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ACTA  NÚM. 5 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 23 DE MAIG DE 2013  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 23 de maig 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, J osep 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, Júlia Sala Esteban .    
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Primer de tot vull donar la benvinguda a la Sra. Rosa Llandrich, 
que sabem que ha passat una malaltia, que ha passat pel quiròfan, i estem molt 
contents que avui estigui aquí amb nosaltres. I encara que no s’hagi notat, perquè ha 
estat entre ple i ple, un altre regidor també ha comprovat la qualitat del sistema 
sanitari, i també estem molt contents que puguem tenir aquí amb nosaltres el Sr. 
Estanis Vayreda, i que per tant la sessió avui tingui tots els regidors presents a la sala. 
 

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. Aquesta vegada comencem amb qüestions esportives positives. 
Felicitar a les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot, Campiones d’Europa, que 
varen fer una gran actuació a Mòdena. Saben que el dia 1 de juny elles celebren el 
seu festival, i en lloc d’haver muntat la recepció que normalment es feia aquí pels 
campionats, els farem un reconeixement el dia 1 de juny al Pavelló d’Esports, i per tant 
queden tots convidats a assistir-hi i participar-hi. 
 
Felicitar també a la Unió Esportiva Olot, que la setmana passada es van proclamar 
Campions de 3a Divisió, per quarta vegada en la seva història; l’última fa més de 
trenta anys. Felicitar-los i desitjar-los sort en les eliminatòries que comencen 
diumenge. 
 
Pot ser fora del despatx oficial, però en tot inclós en les activitats que hem fet, donar 
compte que avui hem complert un compromís d’una moció que es va presentar en 
referència a la maternitat d’Elna. Hem anat a visitar aquesta maternitat i, sincerament, 
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crec que la paraula per descriure-ho és “emotiu”; ens han rebut molt bé. Hi han vingut 
el Sr. Albert Rubirola i el Sr. Josep Berga, i hem quedat que vindran aquí a Olot i que 
ho explicaran, perquè crec que en el tema de la maternitat d’Elna hi ha circumstàncies 
històriques molt importants per explicar, però sobretot valors, com el de la solidaritat o 
la importància de ser mare. Ha estat emotiu, i per tant també volia fer un esment a 
part, perquè m’ha semblat important destacar-ho. 
 
En quant a visites i activitats d’aquest darrer mes, donar compte de la visita de la Sra. 
Montserrat Roura, nova Directora dels Serveis Territorials de Benestar i Família, que 
va estar aquí amb nosaltres i va participar en el Casal de la Gent Gran. 
 
També la visita del Sr. Vicenç Estanyol –nou Director Territorial d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya– amb qui també hem tingut diverses 
trobades i que ens està ajudant en diversos projectes.  
 
La visita a Olot de la Consellera Sra. Irene Rigau i del Sr. Albert Bayot, Director dels 
Serveis Territorials, amb motiu de la 13a edició del Robolot.  
 
En l’apartat de felicitacions, si hi estan d’acord, farem arribar també a l’organització del 
Robolot –a l’IES La Garrotxa i en especial al Sr. Toni Moreno–, una felicitació perquè 
ha tornat a ser un gran èxit, hem tingut gent de tota Espanya i fins i tot gent de Gal·les, 
del Regne Unit. Això penso que també ens està afavorint molt com a ciutat. 
 
Vàrem tenir la visita a la ciutat del Conseller Sr. Felip Puig, que va assistir a la 
inauguració de l’Espai Zero del grup Wattia.  
 
Vàrem tenir una entrevista amb l’Hble. Sr. Santi Vila, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, en el marc de les trobades que fa des que ha estat nomenat conseller, 
com a membre de l’executiva de l’Associació Catalana de Municipis, i acompanyant el 
seu president, el Sr. Miquel Buch.  
 
Destacar la trobada que el dia 7 de maig vaig tenir amb l’Hble. Conseller Sr. Andreu 
Mas-Colell i amb el seu Cap de Gabinet, el Sr. Albert Carner, per parlar de la situació 
global de l’economia del país i de qüestions més d’aquí, especialment de temes 
derivats de l’obertura del nou hospital, del deute, i d’altres situacions específiques de la 
nostra comarca. 
 
