ACTA NÚM. 2
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2013
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 21 de febrer 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, Núria
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas, Anna Maria Linares i
Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Adriana
Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa, Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa
Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas.
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la Sra. Júlia Sala Esteban.
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents.
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Hi assisteix 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
Intervé el Sr. Alcalde. Comentar-vos que en aquest mes que ha passat des del darrer Ple,
vaig assistir a una reunió de tots els Alcaldes de capitals de comarques gironines i els
presidents dels Consells Comarcals amb l’Honorable Sr. Santi Vila, Conseller de Territori i
Sostenibilitat, on vàrem parlar dels principals problemes, i evidentment el tema de la Variant
d’Olot va estar sobre la taula.
Va estar a Olot el Sr. Quim Faura, Director General de Telefònica, vàrem fer una trobada per
facilitar l’intercanvi –amb tècnics municipals i amb empresaris– pel tema del desplegament
del cable a la nostra ciutat.
Donar compte de la reunió i la visita que hi va haver a Olot del Sr. Antoni Ripollès i el Sr.
Joan Mir, Gerent regional de Catalunya, i Gerent territorial de Girona, del Cadastre, per
avançar en el tema de solucionar aquelles problemes que repetidament han vingut en
aquest Ple, sobre els valors cadastrals de la nostra ciutat.
També va estar a Olot el Sr. Manel Prat, olotí i a més Director General de la Policia, que va
estar a l’Ajuntament signant el Llibre d’Honor i després en una inauguració a l’Hospici de
l’exposició sobre l’evolució històrica del cos dels Mossos d’Esquadra.
Avui hem tingut el Sr. Antoni M. Grau, Director General d’Indústria, que s’ha reunit amb la
Comissió Permanent i amb membres de la Junta Directiva d’INNOVAC, per presentar-li
aquest tema i que el comencés a conèixer. S’ha compromès que en una propera reunió de
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tota la Junta Directiva d’INNOVAC estarà aquí, demanem que continuï recolzant-nos.
I hem tingut la visita de l’Hble Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació, que ha estat a
Olot en una visita de les obres de l’Escorxador per veure la inversió que s’ha estat fent a la
nostra ciutat, i la creació de llocs de treball, que té una importància vital per a l’evolució
econòmica de la ciutat.
En quant a actes i reunions també donar compte en aquest Ple de la constitució de la
Fundació Privada Kreas, una fundació amb seu a Olot, amb un paper per part de la ciutat
d’Olot i de l’Ajuntament d’Olot en forma de vicepresidència. És una fundació dedicada a
l’ensenyament professional –però de fet, a l’ensenyament en tots els nivells de la cadena,
des de la més bàsica– amb la voluntat d’arribar a graus universitaris en relació a la indústria
càrnica. En formen part la Universitat de Vic, la Federació Catalana d’Indústries Càrniques,
la Federació Catalana de Carnissers i Xarcuters que també s’hi ha sumat; jo crec que hi ha
moltes sinèrgies i hem d’intentar que també s’hi puguin sumar tots els professionals que ja
en aquests moments estan treballant en el camp de la formació professional, ens parlen que
serà una formació professional basada en el model dual. Crec que és una iniciativa que la
ciutat li ha de donar resposta.
També donar compte al Ple que la família del malaguanyat artista local Pere Plana Puig ens
ha fet donació d’un quadre molt maco, en els propers dies ens el faran arribar, segur que
des del Museu hi trobaran la ubicació adequada per donar-li tot el prestigi que es mereix.
Per tant demanar que el Ple agraeixi la donació d’aquesta obra i la generositat de fer-nos
arribar aquest quadre, com ja vaig fer el dia que vaig anar a rebre’l.
Per últim donar compte que com a Alcalde i com a membres de l’Assemblea de l’Associació
de Municipis per a la Independència vaig tornar a tenir l’honor de presentar l’informe de
gestió.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la
celebració del darrer Ple, celebrat el passat 24 de gener:
- de particulars : 42
- d’entitats : 44
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs
de l’administració, durant el mateix període:
- el dia 25 de gener al matí va assistir a una reunió d’alcaldes de capital de les comarques
gironines amb l’Hble. Sr. SANTI VILA, Conseller de Territori i Sostenibilitat que va tenir lloc a
Girona i al migdia, va rebre la visita a Olot del Sr. KIM FAURA, Director General de
Telefònica, accedint favorablement a la invitació que li havia fet de venir a la ciutat. Tal com
era previst, en un restaurant de la ciutat va mantenir una trobada i un intercanvi
d’impressions amb diferents empresaris sobre el desplegament del cable a la ciutat.
- el dia 28 de gener es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JOSEP M.
PADROSA, Director de Catsalut i amb el XAVIER FLORES, Director General de Carreteres
de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 14 de febrer va tenir una reunió a Olot amb els Srs. ANTONI RIPOLLÈS i JOAN MIR
(Gerent regional i territorial del Cadastre, juntament amb les seves respectives caps d’àrea
d’inspecció )
- el dia 15 de febrer va rebre al despatx de l’alcaldia, el Sr.MANEL PRAT, Director General
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de Policia, amb el qual va assistir a la inauguració d’una exposició històrica del Cos dels
Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a la Sala 15 del Museu Comarcal.
- el dia 18 de febrer va rebre la visita dels Srs. ANTONI TREMOSA i JOSEP RIUS en
qualitat de director de zona i delegat territorial respectivament de la Caixa.
- I finalment avui ha rebut la visita del Sr. ANTONI M. GRAU, Director General d’Indústria
que s’ha reunit a l’Ajuntament amb els membres de Junta del clúster carni Innovacc i de
l’Hble. Sr. FELIP PUIG, Conseller d’Empresa i Ocupació, que s’ha desplaçat a Olot per
visitar les obres d’ampliació de l’escorxador.
A continuació dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i
REUNIONS a les quals ha assistit durant el mateix període :
- el dia 26 de gener va assistir a la recepció d’entitats pessebristes participants en la Biennal
del Pessebre Català que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament; a la trobada
amb la família de Joan Teixidor que va tenir lloc a la sala Gussinyé per parlar dels diferents
actes de l’any Teixidor i seguidament, a l’acte de presentació del cartell de Carnaval,
efectuat per l’Enric Carré, que va tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 29 de gener va obrir la Jornada organitzada per la Cambra de Comerç de Girona que
portava per títol Impulsa’t amb el correu electrònic i que va tenir lloc a les dependències de
l’IMPC. I a continuació va anar a la notaria a firmar la constitució d’una nova fundació
privada KREAS, que té com a finalitat esdevenir el centre de referència en matèria de
formació sectorial càrnia. En aquesta signatura hi van participar la Federació Catalana
d’indústries de la Carn (FECIC) i la UVIC mitjançant la Fundació Universitària Balmes. El
nou centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries donarà una especial
rellevància a la Formació Professional basada en el model dual, que permetrà a l’estudiant
compaginar els seus estudis de grau superior amb estades professionals a les empreses del
sector.
I al vespre, va tenir una trobada amb els veïns del barri del Morrot per parlar-los del futur
escorxador.
- el dia 30 de gener va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va tenir
lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 4 de febrer va rebre de la família del malaguanyat artista local PERE PLANA PUIG,
una obra de les que tenia exposades en una Galeria d’Art de la ciutat. Aquesta obra passarà
a formar part de les donacions al Museu Comarcal. I a la tarda va assistir a les reunions de
Junta i Patronat de la Caritat i del Patronat i Consell Rector de l’Hospital, respectivament.
- el dia 6 de febrer va assistir a la presentació del programa PIGALL.NET que va tenir lloc
al Saló de Sessions per part de l’Àrea d’Informació del Territori. Aquest programa s’ofereix
com a eina de consulta i anàlisi de dades a partir del plànol de la ciutat.
- el dia 7 de febrer va assistir a la Junta del Sigma.
- el dia 8 de febrer va participar de la roda de premsa promocional de la ciutat de l’Olot x 2
amb enlairament de globus que va tenir lloc al Parc Nou, a la inauguració de l’exposició
d’esmalts de la Montserrat Mas que va tenir lloc a can Trincheria i a un sopar amb els
col·laboradors de la cavalcada de Reis, que va tenir lloc al mateix Catòlics.
- el dia 9 de febrer al matí, va anar a esmorzar amb el Club Motor Antic a la Plaça Clarà i va
assistir als diferents actes de la Fira del Fajol als paratges de can Frontana de Batet.
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- el dia 11 de febrer es va desplaçar a Barcelona per assistir al Comitè Executiu i a
l’Assemblea de l’ACM – Associació Catalana de Municipis.
- el dia 12 de febrer va mantenir una reunió amb els veïns i propietaris del barri de les
Planotes, en la qual es va informar per part de Gas Natural de la propera connexió gradual
del gas natural al barri i al mateix temps es va aprofitar per informar-los del projecte de
revisió de les xarxes de serveis de les Planotes que es pensa presentar a la convocatòria
del Pla Únic d’Obres i Serveis.
- el dia 13 de febrer va rebre al Saló de Sessions, els alumnes de 4t i 5è d’Arquitectura de la
Universitat Politècnica de Barcelona que tutelats per l’arquitecte garrotxí Joan Curós,
treballaran en el projecte de la futura Escola d’Art, en el marc dels seus estudis.
- el dia 14 de febrer va mantenir una trobada a Olot, amb els presidents dels hospitals de Vic
i Campdevànol i amb els gerents de les corresponents regions sanitàries per parlar de
l’informe de gestió compartida; es va reunir amb representants dels veïns del Firal i del barri
de Sant Ferriol per informar-los del proper enderroc de l’edifici de can Gelada i finalment va
assistir al Pregó del Carnaval i a l’espectacle Live que va tenir lloc al Teatre Principal.
- el dia 15 de febrer al matí, es va desplaçar a Vilanova i la Geltrú, per assistir a l’Assemblea
de l’AMI (Associació Municipis per a la Independència). I a la tarda va assistir a la
inauguració d’una exposició històrica del Cos dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a la
Sala 15 del Museu Comarcal.
A continuació va ser present a l’assemblea d’Òmnium
Cultural de la Garrotxa que va tenir lloc a la seva seu social i a continuació a un sopar de
comiat de diferents persones de Junta que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- el dia 16 de febrer va presenciar la rua del Carnaval des de la tribuna instal·lada al Passeig
de Barcelona.
- el dia 17 de febrer va assistir al lliurament de premis al Festival de poesia breu que
convoca cada any l’Esplai la Caixa.
- el dia 18 de febrer va assistir a una reunió informativa amb els propietaris de les cases del
c/ Verge de Núria per parlar-los del projecte d’urbanització del mateix carrer que es vol
presentar a la candidatura del Pla Únic d’Obres i Serveis.
- el dia 19 de febrer al matí, va ser present a la signatura protocol·litzada davant Notari del
contracte entre l’empresa Rubau Tarrés i l’Ajuntament d’Olot i al vespre, es va reunir amb
els propietaris dels carrers Pinetell i Vaqueta per explicar-los el projecte d’urbanització
d’aquests carrers, prèviament a la seva presentació a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i
Serveis.
- ahir 20 de febrer va fer entrega d’una placa de reconeixement i agraïment a Joan Gelis
Punset amb motiu de la seva jubilació pels 27 anys que ha estat treballant a la Brigada
Municipal i a la tarda, va assistir a la celebració del 2n aniversari dels apartaments de la
Plaça Balmes.
- i finalment avui dijous ha fet entrega d’una placa de reconeixement i agraïment a José
Herrero Garcia, amb motiu també de la seva recent jubilació pels 29 anys que ha estat
treballant de conserge a l’escola de Sant Roc.
3.- DECRETS
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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.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT
DEL QUART TRIMESTRE DE 2012
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el president de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.Aprovar l’informe sobre morositat, que ara es transcriu, emès per la Tresorera
d’aquest Ajuntament:
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME PER
PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, DURANT EL
QUART TRIMESTRE DE 2012.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol,, de modificació de la Llei 3/2004 de 20 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, determina que els
tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions locals, elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i
la quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint aquest termini
determinat.
La disposició final única d’aquesta Llei disposa que entra en vigor en data 7 de juliol de
2010, i serà d’aplicació a tots els contractes formalitzats amb posterioritat a la seva entrada
en vigor.
Així, per factures de dates compreses entre el dia 7 de juliol de 2010 i el 31 de desembre de
2010, el termini màxim de pagament serà de 55 dies; per factures, la data de les quals sigui
2011, el termini màxim de pagament serà de 50 dies; i per factures, la data de les quals
sigui 2012, serà de 40 dies.
Aquest informe és referit al quart trimestre natural de 2012, i detalla el volum total de
pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el volum total
de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també entre els que es
troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total de documents que,
havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen l’obligació comptable
reconeguda.
S’adjunta també en aquest informe, d’acord amb allò establert a l’article 5.4 de l’esmentada
Llei 15/2010 relació nominal dels documents que, havent transcorregut 3 mesos des del seu
registre, no tenen l’obligació reconeguda.
En resum:
AJUNTAMENT D’OLOT
1r T 2012

2n T 2012

3r T 2012

4t T 2012
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pagaments: període mig pagament
(dies)
pendents
període mig pendent a fi trimestre
(dies)
total pendent pagament fora termini
total
docum.
sense
obligac.
reconeguda
IME
pagaments
pagaments: període mig pagament
(dies)
pendents
període mig total pendent fi trimestre
total pend. pagament fora termini
total
docum.
sense
obligac.
reconeguda
PME
pagaments
pagaments: període mig pagament
(dies)
pendents
període mig total pendent fi trimestre
total pend. pagament fora termini
total
docum.
sense
obligac.
reconeguda
ICO
pagaments
pagaments: període mig pagament
(dies)
pendents
període mig total pendent fi trimestre
total pend. pagament fora termini
total
docum.
sense
obligac.
reconeguda
IMPC
pagaments
pagaments: període mig pagament
(dies)
pendents
període mig total pendent fi trimestre
total pend. pagament fora termini
total
docum.
sense
obligac.
reconeguda

