i voldria que ens expliquessin com està aquest 
tema. 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC.- Al carrer Vayreda, davant la casa Costa, que seria al costat de 
l’Art Cristià, m’han fet arribar que allà caldria posar-hi un fanal, perquè es veu que aquell tros 
de carrer està sense llum. Llavors als fanals del carrer Mulleras s’hi haurien de posar llums 
de baix consum més potents, i s’haurien de netejar bé els fanals, perquè no sé si és falta de 
llum o és que estan molt bruts. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, la Sra. Sala ha preguntat sobre la il·luminació del carrer Vayreda, la 
zona de l’Art Cristià, tenim aquesta demanda, està a Infraestructures mirant la solució, 
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dibuixant-ho una mica, intentarem solucionar-ho. Pel que fa al carrer Mulleras ho mirarem, 
no sé si és un problema de neteja o un problema de manca de potencia, no tenim cap 
incidència en aquest sentit, ho mirarem.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
PAS DE VIANANTS.- M’han fet arribar que estan demanant, no sé si aquesta setmana s’ha 
pintat o no, m’han demanat si fos possible que ja fa molt de temps que ho estan demanant, 
un pas de vianants davant la llar d’infants de Sant Roc, que es veu que ho necessiten. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Procuraré que la meva expressió facial no faci... El tema del pas de 
vianants de la llar d’infants Sant Roc, ens va arribar una petició del Club de futbol Sant Roc, 
no sé si és la mateixa; la repescarem perquè de vegades la memòria és mala consellera. 
Però pel que crec recordar, això es va analitzar a la reunió que cada setmana fem de 
mobilitat i ens va semblar que no era realment necessari perquè a poca distància ja n’hi 
havia un altre. Això es va entrar per instància, i suposo que vàrem respondre en aquest 
sentit. És a dir, és com el que deia l’Alcalde de tantes peticions de la Ciutat dels detalls, que 
ens arriba una instància, s’analitza, es veu al conjunt del carrer si la situació és adequada o 
no, i si es veu correcte es tira endavant i si no es denega. Ho revisarem a veure si això que li 
dic és així o no. 
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
PUNT NEGRE TRÀNSIT.- Voldria dir-los que el punt negre que tenim aquí a Olot, que és un 
punt que hi ha bastants accidents, tot i que tinc constància que és difícil de solucionar, és 
l’avinguda Sant Joan les Abadesses, concretament el trencant després del restaurant Les 
Olletes. Allà ja es veu que aquella casa no es pot enderrocar però s’hauria de buscar alguna 
solució perquè allò fa de molt mal conduir i és un punt negre que tenim a la nostra ciutat.  
 
Respon el Sr. Ferrés. La casa del trencant de l’avinguda Sant Joan no és pas la primera 
persona que ens ho diu, sí que la veritat és que si intentes trencar cap allà, si venen cotxes 
de cara fa una mica de vertigen, perquè sembla que  t’hagin de venir a tocar, de totes 
maneres les pilones aquelles també són per donar la sensació de seguretat, bé més aviat 
donar més aviat la perspectiva que el carril es desvia. Podem mirar si es pot fer alguna cosa 
però serà difícil. 
 
Intervé el Sr. Gómez 
 
LÍNIA P3 ESCOLA LLAR.- Mostrar la intranquil·litat de la comunitat educativa de l’Escola 
Llar, en vàrem parlar al Consell Rector de l’IME i va quedar bastant clar com estava el tema, 
però amb les declaracions que han sortit últimament ens ha quedat un dubte, concret, no tan 
general com el de la Sra. Sala, i ens agradaria que ens ho expliquessin. No ens ha quedat 
clar si per l’any 2013-2014 les famílies poden fer l’opció de triar l’Escola Llar a P3 per al curs 
que ve. Llavors tenim el dubte de si és que ja no s’ofereix la línia de P3 o sí que s’ofereix 
però s’està esperant a veure si s’emplena o no, és el dubte que ens va quedar. 
 
Intervé la Sra. Casanovas.  
 
MANTENIMENT ESPAIS.- Hi ha un tema que ens preocupa, ja ho hem manifestat vàries 
vegades aquí, que és el bon manteniment dels espais perifèrics i no tan perifèrics, de la 
ciutat. Pensem que no s’aconsegueix mantenir l’entorn adequat, endreçat, i sobretot pensem 
que és un tractament d’uns espais situats al Parc Natural o uns espais que són singulars. 
Concretaré: a l’espai del Tussols hi ha una paperera i sempre està vessant, mai la trobes 
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buida; per tant pensem que potser s’hi podria fer alguna actuació.  
 
L’altre entorn que pensem que és important per a la ciutat d’Olot i que molta gent coneix i 
que el ve a veure és l’entorn de la Font Moixina, que també ens han fet arribar els veïns 
d’aquell sector que no tenen prou contenidors per abocar les deixalles ni per fer reciclatge; si 
que els restaurants que hi ha a la zona tenen els que els pertoca, però en faltarien per als 
veïns.  
 
Després al Ple del mes de juliol de l’any passat la Sra. Linares ja ens va explicar que 
s’estava treballant per fer una normativa que regulés els horts municipals. Entenem que 
aquesta normativa s’està elaborant, que encara no ha arribat a bon terme, perquè si no ja 
l’hauríem aprovat en aquest Consistori, i per tant que encara són vigents les normatives que 
tenim. Llavors com que si no hi ha l’altra, i encara hi ha l’actual, demanaríem que es facin 
complir les normes actuals, perquè s’està veient que hi ha horts que ja fa temps que estan 
utilitzant canyes i tanques per marcar les seves parcel·les, quan això no es pot fer, després 
hi ha bidons quan tenen aigua a l’hort, que no cal que posin dipòsits; els horts estan agafant 
un caire, m’atreviria a dir, d’un entorn de barraquisme, i sap greu en una ciutat com Olot, on 
la gent ve a veure el paisatge i el nostre entorn, que hi hagi això. Sabem que no és una cosa 
fàcil, per això els governants som a al ciutat per mirar de posar ordre. 
 