Ens va visitar també el Sr. Xavier Bosch, Director General d’Immigració, que va ser 
una trobada molt profitosa. 
 
Va venir a Olot el Sr. Mariano Yagüez Director d’Administracions Públiques de 
Catalunya de Telefónica que va estar aquí per avançar en el tema de la fibra òptica, de 
veure com ho anem construint  i com anem fent arribar la fibra òptica a tots els edificis 
oficials –de moment a les institucions oficials, aprofitant un programa de la 
Generalitat– i com acabem de construir aquesta xarxa entre tots els edificis oficials. 
 
I el dia 17 de maig va venir a Olot el Conseller d’Interior de la Generalitat, Sr. Ramon 
Espadaler, r, amb motiu de la Junta Local de Seguretat que es va celebrar. 
 
Pel que fa a les activitats de la ciutat, n’hi ha moltes, i moltes les han pogut anar 
seguint. 
 
Parlar de la Marató de Sant, i afegir una felicitació als organitzadors perquè varen fer 
una molt bona feina. Tenim aquí una de les organitzadores, la regidora Sra. Mercè 
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Traveria. Fer-los arribar la felicitació per la magnífica organització de la Marató de 
Sang, i també a tots els olotins per la seva gran participació en aquesta activitat. 
 
Seguidament dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració 
del darrer Ple, celebrat el passat 25 d’abril:   
 
- de particulars : 40 
- d’entitats : 52 
 
Tot seguit dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 25 d’abril va poder entrevistar-se amb la Sra.MONTSERRAT ROURA, la nova 
Directora dels Serveis Territorials de Benestar i Famíllia, en el marc del dinar de 
germanor que van compartir al Casal de la gent gran.  
 
- el dia 26 d’abril es va entrevistar a Girona amb el Sr. VICENÇ ESTAÑOL, el nou 
Director Territorial d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 27 d’abril, va poder parlar amb  l’Hble. Sra. IRENE RIGAU, Consellera 
d’Ensenyament i el Sr. ALBERT BAYOT, Director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Girona, amb motiu de la seva presència a la 13ª edició del Robolot. I 
seguidament, va acompanyar l’Hble. Sr. FELIIP PUIG, Conseller d’Empresa i 
Ocupació, en la visita que va efectuar a l’espaizero del grup Watia del c/ Bòsnia.  
 
 - el dia 30 d’abril va mantenir una entrevista amb el Sr. JOAN GIRAUT, president de la 
Diputació de Girona.  
 
- el dia 3 de maig al matí, va acompanyar el Sr. MIQUEL BUCH, president de  
 l’Associació Catalana de Municipis a una entrevista amb l’Hble. Sr. SANTI VILA, 
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 7 de maig es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb l’Hble. 
Sr.ANDREU MAS-COLELL, Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat i amb el 
seu cap de Gabinet, Sr. ALBERT CARNÉ.  
 
- el dia 8 de maig per una banda, va saludar el Sr. XAVIER BOSCH,  Director General 
d’Immigració que va venir de visita a la ciutat i d’altra banda es va entrevistar també a 
Olot amb l’advocat JOSEP M. BOSCH, pel tema de la versió definitiva dels estatuts de 
la nova Fundació de l’Hospital.  
 
- el dia 10 de maig va rebre la visita a Olot del Sr. MARIANO YAGÜEZ, director 
d’Administracions Públiques de Catalunya de Telefònica, del Responsable 
d’Administracions Locals i d’una Assessora Comercial amb qui va tenir una reunió de 
treball, acompanyat de tècnics municipals.  
 
- el dia 17 de maig va tenir una trobada amb l’Hble. Sr. RAMON ESPADALER, 
Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la seva presència a 
la reunió de la Junta Local de Seguretat. 
 
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 d’abril va assistir a l’acte d’inauguració de l’espaizero del grup Watia ubicat 
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als núm. 6-8 del c/ Bòsnia de la nostra ciutat;  a la inauguració de l’exposició de Miquel 
Plana titulada “L’art d’un ofici” que va tenir lloc a la Sala Oberta del Museu de la 
Garrotxa i finalment, a l’assemblea de veïns del barri de Sant Miquel que va tenir lloc al 
Casal del mateix barri.  
 