56.48

42.02

41.89

41.65

34.18

23.28

31.95

11.48

290.466,45
93.00

54.654,60
0.00

344.445,74
0.00

56.368,36
0

1r T 2012
35.97

2n T 2012
19.11

3r T 2012
23.86

4t T 2012
12.29

33.70
2.167,08
0

16.41
0
0

25.54
0
0

5.16
0
0

1r T 2012
69

2n T 2012
34.76

3r T 2012
41.72

4t T 2012
46.63

28.11
1.388,39
0

10.84
524.96
0

34.92
16.960,32
0

17.36
0
0

1r T 2012
66.03

2n T 2012
20.53

3r T 2012
29.30

4t T 2012
23.46

37.38
7.053,10
0

18.61
1.147,50
0

11.39
0
0

9.12
0
0

1r T 2012
65.23

2n T 2012
25.34

3r T 2012
37.79

4t T 2012
33.84

33.88
7.420,79
0

19.83
0
0

10.65
0
0

6.93
0
0

S’emet aquest informe en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Olot, 19 de febrer de 2013
GEMMA SOY I JUANOLA
TRESORERA MUNICIPAL”
(A l’exterior se senten sons de trompeta i esclata algun petard).
Intervé el Sr. Alcalde. Ens estem acostumant, entre les trompetes i ara els petards, sembla
que això dels Plens... Bé, continuem.
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Intervé el Sr. Gelis. Bé en compliment de la Llei de Morositat donem compte, com fem cada
trimestre, dels períodes mitjans de pagament de l’Ajuntament i els organismes autònoms, en
aquest cas és del quart trimestre de 2012.
Com vostès per llei saben hauríem d’estar als 40 dies de promig. En el quart trimestre
l’Ajuntament d’Olot ha estat pagant a 41,65 dies els seus proveïdors, l’Institut Municipal
d’Educació a 12,29, el Patronat Municipal d’Esports a 46,63, l’Institut de Cultura a 23,46 i
l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat a 33,84 dies.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- DONAR COMPTE DE L’ADHESIÓ DE LA CIUTAT D’OLOT AL PROJECTE APROPA
CULTURA
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
Informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’aprovació per part de la Junta de Govern Local del dia 31 de
gener de 2013 de l’adhesió al projecte Apropa Cultura de la Fundació Auditori i l’Orquestra.
Intervé el Sr. Berga. Tensiona una mica això d’aquests acompanyants... (en referència als
aldarulls exteriors).
Bé, hem volgut donar compte d’aquest conveni perquè es tracta d’una iniciativa que ens ha
fet especial il·lusió, on s’ajunten els esforços de dues àrees com són Benestar Social i
Cultura. Es tracta d’un projecte, Apropa Cultura, que el que pretén és fer que els destinataris
de la cultura, un dels –costa una mica concentrar-se, ho sento molt–...
Apropa cultura és un esforç per intentar que la cultura, que sabem que estadísticament
només arriba de forma habitual al 15% dels ciutadans, i considerant-la com la considerem,
una pota de l’estat del benestar –potser no amb la importància que tenen l’educació, la salut
o els serveis socials, però cada vegada més com un element de cohesió important– creiem
important fer que arribi a tothom, que arribi a tanta gent com sigui possible i que no sigui per
motius econòmics, o per falta d’informació, o pel motiu que sigui que no hi puguin accedir.
Aquest projecte que va néixer a l’Auditori de Barcelona, consisteix a fer possible que grups
en situació d’exclusió social –que normalment venen provinents d’entitats socials, entitats
que treballen amb persones excloses, amb persones amb discapacitat, amb persones fins i
tot en situació de pobresa– puguin accedir a la cultura a un preu molt baix. És a dir,
qualsevol entrada del Teatre Principal o dels espectacles que es fan al Torín, a partir d’ara
aquestes persones podran accedir-hi a un preu mínim de 3 euros. Es reservaran sempre
una part important de les entrades o una part significativa, i a més de les millors possibles –
és a dir no estem parlant d’agafar entrades del primer ni del segon pis, sinó de les millors
entrades que podem oferir dintre d’aquestes dues sales– per posar-les a disposició
d’aquestes persones.
Es tracta, en definitiva, d’apropar la cultura a un col·lectiu que tenia dificultats per accedir-hi,
que sabem que en aquest moment totes les entrades que hem posat a disposició en molts
pocs dies es van exhaurir; n’anirem aprenent i arribarem a tota una part de les persones que
viuen a la nostra ciutat, que no podien accedir a la cultura amb normalitat i que podran fer-ho
a partir d’ara.
I n’hem volgut donar compte perquè és un projecte que ens fa especial il·lusió haver-lo posat
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en funcionament.
Intervé el Sr. Gómez. Intentarem explicar-nos...
D’entrada felicitar l’equip de govern per la iniciativa d’afegir-nos al projecte Apropa Cultura,
que ens sembla molt interessant des del nostre punt de vista. Una mica subratllar també que
aquests temps en què la cultura s’ha vist perjudicada –com la majoria de la societat però
especialment la cultura– en l’increment de l’IVA per exemple, que s’ha arribat fins al 21% i
això no facilita en res que hi hagi empreses culturals que puguin tirar endavant. I tampoc no
facilita per res que la ciutadania s’acosti a la cultura, més aviat és un fre aquest increment
enorme de l’IVA cultural.
Que des de l’Ajuntament d’Olot ho tinguem present i que siguem capaços d’apuntar-nos a
una iniciativa com aquesta, que apropa la cultura a aquells que estan econòmicament més
desfavorits, ens sembla des del nostre grup, des d’ERC, una iniciativa molt lloable.
He intentat explicar-me com bonament he pogut...
Intervé el Sr. Alcalde. Li agraeixo, perquè continuem amb la idea aquella que el respecte als
altres hauria de ser el primer, i sobretot per a determinats col·lectius. Quan no es respecten
els drets dels altres es perden moltes coses, i molta legitimitat en qualsevol reclamació, per
més justa que pugui ser. Quan no es respecta ni tan sols la paraula dels que estan aquí
representant la ciutat, no sé què és el que es vol negociar ni què és el que es vol parlar.
Sincerament, és el segon ple seguit que ens passa això a Olot, i com a Alcalde
m’avergonyeixo de l’activitat de determinades persones.
Intentem continuar essent persones que representem a la ciutat, intentarem seguir tirant
endavant el Ple.
Intervé el Sr. Guix. Simplement també felicitar el regidor de Cultura i l’equip de govern per
aquesta iniciativa, perquè tot el que sigui l’atenció a la diversitat, que afavoreixi les persones,
ens sembla que és molt positiu per a la ciutat.
El Ple es dóna per assabentat.
7.- DECLARACIÓ DE L’ANY 2013 COM A ANY JOAN TEIXIDOR
Aquest 2013 se celebren 100 anys del naixement del poeta olotí Joan Teixidor, un dels
literats més reconeguts de la nostra ciutat i que dóna nom a un dels Premis Ciutat d’Olot.
Coincidint amb aquesta efemèride i per la relació que el poeta va tenir sempre amb la seva
ciutat natal, des d’Olot s’organitzaran diferents activitats en homenatge a la seva persona.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
Informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar l’any 2013 com a Any Joan Teixidor.
Intervé el Sr. Berga. Bé, aquest any se celebren 100 anys del naixement del poeta Joan
Teixidor, que probablement és el literat dedicat a la poesia més important que ha nascut a la
nostra ciutat. Coincideix amb el centenari també del naixement d’un altre poeta, Salvador
Espriu, que aquest any com saben es ve celebrant. A nosaltres ens pertoca fer el
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reconeixement al nostre poeta, sobretot a Joan Teixidor i el que proposem avui al Ple és
declarar l’any 2013 Any Teixidor.
Passant molt per sobre algunes de les coses més significatives, he de dir que Joan Teixidor
des de fa molt temps dóna nom a un dels Premis de la Ciutat d’Olot, el premi de poesia Joan
Teixidor, dedicat als haikus en línia. Ell, tot i néixer a Olot, de molt jove es va traslladar a
Barcelona on va estudiar Filosofia i Lletres i va publicar el seu primer llibre de poesies ja
l’any 1931, amb només 19 anys. Va fundar l’Editorial Destino, i a partir d’aquí, la seva
trajectòria tan com a crític literari com a poeta, és d’una importància nacional que
transcendeix amb diferència, amb molta importància, la pròpia de la ciutat.
A part de declarar l’any Teixidor, el que farem és organitzar diverses activitats per
commemorar aquest any... Ho sento, costa (referint-se als sorolls exteriors).
Hi va haver ja un primer acte, que va ser a finals del mes de gener, un concert que va
interpretar el músic olotí Joan Josep Mayans, acompanyat de l’Eva Curto, violoncelista de
l’Escola de Música d’Olot. En Joan Josep Mayans ha musicat diversos poemes de Joan
Teixidor durant forces anys, es va fer una recepció a la família, aquest va ser el primer acte.
Després tenim que el mes d’abril ja apropant-nos a la Diada de Sant Jordi gràcies a què la
Fundació Valvi aquest any ha decidit publicar l’obra poètica completa de Joan Teixidor, que
era una assignatura pendent que teníem, Sam Abrams vindrà a publicar aquesta edició.
I per acabar, una de les exposicions que es fan aquest any a Art Santa Mònica, a Barcelona,
el comissari precisament és Sam Abrams i Vicenç Altaió és el responsable en aquest
moment d’Art Santa Mònica. Aquesta exposició que es farà a Barcelona, vindrà aquí també,
itinerant a Olot, suposo que serà a finals d’any, o com a molt tard a principis del 2014.
Aquests serien els tres actes més importants que organitzaríem al voltant d’aquest
Centenari. Tot això probablement acompanyat d’algunes activitat menors que gràcies a
l’entitat Horitzó blavíssim, que és una entitat cultural de la ciutat dedicada a Joan Teixidor,
esperem que faran lectures de poesia, com ja ens tenen acostumats d’altres anys.
Intervé el Sr. Gómez. Jo voldria mostrar la meva satisfacció personal, jo que sóc del gremi,
que reconeguem la tasca d’un poeta com Joan Teixidor em sembla que és un fet que ens
honora com a ciutat. Hem de recordar les nostres grans figures, des del respecte i des de
l’honorabilitat. Volia subratllar també l’agraïment a la tasca, que no estan fent només per
aquest any Joan Teixidor que és el centenari del seu naixement, sinó en la trajectòria que
estan portant sobretot la gent del grup Horitzó Blavíssim i en Joan Josep Mayans
concretament, celebrar la feina que estan fent, que és una feina de difusió que ja porta uns
anys i no és només ara que toca celebrar el centenari que ens en recordem, sinó que
aquesta gent fa molts anys que està treballant-hi i per tant agrair la feina que estan fent des
de la seva participació individual o com a col·lectiu.
No sé si seria massa demanar que tinguessin molt present que la tasca de Joan Teixidor no
s’hauria de quedar només en aquest any, sinó que hauríem de difondre més la seva figura a
la ciutat. No sé si mereixeria, per exemple, estar recollit dins la galeria d’olotins il·lustres que
tenim en aquesta Sala Consistorial, potser val la pena pensar-hi, en recollir la figura de Joan
Teixidor i que sigui més present en la vida olotina.
Estem molt satisfets que puguem apuntar-nos a celebrar l’Any Joan Teixidor, malgrat les
difícils situacions econòmiques que tenim.
Intervé el Sr. Mulleras. Sr. Alcalde, en la mateixa línia que el meu company de consistori, i
també tornant a repetir una miqueta les paraules del Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Berga. En
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Joan Teixidor a més de poeta va destacar com a articulista i com a editor, i té una àmplia
obra escrita en català, des de 1931 quan amb 19 anys va escriure poemes, fins el 1989,
quan escriu Fluvià, que es considera el seu testament poètic. Repeteixo, ha escrit en català
durant tots aquests anys. Em sembla perfecte i felicitem l’equip de govern per aquesta
decisió.
Intervé el Sr. Guix. Sí, també felicitem a l’equip de govern i estem totalment d’acord amb
aquest centenari.
Intervé el Sr. Berga. Bé, recollim la proposta que fa el regidor d’ERC, sembla que per un
quadre més ja li podríem fer lloc aquí i em semblaria una idea fantàstica. També he de dir
que hi ha un parc dedicat a Joan Teixidor, que és poc conegut, perquè està a la zona del
Bosser, proper a l’Hospital, és una zona encara per urbanitzar i per tant encara no té un lloc,
i no té un carrer o una plaça sinó tot un parc dedicat a la seva memòria.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2
PxC, 2 ERC)
8.- APROVAR EL PLA PER A LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL D’OLOT
L’Ajuntament d’Olot ha treballat històricament en la gestió de la inclusió i la cohesió social.
Són moltes les àrees i els departaments municipals que, juntament amb entitats i ciutadans
a títol individual, han contribuït a fer de la nostra una ciutat amable, acollidora, dinàmica i
amb una bona convivència ciutadana.
Bona part d’aquestes actuacions s’han portat a terme des de la prevenció i mitjançant
diferents plans sectorials (Pla educatiu d’entorn, Pla de ciutadania i immigració, Pla de
desenvolupament comunitari, Projecte educatiu de Ciutat, etc.) que, tot i relacionar-se i
treballar de manera coordinada, segmentaven molt els àmbits d’actuació. És a dir: el fet de
disposar de plans parcials dificultava un abordatge integral de la realitat, tot i tractar-se de
plans que en bona mesura compartien prioritats i es complementaven.
Per tot això, amb l’entrada del nou equip de govern al mes de maig de 2011, l’Ajuntament
d’Olot va encarregar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) la redacció d’un nou
pla de ciutat que planifiqués una estratègia conjunta de ciutat per tal de prevenir i intervenir
sobre els factors que faciliten la inclusió i la cohesió social.
La voluntat d’aprovar un Pla per a la inclusió i la cohesió social respon a tres principals
motius.
Per una banda, la situació econòmica i social del moment, extremadament delicada, ha
accentuat molt més el nombre de persones que es troben en risc d’exclusió social, que
pateixen per satisfer les seves necessitats bàsiques o que poden patir algunes de les
conseqüències d’una crisi com l’actual. En aquest context, per tant, l’atenció a les persones
que pateixen alguna situació de risc social i la prevenció de les causes que poden originar
situacions d’exclusió social ha de ser una prioritat del municipi. I és que els riscos d’una
societat fragmentada, amb enormes desequilibris socials i poc cohesionada són enormes.
En segon lloc, per la lògica evolució que ha tingut als darrers anys la intervenció municipal
en temes de ciutadania, immigració i atenció a la comunitat. De forma genèrica es pot
afirmar que es vol fer un pas endavant en la línia de treballar per garantir les mínimes
condicions de vida de tots els ciutadans, independentment del seu origen, volent superar la
segmentació social i centrar l’atenció en col·lectius concrets, com ara immigrants, pobres,
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exclosos i parlar de tots els ciutadans, amb totes i cadascuna de les seves característiques.
I finalment també, perquè les pròpies polítiques socials han d’evolucionar i deixar de banda
la lògica tradicional per adequar-se a una lògica més adaptada a la societat i a la realitat
actual.
És per tot això, que el President de la Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament
d’Olot:
Aprovar el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social d’Olot, 2013- 2019