Un altre punt és que el juny passat nosaltres mateixos vàrem presentar una moció aquí 
sobre el Parc de Pedra Tosca. El Parc de Pedra Tosca últimament també hi han anat 
proliferant encara més totes les barraques i hivernacles; entenem que és un punt molt 
complicat perquè són propietats privades i és difícil incidir-hi. Nosaltres a la moció 
demanàvem, entre altres coses, que es renovés el contracte amb l’Ajuntament de Les 
Preses per poder accedir a tot el Parc de Pedra Tosca en general, que es treballi en 
col·laboració de l’Associació del Parc de Pedra Tosca i sobretot, el que remarcàvem, és que 
es fes una comissió integrada pels ajuntaments de Les Preses i d’Olot, el Parc Natural, 
veïns i propietaris de l’Associació. Però sobretot els veïns, entenem que és molt important 
que els veïns siguin dintre de la comissió perquè ells es facin pròpies les necessitats 
d’arreglar i de posar bé el Parc de Pedra Tosca. I després que es signi el conveni d’aplicació 
actual amb col·laboració de la branca agrària de l’INS Garrotxa, perquè hi hagi continuïtat.  
 
Bé, nosaltres amb totes aquestes explicacions volíem dir: què passa amb el Parc de Pedra 
Tosca, i si es pot fer una ampliació de les papereres i del torn de buidat del Tussols i la 
Moixina, i si es poden incorporar més contenidors també als Tussols i la Moixina, seria el 
resum de tot plegat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Deixi’m també que faci una consideració en quant al tema de la Font 
Moixina, perquè és un tema que ja ve del mandat anterior, una vegada que havíem fet un 
Camina barris, no sé si hi ha encara el Sr. Comas aquí,  ja havíem anat a parlar amb els 
veïns de la zona de  la Moixina, és una zona complicada perquè a la zona de la Moixina els 
veïns és veritat que fa molt de temps que s’estan queixant però el problema de la Moixina és 
que és parc natural i que és reserva integral del Parc Natural. No són només els contenidors 
d’escombraries, que sí que se’n queixen, sinó que també demanen algun punt de llum, 
perquè diuen que passegen per allà a la nit i de cop i volta es troben amb una altra 
persona... el problema és que això és reserva integral del Parc Natural, que tenen les 
restriccions que tenen i conserven la natura amb la seva manera de pensar. Ho hem intentat 
de posar-hi més contenidors, però el criteri és que els contenidors estiguin just a fora del que 
seria la reserva integral, el que passa és que la gent que ha d’anar a llençar les deixalles ha 
de desplaçar-se molt per poder reciclar, sobretot, i per poder separar bé tots els elements de 
la brossa. És difícil de solucionar-ho, ens costa de solucionar-ho, el Parc Natural hi està pel 
mig, hem fet reunions, hi hem parlat vàries vegades, hi seguirem treballant.  



 

 

                     

 

 

 37 

En quant a la paperera de la zona dels Tussols i altres coses que potser altres companys li 
aniran contestant, però jo volia dir que la Ciutat dels detalls ens l’hem de fer entre tots, i 
llavors si vostè mai veu una cosa d’aquest tipus, jo els suggereixo o li demano entrar a la 
pàgina web olot.cat, al banner, entrar allà, identificar-se i penjar-hi la foto que s’ha fet amb el 
mòbil i a partir d’aquí es generaran les dinàmiques. Això suposo que un dia a una reunió de 
SIGMA, un altre dia a la reunió de neteja i la gent que recull deixalles posaran una dinàmica 
perquè passi de tant en tant un camió o una camioneta de recollida. I si es veu que això ha 
de ser cada dia jo estic convençut que ho acabarem fent cada dia, amb les limitacions que té 
el contracte i no sé si durarà per poder-ho fer cada dia o el que sigui però sí que si hi ha 
problema en posarem un altre al costat. 
 
Però els ho torno a demanar, més enllà que ens ho puguin dir directament de paraula en 
qualsevol moment o que ens ho puguin dir en el Ple, només amb una foto penjada a la web 
de l’Ajuntament tindran constància que això ha entrat, tindran constància quan es donarà per 
resolt i tot el que s’ha fet. 
 
Intervé la Sra. Anna Linares. És cert, sóc conscient que des de l’estiu passat que es va 
presentar aquesta moció, també ho és que estem treballant en el tema i com en altres 
qüestions, passa que quan t’hi poses surten moltes altres temes. O sigui el tema dels horts 
va començar, com vostès saben, com un tema petit, no m’agradaria dir menor, però si que 
no amb la dimensió que té avui dia. No té pròpiament una normativa aprovada, sí que és 
veritat que les diferents zones d’horts que tenim a la ciutat cada una té uns costums o unes 
dinàmiques diferents, es tracta justament de poder homogeneïtzar això una mica, en el 
sentit de tenir uns criteris més clars i sobretot tractar determinades qüestions amb molta 
sensibilitat, fins i tot s’està fent un treball amb l’Àrea de Serveis Socials perquè el tema dels 
horts es va iniciar amb una vessant més lúdica, a dia d’avui ja només té aquesta vessant 
social sinó també des d’un punt de vista econòmic i és un tema que s’hi està treballant. Jo 
espero poder tenir un esborrany a punt abans de la primavera i passar-lo i poder-lo 
comentar amb tots els portaveus.  
 