Intervé el Sr. Berga. Bé, aquest és un dels objectius recollits en el Pla de Govern, és un Pla
que em fa especial il·lusió avui poder compartir amb tots vostès. M’allargaré, m’estendré una
mica perquè penso que s’ho mereix.
El que proposem és aprovar el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social d’Olot; és un nom que
pot sorprendre perquè és un nom que ens ha costat d’arribar-hi. Passaré a definir una mica
aquests conceptes.
La Inclusió i la cohesió social són conceptes difícils de descriure en paraules entenedores.
Són conceptes abstractes. No són sinònims, no signifiquen el mateix, són conceptes
complementaris. Tots sabem què signifiquen, però a tots ens costa definir-los.
El concepte d’inclusió significa formar part d’alguna cosa. Si parlem d’inclusió social, parlem
de formar part de la societat. S’explica més bé des de la seva antítesi. Una persona exclosa,
un col·lectiu exclòs, és una persona a la que se la priva de participar en una societat, a la
que no se l’admet.
El concepte d’exclusió moltes vegades s’associa a la pobresa, però hi ha moltes formes
d’exclusió, quan a les persones se les priva de drets: treball, educació, salut, habitatge,
cultura, drets polítics.
Així una persona inclosa es defineix com una persona que té la possibilitat d’exercir drets de
ciutadania i que disposa d’una xarxa de relacions sòlida (com són la família, els amics o els
veïns)
L’exclusió és un procés, es pot entendre com un procés d’allunyament de les persones del
centre de la societat. I en aquest procés hi ha moments especialment delicats, per exemple,
la infància, la transició a l’edat adulta o la vellesa.
Cohesió significa la unió de les parts d’un grup. I quan ens referim a una societat, a una
ciutat, ens referim als vincles que permeten la unitat dels seus ciutadans.
Una societat cohesionada és una societat que tot i la pluralitat dels seus membres, gestiona
i resolt de forma positiva els conflictes i les tensions socials. Una societat que garanteix el
benestar de tots els seus membres. Una societat que sap relacionar-se, que resol els seus
problemes de forma pacífica, tolerant, solidària amb els més dèbils i amb el seu patiment;
una societat cívica, respectuosa amb les diferències culturals, religioses, econòmiques; un
espai on la diferència no esdevé una desigualtat.
I en tota societat hi ha individus que estan en una situació més desfavorable que la majoria:
és el cas dels infants, de les persones grans, de les persones amb discapacitat, de les que
pertanyen a minories, i en molts casos, de les dones.
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Per tant, la inclusió i la cohesió social és un valor, un horitzó en vers el qual cal dirigir l’acció
política i tècnica, però que ens afecta a tots.
L’Ajuntament d’Olot ha treballat històricament en la gestió de la inclusió i la cohesió social.
Són moltes les àrees i els departaments municipals que –juntament amb entitats i ciutadans
a títol individual– han contribuït a fer de la nostra una ciutat amable, acollidora i on els
ciutadans són capaços de relacionar-se em positiu, per fer prosperar la ciutat i, també,
resoldre els conflictes i problemes que comporta la convivència d’una manera pacífica i
solidària.
Bona part d’aquestes actuacions s’han portat a terme des de la prevenció i mitjançant
diferents plans sectorials (Pla educatiu d’entorn, Pla de ciutadania i immigració, Pla de
desenvolupament comunitari, Projecte educatiu de Ciutat, etc.) Són plans que, tot i
relacionar-se i treballar de manera coordinada, segmentaven molt els àmbits d’actuació. És
a dir: el fet de disposar de plans parcials dificultava un abordatge integral de la realitat, tot i
tractar-se de plans que en bona mesura compartien prioritats i es complementaven.
Per tot això, tant bon punt vam entrar a l’Ajuntament d’Olot al maig del 2011 vam encarregar
al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la redacció d’un nou pla de ciutat que planifiqués
una estratègia conjunta per tal de prevenir i intervenir sobre els factors que faciliten la
inclusió i la cohesió social.
La voluntat d’aprovar un Pla per a la inclusió i la cohesió social respon a tres motius
principals:
En primer lloc, la situació econòmica i social del moment, extremadament delicada, ha
accentuat molt més el nombre de persones que es troben en risc d’exclusió social, que
pateixen per satisfer les seves necessitats bàsiques o que poden patir algunes de les
conseqüències d’una crisi com l’actual. En aquest context, aquestes persones han de ser
una prioritat del municipi. I és que els riscos d’una societat fragmentada, amb enormes
desequilibris socials i poc cohesionada són enormes.
En segon lloc, per la lògica evolució que ha tingut als darrers anys la intervenció municipal
en temes de ciutadania, immigració i atenció a la comunitat. De forma genèrica es pot
afirmar que es vol fer un pas endavant en la línia de treballar per garantir les mínimes
condicions de vida de tots els ciutadans, independentment del seu origen, volent superar la
segmentació social i centrar l’atenció en col·lectius concrets, com ara immigrants, pobres,
exclosos i parlar de tots els ciutadans, amb totes i cadascuna de les seves característiques.
En tercer lloc, necessitàvem un nou Pla, perquè les pròpies polítiques socials han
d’evolucionar i deixar de banda la lògica tradicional per adequar-se a la realitat actual.
El Pla per a la inclusió i la cohesió social d’Olot 2013-2019 és l’instrument que guiarà les
polítiques municipals dirigides a afavorir la inclusió i la cohesió social a la nostra ciutat
durant els propers sis anys.
Aquest Pla és una eina de planificació que pretén dibuixar un horitzó de futur i reduir els
riscos de la improvisació. Que defineixi una estratègia conjunta de ciutat que es vagi
desplegant progressivament amb el pas dels anys amb les aportacions del màxim nombre
d’àrees de l’Ajuntament, institucions, entitats i ciutadans.
Ja he dit al principi, que l’èxit del Pla depèn de la implicació de tothom i que ha de ser un
instrument transversal. La cultura, els serveis socials, l’esport, l’urbanisme, els serveis de
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salut, l’escola, totes les àrees de l’ajuntament i administracions hi tenen un paper important,
però el Pla requereix un lideratge i un punt de coordinació.
Aquest lideratge es farà des de l’àrea d’acció comunitària del Consorci de benestar social.
Des d’aquesta area, i des de fa anys, és des d’on es treballa l’acollida, el voluntariat,
l’associacionisme, el bon veïnatge i la convivència, el suport a les entitats socials i veïnals i
moltes altres tasques comunitàries.
El Pla és molt teòric i conceptual perquè cal definir bé quins són els elements que poden
provocar situacions d’exclusió social o que poden posar en perill la cohesió social i la
convivència ciutadana.
Tot i aquesta vessant conceptual, però, el Pla s’ha de concretar amb la formulació
d’objectius específics i avaluables. Un pla en si mateix no és mai l’objectiu final, sinó que és
el punt de partida des d'on es plantegen les accions concretes que han de permetre
transformar la ciutat.
Per aquesta raó, anualment s’aprovarà un pla anual d’objectius que permetrà apreciar el
correcte desenvolupament del pla i el seu impacte en les condicions de vida dels ciutadans.
Avui aprovem el Pla, el document marc, però el Pla d’acció Anual del 2013, que cada any
aprovarà la taula política en la que estaran representats tots els grups municipals, ja s’ha fet
arribar a tots els portaveus.
En aquest primer Pla d’acció anual hi ha 94 accions o objectius concrets repartits 9 línies
estratègiques;
Són objectius concrets i avaluables com:
─ Treballar en que tots els infants i joves en risc d’exclusió participin en alguna activitat
extraescolar normalitzada
─ Incorporar els treballs comunitaris com a mesura alternativa en la sanció en la normativa
de convivència
─ Incorporar criteris socials en la revisió del reglament de la cessió d’horts urbans públics
─ Aconseguir que les famílies disposin de les ajudes d’urgència necessàries per cobrir les
seves necessitats bàsiques
─ Obrir una aula de deures adreçat a adolescents de 12 a 16 anys
─ Crear una xarxa de suport entre les famílies monoparentals
I fins arribar a 94 accions que són les recollides en aquest Pla.
Voldria acabar dient que el pla és un compromís explícit de l’actual equip de govern de la
ciutat i és un dels objectiu del pla de govern que es va aprovar l’any 2012.
S’ha intentat que fos un document consensuat amb totes les forces polítiques de la ciutat
amb representació al consistori, per tal recollir les màximes sensibilitats i visions possibles.
A més, s’ha volgut donar-li una temporalitat relativament àmplia per tal que el proper equip
de govern que entri a l’Ajuntament a les properes eleccions municipals tingui un cert marge
de temps per gestionar-lo i no hagi de fer front a la urgència d’aprovar un nou pla en el
moment d’accedir al govern.
Olot és una ciutat que històricament ha gaudit d’equilibri social i d’una bona convivència
ciutadana. Una realitat social que no ha estat fruït de la casualitat sinó que en bona part
s’explica per l’acció conjunta dels responsables polítics, tècnics i la societat civil olotina. Cal,
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per tant, continuar en aquesta línia de treball, però disposant d’un full de ruta que unifiqui
l’actuació, fixi una determinada manera de fer i ajudi a reforçar aliances entre tots els agents
implicats. Unes aliances i col·laboracions que, en moments com l’actual, són
imprescindibles.
Intervé la Sra. Casanovas. Ho llegiré perquè estic una mica nerviosa i no crec pas que
trobés les paraules adients en cada moment.
Primer de tot voldríem felicitar l’equip redactor del Pla, que és ben segur que servirà
d’exemple i m’atreviria a dir que serà un referent a nivell de tot Catalunya, precisament pel
que deia el regidor, el Sr. Berga, perquè no existia un document semblant a aquest.
És un Pla bo i ambiciós, que busca l’excel·lència i pensem que així ha de ser. És un Pla
totalment transversal, de present, de futur, i sobretot que mira a llarg termini, i això ens
agrada perquè moltes vegades es fan plans i projectes a dos o tres anys vista i no a tan llarg
termini. Ens en congratulem. Respecta la pluralitat i la diversitat de la nostra societat, busca
treballar sempre a tots els nivells, per cohesionar i incloure a tota aquesta amalgama en un
tot.
En el Pla d’acció anual és realment un bon instrument per poder fer un bon desplegament
del Pla d’inclusió i de cohesió. En les diverses línies estratègiques, creiem que tan
importants són unes com les altres, que totes són importants. Però vull tornar a remarcar el
treball transversal i sobretot el treball que es vol fer per evitar conflictes entre ciutadans que
no tenen els valors democràtics prou arrelats. I aquí l’acceptació de la diversitat i de la
pluralitat dins de la mateixa societat, els és extremadament difícil, perquè no entenen que la
nostra societat evoluciona i és canviant, i que ja mai serà la societat dels nostres avis. Ara
és la nostra, l’hem de saber construir, sobretot cohesionada i on tothom hi és benvingut.
Com podeu veure, em sembla que tot el document és una magnífica eina. Però aquesta eina
per poder-la fer servir el màxim eficientment possible, li cal una bona energia que la bellugui,
i això es tradueix en pressupost. I malauradament els finançaments dels ajuntaments són
escandalosament insuficients per poder desenvolupar amb tota l’amplitud necessària. Però
tenim el convenciment que amb l’estat propi, podrem organitzar-nos –si més no
diferentment– i que els ajuntaments podran tenir els finançaments necessaris per arribar a
fer la seva feina tal com caldria fer-la.
Sens dubte estem totalment a favor del Pla d’inclusió i cohesió social i votarem a favor.
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, anuncio que el primer que farà Plataforma per Catalunya, el dia
que entri al govern d’aquesta ciutat, serà derogar aquest Pla que no és més que una altra
cosa que el segon Pla d’immigració, que en el seu moment van aprovar els senyors
socialistes a aquesta ciutat, i que dels resultats que en tenim, ja tots ho veiem.
Aquest Pla, que se’ns presenta avui al Ple per la seva aprovació, té una importància cabdal
per al futur d’Olot i els olotins aquests propers anys. Així ho ha reconegut avui el Tinent
d’Alcalde, Sr. Berga, i així mateix es diu en el mateix Pla, on es diu que és “una prioritat per
a la ciutat d’Olot”. És per això que des del grup municipal de Plataforma per Catalunya a
Olot li hem donat la importància que mereix.
Reconeixem d’entrada l’enorme i creatiu treball desenvolupat pel Consorci d’Acció Social de
la Garrotxa, encarregat d’elaborar aquest Pla. I lamentem profundament que tot aquest
treball hagi traspassat de cap a peus el que per a nosaltres és una línia vermella.
Lamentem que la part del text del Pla d’Acció anual 2013, on es concreten els primers
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objectius ens hagi arribat per mail aquest dimarts al migdia i no haguem tingut temps per
estudiar-lo amb l’atenció que mereix, però disposem de suficients motius per declarar la
nostra oposició, l’oposició de Plataforma per Catalunya d’Olot, a aquest Pla. La proposta
presentada es basa en un a priori anunciat a principi del text. Es tracta de donar com a
vàlida i com a model ideal, l’anomenada “societat oberta” teoritzada pel sociòleg Zigmund
Baumann, antic membre –per cert– del Partit Comunista de Polònia, fins el seu exili a
Londres l’any 1968. Sí, sí, el Partit Comunista, encara que en aquest Ajuntament no hi hagi
cap representació comunista, perquè ni Iniciativa ni les CUP hi estan representades,
observem com un senyor que havia estat del Partit Comunista inspira un Pla de vital
importància per a aquest Ajuntament en els propers anys.
Estudiós d’altres matèries, aquest senyor Baumann es va preocupar finalment per temes
com la identitat i la societat, i va ser en aquest moment quan va definir els termes d’identitat i
societat líquida. Sóc conscient que el tema es pot fer per alguns una mica avorrit, però la
profunditat del Pla mereix també una resposta profunda per part nostra. Per Baumann la
vida de la persona consisteix en la recerca d’una identitat, però aquesta identitat és entesa
com quelcom conjuntural, canviable, accessori i adaptable a l’entorn, que ell anomena
“identitat líquida”. Un entorn heterogeni i mutable, aquesta és la seva “societat líquida”.
Però la proposta de Baumann no és una veritat absoluta, sinó una hipòtesi personal que
alguns de vostès poden compartir. Una de tantes, de les derivades del pensament liberalmarxista i per tant universalista i cosmopolita. Per al principi liberal i el seu model de societat
les persones neixen sense un passat ni una herència cultural, són persones intercanviables i
per tant adaptables a qualsevol societat, sempre que acceptin les normes d’aquesta
societat, lògicament.
Aquest concepte de societat, suposa el concepte identitari de Plataforma per Catalunya.
Nosaltres parlem de comunitat més que de societat, com a element sine qua non constitutiu
de la mateixa i recollim aquí la documentada opinió del filòsof francès Alain de Benoist,
recomanant els seus nombrosos escrits sobre la matèria que ens ocupa. Perquè es doni una
comunitat i per tant una societat comunitària, les persones han d’estar unides per profunds
lligams d’identitat i història comuna, això afavoreix els llaços de solidaritat i de vinculació a
un projecte comú. És la vella idea d’Aristòtil, que ja digué que perquè una democràcia
funciona han d’existir profunds lligams d’identitat.
Plataforma per Catalunya no només està ideològicament a favor de les teories de De
Benoist i Aristòtil, sinó que constatem que a tota l’Europa occidental el model de societat
líquida, o el que és el mateix, el model de societat multicultural es converteix a la llarga en
una societat atomitzada, sense lligams entre els seus membres, en la qual cada comunitat
queda aïllada i tancada en la seva identitat parcialment viscuda. I en conseqüència, com
s’ha demostrat, es tracta de societats desintegrades i on els conflictes són permanents.
És per això –i acabo– pel que ens oposem a un Pla presentat a partir d’una premissa
errònia. Perquè fals és que la societat líquida o multicultural funcioni. Sóc conscient que he
teoritzat, ja que el Pla és pura teoria. Temps tindrem de discutir la praxis, a les taules
d’estudi que farem a partir de l’aprovació d’aquest Pla. No he volgut ni tan sols entrar en els
diners, que ens costarà tot això, ja hi haurà temps de fer-ho i ho farem des de Plataforma
per Catalunya.
Per acabar, regidors i regidores, voldria que per sobre de la disciplina de partit,
reflexionessin un moment: si estimem l’Olot dels nostres avis i pares i volem que els seus
fills i néts, i volen vostès que els seus fills i néts no se sentin estrangers a la seva pròpia
terra, votin “no” a aquest Pla. Si voten sí, a part de donar-nos molts anys de vida a
Plataforma per Catalunya per poder seguir lluitant per la gent de casa, d’aquí a vint-i-cinc o
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trenta anys, segur que vostès que estimen Catalunya, es penediran d’haver estat
corresponsables amb el seu vot, de la desaparició del nostre país.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Sr. Mulleras. No acabo d’estar d’acord amb les
paraules que ha dit, però m’alegro que estigui en aquest Ple per respecte a la democràcia, i
que si alguns olotins han volgut que escoltéssim aquestes paraules, tinguin tot el dret de dirles.
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres votarem a favor d’aquest Pla perquè estem d’acord amb els
tres principals motius que desenvolupa a l’hora d’argumentar la necessitat de la seva
creació. Entenem que aquest Pla és el resultat d’una evolució natural dels diferents plans
–com ha comentat el regidor– que d’una manera o d’una altra ja treballaven la cohesió social
a la ciutat: el Pla educatiu d’entorn, el Pla de ciutadania i immigració, el Pla de
Desenvolupament comunitari, el Pla de barris, etc. I perquè és veritat que té més lògica
treballar la cohesió social des d’una perspectiva global i no pas des d’una de sectorial, a la
qual obligaven els diferents plans que s’anaven aprovant i que estaven subvencionats per la
Generalitat, malgrat que la coordinació entre aquests diferents plans era bona.
Aquesta evolució ja va fer el seu primer pas quan des del Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa ja es va veure la necessitat d’aglutinar en l’Àrea d’atenció a la comunitat les àrees
d’Acció comunitària i la de Ciutadania i immigració, que funcionaven com dues àrees
separades. Per tant ho entenem com una evolució natural i lògica.
El segon punt, del qual també parla el Pla, és que en aquesta situació econòmica actual
l’atenció a les persones que pateixen alguna situació de risc ha de ser una prioritat del
municipi, nosaltres amb això també hi estem d’acord.
El tercer punt que el Pla també apunta, és que les polítiques socials han d’evolucionar i
deixar de banda la lògica tradicional per adaptar-se a una lògica més adaptada a la societat i
a la realitat actual. I teoritza també sobre els diferents principis, i em sembla també bastant
interessant, una mica fer aquest pas endavant. A tall d’exemple, i per citar-ne només tres:
seria passar d’uns serveis socials assistencials a treballar la promoció de l’autonomia
personal; o passar d’uns serveis socials reactius a uns altres de proactius; o passar d’uns
serveis socials en els quals hi ha una separació molt clara entre el públic i el privat a
fomentar la participació dels agents privats en els serveis socials, com de fet ja es va fer
amb el menjador social o amb el centre de recaptació d’aliments.
I finalment també afegir-me a la felicitació del regidor a l’equip redactor del Pla i desitjar-los
el màxim d’eficàcia en el seu desenvolupament i sort i endavant.
Intervé el Sr. Berga. En primer lloc agrair tant al grup d’ERC com al PSC el seu vot a favor,
no en tenia cap dubte que seria d’aquesta manera, perquè com molt bé ha explicat el regidor
Rubirola, es tracta d’un procés lògic, una evolució lògica. No és un mèrit dels que fa un any i