Respon el Sr. Zarza. Bé, Sra. Casanovas, em sembla que ja ho havíem dit en algun altre 
Ple, vàrem crear un grup de treball entre l’Ajuntament de Les Preses, el Parc Natural i 
l’Ajuntament d’Olot per tractar el tema. De moment aquest nivell de treball és tècnic, és a dir, 
el primer que hem de fer és redactar un pla d’actuació i un cop estigui més o menys acordat, 
que és el que hem fet, pràcticament està acabat, posar fil a  l’agulla i començar a fer 
participar tots els elements, evidentment els veïns que també ens puguin ajudar però primer, 
la primera part del procés és aquesta, és a dir, Parc Natural, Ajuntament de les Preses, 
Ajuntament d’Olot establir les normes a partir de les quals ha de regir l’actuació que volem 
fer allà i quan ho tinguem més o menys pactat, que pràcticament ja ho tenim, de fet a les 
properes setmanes ja tenim posada reunió per trobar-nos i tancar-ho definitivament, 
evidentment que amb els veïns, i no només amb els veïns sinó amb l’entorn perquè també hi 
ha algunes empreses i altres persones que utilitzen allò de la manera que no haurien 
d’utilitzar-ho. Per tant espero que ben aviat puguem començar a treballar-hi en aquest tema.  
 
Hi havia també un tema d’un conveni d’agrària amb l’IES Garrotxa que hi estem en contacte 
i hem posat totes les facilitats del món perquè aquelles parcel·les o aquells espais de 
l’Ajuntament que no utilitzen i que es poden utilitzar es faci, per tant això també ho hem fet. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
PLACES APARCAMENT.- Avui hem llegit a la premsa local que els senyors socialistes ja 
n’han parlat, jo no entraré en gaires més consideracions, és sobre l’aparcament dels 
Closells. Nosaltres també al seu dia vàrem presentar aquí una demanda que al barri vell, 
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estrictament al barri vell, es mirés d’incloure aparcaments verds al centre per facilitar als 
veïns. En cert moment se’ns va explicar que a can Tané hi hauria un aparcament i que allà 
estaven previstes zones verdes, però com que suposem que can Tané anirà per llarg perquè 
són coses costoses, però ara si s’està arreglant, d’alguna manera es fan places de pàrquing 
de pagament aquí als cinemes, nosaltres els demanaríem si es pot fer una permuta de les 
places que es puguin fer aquí als cinemes treure-les del centre de la ciutat i al barri vell 
posar-hi les verdes. Perquè entenem que al barri dels Closells, més o menys tots aquells 
edificis tenen garatges propis i tenen una facilitat d’aparcament, quan al barri vell no és el 
cas.  
 
Aquesta seria la demanda, nosaltres demanaríem una permuta perquè l’empresa que 
gestiona les zones blaves pugui continuar tenint les mateixes però en canvi s’afegeixin les 
verdes per als veïns del centre de la ciutat.  
 
Respon el Sr. Zarza. En el tema de l’aparcament jo no em puc avançar a dir si podrem fer 
una cosa o no, és veritat que a can Tané són obres costoses com molt bé ha dit, però estan 
arribant ja a la seva part final, de fet ja s’ha fet tot el mur de contenció, s’està esplanant i en 
breu ja començarem a acabar tota aquella zona. I fa setmanes amb el meu company, el 
regidor Sr. Estanis Vayreda vàrem estar parlant amb l’Associació de Veïns del barri Vell 
sobre la possibilitat de convertir aquest aparcament i algun altre de la zona, en 
parquímetres, zona blava o zona verda; i la veritat és que no ho tenien tots molt clar, perquè 
això es pot regular de moltes maneres i en funció de com ho regulis beneficies unes actituds 
dels ciutadans o unes altres i per tant penso que abans de fer una cosa d’aquestes hem de 
mirar-ho bé. Sí que és veritat que també a disposició dels veïns del barri vell hi ha 
l’aparcament de sota l’estació d’autobusos que també s’ha fet a un preu molt i molt 
assequible perquè puguin aparcar, per tant el tema de l’aparcament és un tema que s’està 
treballant i que en breu quan estigui acabada la zona de can Tané i estigui acabat aquest 
arranjament  que farem el carrer Closells podrem començar a prendre decisions. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. 
 
CAVALCADA REIS D’ORIENT.- Bé jo volia comentar una inquietud que m’han transmès 
alguns veïns d’Olot, no té gaire importància, però bé, crec que és el moment adient, a precs i 
preguntes per fer-lo. Volem felicitar des del grup municipal de Plataforma per Catalunya 
l’excel·lent organització de la cavalcada de Reis d’Orient a Olot, organitzada pel Centre 
Catòlic i recolzada per l’Ajuntament d’Olot. L’únic que clar, nosaltres som uns amants de la 
tradició, i ens va sobtar, no sé si va ser un error o una casualitat o la voluntat de voler ser tan 
políticament correctes, ens va sobtar que el rei Baltasar anés segon, abans que el rei 
Gaspar, quan la tradició diu que és Melcior, Gaspar i Baltasar. Ja sé que em diran que això 
potser és l’organització, però potser en saben alguna cosa, perquè ja que va col·laborar 
l’Ajuntament. Ja li dic que és únicament una curiositat que m’imagino que serà l’única 
població de Catalunya on s’ha invertit l’ordre dels Reis Mags d’Orient.   
 
Respon el Sr. Vayreda. No responc com a regidor sinó com a persona que durant molts 
anys ha ajudat a Ses Majestats a portar regals als nens aquí a Olot. En tot cas  és una 
decisió del Centre Catòlic d’Olot, que és qui organitza la cavalcada, i aquí l’Ajuntament no 
ens hi posem però jo almenys, des d’almenys trenta-dos o trenta-tres anys que sempre, tota 
la vida he recordat aquest ordre, sempre el blanc, el negre i el ros. Inclús el tron, si ho 
recorda vostè, primer hi ha el ros, el negre al mig, i el blanc al final. Jo sempre he recordat 
aquest ordre, en tot cas haurem de fer la consulta al Centre Catòlic perquè ens aclareixi 
perquè hi ha aquest ordre i si realment és diferent de la resta de cavalcades d’Olot.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només afegir, però pot estar segur que no té cap mena de significat 
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de política, ni racial, ni res, sinó que és un costum olotí. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde, que ens agrada molt. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. I que ens agrada molt, la cavalcada dels Reis va ser una meravella, tal  
com ha dit el Sr. Mulleras, que ens ha felicitat. 
 
Intervé el Sr. Mir.  
 
ESCOLA LLAR.- És sobre l’Escola Llar, per si de cas no havia sortit. És veritat que en el 
Consell Rector  de l’IME vàrem parlar del tema, a mi em va semblar que m’havia quedat clar, 
però com que han anat sortint coses al llarg d’aquests dies a la premsa... Jo almenys  en 
aquella reunió no vaig sentir enlloc “tancament” i ara sí que va sortint a la premsa que es 
tancarà l’escola, no sé si en la reunió aquella; jo el que vaig entendre és que en els dos 
propers cursos no hi hauria oferta de P3, que en tot cas més endavant no se sabia, perquè 
la planificació que podem fer en aquests moments no dóna peu a tenir més dades. En tot 
cas quina és la realitat d’això, si s’està plantejant el tancament o no, si només és una 
planificació a curt termini? Si realment tanquem, si fan falta més línies on les posarem? Això 
està pensat en el Morrot, però les escoles d’Olot les tenim totes plenes en aquest moment, 
Bisaroques, Malagrida, Pla de Dalt, Sant Roc... totes tenen dues línies fins a dalt de tot. El 
Morrot sí que podrien ampliar-la però no està ampliat en aquests moments perquè les 
dimensions que té no permeten posar-hi molts més nens dels que tenen i tal com està 
l’economia del país i tot plegat, no sé. En tot cas, m’han anat sorgint dubtes. La zonificació 
d’Olot està pensada amb l’Escola Llar o s’ha modificat o s’ha de modificar o es preveu 
modificar-la? I per últim una mica el procediment, aquestes coses em dóna la impressió que 
si es parlen bé i amb temps i s’expliquen bé, que no sé si s’ha fet, potser sí, amb les famílies 
i amb l’escola doncs de vegades són més fàcils. Per tant la pregunta és: quin és el camí que 
s’ha seguit, sobretot d’informació a les famílies i a l’escola? 
 
Intervé la Sra. Traveria.  
 
PANCARTES I PINTADES.- A Olot li hem donat el bonic nom de Ciutat dels detalls, i quan 
una ciutat és neta, cuidada, els detalls es veuen, quan la ciutat és plena de pintades i 
cartells, per més detalls que hi afegim, costen de veure. Hi ha cartells penjats fent 
propaganda des del mes de novembre; evidentment no són ni al carrer Major ni al Firal, ni al 
carrer de Sant Rafel, però estem parlant d’Olot, concretament parlo del carrer dels Sastres, 
xamfrà amb el carrer Nou de Sant Antoni, a cada cantó hi ha cartells penjats, carrer dels 
Sastres núm. 20, carrer Alta Maduixa núm. 19, al mateix carrer al senyal de stop d’entrada al 
carrer Major, carrer Macarnau, plaça de Sant Francesc, plaça del Colon, passatge del Colon, 
etc. A molts d’aquests llocs hi ha cartells i hi ha pintades. Creiem que s’hauria de tenir més 
cura a treure tota aquesta brutícia per més d’una raó: primera, perquè dóna la sensació que 
és tota la ciutat que és bruta i això no és veritat; segona, perquè el lloc que és brut no sap 
greu si ho acabem d’embrutir, està demostrat que si un lloc és net la gent no embruta tant; i 
tercera, perquè afavorim a les entitats que es passen pel forro les obligacions. Les entitats 
que pengen cartells on hi ha permís per posar la propaganda, aquestes els hi dura unes 
hores mal comptades, al contrari, les entitats que ho fan per la cara, tenen la propaganda 
penjada tres mesos; contradictori, no? I per últim penjar propaganda de la Fira Orígens a la 
plaça Major, concretament a l’antiga botiga de can Rosau tampoc no ens sembla massa 
correcte. S’han tret uns cartells que han estat penjats durant dos mesos i ara n’han penjat 
uns altres més bonics, amb més colors i de l’Ajuntament. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Els cartells ens costa molt que hi hagi una certa disciplina d’enganxar 
els cartells on toca, la passada campanya electoral ja vàrem tenir alguns exemples, quinze 
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dies després, pel pont de la Constitució i la Puríssima vàrem haver de fer trucades a 
diversos partits polítics perquè els acabessin de treure, algunes formacions polítiques ni tan 
sols ho varen fer, ho va fer la Brigada. I també ens anem trobant amb associacions de tot 
tipus que els van enganxant a la via pública El que fem normalment, ja ho he explicat 
d’altres vegades, és que a la primera avisem i a la segona sancionem. Tot i així hi ha la feina 
de treure’ls. Que evidentment pots intentar que no passi més, que aquest és l’objecte, però 
la brutícia ja està feta. El que sí s’ha fet també per solventar això és incloure en el contracte 
de la neteja, incloure aquests espais de la ciutat, per tant ho podríem resoldre amb relativa 
rapidesa. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Només el tema d’Orígens, no és un cartell de propaganda de la fira, 
es tracta d’una actuació que hem fet en alguns altres espais, com al carrer Serra Ginesta, 
per intentar dignificar algunes façanes de la ciutat. Aquesta era una façana concretament 
que a l’antiga botiga Rosau, contínuament estava plena de cartells, que s’embrutia 
moltíssim, i el que fem és dignificar amb imatges que ens sembla que són una mica més 
agradables, i en aquest cas doncs fira Orígens, és promoció durant tot l’any d’una fira que 
esperem que puguem repetir aquest any, que és una fira que ens sembla que ens posiciona. 
Intentarem anar fent espais d’aquest tipus, espais que són complicats d’obrir perquè són 
d’entitats bancàries, perquè necessiten moltes obres i és complicat de posar un comerç que 
és l’objectiu que tenim, si més no intentem dignificar-los una mica més, i evitar, que és el 
que hem de moment, excepte algun dia que es tornin a penjar cartells de propaganda 
d’organitzacions, algunes presents aquí al Ple. 
 