mig que estem en el govern de la ciutat, sinó que és un mèrit de trenta-dos anys de
democràcia el que haguem arribat a aquest punt, i de tots els equips de govern que sempre
han treballat, no només equips de govern sinó tècnics d’aquesta casa, i com he dit, entitats i
ciutadans que han treballat sempre a favor d’aquesta cohesió.
Jo penso que en podem estar orgullosos, que en línies generals vivim en una ciutat on la
seguretat és un valor, on la convivència és un valor, on la gent sap defensar els seus valors
d’una manera pacífica, respectant-se, convivint i per molt que alguns intentin proposar altres
maneres de relacionar-nos, jo crec que la majoria s’imposa i dubto molt que tinguin
l’oportunitat de rebatre mai aquest Pla en la seva vida. Però bé, el temps ho dirà això en tot
cas, i els ciutadans quan arribi el moment de decidir-ho.
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Jo no entraré en una dissertació en el seu cas a discutir ara termes filosòfics de si el pobre
Baumann –que va néixer a Polònia l’any 1917– va formar part del Partit Comunista o no,
penso que és un dels pensadors més respectables i reconeguts a nivell mundial en aquests
moments, ha fet grans esforços per intentar explicar un concepte tan complex com és el de
la identitat. I vostè quan ens parla de l’Olot dels nostres pares i dels meus avis, doncs l’Olot
dels meus pares és diferent del dels meus avis, i és diferent del dels meus besavis, i és
diferent de l’Olot que hi ha ara, i és diferent de l’Olot que hi haurà d’aquí a una generació.
I n’hi ha que ens toca gestionar la realitat i que ens toca gestionar el moment que tenim i les
persones que viuen aquí i el que volem, senzillament és això: conviure de manera pacífica,
ordenada i reconeixent a totes les persones com el que són, abans que res persones. I no
voldria afegir res més.
Intervé el Sr. Mulleras. Aquí el que es tracta és d’optar per dues opcions: vostès en tenen
una i Plataforma per Catalunya en té una altra. El futur dirà si el que han fet vostès ha estat
bé o no. Ja ens ho trobarem. De totes formes que quedi clar, perquè això no ho pot posar en
dubte ningú, la intenció i el desig de Plataforma per Catalunya perquè la cohesió social i la
convivència entre tots sigui un fet real.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 2 en
contra (PxC).
9.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT A LA FES
Atès que la Fundació d’Estudis Superiors, FES, es va constituir per promoure i fomentar la
formació contínua de la població, entesa com una peça clau per elevar el nivell formatiu i
cultural de la societat, que s’ha d’adaptar a contínues mutacions, i a com a propiciador de
l’obertura de la comarca cap a l’exterior.
Atès que en la FES hi ha representants de diverses institucions, entre les quals de
l’Ajuntament d’Olot.
Atesa la darrera modificació dels estatuts de data 29 de novembre de 2012, que determinen
en l’article 13 que el Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors el constituiran l’Alcalde
d’Olot que actuarà com a President, i dues persones en representació de l’Ajuntament
d’Olot, el president de la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Establir que l’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot actua com a President, com a membre
nat.
Segon.- Nomenar com a dues persones representants de l’Ajuntament d’Olot a la Fundació
d’Estudis Superiors, FES: el regidors Sr. Estanis Vayreda i Puigvert i la regidora Sra. Núria
Fité i Grabalosa.
Intervé el Sr. Vayreda. Com bé saben fa uns mesos es va aprovar el Patronat de la FES una
modificació d’estatuts que incloïa tres modificacions: una primera de modificacions menors,
sobretot en temes d’àmbit territorial i nomenclàtor de la Fundació, una segona modificació
per adaptar la Fundació als canvis del llibre tercer del Codi Civil, que regula les fundacions,
que ens hi obligava la llei; i una tercera tipologia de canvis que fa referència als òrgans de
govern.
Avui portem al Ple la proposta de nomenar representants de l’Ajuntament en relació a
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aquests canvis. En aquest sentit s’informa la proposta del nomenament de l’Alcalde com a
membre nat de la Fundació, tal com ho marquen els estatuts i com a President, i proposem
nomenar a la regidora d’Ensenyament, la Sra. Núria Fité, i el regidor de Promoció
Econòmica de la Ciutat, jo mateix.
Això és un canvi respecte a la primera aprovació que vàrem fer fa uns mesos de
representants de l’Ajuntament a la Fundació i sí que m’agradaria explicar la motivació
d’aquests canvis. Hi ha hagut diverses raons: de fet el que es proposa és una modificació
d’estatuts, que en diferents patronats, inclús en actes des de l’any 2005 ja s’anava parlant
del Patronat de la FES per sobretot millorar l’organització i el treball de la pròpia Fundació.
En primer lloc plantejava la Fundació que hi havia un número d’òrgans excessiu per la seva
dimensió; hi havia òrgans que no eren massa concorreguts. Altres, com per exemple el
Consell assessor, feia deu anys que no es convocava. Per tant el que fa la proposta
d’estatuts és eliminar el Consell tutor i el Consell assessor i es simplifica la fundació en dos
òrgans: el Patronat i el Consell rector.
Amb la nova llei que els comentava, els patrons d’una fundació cada vegada tenen més
responsabilitat i també es plantejava amb aquesta idea de reduir el nombre de patrons,
convocar-lo més sovint i també pensem en Patrons que puguin fer aportacions econòmiques
o bé amb projectes a la Fundació. En aquest sentit passem dels 24 patrons que tenia la
Fundació, a un Patronat de 8 a 12 membres. La proposta que fa el mateix Patronat és de 3
representants de l’Ajuntament, 1 representant del Consell Comarcal, 1 representant de la
Universitat de Girona, 1 representant de la Universitat de Vic, que no en formava part; 1
representant de l’Escola d’Art i Superior de Disseny; 1 representant del Parc Natural de la
Zona Volcànica i també un representant del Centre integral de la Garrotxa. Queden tres llocs
vacants, que el mateix Patronat podrà incorporar i que s’està parlant amb entitats o amb
institucions que puguin aportar també a la Fundació.
Pel que fa al Consell rector, que és l’òrgan de govern i més executiu, es proposa que els
membres sorgeixin del Patronat, no com era fins ara, que eren nomenats directament pel
President i no calia que fossin membres de la Fundació. Ens sembla que aquest òrgan que
té moltes competències de decisió importants, d’aquesta manera actuarà més seguint els
objectius i les estratègies que marqui el mateix Patronat. Es proposa per tant un Consell
rector d’entre tres i cinc membres.
I finalment, també ens interessava que la Fundació d’Estudis Superiors mantingués la
vinculació amb totes les entitats, institucions o persones que han col·laborat o que
col·laboren amb la Fundació, i per això s’inclou també en els estatuts la figura dels agents
col·laboradors. És a dir, la idea és que hi hagi aquests agents col·laboradors, i a proposta
també d’algunes persones del mateix Patronat, entre elles el Sr. Jaume Mir i el Sr. Josep
García, s’afegeix l’obligació de la Fundació de convocar dues vegades l’any aquests agents
col·laboradors perquè puguin realitzar el que precisament feia fins ara el Patronat: donar
l’opinió, participar, corregir, ampliar el Pla d’actuacions de la Fundació.
Amb aquests canvis ens sembla que complim els dos objectius que ens havíem plantejat: en
primer lloc fer una Fundació amb uns òrgans més operatius, és a dir un Patronat amb actors
que ens sembla que poden ajudar molt a la fundació, i també mantenim aquesta
col·laboració amb les entitats, amb els centres educatius, amb els sindicats, amb les
patronals, perquè puguin continuar participant de la Fundació però sense tenir la
responsabilitat que exigeix avui la nova llei de fundacions.
És cert que al final, amb aquestes modificacions, reduïm la presència dels grups municipals
a la FES, com a equip de govern ja ho hem dit en alguna ocasió: ens sembla que a
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l’Ajuntament d’Olot hi ha prou òrgans i espais on tots els grups municipals poden tractar
aquestes qüestions, hi ha espais informals i espais formals, perquè puguin expressar les
seves opinions. Ho poden fer en aquesta trobada que els convocarem dues vegades a l’any
des de la FES, ho poden fer al Ple, a les Comissions Informatives, a la Junta de l’IMPC, a la
Junta de l’IME.
També creiem com a equip de govern que els polítics no hem d’estar a tot arreu, ens sembla
que en aquests moments és molt important que al Patronat de la FES puguem tenir
vicerectors de les universitats, el Director del Centre Integral, que puguem tenir persones
que poden aportar i comprometre’s en molts projectes per a la Fundació. Amb aquesta
voluntat hem materialitzat aquest canvi i esperem que puguem comptar amb el seu suport.
En aquests moments han entrat a la Sala de Plens els membres de la Plataforma
antifracking.
Intervé el Sr. Alcalde. Veure la Sala de plens plena és una il·lusió, mentre entre tots siguem
capaços de respectar-nos no hi ha cap mena de problema. Endavant, Sr. Gómez.
Intervé el Sr. Gómez. Si es poden respectar els uns als altres millor, així podrem expressar
les nostres opinions que en aquest cas ja saben vostès que són absolutament
contraposades.
No és cap novetat pel regidor, suposo, la posició del nostre grup ERC, està a les antípodes
del que presenten, des de ja fa més d’un any que s’està treballant sobre aquest tema i ja fa
més d’un any que no hem arribat a acordar posicions. Vostès tenen una manera de
plantejar-ho, nosaltres ho veiem diferent. El mateix regidor, el Sr. Vayreda, s’ha referit a les
propostes que havia fet un dels nostres representants a la FES, el Sr. Josep García.
Evidentment que seguirem col·laborant i intentant aportar idees –des dels àmbits que sigui,
des d’allà on puguem– com esperem que faci qualsevol ciutadà; que de fet és el que
s’espera de la política, que tothom entengui que la política la fem entre tots, els que som
representants tenim una responsabilitat, però la resta de ciutadans tenen tot el dret –i fins i
tot l’obligació– d’aportar perquè les coses millorin i sigui en positiu. En aquest cas nosaltres
quan vàrem començar a parlar de la proposta de canvi de patronat, no ho vàrem veure clar i
seguim sense estar convençuts de la bondat dels canvis que ens proposen.
Pensem que la FES ha funcionat correctament des de fa més de deu anys, pensem que el
Patronat era prou plural, hi havia representat tothom, no era un Patronat essencialment
polític; més aviat hi havia majoria de patrons no polítics i representants del conjunt de la
societat, i també dels diversos grups polítics representats en l’Ajuntament i en el Consell
Comarcal. I encara pensem i seguim pensant que era la manera millor de funcionar el
Patronat. Vostès no hi estan d’acord, evidentment ho acceptem, acceptem la democràcia,
però nosaltres –com que encara no ens han convençut– seguim mantenint la nostra posició:
pensem que un Patronat com més plural sigui i com més visions polítiques diferents hi hagi,
com més participació ciutadana hi hagi, més es podrà aportar i per tant una reducció no ens
acaba d’agradar.
Encara que ja s’ha referit el Sr. regidor als diversos òrgans que es poden anar establint com
aquesta mena d’agents col·laboradors de suport que puguin anar vehiculant propostes que
vinguin de fora del Patronat. Però tot i així –i amb el convenciment de ser positiu i que
seguirem treballant-hi i que seguirem aportant idees a la FES– nosaltres no ens sentim
còmodes amb la distribució que es planteja i per aquest motiu, refermant la posició que
havia mantingut ja des de fa més d’un any, votarem en contra dels representants que
designa l’Ajuntament d’Olot.
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Intervé el Sr. Mulleras. A mi sí que m’han convençut les paraules del Sr. Vayreda. A més
considero que tant el Sr. Vayreda com la Sra. Núria Fité són persones molt preparades per
desenvolupar aquesta feina a la FES i també sóc partidari de despolititzar molts dels
organismes, crec que ja tenim massa polítics i la gent el que vol són més tècnics. Per tant,
també dono una mica la raó a algunes de les paraules que ha tingut el meu company d’ERC,
però votarem a favor d’aquesta proposta de l’equip de govern.
Intervé el Sr. Mir. Bé, la nostra posició el Sr. Vayreda ja la coneix perquè la vàrem exposar
en el Patronat on es varen proposar aquestes modificacions. Compartim plenament el que
s’ha exposat des d’ERC, per tant no repetiré exactament el discurs perquè és una mica el
que ja vaig exposar en aquest Ple i també en el Patronat de la Fundació. La pluralitat ens
sembla que hauria de ser un valor afegit i està funcionant a la FES però també està
funcionant en altres organismes dependents de l’Ajuntament, en els quals creiem que la
representació del Consistori, com més plural sigui més ho enriqueix. Per tant aquesta
retallada no l’hem vist mai clara, en aquests moments tampoc l’hi veiem.
És veritat que van acceptar el tema dels agents col·laboradors, els hi agraïm, perquè
seguirem col·laborant –evidentment– però ens sembla que tampoc no és ben bé el mateix,
perquè dues vegades a l’any són reunions bastant informatives i amb poques possibilitats
d’actuar en el dia a dia de la FES, que ens sembla que és una eina important. És una entitat
que ha treballat molts anys en el camp de la formació i creiem que en aquests moments més
que mai hem de seguir-hi apostant per la formació, perquè en els moments de crisi hem de
procurar tenir una societat ben formada, sobretot en aquests moments en què moltes
retallades van en aquesta línia, tot aquell recolzament que puguem donar des de
l’Ajuntament a aquests organismes que fan feina en aquesta línia, creiem que s’han de
potenciar.
I aquesta reestructuració, tot i que sí que hi ha una representació important de la ciutat, que
creiem que en gran mesura és adequada, ens sembla que des de l’Ajuntament hi podria
haver una representació dels diferents grups i que això també ajudaria una mica a tenir un
ventall de visions més interessant i més ampli.
També votarem en contra, no de les persones proposades, perquè en això sí que coincidim
amb el Sr. Mulleras que són persones absolutament vàlides, i segur que faran una feina
aquí; sinó de com ha quedat la composició general de la FES.
Intervé el Sr. Vayreda. Dir només a nivell general que entenc i puc entendre que la visió
sigui de poca pluralitat des del punt de vista polític, però que vàrem parlar un per un amb
tots els patrons no polítics que participaven a la FES, amb tots els agents, i tots varen veure
clar el canvi.
I com deia, no és una decisió només d’aquest equip de govern sinó que aquesta quantitat
tan important de patrons feia molt inoperant la fundació en molts casos, i els mateixos
tècnics ens ho demanaven; per tant era una visió no només d’aquest equip de govern sinó
d’altres membres del Patronat.
Comentar que la proporció política disminueix molt. Deia el Sr. Gómez que no era molt
política, però hi havia molts més representants polítics abans dels que hi haurà ara, per tant
hem intentat obrir el Patronat a aquests actors que ens sembla que poden aportar més.
La FES fa deu anys, o en fa cinc, era una cosa i per les circumstàncies en què estem, la
FES haurà d’anar o la intentem canviar cap a una altra. Va viure uns moments en què hi
havia moltes subvencions, es podia aconseguir molta formació amb subvencions de
diferents òrgans i amb això es podien facilitar cursos, tot això cada vegada és més
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complicat; hem d’anar girant la FES cap a aconseguir recursos propis a través, sobretot, de
les empreses. Tenim dificultats també perquè la gent que està a l’atur i s’ha de formar, de
vegades li costa també fer una despesa en formació, en aquest sentit hem hagut
d’incrementar la formació gratuïta.
Per tant és cert que la FES ha funcionat un temps, però segurament hem d’adaptar la FES
a la nova realitat i ens sembla que tenir lligats a les universitats, tenir els vicerectors que ens
puguin comprometre cursos, postgraus –que és una formació molt important a la ciutat– tenir
als Patronats implicats, i fer un patronat més operatiu en aquest sentit, ens sembla que això
ens permetrà aconseguir els objectius que deia el Sr. Mir: que fem una formació de nivell, i
sobretot útil per a totes les persones.
En tot cas els agraeixo que continuïn participant-hi, i repeteixo que en qualsevol moment
poden plantejar al Ple o a qualsevol altre àmbit qüestions que afectin a la FES. I si a més a
més cal que fem reunions específiques amb els grups municipals –a banda d’aquestes
reunions– també ens oferim, tant l’Alcalde com els dos regidors per fer-ho.
Intervé el Sr. Gómez. Només un aclariment que se m’ha passat abans, i volia fer-ho.
D’entrada subratllar el gran paper que fa la FES i la voluntat de tots plegats que tiri
endavant. Era només un apunt, que en aquests temps que són tan difícils per la política, em
sembla que val la pena subratllar –que de vegades no ho diem i la ciutadania segons com
no ho acaba de tenir clar– que quedi clar que ser patró de la FES vol dir retribucions zero,
indemnitzacions zero, compensacions econòmiques zero, perquè quedi clar que aquí no hi
ha ningú que vegi un cèntim. Perquè com que de vegades tot s’hi val, i els polítics... estem
parlant de retribució absolutament zero. Era només aquest aclariment.
Intervé el Sr. Mir. Simplement dir que entenem la proposta però és evident que la
participació es veu afectada en aquest àmbit. Per tant una mica va en contra també del
discurs que fa el seu equip de govern, de fomentar la participació en tots els àmbits, ja que
aquí l’estem retallant.
I en segon lloc, estaria bé que en els Plens, de manera regular, s’exposi quines són les
línies que s’estan treballant, perquè si no es fa complicat fer el seguiment i poder-hi fer
aportacions. Per tant els demanaria que de tant en tant ens poguessin tenir al dia de tot els
projectes que s’estan portant a terme.
Intervé el sr. Alcalde. Jo entenc que la participació no és repetir la composició del Ple en tots
els patronats d’aquelles institucions que hi pugui haver, no és això, la participació és una
altra cosa. La nostra voluntat és que tothom pugui participar i que tothom pugui tenir tota la
informació que faci falta. El que passa és que el Patronat o el Consell rector hauria de ser un
ens molt executiu, on es prenguin les decisions i després hi pot haver tots aquells òrgans de
control i de participació possibles. Però tenir patronats molt extensos on la majoria de la gent
no acaba de ser ben executiva, sinó que serveix més com a cosa de control que no pas com
a cosa propositiva, no ens sembla que sigui útil.
Intentem impulsar un model on –i això ho anem fent i ho intentarem anar fent– on el Patronat
sigui reduït i molt executiu, amb reunions on tothom pugui participar, i que després hi hagi
tots els òrgans de participació que facin falta, i donem totes les explicacions que facin falta.
Ja n’hi ha moltes que són d’alguna manera institucionals com el mateix Ple. A mi em
sembla una bona idea i segur que des de la FES, amb el gerent i amb els seus membres
donarem explicacions d’una forma regular de la FES, perquè no hi ha cap problema a
explicar què fem des de la FES.
Però això no té res a veure en què intentem fer de la FES una fundació més àgil i amb la
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participació d’agents que no tindrien participació si només hi haguessin els membres polítics,
d’universitats, d’altres agents. L’única voluntat és aquesta, no és excloure ningú; és sumar.
Jo crec que hi ha altres àmbits i no hi ha cap necessitat que tot el Ple estigui representat a
les fundacions; no és excloure ningú, al contrari, és intentar potenciar que les fundacions
siguin més resolutives.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 PxC), 8 vots en
contra (6 PSC, 2 ERC).
10.- CONTRACTACIÓ.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT
Vist l’expedient administratiu (CCS12013000003) i antecedents corresponents, el President
de la Comissió Informativa del Ple proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari,
subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot.