Intervé el Sr. Guix 
 
BALL FI D’ANY.- L’Ajuntament va fer un contracte de lloguer amb dues empreses d’Olot per 
fer els balls de Nadal i de Cap d’any. En el ball de fi d’any es va tornar a repetir la mateixa 
qüestió que va passar l’any passat, i ens vàrem queixar en aquest Ple i van dir que 
s’arreglaria, és a dir l’empresa que lloga el local, ens sembla bé, que fa una activitat lúdica 
per al jovent de la ciutat i per a la gent de la ciutat el que passa és que llavors argumenta 
una mica el seu màrketing en donar cinc consumicions alcohòliques durant la nit, i per tant 
això, recollim la preocupació de molts pares que ens sembla que no és coherent i menys 
quan l’equip de govern diu que amb els diners del lloguer d’aquest espai municipal farà 
campanyes per la seguretat viària. Per tant un costat estem donant alcohol i per l’altre estem 
fent campanyes per a la seguretat viària, en tot cas està molt bé que el lloguin per fer 
aquests ofertes lúdiques però demanaríem que fem pedagogia en favor del menys consum 
d’alcohol possible. 
 
Respon el Sr. Ferrés. La festa de Cap d’any és veritat, això ja va sortir l’any passat, aquest 
any vàrem tenir els mateixos organitzadors i varen començar la campanya una mica amb el 
mateix to de 25 euros cinc consumicions, no s’especificava que fossin alcohòliques i en la 
part baixa dels cartells i dels flyers hi havia la frase de “Fes un consum responsable, beu 
amb moderació”. Tot i així a nosaltres no ens va acabar de convèncer i el dia 14 de 
desembre ens vàrem reunir amb ells i els vàrem exigir que paressin immediatament aquesta 
campanya de promoció perquè podia portar a un equívoc i que si no –això era un divendres– 
que si el dilluns no estava esmenat no hi hauria festa de Cap d’any. Es varen comprometre a 
fer-ho, es varen canviar totes les falques de publicitat, es varen retirar tots els flyers. Anava 
a dir afortunadament però no, perquè és per aquelles que passen a les cartelleres de la 
nostra ciutat –que esmentava la Sra. Traveria– que quan s’enganxen de seguida estan 
tapats doncs pràcticament tots els cartells que hi havia al cap de pocs dies ja varen quedar 
tapats. A més a més durant el transcórrer de la festa al Pavelló hi havia rètols que incitaven 
al consum moderat de l’alcohol i els flyers que deia abans especificaven que els cinc tiquets 
es podien utilitzar amb l’esmorzar o un altre tipus de servei. 
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Organitzativament va anar molt bé, tothom es va desplaçar a peu, es varen seguir les 
indicacions de la Policia Municipal de tancar l’aparcament del pavelló Firal, va anar bé, no hi 
va haver cap incident de cap tipus, ni de brutícia, ni d’incivisme, ni de res i sí que és una 
mica desafortunat que la campanya s’iniciés d’aquesta manera. 
 
Intervé el Sr. Guix 
 
CURSOS OCUPACIONALS.- La regidora en aquest Ple ens va fer una explicació dient que 
enguany l’Ajuntament cediria a les escoles privades d’Olot que fessin la petició de fer cursos 
ocupacionals durant aquest any. En tot cas nosaltres hem manifestat moltes vegades que 
ens preocupa molt el tema de l’atur, sobretot l’atur juvenil, que en aquests moments a Olot ja 
comença a ser molt preocupant i que s’han de posar moltes polítiques en aquest sentit, per 
intentar reduir l’atur, potenciant l’activitat empresarial però també fent formació a la gent que 
està aturada, sobretot els joves. Clar la nostra sorpresa és que veiem que les entitats 
privades han fet una oferta de cursos ocupacionals, però la matèria d’aquests cursos no està 
lligada amb les demandes de les empreses i vostès ens va presentar en aquesta sala de 
plens un estudi que va fer l’IME, que està molt ben fet i en aquest estudi deia que hi havia 
unes necessitats laborals que presentaven les empreses, aquestes necessitats no es 
recullen en els cursos ocupacionals que està oferint la ciutat d’Olot: continuem oferint cursos 
d’informàtica, de gestió administrativa, alguns de fusteria i també alguns d’automoció, que 
aquests van bé perquè els nanos agafen hàbits per tirar endavant una activitat, però també 
en aquests moments el mercat laboral de la fusteria i de l’automoció estan col·lapsats, per 
tant hauríem de buscar altres tipus de formació ocupacional com pot ser les càrnies, el tema 
de fred, de manteniment industrial, que jo penso que en aquests moments hi ha demandes 
importants a les empreses que s’haurien d’assumir. Això seria la meva queixa o la meva 
petició d’informació en aquest sentit. Sí que vull felicitar en aquest sentit l’equip de govern 
pels dos tallers ocupacionals que van acabar fa pocs dies, sobretot el de vora riu que ha fet 
una feina impecable i molt positiva per a la ciutat. Per tant en aquest sentit, felicitats. 
 