l’adjudicació del

Segon.- Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives particulars i tècniques que
regiran l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint
(20) dies, anunciant-ho al BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les
quals seran resoltes pel mateix òrgan de contractació.
Tercer.- De conformitat amb l’article 40 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els plecs
reguladors de la licitació són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. El
termini d’interposició del recurs especial en matèria de contractació és de quinze (15) dies
hàbils, comptats a partir del següent a aquell en què es publiqui l’acte impugnat. Contra la
resolució d’aquest recurs especial, únicament escau la interposició del recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
Quart.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de licitació al DOUE i al BOE en el ben
entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions.
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com recordaran ja fa uns mesos vàrem aprovar un plec de
condicions per al subministrament elèctric de l’Ajuntament, després de rebre les diferents
propostes aquell plec es va haver de declarar desert per diferents motius. En aquests
moments els serveis tècnics i de contractació han preparat un altre plec de condicions, per
poder contractar el subministrament d’energia elèctrica dels edificis municipals i l’enllumenat
públic.
D’aquest nou plec jo en voldria destacar tres o quatre punts: en primer lloc la durada, que és
d’un any i es pot prorrogar per dos períodes de sis mesos; per altra banda s’han actualitzat
els costos de l’energia elèctrica en aquest plec i si tenim en compte el consum de l’any 2012,
el valor total d’aquest subministrament per a l’any més els dos períodes de sis mesos, serien
2.396.466,38 €.
Es fa una especial incidència en la qüestió econòmica –es valora amb un 65%– però també
fa molta incidència en la informació i la gestió d’avaries, per nosaltres és molt important que
hi hagi rapidesa, sobretot en la informació i en poder gestionar i reparar ràpidament les
avaries que es puguin produir. I després el que deixem aquí a part –per qüestions que
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compliquen una mica la contractació en el moment que correspon– són diferents quadres de
festes, que s’han de contractar en el moment propi de les festes i això si ho posem a la plica
ens complica molt aquesta contractació, per això es deixa a part. La resta és similar,
esperem que aquesta vegada, amb aquestes condicions, sigui possible adjudicar aquest
subministrament d’energia elèctrica.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas reflexionar a l’entorn d’aquest plec de condicions, és un plec
feixuc, molt tècnic, però és de tenir clar que és un dels principals contractes que fem a la
ciutat d’Olot amb una empresa privada, i per tant em penso que hi hem de posar molt els
punts sobre les is. Ens l’hem estudiat, veiem que és molt semblant a l’anterior, però com
deia el regidor, hi ha alguns petits canvis. Sí que nosaltres volem matisar que l’empresa que
guanyi aquest concurs, és important que el seu centre de decisió sigui proper i que en cas
d’avaria o de problemes puguin sortir a la ciutat hi hagi una proposta ràpida i eficaç en la
solució dels problemes. Per tant volem proximitat en aquest sentit.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2
PxC, 2 ERC)
11.-SUBVENCIÓ.- PROPOSANT APROVAR UN ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSORCI
D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA D’UNA PART DEL PROGRAMA D’INTERVENCIÓ
SÒCIOEDUCATIVA D’OCI INFANTIL I JUVENIL
Per Resolució de 13 de setembre de 2012 de la Direcció General d’Integració dels
Immigrants (BOE de 20 de setembre) es va aprovar la convocatòria de subvencions
adreçades als municipis pel desenvolupament de programes innovadors a favor de la
integració d’immigrants. Aquestes actuacions estan cofinançades pel Fons Europeu per la
Integració de Nacionals de Tercers països.
L’Ajuntament d’Olot ha concorregut a la convocatòria amb el programa anomenat
“Programa d’intervenció socioeducativa d’oci infantil i juvenil”, pressupostada amb un cost
de 93.300€.
En data 28 de desembre de 2012 la Secretaria General d’Immigració i Emigració del
Ministeri de Treball i Seguretat Social ha comunicat l’atorgament de la subvenció per un
import de 69.975,00€.
D’acord amb el que preveu la base 12 de la Resolució, l’execució del programa s’ha de
desenvolupar directament pel propi Ajuntament, però es permet la subcontractació de fins a
un 50% del cost total del projecte, equivalents a 46.650€.
Considerant que l’Ajuntament té delegat en el Consorci d’Acció Social des de l’any 1997 les
competències en matèria de Serveis Socials, es creu oportú encomanar al Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa part de la gestió d’aquest programa, ja que és l’òrgan especialitzat de
l’Ajuntament d’Olot en aquesta matèria.
Aquesta encomana s’empara a través de la figura de l’encàrrec de gestió prevista als
articles 4.1.n i 24.6 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la llei de contractes del sector públic, de l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist

l'expedient

administratiu

i

antecedents corresponents,

el President de la
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Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Encarregar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la gestió de part del programa
de “Programa d’intervenció socioeducativa d’oci infantil i juvenil”.
Segon.- La intervenció del Consorci consistirà en el desenvolupament, organització
coordinació, control i seguiment de l’actuació anomenada Esplai diari Larai, les sessions
adreçades a les famílies i la dinamització de les activitats durant les vacances escolar i
activitats de barri, que es conté en l’annex de descripció del programa que va servir per
sol·licitar la subvenció.
Tercer.- Aprovar el conveni que regula aquesta encomana de gestió i condicionar la seva
efectivitat a la seva acceptació per part del Consorci.
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació que derivi d’aquest acord.
Cinquè.- Publicar aquest encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de Girona
Intervé el Sr. Berga. Aquest és un tema que habitualment no hauria de passar per un Ple,
és senzillament la gestió d’una subvenció. Si passa pel Ple és perquè els diners provenen
d’Europa i hi ha un tema administratiu que ens obliga a passar-lo per aquí.
S’està parlant d’un programa –precisament una de les 94 accions que hem aprovat abans
en el Pla d’inclusió i cohesió social– que tracta sobre un espai de lleure socioeducatiu, per
infants de 6 a 12 anys, que es dóna tant a la plaça de Sant Miquel com a la zona del nucli
antic, i que inclou accions també relacionades amb el lleure durant el període de vacances,
Nadal, Setmana Santa i Estiu Riu. Estem parlant d’un projecte que està valorat en 93.000
euros, a través d’una subvenció de la Secretaria d’Immigració de l’Estat ens arriba una
subvenció de 70.000 euros, però no són uns diners que venen directament d’aquí sinó que
venen d’Europa.
Europa no reconeix com a executors el Consorci, és una fórmula que no li agrada, el que els
agrada és que ho faci un ajuntament, que és una entitat més clara per ells. I per tant
aquesta subvenció la demana l’Ajuntament d’Olot, però sí que està permès que el 50% de la
subvenció la subcontractem, per tant el que fem és subcontractar el Consorci d’Acció Social
de la Garrotxa perquè porti a terme aquest programa amb els educadors que tenim
contractats al Consorci.
Si volen algun detall més, però repeteixo, passa per Ple més per motius tècnics, que no pas
per explicar el contingut de la subvenció.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 2
abstencions (PxC).
12.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AL SÒL INDUSTRIAL D’OLOT- ZONA 16.4
AV. SANT JOAN LES ABADESSES -PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT
(MPOUM-31- UPL1 17/11)
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2011 va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM al sòl industrial d’Olot- zona
16.4 Av. Sant Joan Les Abadesses, redactada pels serveis tècnics municipals.
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció

24

del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 223 de 22 de
novembre de 2011, al Diari de Girona de 23 de novembre de 2011, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist l’informe favorable amb prescripcions, emès per la Direcció General de Comerç del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que s’adjunta a
l’expedient.
Vist l’informe favorable emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en el que es fa constar que els
reajustaments introduïts respecte a l’aprovació inicial no tenen la consideració de
modificacions substancials d’acord amb l’article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la
tramitació a seguir.
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM al sòl
industrial d’Olot- zona 16.4 Av. Sant Joan Les Abadesses, redactada pels serveis tècnics
municipals en data desembre 2012 i que inclou les prescripcions establertes per la Direcció
General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
SEGON- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si
procedeix.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Zarza. Avui continuem el tràmit de la modificació que ja es va aprovar
inicialment el 17 de novembre en el Ple. Portem la modificació provisional, després de
passar el termini d’exposició pública, sense haver rebut cap al·legació i havent tingut els
informes favorables de diferents estaments, com la Direcció General de Comerç i l’ACA, avui
portem al Ple l’aprovació provisional de l’ampliació d’usos d’aquesta modificació.
Intervé el Sr. Gómez. Reiterar la nostra posició, quan vàrem fer l’aprovació inicial ens vàrem
abstenir, no veiem clar la necessitat d’una aprovació d’usos i mantenim la nostra posició
d’abstenció que ja vàrem fer en el seu moment, el novembre de 2011.
Intervé el Sr. Guix. Simplement també recordar la nostra posició en l’aprovació inicial que va
ser de vot a favor, perquè pensem que és interessant que aquella zona de la ciutat tingui un
altre caire, que sigui industrial però també més comercial, perquè és un dels eixos
importants d’accés de la ciutat i per tant en aquest cas votarem a favor.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC), 2
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abstencions (ERC)
13.- NOMENCLÀTOR.- PROPOSANT DONAR NOM A DIVERSOS CARRERS DE LA
CIUTAT.Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Junta
de Portaveus proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar nom al carrer ubicat entre el carrer de Comanegra i l’avinguda de Joan de
Cabirol, que està indicat al plànol 1, i que s’anomenarà CARRER DEL PIC DE
BASTIMENTS.
Segon.- Donar nom al carrer ubicat entre el carrer de Ramon Barnadas i el carrer de
Joaquim Marsillach, que està indicat al plànol 2, i que s’anomenarà PASSATGE DE
FREDERIC COMELLAS I BELTRAN.
Intervé el Sr. Berga. Bé es tracta de dos carrers, tenim poques oportunitats de donar noms a
nous carrers perquè urbanisme no està per aires alegries, però sí que ens hem trobat que
zones de la ciutat, per temes de planejament calia batejar-los.
Són dos carrers. Un al barri del Morrot, estem parlant d’una zona en paral·lel a l’avinguda del
Morrot i perpendicular al carrer Joan de Cabirol, hi havia un carrer que ja està dibuixat en el
planejament i que calia batejar. És una zona de muntanyes: allà hi ha el Comanegra, el
Bassegoda, el Puigmal... tota una sèrie. Un dels pics emblemàtics pels garrotxins i els
olotins és el Pic de Bastiments, que és el nostre referent pirinenc, en aquest Pirineu oriental,
probablement el cim més proper. No tenia nom a la ciutat, i el que proposem ara en el
Plenari a partir d’una proposta de la Comissió del Nomenclàtor, és batejar aquest carrer amb
el nom del Pic de Bastiments.
L’altre carrer és a la zona de Sant Cristòfor Mas Bernat, en una zona on la majoria dels
noms de carres que hi ha són de pintors olotins: hi ha el carrer Iu Pasqual, el de Ramon
Barnadas, el d’en Marsillach... És un carrer petit i un dels pintors que teníem a la llista
d’espera per fer-li el reconeixement que es mereix és el pintor Frederic Comellas. Estem
parlant d’un pintor de l’Escola paisatgística d’Olot; com tants i tants altres artistes locals, un
senyor que combinava la seva feina en un taller d’imatgeria religiosa i després anava una
mica més enllà i pintava. Estem parlant d’un pintor singular,amb un estil molt propi, molt
reconeixible perquè li agradava molt pintar corbs, guàrdies civils, gitanos... Bé, es reconeix
fàcilment la seva pintura, molt vinculada a la pintura de Josep Pujol, que és el pintor que
més el va influir. De tal manera que en un moment donat de la seva vida li va ser possible
deixar la feina a la imatgeria religiosa i dedicar-se plenament a l’art. Frederic Comellas era
un dels pintors que teníem esperant per poder-li fer aquest reconeixement i el proposem per
un carrer petit, però amb molta il·lusió, a la seva família també els n’hi fa molta, proposem
reconèixer Frederic Comellas com un nou carrer de la ciutat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2
PxC, 2 ERC)
14.- ELECCIONS – PROPOSANT MODIFICAR ELS LÍMITS CENSALS DE LA SECCIÓ 7
DISTRICTE 1 I SECCIÓ 1 DISTRICTE 5
El Pla Parcial núm.1 de la zona del Morrot, aprovat definitivament en sessió plenària de data
13 de juliol de 1978 preveia els límits del carrer de la Mare de Déu del Mont des del carrer
de Rocacorba fins l’avinguda del Morrot.
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El Pla Plarcial Urbanístic “El Serrat”, aprovat pel Ple en data 24 de febrer de 2011, el tram
del carrer de la Mare de Déu del Mont queda delimitat des del carrer de Rocacorba fins el
carrer de Santa Bàrbara de Pruneres. En aquest Pla Parcial, la illa núm.6 s’estableix com a
zona d’equipaments comunitaris – escolar. Els límits d’aquesta illa són: carrer de Sant Julià
del Mont, carrer de Santa Bàrbara de Pruneres, carrer de Serra de Gitarriu, passatge del
Gra de Fajol i avinguda del Morrot.
En data 06 d’octubre de 2010, la Junta de Govern Local va concedir llicència per a la
construcció d’un edifici escolar a l’avinguda del Morrot núm.25 (illa núm.6 del Pla Parcial
Urbanístic “El Serrat”), projecte modificat posteriorment segons acord de la Junta de Govern
Local de data 15 de desembre de 2011, circumstància que ha provocat que l’actual límit
censal d’aquesta secció passi just pel mig del centre escolar, la qual cosa exigeix la seva
revisió.
Vist el Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel RD 2612/1996. de 20 de desembre i
la resolució de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació
de la Resolució d’1 d’abril, de la Presidenta de l’Institut Nacional de Estadística i del Director
General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Vist l’informe de secretaria de data 19 de febrer de 2013.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el president de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar els límits censals de la secció 7 del districte 1 i secció 1 del districte 5,
desplaçant-lo del carrer Mare de Déu del Mont al carrer d’Àusias March, segons planimetria
que s’adjunta.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de
modificació de normativa municipal, mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP
de Girona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Quart.- Trametre la corresponent documentació tècnica i de planimetria a l’Instituto
Nacional de Estadística –Secció Provincial de GironaIntervé el Sr. Josep Ferrés. És una proposta tècnica i a més a més breu. El fet és que la
construcció de l’Escola del Morrot ha fet que passi pel mig de l’escola el límit censal entre la
secció 7 del districte 1 i la secció 1 del districte 5, aleshores això s’ha d’esmenar. El que es
proposa és desplaçar aquest límit del que és el carrer Marededéu del Mont, desplaçar-lo
dues illes de cases, en el continu que formaran quan es desenvolupi el planejament
urbanístic, el carrer Lope de Vega, la Plaça del Masbernat i l’Àusias March.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2
PxC, 2 ERC)
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA D’OLOT
CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA
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Atès que la corrupció s’ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tota Espanya i
Catalunya, i ha esdevingut un problema de primer ordre i preocupació social, que se suma a
la greu crisi i les mesures polítiques aprovades en perjudici dels sectors més desafavorits de
la població. El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques de gener de 2013 posa
de manifest que la preocupació per la corrupció i el frau s’ha duplicat i s’ha convertit en el
quart principal problema per als espanyols per darrera de l’atur, l’economia i els polítics.
Atès que els delictes de corrupció són delictes contra la nostra comunitat popular, i han de
ser considerats com els pitjors delictes que es poden fer contra el poble, especialment quan
estan protagonitzats per servidors públics. Ni tenen excusa, ni justificació possible i el fet
que es tracti de delictes contra la totalitat de la ciutadania els converteixen en els delictes
més odiosos contra la comunitat. Aquesta consideració ha de quedar palesa en un augment
de les penes i de les indemnitzacions.
Atès que la corrupció no és una cosa aïllada ni és una anècdota, és una actitud i
comportament dut a terme per les estructures i càrrecs polítics d’alguns partits que han
utilitzat la gestió del públic per a l’aprofitament personal, generant de forma merescuda el
rebuig i menyspreu de la societat cap als mateixos i per extensió cap al conjunt dels qui
desenvolupem responsabilitat polítiques públiques.
Atesa la gran incidència i capacitat de contaminació que esta tenint la corrupció a Catalunya
i la resta d’Espanya, que ha esquitxat a la majoria de partits i estructures econòmiques
publiques i privades. Per això, considerem que és necessari aprovar lleis i prendre mesures
per tallar d’arrel amb el problema.
Atès que a aquestes pràctiques s’uneix la resistència a la transparència, a donar
explicacions o dirimir responsabilitats sobre pràctiques poc justificables en la gestió del fet
públic.
Atès que perquè s’hagi pogut arribar a aquesta situació, devem fer referència al
comportament de moltes empreses públiques i privades que han estat col·laboradors o
promotors necessaris i que estan contaminades per aquesta corrupció moral.
Atès que davant la corrupció és necessari garantir i reforçar el control públic i situar la
transparència en la primera línia de l’agenda política.
Atès que els partits polítics tenen la responsabilitat de recuperar davant la ciutadania el bon
nom i el prestigi de l’activitat política, així com també restablir les funcions i l’ésser mateix de
la política, que ha de ser el treball per la millora de la societat i les persones, això sota el
control i la transparència en el bon ús dels diners públics.
Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya d’Olot, demana el següent:
1.- Instar l’Ajuntament d’Olot a mostrar la seva condemna cap a totes aquelles persones,
entitats, partits o empreses públiques o privades, que aprofitant-se dels seus càrrecs
públics, poder polític o econòmic, proximitat als qui l’ostenten, informació privilegiada, o
qualsevol altra raó, han portat a terme o porten a terme pràctiques corruptes d’aprofitament
de la seva situació per lucrar-se amb els diners públics o privats dels ciutadans que es
troben desprotegits davant d’ells.
2.- Instar el Govern d’Espanya, el Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya a
considerar que els delictes de corrupció duen ser tractats amb molta més duresa, han de
tenir un tractament més contundent en el Codi Penal i no han de prescriure mai.
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3.- Instar el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats a
considerar necessari estendre el tipus de delictes de corrupció i de suborn a totes les
persones lucrades amb els fets tipificats, és a dir, corruptes i corruptores que s’han
beneficiat del mateix, incloses les responsabilitat econòmiques directes o subsidiàries.
4.- Instar el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats a
obligar els càrrecs públics condemnats per delictes de corrupció a retornar tots els diners
que hagin obtingut il·lícitament o, quan no sigui possible, demanar responsabilitat civil i
econòmica subsidiària als partits on militaven quan van cometre els delictes de corrupció.
5.- Instar el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats a
impulsar la inhabilitació a perpetuïtat per exercir l’activitat política a totes les persones
condemnades per delictes de corrupció mentre hagin exercit la funció pública, així com
també quan hagin dut a terme activitats irregulars o tinguin condemnes per delictes de
corrupció en les empreses, societats i caixes de participació pública.
6.- Considerar necessària la màxima transparència en totes les institucions públiques i
privades que mantinguin relacions amb l’Administració, tant per evitar situacions o espais on
la corrupció pugui desenvolupar-se, com per aclarir i dirimir aquelles situacions on poguessin
donar-se indicis d’haver-se desenvolupat.
7.- Instar les institucions competents perquè presentin un Projecte de Llei que reculli totes
aquelles modificacions necessàries perquè aquelles persones, partits, sindicats, entitats o
empreses, que han estat condemnades per aquestes pràctiques, no puguin rebre ajudes
públiques i realitzar contractes, convenis o qualsevol altra relació amb les administracions
públiques catalanes.
8.- Instar les institucions competents a estudiar les diverses demandes ciutadanes i
polítiques referents a la reforma de la llei electoral i de finançament de partits polítics que
contempli l’estudi d’una proporcionalitat electoral més justa, limitació de mandats, llistes
obertes, formules de participació ciutadana i una regulació dels partits polítics clar i
transparent.
Intervé el Sr. Mulleras. Fa aproximadament un mes, al darrer Ple municipal, el Sr. Alcalde
justificava la presentació d’una moció d’urgència davant aquest Consistori adduint i fent
referència al clam popular i a la demanda social. Com vostès recordaran es tractava de la
moció pel dret a decidir i pel sobiranisme. Si el Sr. Alcalde adduïa aquestes raons per
presentar una moció que al cap i a la fi té molts recolzaments, però també té molts
detractors a Catalunya –no sé exactament com estarà la cosa, si igualada o no– crec que en
aquesta ocasió, una moció com la que presenta aquest Ple el grup municipal de Plataforma
per Catalunya a Olot, respon al clam popular i unànime de tota la societat. I això a més ho
constata el baròmetre del CIS, el Centre d’Investigacions Sociològiques de gener d’aquest
any, que posa de manifest que la preocupació per la corrupció al món polític s’ha convertit
en una de les principals preocupacions.
Vostès ja tenen la moció i segur que se l’han llegit i ara no perdré el temps amb la seva
lectura. Crec que es tracta d’un tema que no ha d’amagar-se, sinó al contrari, s’ha d’afrontar
amb valentia, sinceritat i responsabilitat. Això és el que esperen els ciutadans olotins de
nosaltres. És un tema que malauradament ha tacat l’honorabilitat de tots els partits polítics
que han tingut responsabilitat de govern, és a dir dels partits als que pertanyen tots vostès,
amb excepció crec que del Sr. Ferrés, que en ser de Reagrupament no ha tingut govern, no
ha governat enlloc, alguns cops això de no governar pot ser una sort. A nosaltres de
moment ens passa el mateix. No considero ara el moment addient per recordar un llistat
extens de corrupteles de destacats dirigents de tots els partits dels que alguns anomenen
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els “partits de la casta o del sistema”. Tothom té al cap aquesta llista de dirigents polítics
espanyols, catalans i també de les comarques gironines.
Estic segur, pel que els conec, de l’honradesa de tots vostès i de la seva condemna a
aquests comportaments i actituds indesitjables. I és per això que des de Plataforma per
Catalunya els donem l’oportunitat de sumar-se i votar conjuntament amb nosaltres aquesta
moció en contra de la corrupció política. Crec que és una oportunitat d’aprovar quelcom
unànimement malgrat les nostres diferències i divergències ideològiques, i fer una aposta
ferma pel prestigi de l’activitat política, per la transparència, i en definitiva pel futur de la
democràcia. Em permeto apel·lar al seu sentit de la responsabilitat i demano el seu vot per
aquesta moció.
Intervé el Sr. Alcalde. Deixi’m només una petita intervenció: ha anat bé aquesta referència
equivocada al nostre regidor de l’equip de govern, ell està al govern de la ciutat amb tots els
ets i uts, però és precisament això el que penso que fa que no acabem d’estar d’acord amb
la seva moció: aquesta generalització de la culpa. Hi ha moltíssims regidors, moltíssims
alcaldes i moltíssima gent que es dedica a la política i que ho fa honradament i a costa de
sacrificis personals, només per il·lusió i per estimació al seu poble.
És evident que totes aquelles persones que poden haver fet actes delictius o actes corruptes
mereixen un càstig. Però n’estigui segur, això no és privatiu dels polítics sinó que de
responsables de delictes i d’accions dolentes i de corrupció n’hi ha a tot arreu. I intentar
barrejar corrupció i equiparar-ho a polítics, no em sembla que sigui una bona feina que fem
des dels ajuntaments; per desgràcia, tal com vostè ha dit, està prou estesa a tota la societat
com perquè des dels ajuntaments també ens dediquem a difondre aquesta idea.
I una altra cosa, lluitar contra la corrupció no es fa des del càstig, com són gairebé totes les
mesures que vostè ha apuntat, que de lleis ja n’hi ha moltes; el que es necessita són valors i
són situacions personals.
I miri, li diré una cosa, ara ja no sóc l’Alcalde d’Olot, ara només sóc en Josep Maria
Corominas. Per exemple, jo estaria absolutament d’acord que debatéssim aquí si les llistes
han de ser obertes o tancades, jo estic absolutament a favor que les llistes siguin obertes i
que cadascú posi la seva cara per defensar el seu lloc. O si per exemple l’elecció de
l’Alcalde ha de ser una elecció directa o ha de ser una elecció per diferents votacions. Això
també serien qüestions que afavoririen la transparència i que probablement acabarien
afavorint que no hi haguessin aquests problemes que hi ha hagut. O la limitació de mandats,
jo hi estic absolutament a favor. Això, crec que són propostes en positiu que sí que podrien
sortir de la classe política. No em sembla correcte continuar difonent un missatge de
corrupció generalitzada quan hi ha moltíssima gent que es dedica a la política, sacrificant
famílies, sacrificant hores i moltes vegades amb disgustos. Entenc que determinada premsa
ho vulgui fer però no crec que sigui bo fer-ho des dels ajuntaments. Ja li passaré la paraula,
no pateixi. No sóc en aquests moments l’Alcalde d’Olot, sinó que m’he atorgat el privilegi de
passar-me a mi la paraula. Té la paraula el Sr. Pere Gómez, endavant.
Intervé el Sr. Gómez. Ara anava a dir, ens hem saltat el torn molt, però l’Alcalde té potestat
per fer-ho quan vulgui, evidentment.
A força de reiterar el mateix que ha dit el Sr. Alcalde, però sí, m’agradarà llegir el que teníem
preparat perquè em sembla que també va en la mateixa línia i també és bastant il·lustratiu
de com pensem a ERC que ha de ser la política i l’honestedat del polític. Per cert
Reagrupament –per sort pel país– està en els equips de govern i les alcaldies de molts
ajuntaments de Catalunya, i per tant és un partit com qualsevol altre que podria estar
imputat, que en aquests moments no ho està; doncs perfecte, tu. És que la majoria dels
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polítics, el 99% dels polítics em sembla que no estem imputats.
Bé, d’entrada, entenem que si la moció de Plataforma ens la mirem d’una manera naïf, és
contra la corrupció, política especialment. Si l’entenem així, per naïf, no hi pot haver ningú
que hi pugui estar en contra. Vostè està en contra de la corrupció? Evidentment, no trobarà
ningú que digui “no, no, jo estic a favor de la corrupció”. El corrupte pot ser, però és clar... I
trobarà algú a favor de la corrupció política? Doncs no, evidentment. Si la intenció de la
moció fos aquesta, no tingui cap dubte Sr. Mulleras, que des d’ERC votaríem a favor de la
moció, només faltaria.
Ara, quan comencem a llegir-la amb una mica de deteniment i una mica de calma, entenem
que el que interessa a PxC és fomentar una idea, que és el que diu a la primera ratlla,
només a la primera ratlla de la moció: que “la corrupció s’ha instal·lat en el sistema polític”. I
amb això –evidentment– ja no hi estem d’acord, perquè és allò de totum revolutum, embolica
que fa fort, a veure si pesquem alguna cosa. I no hi estem d’acord. El grup municipal d’ERC
confia plenament en l’honorabilitat de tots els companys del Consistori, de tots. I podem
estar molt distants ideològicament, però des d’ERC confiem plenament que cap dels
companys del consistori són corruptes i per tant no tenim perquè aguantar mocions com
aquesta. Evidentment que les aguantem perquè som demòcrates, però no tenim perquè
entrar dintre d’aquest concepte ampli de “tots els polítics són corruptes”.
Creiem, Sr. Mulleras, que això no s’hi val. Ves a saber amb quines intencions fa aquesta
voluntat de generar la idea que la corrupció es generalitza entre els polítics catalans. Miri, si
les enquestes diuen que és el quart punt de preocupació dels ciutadans, els polítics el que
haurien de fer, en comptes d’embolicar-ho encara més, és evitar que els ciutadans creguin
que la corrupció s’ha instal·lat en el sistema polític i fer-ho millor. I ens toca fer-ho millor, no
fer-ho pitjor. Estem d’acord que cal lluitar contra els corruptes, només faltaria! Però pensem
que el que s’ha de fer és deixar treballar la justícia, deixar treballar els nostres parlamentaris
perquè trobin la millor manera de deixar treballar el sistema, que no és aquesta de presentar
una moció per veure què pesquem.
De fet, des del nostre partit hem liderat, hem abanderat mesures de transparència i control
de la tasca política. Els demòcrates ens hi juguem en anar contra la corrupció i ara que
estem construint un estat propi, és condició sine qua non que es persegueixi la corrupció
amb les millors armes.
Aquests mateixos dies, per exemple, des del Parlament de Catalunya –no cal que ho fem
des d’Olot–s’està treballant aquesta qüestió: ERC ha presentat vint propostes clares i nítides
per millorar la transparència de la classe política. Curiosament algunes d’aquestes vint
propostes que ofereix ERC al Parlament coincideixen amb les que planteja PxC en la seva
moció. I per tant segurament no tindríem cap entrebanc fins i tot de votar-hi a favor. Fins i
tot votaríem a favor si haguéssim entès que les propostes que vostè fa són
benintencionades.
Però és clar, arribem al punt 8 i llavors ja ho veiem clar, se li ha vist el llautó. Plataforma de
Catalunya, que va votar en contra de la modificació del ROM –va ser l’únic partit el
Consistori que va votar en contra de la modificació del ROM– amb l’excusa que anava
adreçat a la participació individual dels ciutadans als plens i que això seria un caos. És a dir,
en contra de la participació individual als Plens, i ens ho han anat repetint reiteradament des
de fa més d’un any, quan es va aprovar el ROM. PxC d’Olot que menysté reiteradament la
participació dels partits polítics que no han obtingut participació, que els tracta de
grupuscles, quan presenten una moció intenta evitar que es presenti, tant com es pot. I al
punt 8, resulta que dintre de les propostes que dóna diu que “s’han d’implantar fórmules de
participació ciutadana”. Se li ha vist el llautó, cal predicar amb l’exemple Sr. Mulleras, el que
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no pot ser és tirar la pedra i amagar la mà.
Votarem no a considerar que la corrupció s’ha instal·lat en el sistema econòmic i polític, no
és veritat. I votarem sí a deixar que la justícia i els parlamentaris facin la feina que han de
fer.
Intervé el Sr. Guix. Sr. Mulleras nosaltres no entrarem en el debat. Entenem que estem a
l’Ajuntament d’Olot i en tant com a ajuntament d’Olot hem de debatre els temes de la ciutat;
això no és el Parlament de Catalunya ni el Parlament de l’Estat. Per tant, ja massa vegades
estem debatent aquí coses que no ens toca, i ara també.
Ens sap greu que vostè presenti aquesta moció, que hi estaríem d’acord totalment; qui és