Respon la Sra. Zambrano. Vaig per ordre, primer hi ha el tema de l’atur, dir que l’atur juvenil 
aquí a Olot també ens preocupa molt, però que amb dades del desembre de 2012, hi ha 203 
joves aturats a Olot i 260 a la comarca, representa un percentatge d’un 12,21% d’atur juvenil 
a Olot i un 9,70% a la comarca, que tot i que ens agradaria que fos zero, no és com en altres 
llocs que està amb uns índexs rondant el 40% i 45%. Que tot i això tenim una persona a les 
Mates dedicada exclusivament a orientar els joves, és la primera vegada que hi ha a Olot 
una persona dedicada exclusivament; hi ha dues persones, una que fa orientació en general 
i una altra que orienta només als joves. Que els cursos que comenta el Sr. Guix que les 
empreses privades han fet, que ja vàrem explicar en un altre Ple, aquests cursos a 
l’Ajuntament no els hem fet per no fer competència, fins i tot vàrem comentar que vàrem fer 
una carta recolzant-los i que els hi donés més punts i per ells poder fer cursos subvencions i 
que van triar dels que hi havia a la llista els que més s’acostaven a poder-se adequar a la 
demanda de l’empresa d’aquí, de la Garrotxa. Sí que aquests cursos que comentava que fa 
en Raül, que són de fusteria i mecànica, que són quinze i quinze persones, l’índex de 
col·locació és molt alt, són gent que fan la segona part del curs, que van fer la primera i que 
tenen encara la majoria feina. És la primera vegada que s’han reunit totes aquestes taules i 
que no s’han repetit cursos i que s’ha fet les activitats el màxim diverses possibles, o sigui 
no s’ha concentrat en informàtica ni res, i que no els triàvem. I en quant a que els cursos 
d’aquí podrien anar més destinats a l’empresa més autòctona nostra com seria la càrnia, 
que n’hi ha un 70% en cursos referents a fred, industrial i tot això, no sé si sortirà bé o no 
però l’Alcalde d’Olot està intentant fer-ho a veure si pot portar-ho aquí a Olot a nivell molt 
professional i bé, perquè actualment no els podem fer perquè no tenim cap aula homologada 
per fer-ho, perquè els requeriments per fer aquests cursos són molt durs. Si es fa, que 
espero que sí,  es faria molt bé i amb un grau molt superior als que s’han fet fins ara, espero 
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poder-ho dur a terme perquè ens faria molta il·lusió poder-ho fer. 
 
Intervé el Sr. Guix 
 
APARCAMENT DAVANT CINEMES.- La tercera pregunta ja l’ha anunciat una mica la 
representant d’ERC és referent al Pou del Glaç. Aquest és un carrer que té molta circulació, 
és un carrer molt dens, que hi passen dos sentits de circulació, el carril bici, les persones 
que van a peu, la gent que surt dels cinemes, etc. Nosaltres vàrem fer una petició, una 
moció fa més d’un any, que es va aprovar en aquest Ple dient que s’haurien de buscar 
solucions per aquest carrer. La solució que es va realitzar, únicament va ser posar un 
aparcament de quinze minuts al carrer Eiximenis, en tot cas un aparcament de quinze 
minuts però la gent continua aparcant al mig del carril bici o al mig de les voreres, sobretot a 
la part superior del carrer Pou del Glaç. Ara l’Ajuntament ha fet dues actuacions en aquell 
àmbit, sobretot per la zona del Closells, una és guanyar aparcament davant dels Closells i 
l’altra és aquesta operació que està fent ara de 60.000 euros per arranjar l’aparcament de 
davant del cinema, de la zona del Closells. Clar, aquesta és una actuació que ens diuen que 
és provisional perquè no està d’acord amb les directrius del Pla General, que diuen que allà 
hi ha un espai d’aparcament però arbrat i enjardinat. I també ens estranya que no segueix la 
trama del carril bici que arriba a l’antic solar de l’Indelma, es queda tallat pel solar de 
l’Alzamora i ara sí que l’han continuat per davant dels cinemes però sense cap trama 
d’arbres ni cap trama una mica adecentada, per tant demanaríem explicacions en aquest 
sentit.  
 
Respon el Sr. Zarza. Jo aquí li diria primer amb el tema de l’aparcament i després en el de si 
complim o no la normativa urbanística. En el tema de l’aparcament el que hem fet als 
Closells bàsicament és arranjar una part de l’aparcament que ja hi havia, que sempre estava 
plena de sorra, que a més a més suposava un cost de manteniment per a l’Ajuntament 
perquè de tant en tant hi havíem d’abocar sorra i aplanar-ho, per tant el que hem fet és una 
actuació tova, d’arreglar-ho, per evitar totes aquestes molèsties que causava allò ple de 
sorra i per estalviar també d’anar posant sorra en aquell lloc. Per tant allò està a l’espera que 
s’acabi desenvolupant aquesta zona de parc local, que és zona 3.3, fins que no tinguem clar 
que es farà a l’illa Alzamora, tota aquella peça important que arriba fins als Closells, per tant 
això és una obra temporal fins que tota aquesta actuació estigui clarament ja definida i feta. 
 