que no està d’acord a lluitar contra la corrupció? Evidentment. Però no és un tema que
afecti a la ciutat d’Olot i per tant nosaltres ens abstindrem, no volem entrar en aquest debat.
Em sap greu que fa escassament vint minuts hem parlat d’un tema prioritari per a la ciutat
com és el plec de condicions per contractar una de les coses més importants
pressupostàriament que farem en aquest Ajuntament durant aquest capítol econòmic anual,
i pràcticament ha passat com aquell res, no n’hem parlat pràcticament. Un plec de
condicions que l’aprovem aquí, s’ha votat i quasi no n’hem parlat. Per això nosaltres estem
aquí asseguts en aquestes cadires, per debatre els temes de la ciutat.
Aquest és un tema que hi estem totalment d’acord. Però tal com deia el representant d’ERC,
no podem admetre que només de començar aquesta moció es digui “Atès que la corrupció
s’ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tota Espanya i Catalunya, i ha esdevingut
un problema de primer ordre” no hi estem d’acord. Per tant no volem fer demagògia en
aquest sentit i en aquest cas tampoc no entrarem en aquesta polèmica i ens abstindrem.
Intervé el Sr. Berga. Bé, nosaltres evidentment, des del nostre grup també compartim la
condemna per les actuacions políticament corruptes, però és que només compartim això,
perquè de la resta de la moció, penso que la primera frase és suficient com per votar en
contra –ho ha explicat molt bé el regidor d’ERC– quan afirma que “la corrupció s’ha instal·lat
en el sistema econòmic i polític de tota Espanya i Catalunya” i es queda tan ample amb una
afirmació d’aquest tipus. Més enllà hi ha una altra perla, tipus “la corrupció no és una cosa
aïllada ni és una anècdota, és una actitud”. Home, doncs miri, aquí portem trenta-dos anys
de democràcia només en aquesta comarca, hi ha prop de cent cinquanta regidors només en
els municipis d’aquí, persones de tot tipus –mestres, llauners, flequers, advocats– que han
passat per aquesta casa i no recordo ni em sona que la corrupció sigui una cosa estesa i
instal·lada aquí com diu vostè.
Penso que hem de reconèixer una mica el valor que tenen les notícies en aquest moment.
Jo no deslligo, per molt que em diguin que no hi té res a veure, el fet que en aquest moment
s’ha centrat l’atenció en aquest tema, coincidint amb un procés sobiranista que ha iniciat el
nostre país, i que es tracta de parlar d’altres coses i de la resta parlar-ne poc, i en cap cas
podem estar d’acord amb aquesta moció en aquest sentit.
Pensem que la corrupció no és un tema de partit; és un tema de persones. Costarà molt
d’erradicar-la del tot, perquè és una cosa que es dóna a les empreses, es dóna a la política,
es dóna per tot arreu. Ja que s’ha posat amb el company de govern, és veritat que
estadísticament quan es tracta de persones, nosaltres que tenim més de cinc-centes
alcaldies, més de quatre mil regidors, per tant estadísticament tenim més possibilitats que
vostè, que no estan en cap alcaldia, no estan enlloc; realment, estadísticament reconec que
tenim més possibilitats. Jo això no li hauria dit si no s’hagués posat amb el meu company.
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Intervé el Sr. Mulleras. Perdoni, és que crec que no m’ha entès o no m’he sabut explicar, jo
en cap moment m’he posat amb cap dels meus companys. No, no, no, perdoni. A més li tinc
un gran respecte al Sr. Ferrés, amb qui molts cops no combrego amb les seves idees, però
en cap moment ha estat la meva intenció, i si ho he fet, li demano disculpes perquè no ha
estat la meva intenció.
De qualsevol forma, jo no estic aquí amb aquesta moció difonent cap idea. Únicament
constato un clam de la societat. I m’estranya que els costi tant unir-se a aquest clam de la
societat i condemnar els corruptes. És l’única cosa que jo demano.
Avui d’aquí a una estona es presentarà una moció, una altra moció, per part de la CUP i
sincerament crec que vostès per arribar a un consens i aprovar aquesta moció, han iniciat
un diàleg, l’equip de govern, no? Crec que en una moció d’aquesta índole que el que fa és
condemnar la corrupció dels corruptes, una moció de tanta importància per a Catalunya,
sincerament ens hauria agradat que també haguessin parlat amb nosaltres i tots plegats
haguéssim arribat a un consens. Ja veiem que per a l’equip de govern de CiU i
Reagrupament de l’Ajuntament d’Olot tenen més importància les mocions que presenten
grups marginals, que mocions que presenta la tercera força política de Catalunya.
Bé, un cop més únicament vull deixar manifesta la dicotomia que existeix entre la Catalunya
real, l’Olot real i l’Olot oficial representat per tots els meus companys regidors, excepte la
Sra. Llandrich, que espero que voti a favor d’aquesta moció.
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 12 vots en contra (10 CiU, 2 ERC), 6
abstencions (PSC) i 2 vots a favor (PxC).
16.- MOCIÓ DE CUP GARROTXA PER DECLARAR EL MUNICIPI D’OLOT ZONA LLIURE
DE FRACKING
La CUP Garrotxa presenta aquesta proposta de resolució per a incloure en l’ordre del dia de
la propera sessió ordinària del Ple que es convoqui a l’Ajuntament d'Olot als efectes del seu
debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Conscients que en els últims temps han proliferat les sol·licituds de permisos per part de
diverses corporacions multinacionals per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no
convencionals, tant al govern d’Espanya com al de la Generalitat,
Conscients que en la tramitació i formalització d’aquestes sol·licituds no s’ha tingut en
compte ni s’ha informat les corporacions locals, ni tan sols les directament afectades en el
seu territori, ni tampoc a la població en general,
Conscients que el possible mètode d'explotació que s’utilitza per la investigació i l’extracció
d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, mètode
enormement agressiu pel territori,
Conscients que la probable despesa d'aigua que exigeixen aquestes activitats és
absolutament inadmissible pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és aquest
un bé limitat i cada cop més preuat,
Conscients d'una més que probable contaminació als aqüífers, amb compostos químics
directament filtrats dels treballs d’exploració i explotació,
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Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar moviments sísmics,
Conscients de que podria produir-se una alteració paisatgística deguda a la proliferació dels
pous d’extracció amb tota la infraestructura que suposa d’instal·lacions, emmagatzematge i
tràfic, podria malmetre el nostre mosaic agrari i forestal,
Conscients que l' impacte ambiental i paisatgistic poden resultar ser negatius per la fauna,
la vegetació i la mateixa salut de les persones;
Conscients que la possible toxicitat de l’aire i l’aigua podria afectar la producció
agroalimentaria.
Conscients també que aquests impactes poden resultar ser negatius per altres activitats com
el turisme,
Conscients que el model energètic en el que es fonamenta, basat en la continuació de
l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la dependència dels
hidrocarburs i és el causant del canvi climàtic i de crisis político-econòmiques,
Conscients que el model de desenvolupament que volem està més basat en la
racionalització del consum d’energia, en la cerca d’energies alternatives, en l’eficiència
energètica, en l’ús intel·ligent dels recursos naturals i en una economia social i econòmica
sostenible,
Conscients que acollim i fem nostre el pacte entre alcaldes que la Unió Europea promou per
actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les emissions de CO2 i promoure la
cultura de l’eficiència energètica,
Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com França, Irlanda,
Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran conflictivitat social a
països com el Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne els efectes reals
Conscients que la fase de PROSPECCIONS pot ser tan perjudicial com la fase d’explotació:
Proposem que el Ple Municipal d' Olot que adopti els següents acords:
1. Declarar el terme municipal d'Olot: Zona/terme lliure de fractura hidràulica o
“fracking”.
2. Informar a tots els municipis que estiguin o puguin estar en el futur afectats per fracking i
instar-los a que siguin declarats lliure de fracking
3. Instar a la Generalitat de Catalunya, per tal que el Departament d’Empresa i Ocupació no
autoritzi cap projectes d’investigació o explotació d’hidrocarburs que utilitzi la pràctica del
“fracking”
4. Comunicar aquest acord a: Govern d’Espanya, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i marí, Govern de la Generalitat de Catalunya,
Conselleria d’Empresa i Ocupació, Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial,
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i
Tarragona, Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Federació Catalana de
Municipis.
Intervé el Sr. alcalde. Només a títol informatiu, que segur que tots vostès ja saben, recordar
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que en el mes de desembre ja vàrem aprovar una declaració institucional en aquest sentit,
demanant que l’Ajuntament d’Olot formés part de qualsevol procés que estigués allà i fos
part interessada per poder-hi intervenir, i també demanant una moratòria en relació a tots els
estudis del fracking, fins que tinguéssim clar quina era exactament la seva utilització en
quant a motius d’exploració, no tant d’extracció. Però bé, endavant, tenen la paraula.
Intervé el Sr. Narcís Casadevall. Bé, des de la CUP de la Garrotxa, que ens vàrem reunir
dilluns, el primer que volíem fer era agrair a l’equip de govern, als regidors que han
participat, en què la ciutat d’Olot tingui un dels ROM més avançats del país i que permet la
participació ciutadana, que és un dels reclams de la ciutat: transparència i participació.
Llavors, respecte a la moció, hem fet unes esmenes, que suposo que ja han arribat a tots els
grups, i em disposo a llegir la moció.
A continuació el Sr. Casadevall llegeix la moció.
Continua el Sr. Casadevall. Abans, la representant de la plataforma de Riudaura us volia dir
unes paraules.
Intervé la Sra. Blanca Gómez. Sóc Blanca Gómez, sóc la Presidenta de la Plataforma de
Riudaura junts contra el fracking. Només us volia comentar que no només som nosaltres el
poble, sinó que nosaltres treballem a nivell de Catalunya. La guerra o la lluita no només és
de Riudaura, afecta 80 municipis de tot Catalunya i us volíem dir només quatre paraules.
Nosaltres som persones de seny, per això ens hem posicionat contra el fracking. Desitgem i
esperem que vostès facin el mateix i es posicionin contra el fracking, i declarin el municipi
contra el fracking. Res més, moltes gràcies.
Intervé el Sr. Gómez. No me n’havia adonat abans, veig que al final en el punt 4, comunicar
l’acord a tota aquesta restallera d’ens que poseu, acabeu posant Federació Catalana de
Municipis, entenc que us referiu a la Federació de Municipis de Catalunya i si no us fa res jo
afegiria l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.
Una mica perquè arribi a tothom, no? És un suggeriment que faig a la gent que ha presentat
la moció, si no us fa res.
Jo no sé si no ha arribat la informació o potser no hi havia prou càmeres o què, però en el
Ple del 20 de desembre, ho dic sobretot per l’última intervenció, en el Ple del passat 20 de
desembre de 2012 tots els grups municipals representats a l’Ajuntament –inclòs el Partit
Popular, avui no hi podrà ser i per tan aquí tenim ja un petit entrebanc– tots els grups per
unanimitat vàrem aprovar la declaració demanant una moratòria del fracking. Evidentment
estem completament a favor de tornar-ho a aprovar, però ens sembla una mica redundant.
De totes maneres, encara que no hi sigui la representant del PP entenem que es pot
mantenir la unanimitat que vàrem manifestar el 20 de desembre, suposo.
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, des de PxC sempre hi estarem a favor de la defensa de l’equilibri
medioambiental. Si a l’exposició de motius que ens fan en aquesta moció són certs, no ho
poso en dubte, no crec que hi hagi ningú, que hi hagi cap argumentació racional per oposarse a aquesta moció, per molt petroli que es trobés a Olot i comarca, que això sí que potser
faria canviar l’opinió d’algú. Nosaltres, com som un partit transversal i ens sumem a les
bones causes, vinguin de la dreta o de l’esquerra, no som d’aquests que perquè presenti
una moció Plataforma per Catalunya ja s’hi oposin frontalment –dit sigui de pas– i encara
que ens costi coincidir amb la CUP, votarem a favor d’aquesta moció.
I una recomanació final si m’ho permeten, per a la representant de la Plataforma Anti
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fracking: tenen tota la raó en la seva lluita i en la seva causa, no es deixin manipular per
ningú.
Intervé el Sr. Guix. Bé, tal com deia el representant d’ERC fa escassos dies vàrem aprovar
un acord en aquest Ple municipal, votant a favor tots els grups polítics representants a
l’Ajuntament d’Olot. També fa més dies vàrem aprovar-ne una altra similar en el Consell
Comarcal, i tampoc entenem gaire ara aquesta oportunitat de la CUP de presentar una
moció al Ple de l’Ajuntament d’Olot, malgrat té tot el dret de fer-ho. A mi em sap greu que la
CUP presenti una moció en aquest sentit, i no la presenti la Plataforma anti fracking de
Riudaura, que és una plataforma que ha sortit de la gent del poble i de la comarca, i que
treballa d’una forma solidària i intensa, i per tant penso que en tot aquesta moció l’havia de
presentar la mateixa plataforma. Jo entenc que les coses s’han de fer en aquest sentit.
Estem totalment a favor amb la moció, a més a més el nostre grup des del principi està
treballant intensament en aquesta plataforma; el grup municipal socialista i també
l’agrupació del PSC a la comarca de la Garrotxa i també a la ciutat d’Olot, hi tenim
representants i a més a més els nostres representants polítics –com ja vaig dir en el Ple–
han treballat justament per presentar propostes en el Parlament de Catalunya i al Parlament
de l’Estat. Aprofito avui el Ple per dir que properament vindrà també l’eurodiputat Sr. Raimon
Obiols, geòleg de formació, que també s’ha interessat per poder treballar des d’aquesta
disciplina, per poder recollir les propostes de la gent de Riudaura i estarà en aquest mes de
març a Olot i a Riudaura per treballar aquests temes i portar-los al Parlament Europeu que
és on s’han de discutir aquestes qüestions. Per tant hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Berga. Bé, jo penso que se n’ha parlat tant i tant del fracking que esta tot dit i
ho faré ben breu perquè no hi hagi cap equívoc. La fracturació hidràulica queda demostrat
que comporta riscos i la nostra prioritat són les persones, el medi, la ciutat on vivim, la
comarca; per tant implica que no ho volem a casa, senzillament no volem fracking a casa i
com que la saviesa popular diu que “el que no vulguis per tu no ho vulguis per a ningú” ens
sentim còmodes votant que això no ho volem per casa, doncs tampoc no ho volem a casa
dels nostres veïns. I penso que amb això quedaria molt ben resumida la nostra posició.
Intervé el Sr. Casadevall. Si hem presentat la moció és perquè hem fet de corretja de
transmissió al que se’ns va sol·licitar i proposar des de la Plataforma de Catalunya i està
presentat en aquest sentit.
Intervé el Sr. Alcalde. La Plataforma per Catalunya, no, eh? La plataforma anti fracking. De
totes maneres i només a títol informatiu, si la Plataforma anti fracking de Riudaura vol
presentar una moció, nosaltres, una mica la idea del nostre equip de govern és afavorir
perquè qui sigui pugui presentar mocions. Bé, jo crec que no necessitem gaires més
discussions, sinó que podríem passar directament a posar la moció a votació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2
PxC, 2 ERC).
El públic assistent aplaudeix.
Intervé el Sr. Alcalde. Si us plau, en general intentem al Ple ni aplaudir ni fer sorolls, sinó
entendre’ns amb la paraula que penso que és el millor de tot.
URGÈNCIA. PERSONAL.- MODIFICACIÓ DELS COMPLEMENT DE LA PRESTACIÓ
ECONÒMICA D’INCAPACITAT TEMPORAL
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Secretària hi ha un assumpte urgent que fa referència?
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Respon la Sra. Secretària. Fa referència al complement de baixes per incapacitat temporal
Intervé el Sr. Alcalde. Que presentarà el Sr. Josep Gelis, en relació a les baixes. Primer de
tot s’ha de declarar la urgència.
Intervé el Sr. Gelis. El motiu de la urgència és perquè vàrem fer l’aprovació a la Comissió de
seguiment el dilluns dia 18, perquè això sigui efectiu s’ha d’aprovar per Ple i per això ho
portem avui al Ple via urgència, perquè s’havia fet posterior a la Junta de Portaveus i per
tant no es podia haver dit abans.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents (10
CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC).
Atès el disposat pel Reial Decret - Llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que estableix diferents mesures
de reordenació i racionalització de les administracions públiques, i en concret referent a la
prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques, organismes i entitats dependents i òrgans constitucionals,
establint els límits al règim aplicable als complements retributius en concepte de millora de la
prestació econòmica de la Seguretat Social.
Considerant que l’apartat 5 de l’article 9 del RDL 20/2012, permet que cada administració
pugui determinar, respecte del seu personal, els supòsits que amb caràcter excepcional i
degudament justificats, es pugui establir un complement fins arribar com a màxim el
100% de les retribucions que gaudissin en cada moment. I considera com a degudament
justificats, els casos d’hospitalització i intervenció quirúrgica.
Vist el decret de data 10 d’octubre de 2012, amb número d’expedient RH132012000065, en
el qual s’estableixen els complements de la prestació econòmica d’incapacitat temporal que
es reconeixen al personal funcionari i laboral de plantilla de l’Ajuntament d’Olot, de l’Institut
Municipal d’Educació, de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, de l’Institut de Promoció de
la Ciutat, del Patronat Municipal d’Esports, de la societat mercantil Gestora Urbanística
Olotina SA, i de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i de la Fundació Privada Museu dels
Sants d’Olot, convalidat pel ple de l’ajuntament d’Olot de data 18 d’octubre de 2012.
Atès que la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2013, ha disposat en la seva disposició addicional trenta-vuitena que l’absència al
treball per causa de malaltia o accident que no origini una situació d’incapacitat temporal,
per part del personal al que es refereix l’article 9 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol,
comportarà l’aplicació del mateix descompte en nòmina previst per a la situació d’incapacitat
temporal en els termes i condicions que s’estableixin respecte al seu personal cadascuna de
les Administracions Públiques.
Considerant el tractament que han fet en aquesta matèria altres administracions com la
Generalitat de Catalunya (instruccions 5/2012 i 6/2012, sobre justificació d’absències per
motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat) i la secretaria d’Estat d’Administracions públiques a la seva Resolució de
28 de desembre de 2012, de la Secretaria d’Estat d’ Administracions Públiques, per la que
es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics, que regula entre d’altres
qüestions la justificació d’absències parcials o durant tota la jornada per malaltia sense baixa
mèdica i la seva retribució.
Vistos els acords de la Comissió de seguiment del Conveni de dates 12 de novembre de
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2012, 3 de desembre de 2012 i 18 de febrer de 2013.
Vist l’informe de Secretaria de data 18 de febrer de 2013.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, prèvia declaració d’urgència, proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el decret d’alcaldia de data 10/10/2012, pel qual es reconeixen els
complements de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, afegint els següents
supòsits:
Supòsits excepcionals amb relació a la IT per contingències comunes
Es complementaran fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes
durant el mes anterior, durant tot el període de durada de la incapacitat, els següents
supòsits:
1. Hospitalització i intervenció quirúrgica.
2. Malaltia greu. Tindran la consideració de malalties greus les relacionades en el RD
1148/2011 de 29 de juliol, així com les derivades de malalties contagioses recollides
en el RD 2210/1995, de 28 de desembre amb l’excepció de la grip comú.
3. Altres supòsits excepcionals
a. Les fractures i els accidents no laborals que impossibilitin el desplaçament al
treball, el desenvolupament del lloc de treball o una immobilització prolongada
de la persona.
b. Els tres primers dies baixa o d’indisposició a causa de malaltia o accident.
Aquest supòsit tindrà caràcter excepcional com a màxim dues vegades a
l’any.
c. Qualsevol altre cas no recollit en els supòsits anteriors que la comissió de
seguiment determini.
Quan el comunicat de baixa indiqui que es tracta d’una recaiguda, o es tracti de malalties
cròniques que impliquen períodes de baixa successius, es considera en ambdós casos que
és un mateix procés patològic, i que per tant es tindran en compte els dies transcorreguts del
període d’incapacitat temporal inicial per tal d’abonar el complement de la prestació d’acord.
És necessari comunicar qualsevol motiu d’absència o procés de IT al departament de
recursos humans o bé al superior de l’àrea el mateix dia o moment de l’absència.
Si el responsable del servei té coneixement suficient que acrediti l’absència per indisposició
de l’empleat, per un màxim de tres dies, (Punt 3b) podrà eximir de la presentació del
justificant mèdic, signant el seu vist-i-plau a la sol·licitud del treballador de permís preceptiu i
justificat, on manifesta la seva absència, durada i motiu de la mateixa.
La comissió de seguiment, amb la incorporació o el dictamen dels assessors que estimi
necessaris, valorarà i/o estudiarà els casos no previstos en els punts anteriors i supervisarà
les baixes.
La comissió de seguiment podrà verificar l’estat de la malaltia o de l’accident que sigui
al·legat pels treballadors/es municipals per justificar les seves faltes d’assistència al treball.
La verificació es durà a terme mitjançant reconeixements a càrrec de personal mèdic que
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designi l’Ajuntament. La negativa del treballador a aquest reconeixement o l’absència
injustificada, podrà determinar la suspensió de la prestació complementària per incapacitat
temporal.
Aquest acord restarà vigent mentre romangui la suspensió de l’eficàcia de les previsions en
matèria de condicions socials contingudes als convenis del personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament d’Olot , com a conseqüència de l’aplicació de la
previsió normativa del RD Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.
Segon.- La modificació esmentada entrarà en vigor el dia 15 d’octubre de 2012, excepte el
punt 3 apartat b) que entrarà en vigor el dia següent al que s’aprovi aquesta proposta en el
Ple.
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com he dit abans en la Comissió de seguiment del conveni del
dilluns passat dia 18 vàrem acordar modificar les incapacitats temporals als diferents
supòsits que hi havia i com que això és necessari aprovar-ho pel Ple, portem avui a
aprovació, en primer lloc, modificar el Decret d’Alcaldia de data 10 d’octubre de 2012, pel
qual es reconeixien els complements de la prestació econòmica d’incapacitat temporal,
afegint els següents supòsits.
A continuació el Sr. Gelis llegeix el text de la proposta que recull els tres supòsits.
Continua el Sr. Gelis. En segon lloc, la modificació a què es fa referència entraria en vigor a
partit del 15 d’octubre quan va sortir d’aplicació la llei d’incapacitat temporal.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2
PxC, 2 ERC).
NÚM. 18.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Gómez.
LÍNIES P3.- Referit a una qüestió que ja vaig demanar jo i altres regidors, inclosa la Sra.
Sala, al Ple passat, la setmana passada van sortir informacions a la premsa sobre l’oferta de
P3 del Departament d’Ensenyament. Volem saber, demanem al Ple, si hi ha alguna novetat