En referència a si complim o no la legalitat, jo m’he permès la llibertat de fer una fotocòpia 
de La Comarca d’avui i llegir, hi posa “evidentment el Pla d’Ordenació Urbanística s’ha de 
complir, que és una zona de parc urbà” i posa, diu: “s’han d’ordenar prioritàriament amb 
arbres aquestes zones i jardineria amb la vegetació adequada segons les previsions del Pla 
Director d’Espais Verds d’Olot” –és a dir, molt de verd–. Doncs bé jo, només per posar un 
exemple, una zona que també és clau 3.3 com aquella d’allà és el passeig Ramon 
Guillamet, és a dir el Firalet. El Firalet és clau 3.3 i de verd... pràcticament no n’hi ha. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Les alzines. 
 
Continua el Sr. Zarza. Les alzines, sí, segurament les alzines. Vull dir que a vegades no hem 
de fer una lectura tan estricta de la normativa urbanística, jo penso que evidentment la clau 
3.3 és parc urbà, i per tant és una zona de jardí, de passeig, però evidentment hi ha zones 
de la ciutat, també puc posar un altre exemple, que és l’aparcament dels Carmelites, a més 
a més amb parquímetres, és clau 3.3. Vull dir que de vegades hi ha zones de la ciutat que 
fins que una zona no s’acaba de desenvolupar urbanísticament, jo penso que és obligació 
de l’Ajuntament adequar-la perquè els veïns i l’entorn més proper en pugui gaudir i la ciutat 
en tingui un benefici. Per tant intentem sempre evidentment complir amb la normativa, el que 
passa és que de vegades és això, fins que una zona no es desenvolupa és difícil de fer-hi 
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una actuació. 
 
Intervé la Sra. Fité, en resposta a totes les preguntes efectuades en relació a l’Escola Llar. 
 
La pregunta que feia la Sra. Sala, és molt genèrica, de quina informació hi havia sobre el 
tancament de l’Escola Llar i li explicaré que és habitual que cada any es prepari el curs 
escolar que ha de començar en breu. Aquesta preparació del curs és normal també que la 
facin conjuntament tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d’Olot, en aquest 
cas. Llavors en aquestes reunions que es fan a través d’una taula de planificació, s’analitzen 
les dades fonamentalment de cens, és a dir de la quantitat de població que hem 
d’escolaritzar el curs vinent, evidentment a P3 i amb aquestes dades s’intenta veure quines 
seran les necessitats que es preveuen que hi haurà de cara al curs vinent.  
 
Quina és la situació o la realitat que tenim en aquests moments a la ciutat d’Olot? Bé, fa dos 
cursos escolars, dos, aquest passat no l’altre, a la ciutat hi havia onze línies de P3 a l’escola 
pública. Estaven totes més o menys en plena ocupació, el curs passat després de l’oferta 
que va haver fet el Departament, un cop es va haver inscrit tota la població a P3 la situació 
real, és a dir la que tenim aquest curs, és que hi ha nou línies de P3. És a dir hi ha nens 
suficients només per a nou línies de P3. Per tant això vol dir que el curs passat es van 
suprimir dues línies de P3: una a l’Escola del Morrot, que segurament tothom recordarà 
perquè això va ser un enrenou important a la ciutat , i una a l’Escola Llar. És a dir, a l’Escola 
Llar en aquests moments hi ha deu alumnes de P3 però que no estan en un grup de P3, 
estan en un grup mixt P3-P4, perquè  amb deu nens no es pot fer un grup, que normalment 
és de vint-i-cinc alumnes. Amb les dades que tenim en aquests moments a sobre la taula de 
cens de població, no només de cares al curs vinent, P3 sinó de cares al següent, o sigui els 
dos propers cursos, perquè són els nens nascuts fins aquest any passat, 2012, es preveu 
que hi continuarà havent només població per a nou línies de P3.  
 
Per tant tenint en compte això i tenint en compte que l’Escola Llar té una zona d’influència 
on la població d’alumnes escolaritzats és més petita, que és una escola que les famílies, fins 
i tot d’aquesta zona d’influència, no trien l’Escola Llar com a primera opció, la mostra és que 
el curs passat només van fer pre-inscripció deu nens dels vint-i-cinc que havien nascut a la 
zona de l’Escola Llar, que la resta d’escoles que tenim a la ciutat, tenen més demanda que 
places possibles a ocupar, això fa pensar que de cares al curs vinent no hi haurà una línia 
de P3 a l’Escola Llar. Sobretot pel cens de població i perquè les famílies no fan demanda a 
l’Escola Llar. Aquesta és la informació que tenim en aquests moments i és la informació que 
hi ha sobre la taula. I aquesta informació, amb les dades, que tenim sembla que es 
mantindrà en el temps perquè l’Escola Llar no és una situació puntual sinó que tots els 
cursos tenen una baixa matrícula, no només P3, sinó en general tots els cursos. Em sembla 
que amb això responc a la pregunta que feia. 
 
Contestant a la pregunta del Sr. Gómez, li diré que en aquests moments no tenim certesa de 
quina serà l’oferta exacta que farà el Departament de cares al curs vinent perquè és una 
cosa que encara s’està treballant, això no està tancat, no està del tot definit i per tant 
haurem d’esperar a que el Departament faci proposta d’oferta per veure exactament com 
queda aquest tema. 
 
I pel que deia el Sr. Mir, la situació és la que he comentat fins ara. Les dades que tenim fins 
aquest moment fan pensar que tal com va passar el curs passat i el que passarà els 
propers, no hi ha matrícula suficient per poder garantir un P3 a l’Escola Llar, aquesta és la 
informació que tenim. D’aquí se’n poden derivar, evidentment, conclusions, però en aquests 
moments les dades també poden canviar, i en aquests moments tenim un cens de població 
x, però d’aquí dos anys pot ser un cens molt diferent. És evident, el que sí que està clar, que 
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l’administració no ampliarà l’Escola del Morrot, en aquests moments tenim aquesta 
informació, per tant no apuntarem a una línia més en el Morrot. Això vol dir que si hi hagués 
un repunt de població a P3 i fessin falta deu línies doncs l’únic espai disponible que tenim en 
aquests moments a la ciutat evidentment és l’Escola Llar, perquè no farem cap altra escola. 
Això està molt clar. 
 
Pel que fa a la zonificació és evident que segurament s’haurà de retocar una mica, però no 
només pel tema de l’Escola Llar. Ja he comentat abans que l’Escola Llar té una zona 
d’influència molt petita on hi ha molt poca població infantil i sí que és veritat que la resta 
d’escoles que tenim a la ciutat, com que a l’Escola del Morrot teníem una zonificació 
pensada per a dues línies i ara només és una línia, com que a la zona del Pla de Dalt és una 
zona que ara no té població escolaritzada perquè s’ha envellit una mica el barri, bé, les línies 
han de córrer una mica per adaptar la població que tenim a cada zona a la capacitat real del 
centre per no trobar-nos en una situació que tenim molta més demanda que oferta possible. 
Per tant això segurament també ho haurem de revisar, però no només per l’Escola Llar sinó 
pels canvis demogràfics que hi ha  a la ciutat i que evidentment afecten els barris i les 
escoles. 
 
I pel que fa a la planificació i informació tant a escola com a famílies, doncs evidentment 
amb la informació que tenim, el primer que vàrem fer va ser comunicar aquesta informació, 
quan va estar una mica clara la proposta, comunicar-ho a l’equip directiu de l’Escola Llar, ho 
hem comunicat conjuntament l’inspector que pertoca a aquesta escola i jo mateixa. Després 
d’aquesta comunicació també vàrem convocar a tot el Claustre de l’Escola Llar i també 
vàrem traslladar la mateixa informació i a partir d’aquí hem d’esperar que el Departament 
defineixi una mica més la proposta o oferta de cares al curs vinent, per poder asseure les 
famílies, explicar exactament com quedarà la qüestió de cares al curs vinent i poder donar 
tota la informació necessària, perquè de cares a les preinscripcions, les famílies tinguin tota 
la informació per prendre les decisions que creguin oportunes.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltíssimes gràcies, penso que ha estat una gran informació, que ho 
ha explicat molt bé i molt clar. Només potser afegir que al final l’oferta de línies educatives 
no la decideix l’Ajuntament, no les decideix ni tan sols el Departament a Girona, sinó que és 
una oferta –i corregeixi’m si us plau si m’equivoco– és una oferta que es decideix a 
Barcelona, que les decideix directament el Departament i per tant quina serà l’oferta que 
faran per la ciutat d’Olot és una decisió que pren la Conselleria a nivell de Barcelona i no 
aquí. I dos, que ningú mai ha parlat de tancar l’edifici de l’Escola Llar, ningú mai n’ha parlat; 
són informacions que corren, que surten, però que en aquests moments no crec que hagin 
sortit oficialment de boca de ningú. És més, en un programa radiofònic vaig tenir una trucada 
i els vaig dir que des de l’Ajuntament treballarem perquè no es tanqui l’Escola Llar. Ara si no 
hi ha prou línies per omplir totes les escoles d’Olot, i a més repetidament hi ha una 
tendència a què la gent –que no és només la d’Olot perquè aquí hi ha també la gent de la 
Vall de Bianya posada– no tingui en primera opció l’Escola Llar, seria il·lògic agafar i tancar 
una línia d’una escola que sí que hi volen anar els pares, per obligar-los a anar a l’Escola 
Llar. No sé quin interès seria aquest per a la ciutat, és a dir, aquells pares que tenen els 
seus alumnes a la vora de casa, agafar-los i fer-los anar a un altre lloc només amb aquesta 
idea, no crec que això sigui just. Però en fi, la decisió final de les línies serà el Departament 
qui la prendrà, nosaltres treballarem perquè  l’Escola Llar continuï essent una escola al 
servei de la ciutat; ara, no sé si a P3 o si com em varen preguntar un dia, si això serà un 
futur institut. No ho sé. No ho sé que passarà. El que sí que sabem és que en aquests 
moments, per a l’any que ve ens pertoquen nou línies i crec que,  molt encertadament, i estic 
segur que així acuradament com ho ha fet ara, la regidora juntament amb l’inspector varen 
trametre això al claustre, a partir d’aquí les coses se’ns han escapat de les mans perquè 
tothom fa comentaris però alguns no tenen res a veure amb la realitat. La realitat els hi ha 
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explicat molt bé la Sra. Fité.  
 
Intervé la Sra. Sala. És que avui al setmanari de La Comarca he pogut llegir que ha mort un 
senyor de seixanta-dos anys, vinculat al futbol de Bosc de Tosca, llavors jo penso que 
també seria bo poder expressar a la família el condol de tots nosaltres. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En Licu era una persona apreciada per tothom. Des d’Alcaldia enviem 
a tots els ciutadans, però arribar a tots... Però recollim la seva proposta.  
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les deu del vespre. I per a constància del que s'hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