respecte a l’oferta de línies de P3 a la ciutat i si hi ha oferta de línia a l’Escola Llar.
Respon la Sra. Fité. Bé en aquests moments tenim la informació que tenen tots els ciutadans
que és la que ha sortit a la premsa, les declaracions que ha fet la consellera Sra. Irene
Rigau, en relació a la situació de la preinscripció no només a Olot sinó a la resta de
Catalunya pel que fa a infantil i a primària. Només això, oficialment. Estem a l’espera que en
els propers dies, donat que no ha sortit encara cap resolució referent ni a l’oferta de places ni
tampoc al període de preinscripció, tot i que sí que hi ha una proposta, concretament la
difusió de l’oferta ha de començar el dia 7 de març, i si això és així entenem que de cara a la
setmana vinent han de començar a sortir aquestes resolucions oficials que defineixin
aquesta oferta. Si tenim en compte que les declaracions que va fer la Consellera és el que
s’ha de traduir en aquesta oferta de places, pel que fa al nostre cas i concretament en relació
a l’Escola Llar, sembla ser que s’oferirà el P3 condicionat a un mínim de 15 alumnes. Si hi ha
aquests quinze alumnes el curs vinent hi haurà classe de P3 o curs de P3 i si no hi ha aquest
mínim no hi hauria P3. De totes maneres hem d’esperar a que surti la resolució i a que es
confirmi aquesta informació.
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Intervé la Sra. Casanovas.
USOS EQUIPAMENTS BUITS.- Nosaltres voldríem fer el prec que en poc temps, en un futur
hi haurà dos equipaments que quedaran buits, que són els Bombers i l’Hospital. Llavors
sense cap dubte tindrem uns equipaments que s’hauran d’utilitzar d’alguna manera.
L’Ajuntament potser ja té pensada alguna cosa, però sí que voldríem demanar a l’equip de
govern que tingués present de demanar abans a la ciutadania, el que desitjarien per a
aquests dos equipaments. Creiem que són prou grans, prou interessants com perquè hi
puguin haver moltes idees diferents i que seria bo que la ciutadania es pogués pronunciar
abans amb quins desitjos tenen per a aquests equipaments.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas Sra. Casanovas, aquest prec que fa vostè, jo ja el pensava
però no cal fer-lo, perquè és un equip de govern que fomenta la participació, per tant ja ens
ho preguntaran suposo, què pensen els grups de polítics sobre el que s’ha de fer als
bombers i el que s’ha de fer a l’hospital. Però em sembla bé que l’hagi fet.
Respon el Sr. Alcalde. És veritat que encara no tenim ni tan sols pensat que és el que s’hi
pot fer allà: els Bombers serà un espai molt important que també recuperarem dins una zona
industrial, quan sigui el moment en parlarem. El fet de fer una consulta ciutadana no sé si
aquesta ha de ser la fórmula escaient, en parlarem, però en aquests moments no està res
pensat, ni molt menys res decidit; ni tan sols tenim la data concreta en què es farà el trasllat.
A més hi haurà el gran condicionant de quants diners hi podem destinar, i si això ens passa
amb els bombers, imagini’s amb l’Hospital. És un debat que jo sempre he intentat evitar fins
que no tinguem la data exacta d’inauguració del nou Hospital, llavors ho posarem sobre la
taula, allà pla és un espai gran i cèntric, on hi caben moltíssimes coses i on amb calma
n’anirem parlant.
El tema de la consulta ciutadana ho parlarem, no ho tinc gaire clar, perquè això d’obrir en
global què s’hi vol fer, si de cas ha de ser sobre propostes concretes, on ja ens haguem
posat d’acord. Però de moment tinguin per segur que no està decidit res del que farem, ni a
la zona dels bombers ni a la zona de l’hospital, i més enllà de suposicions, de moment no
tenim data assegurada de quan estarà en servei, espero que serà aquest any.
Intervé la Sra. Casanovas.
ESCULTURES.- A Olot hi ha moltes escultures, hi ha molts monuments, instal·lats arreu de
la ciutat i de l’entorn, no els demanaré que ho facin ja ara, sinó només que ho tinguin present
que quan es posa una escultura allà on sigui, s’hi pogués posar una placa dient l’autor
d’aquella obra d’art i la data de naixement o del lloc de naixement i de mort, si és que és
mort, i si no la data de naixement. Moltes gràcies.
Respon el Sr. Berga. Bé és una bona proposta a considerar, ens ho mirarem, compartirem la
proposta amb un pressupost i en tornarem a parlar.
Intervé el Sr. Mulleras.
El grup municipal de PxC a Olot té una pregunta i un prec per al nostre equip de govern.
MONUMENT MEMÒRIA HISTÒRICA.- La pregunta me la traslladen alguns ciutadans i va
dirigida al Sr. Josep Ferrés i al Sr. Alcalde i és com se senten vostès després d’haver ferit els
sentiments de molts olotins i olotines al destruir; no senyalitzar, no, sinó destruir, el
monument de memòria històrica dels caiguts del Cementiri d’Olot. No els pregunto per la
legalitat ni pels possibles recursos que encara estan en marxa i que poden donar alguna
sorpresa final, els pregunto pels seus sentiments.
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Respon el Sr. Alcalde. Jo crec que ho hem explicat a bastament, hem intentat consultar-ho a
tothom, hem convocat els afectats i jo entenc perfectament que hi hagi gent que li sàpiga
greu, i això moralment a mi també m’afecta, em sap greu que hi hagi olotins que se sentin
malament. Però davant d’això, estic convençut que hi ha olotins que se senten malament per
moltes coses diferents, perquè estan d’acord o no amb les coses que estem fent i amb les
decisions que prenem.
Tot el que s’ha fet a nivell del monument de la memòria històrica, està a més recolzat per
una llei, i està recolzat també a més per un acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot, i entenc que
hi hagi persones que no els agradi i diguin “se salti la llei i se salti tot”. Doncs no estem
disposats a fer això; estem disposats a seguir el que ens marquen les lleis tant com podem,
estem disposats a treballar en el tema de la memòria històrica amb el màxim respecte, com
s’ha treballat: s’han fet tots els estudis, hem escoltat les al·legacions que hi ha hagut, hem
intentat consensuar tots els textos que hi ha, ho hem fet amb el màxim respecte. I al final és
que l’única discussió que hi ha, és si aquell anagrama, per dir-ho així, si aquella àliga i
aquelles fletxes que només són la memòria del temps del franquisme, han d’estar situats al
cementiri o al museu. És que s’acaba aquí. L’hem tret, hem fet venir persones que són
restauradors professionals i han tret aquesta part del monument intentant que no es trenqui
res, i ho hem portat al museu.
Que hi ha gent que no li agrada, ho entenc perfectament, però que ens digui que hem ofès a
la gent, sincerament no li accepto. No hem ofès a ningú, hem donat compliment a la llei, ho
hem fet amb el màxim respecte, amb tots els professionals més adequats. Jo aquest matí
encara he anat a veure com estaven les obres i penso que quedarà una zona molt digna
dintre el nostre cementiri. Que per altra part m’agradaria veure quantes persones cada any hi
van allà a resar o a tenir un record pels seus morts, jo crec que tampoc és una zona de les
més freqüentades del cementiri.
Quedarà bé, quedarà molt respectuós. I escolti, hi hem gastat diners, precisament per fer-ho
bé. A partir d’aquí jo crec que els nostres sentiments són prou clars en tot el que hem anat
dient repetidament i amb tot el que hem anat fent.
Que encara hi ha processos judicials; no en tenim cap notícia. Hem anat seguint tots els
procediments legals, hem fet les exposicions públiques, hem fet –pensem nosaltres– tot el
que s’havia de fer. Portem tres o quatre anys amb aquest tema. Potser ara, de cop i volta,
algú quan hi hagi les obres fetes ens dirà no sé què. D’acord, escoltarem i intentarem donar
resposta tranquil·la i mesurada amb tots els raonaments possibles i explicant això: que ens
hem ajustat al que diu la llei i que ho hem fet amb el màxim respecte. No hem faltat al
respecte a ningú i entenem que hi hagi gent que pensi que la nostra prioritat podria ser una
altra. D’acord, però nosaltres som l’equip de govern i hem de prendre decisions i les hem
pres.
Intervé el Sr. Mulleras.
COL·LECTIU GREDA.- El prec consisteix en demanar-los que donades les contínues i
reincidents faltes de respecte que el col·lectiu Greda fa cap a membres electes d’aquest
Consistori en rebre les seves fòbies; aquests darrers dies han estat la Sra. Júlia Sala, que
avui no ens acompanya, el mateix Sr. Josep Ferrés, el Sr. Alcalde i de manera més ofensiva
la meva companya regidora Sra. Rosa M. Llandrich, de qui han fet mofa. O jo mateix, l’any
passat, fa tot just un any, quan per escrit em varen insultar, dedicant-me els qualificatius de
“porc” i de “nazi” cap a mi, són insults, i d’altres d’aquesta índole.
Demano a l’equip de govern prengui la determinació de retirar qualsevol tipus de conveni
dels que són perceptors aquest grupet de mal educats. És increïble i vergonyós, amb la que
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està caient, que encara vostès subvencionin aquests impresentables.
Respon el Sr. Alcalde. De moment guanyo jo, jo he sortit cada any, dues vegades. Jo penso
que això s’ha d’acceptar com una broma, ja els ho vaig dir, no s’ho agafin malament, hi ha
gent que fa les bromes a la seva manera, i escolti, no entrant a la pàgina web de la Greda
n’hi ha prou, no te n’assabentes. Ells tenen la seva manera de fer i ja està.
No tenim una subvenció específica per a la Greda, sinó que si la Greda organitza alguna
activitat que ens sembla que pot tenir alguna mena d’atractiu per a la ciutat la tractem com a
qualsevol altra entitat olotina que digui que vol organitzar una trobada, que vol organitzar una
festa, dins les nostres possibilitats intentem el que per a nosaltres és una riquesa per a la
ciutat: que les entitats i associacions facin moltíssimes coses, siguin ben diverses i puguin
arribar a tots els públics.
La Greda no té un tractament específic i per tant continuarem amb la nostra idea, aquesta,
de demanar-los si alguna vegada s’extralimiten en alguna cosa demanar-los respecte, però
també recomanar a la gent que interpreti les coses entre cometes, els comentaris sarcàstics
o els comentaris en broma o els comentaris, moltes vegades com més t’enfades encara ho
fan més. Llavors no connectant-te a la pàgina de la Greda ja no te n’adones del que han dit, i
és qüestió de tractar les coses amb ponderació i donant-hi el valor que tenen. No s’enfadin,
jo els demano si us plau que no se sentin ofesos per això i que a més sigui un tema que no
n’haguem de parlar repetidament, cadascú expressa les seves opinions, n’hi ha que són més
d’un color, d’altres d’un altre. Evidentment el respecte a les persones s’ha de demanar, però
això és una activitat dins el carnaval on es fan moltíssimes coses. No sé, és broma. També
al Teatre Principal varen haver-hi actuacions i van dir coses allà, però és broma, és que si un
s’ha de sentir ofès per totes les coses... Penso que no s’han d’ofendre i que han d’entendre
que dintre el carnaval es fan coses i un ha de riure i acceptar-les per no donar-los més
importància.
Intervé el Sr. Guix. Algun prec també i algunes preguntes a l’equip de govern.
VARIANTS D’OLOT I DE LES PRESES.- El Sr. Alcalde al principi del Ple ha informat de les
seves gestions, que havia fet a l’entorn de la variant d’Olot, amb el Director General de
Carreteres i el Conseller de Política Territorial. Bé, com està la situació de la variant d’Olot,
sembla que va per bon camí? Però el que també ens demanem nosaltres com a grup
municipal, és com està la variant de Les Preses, aquest és un tema que també afecta a la
ciutat d’Olot directament, afecta a la comarca i al poble de Les Preses i la Vall d’en Bas.
Pensem que també caldria treballar-hi i volem saber com està aquest tema en aquests
moments, perquè no se’n parla mai.
Respon el Sr. Alcalde. Del tema de la Variant de Les Preses, sincerament, sé que hi
treballen però intento no posar-m’hi, ja tinc prou problemes amb la Variant d’Olot com
perquè em posi amb Les Preses on hi ha un seguit de connotacions. Quan parlem de
Variant d’Olot jo entenc –i això de vegades amb l’Alcalde de Les Preses n’hem parlat– que
va tot junt; no és que sigui un tros, un tram i un altre tram. El que passa és que en aquests
moments, Les Preses i la Vall d’en Bas sé que parlen amb la Conselleria, que ja portaven un
temps parlant amb la Conselleria i continuen parlant i en el moment que es posin d’acord,
crec que són ells que han d’explicar-nos a quin acord han arribat.
Per tant de la variant de Les Preses, per més informacions que pugui tenir, intento no
parlar-ne perquè penso que és un tema local, de Les Preses que ha de decidir el traçat. Jo
el que sí que faig és reclamar contínuament i a tothom qui puc, que és imprescindible
completar el traçat de Bracons travessant les Preses, travessant Olot, i anant a parar a l’A-
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26 i cap a Figueres i cap a França. Ho anem reclamant.
En quant a la variant d’Olot, ja els he anat explicant algunes vegades que la variant d’Olot té
una part que és de la Generalitat i una part que és de l’Estat. La part de la Generalitat té el
projecte constructiu jo diria que acabat, i estan esperant única i exclusivament a veure què
passa amb la part de l’Estat. L’Estat que fins ara se n’havia desentès sembla que mou una
mica fitxa, i diu que en podem parlar; i tinc demanada hora amb la Ministra, i he mogut tots
els fils que puc per anar a veure la Ministra de Foment. He demanat des de la Generalitat,
des de la Conselleria que facin tràmits, per veure si ens posem d’acord amb el traçat de la
variant que ha de fer l’Estat. Però el traçat de l’Estat està pendent d’estudis informatius, fins i
tot d’estudis d’afectació de terres, va amb un ritme molt més lent del que és la variant de la
Generalitat. Per tant ara ens dediquem a això.
L’objectiu és que el més aviat possible tinguem tot el traçat amb tots els projectes redactats,
si pot ser aquest any, i si no, com que això de l’Estat va una mica més lent, almenys tenir els
altres a punt, i la licitació es farà quan hi hagi diners. És un tema que hi anem treballant, que
no hi ha moltes notícies; en el moment que hi hagi notícies evidents també les farem
públiques i estic segur que les autoritats que hi estan implicades –tant del Ministerio com de
la Generalitat– tindran ganes d’explicar-ho i hi anem treballant.
Quan nosaltres vàrem entrar a l’equip de govern hi havia uns projectes que una part estava
encallat a la Conselleria, no s’havia ni començat a redactar el projecte constructiu, tot això ja
ha avançat. La part de l’Estat se suposava que era una cosa que al Ministerio han intentat
no fer-se’n responsables, després d’anar-hi parlant i anar-hi negociant ara sembla que ja
diuen que sí que hi estan d’acord, amb que ells han de pagar o fer-se càrrec o col·laborar
amb el cost de tot una part important de la variant, i amb això anem fent.
I de Les Preses les meves notícies és que hi estan treballant i que estan avançant en una
solució, quan ells creguin que han arribat a la solució estic segur que ens ho explicaran. El
més llarg de tot això serà fer el túnel de la Variant que ha de fer la Generalitat i per tant quan
abans millor comencin millor, això també els ho anem demanant.
Intervé el Sr. Guix.
SENYALITZACIÓ OLOT C-17.- Per altra banda, parlant de carreteres, un tema que ens ha
fet arribar algun ciutadans d’Olot, que és una cosa molt simple: demanar a la Direcció
General de Carreteres que quan anem cap a Vic a través dels túnels de Bracons, en algun
lloc hi hagi un indicador que indiqui per anar cap a Ripoll, que enlloc està indicat. I al revés,
quan es baixa per la C17 de Ripoll cap a Vic, tampoc enlloc indica per on has de passar per
anar a Olot, en tot cas anar fins a Vic i tornar, perquè abans no està indicat. Per tant pensem
que seria una cosa interessant per a la ciutat i per als ciutadans d’aquesta comarca.
També fent referència a això, una cosa molt simple, molta gent va cada vegada més a
agafar el tren al poble de Torelló i a nivell municipal, no està senyalitzada l’estació de
Torelló, pensem que seria interessant que hi hagués aquestes indicacions en aquell municipi
per poder dirigir millor la gent que ve d’Olot a agafar el tren a Torelló.
Respon el Sr. Zarza. En referència al tema de les senyalitzacions això també ho hem recollit
nosaltres dels ciutadans, cada vegada que hem anat a visitar el Director General de
Carreteres li hem demanat. El que passa és que el que era Director ara ja no ho és i per tant
hem de tornar a començar amb el nou Director General de Carreteres, el Sr. Follia ja no és
Director General, l’han canviat i per tant hem de començar altra vegada la feina.
En tot cas sempre li hem demanat tres coses, pel que fa referència a tot el traçat de
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Bracons: un és el tema de les senyalitzacions –evidentment la del tren, la de la direcció a
Ripoll– l’altra cosa que també hem demanat és la senyal que hi ha dins el túnel, perquè
quan entres dins el túnel quedes incomunicat de telèfon i de ràdio i li hem demanat que fos
possible que hi hagués cobertura. I la tercera que hem demanat, si ho recorden, per la
banda d’Osona hi ha una àrea destinada a serveis que no s’utilitza i que és un tram molt
perillós, perquè de cop i volta d’un carril passes a dos, que també es pogués habilitar
temporalment i ens han dit que no.
Per tant tots aquests elements són demandes que hem anat fent a la Direcció General però
que no se’ns ha donat resposta positiva. En qualsevol cas amb el nou Director General
insistirem i tornarem a demanar.
Intervé el Sr. Guix.
FIRA DE L’EMBOTIT.- Una qüestió molt de matís, però penso que és important, que si
nosaltres com a ciutat d’Olot volem tenir bona relació amb les ciutats de l’entorn i sobretot
amb les capitals de comarca, hi ha hagut un petit problema que ens ha arribat: afecta a la
Fira de l’embotit, que enguany s’ha canviat de data i l’han posat, si la informació és correcte,
el 16 i 17 de març. Però justament coincideix amb la Fira de les 40 hores de Ripoll, que és
una fira centenària, històricament molt reconeguda i que per tant afecta a tota la comarca del
Ripollès i també molts visitants de la Garrotxa visitaran aquesta fira. Jo penso que seria
interessant que no coincidissin perquè em sembla que són dues fires que cal potenciar.
Respon el Sr. Vayreda. Sí, la veritat és que no ho varem veure, ni podem mirar cada
esdeveniment els altres actes que fan altres ciutats. És veritat que aquest any es va haver
de canviar, algun any havia estat a finals de febrer, llavors passa que coincideix amb la
Botiga al carrer, llavors els del Carnaval també ho volen que es queixen, els dels cavalls
també es queixen, no ho podem fer quan hi ha les fires dels pobles...
Aquest any se’ns ha afegit que la data prevista era quan ara es fa el Fòrum gastronòmic,
que també és una data que ens va semblar que no podia coincidir, i al final ha caigut
aquesta data. I ja dic, ho tindrem en compte per altres anys, però intentem consensuar-ho
amb els comerciants, amb la gent d’hostalatge, amb via pública, amb cultura. No hem arribat
encara a intentar consensuar-ho amb altres municipis però en tot cas ho tindrem en compte
per altres anys.
Intervé el Sr. Alcalde. Una sort que a la ciutat hi hagi tantes coses que ens costi trobar data.
Intervé el Sr. Guix.
FIRAL.- Una pregunta que ja vaig fer fa temps però no hem tingut resposta perquè no s’ha
fet res: el Firal que és el centre neuràlgic de la ciutat, continua en molt mal estat. És evident
que el projecte d’arranjament del Firal no es portarà a terme perquè les qüestions
econòmiques generals estan com estan, però sí que penso que és important que es facin
petites reparacions al paviment del Firal, perquè tal com deia és el centre neuràlgic de la
ciutat, s’hi fan moltes activitats: el mercat, hi ha molta gent que hi passeja, i en aquests
moments està molt deteriorat. Per tant penso que com a ciutat hauríem de donar una
resposta a aquesta necessitat.
Hem fet altres inversions en aquest moment, que el nostre grup pensem que no tocava, com
per exemple l’arranjament del pàrquing del Closells, que allò es podia mantenir fent un
manteniment de mica en mica. Ja vàrem queixar-nos a l’altre Ple que a més a més s’havia
fet una actuació provisional però amb una inversió important de diners, no s’hi posa ni
arbres; jo penso que és una actuació provisional però molt nyap, i que en tot cas hi ha altres
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parts de la ciutat que seria més important invertir-hi i no es fa. Per tant demanem que el Firal
tingui un tractament especial com li pertoca.
Respon el Sr. Zarza. Evidentment és una obra necessària, intentem fer totes les reparacions
que podem anar fent al Firal, però tampoc hi volem destinar més recursos dels necessaris,
perquè com molt bé saben hi ha un projecte sobre la taula per tirar endavant; un projecte
que en aquest mandat serà impossible fer perquè els recursos econòmics són els que són. I
suposo que en tots aquests anys si no s’ha fet és precisament per això, perquè l’import del
projecte de remodelar tot el Firal és un import important.
A més a més es donen també dos aspectes urbanístics que fan que el projecte s’hagi de
canviar o millorar: un és l’accés als aparcaments que hi ha a l’illa del Teatre, que es feia pel
carrer dels Dolors, i nosaltres aquest projecte vàrem considerar que no podia ser, no podíem
tenir tota una sèrie d’entrada de vehicles als aparcaments, perquè quan hi ha la fira al carrer,
quan hi ha activitats, no podien estar circulant molts vehicles i per tant l’entrada s’havia de
fer pel Firalet; per tant això vol dir que el projecte que contemplava l’entrada per allà
l’haurem de modificar. I l’altre és que tampoc hi havia l’Arxiu Comarcal, per tant també és
una peça nova en el projecte. Però en qualsevol cas sí que la nostra intenció és anar
treballant en aquest projecte, perquè el pròxim govern –esperem que hi siguem nosaltres– hi
pugui treballar i sigui un projecte que pugui tirar endavant, perquè evidentment que per a la
ciutat i per al centre de la ciutat és important.
I per últim, el tema de l’aparcament del carrer Closells. Jo no sé, Sr. Guix, en quants plens
hem parlat del Pou del Glaç, de l’aparcament... l’únic que em sap greu és que consideri que
és una nyap, jo crec que és un projecte ben fet, provisional, perquè és una zona per actuarhi d’aquí a uns anys quan hi hagi recursos econòmics poder ampliar la rotonda dels Closells,
acabar de soterrar línies i per tant urbanitzar tot aquell entorn. Però bé ,en qualsevol cas
hem fet el que havíem de fer, perquè era una zona que hi anàvem destinant diners en
camions de terra, terra que quan plovia anava cap a la via pública, i per tant havíem de
resoldre temporalment aquest problema.
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, doncs sense cap més punt a tractar...
Intervé el Sr. Mulleras. Perdó, demano la paraula
Intervé el Sr. Alcalde. No, no, no. No, als precs i preguntes no hi ha...
Intervé el Sr. Mulleras. Donen la paraula a tothom menys al grup municipal de Plataforma
per Catalunya? Demano una excepció?
Respon el Sr. Alcalde. El grup municipal de Plataforma per Catalunya ha tingut la paraula
tant com ha volgut, Sr. Mulleras, no fem això de...
Respon el Sr. Mulleras. És que per al·lusions, em sembla que tinc tot el dret democràtic, ja
que vostè defensa tant la democràcia.
Respon el Sr. Alcalde. Vinga doncs endavant, endavant.
Moltes gràcies Sr. Alcalde. Dos temes, perquè ha al·ludit directament a la meva persona i
crec que per al·lusions tinc tot el dret de parlar.
Tema cementiri: únicament jo volia que fossin conscients de les ferides que han obert en
molts ciutadans olotins, únicament això.
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Tema Greda: no Sr. Alcalde, no és cap broma. No caigui en aquest error. No es pot acceptar
aquesta falta de respecte. Una cosa és el sarcasme i la ironia, en la que tots crec que ens hi
afegim, i l’altra és l’insult sistemàtic. Vostè no ha guanyat en aquesta votació a la Greda, els
dos anys hem guanyat: l’any passat jo i aquest any la meva companya amb més del 50%
dels vots. Però això és el de menys. Perdoni Sr. Alcalde, com se sentiria vostè si li diguessin
“porc” i “nazi” per escrit o fessin mofa de la seva persona? Sr. Alcalde, en aquest tema, i
espero que sigui l’únic, ens ha decebut. Gràcies.
Respon el Sr. Alcalde. Em sap greu haver-lo decebut.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a tres quarts de deu del vespre. I 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,
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