- el dia 28 d’abril va assistir a la cloenda del Robolot que va tenir lloc a la sala Torín i a 
la tarda va anar a veure la UE Olot que es disputava amb el Vic.  
 
- el dia 30 d’abril va assistir a la reunió de la Comissió Permanent de la Junta de 
Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa que va tenir lloc al Casal dels Volcans i 
posterioment a l’assemblea del Consorci de Vies Verdes que va tenir lloc a la sala de 
plens de la Diputació.   
 
-  el dia 1 de maig, va presenciar la sortida de la Cursa de la Moixina;  va anar a visitar 
el concurs de cant d’ocells, organitzat per la Joventut Ocellaire al pavelló firal i 
l’eslàlom automobilístic al recinte firal. Seguidament, va assistir a l’acte d’inauguració 
de l’exposició que porta per títol Dignataris al pati de l’Hospici i a continuació va fer un 
recorregut per la Fira.  
 
- el divendres 3 de maig, a la tarda, va assistir a l’assemblea d’accionistes de la Plaça 
de Braus que va tenir lloc al Casino i a la xerrada del Dr. Vilardell  sobre la sanitat 
pública que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 4 de maig va participar de la 6ª Marató de sang que va tenir lloc al pati de 
l’Hospici i aprofita per felicitar els organitzadors i agrair la implicació massiva d’entitats 
i associacions ciutadanes que fan que aquesta marató tingui molts donants i que la 
diada esdevingui una gran festa solidària. 
 
- el dia 5 de maig va participar dels actes que es van celebrar en homenatge al Dia de 
la Mare, organitzats pel CIT: una visita a la darrera mare a l’Hospital Sant Jaume i a 
l’acte d’homenatge col·lectiu a les mares que va tenir lloc als jardins de la Plaça Clarà.  
 
- el dia 6 de maig va assistir a la reunió del Patronat de la FES, que va tenir lloc a la 
seva seu social del c/ Fontanella.  
 
- el dia 9 de maig va tenir reunió amb les Gestories de la ciutat per explicar-los el 
procés iniciat de revisió del cadastre i oferir-los les màximes facilitats i a continuació va 
assistir a la Junta del Sigma.  
 
- el dia 10 de maig va participar de la festa major de la Vall de Bianya.  
 
- el dia 11 de maig, acompanyat del regidor de barri i d’una representació de la Junta,  
va efectuar una visita pel barri de Sant Francesc; va passejar pel Firal per veure el 
taller de pintura “Pintem la guardiola per Càritas” que s’hi estava celebrant; va 
participar de la 7ª marató de massatges a benefici d’Integra que va tenir lloc a 
Consultes externes de l’Hospital Sant Jaume; i per últim va  assistir al sopar de 
l’Associació FANS que va tenir lloc en un restaurant de la comarca.  
 
- el dia 12 de maig va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot – Europa que va 
tenir lloc a l’estadi municipal.  
 
- el dia 13 de maig es va desplaçar a Barcelona, per assistir a la reunió del Consell 
Rector de l’Institut Geològic i a la presentació d’un document sobre urbanitzacions amb 
dèficit, elaborat per una comissió de l’ACM i la Sindicatura de Greuges, a la presidenta 



                     

 

 5 

del Parlament.    
 
- el dia 14 de maig va assistir a la inauguració de la Jornada sobre Notificacions 
telemàtiques de la Seguretat Social, que va organitzar la Mútua Universal a la sala 
d’actes de l’IMPC de la nostra ciutat.  
 
- el dia 15 de maig va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va 
tenir lloc a la sala Gussinyé d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 16 de maig va rebre una seixantena de persones de l’Associació Catalunya 
contra el càncer de Lloret de Mar al Saló de Sessions, que van venir a passar el dia a 
la ciutat i d’altra banda, va rebre una trentena d’alumnes francesos de la ciutat de Pau, 
que es trobaven a la ciutat arran d’un intercanvi escolar amb l’Escola Petit Plançó.  
 
- el dia 17 de maig va assistir a la inauguració de la remodelació del B- Creck de la 
Plaça Clarà i a l ‘assemblea de veïns del barri de Sant Francesc.  
 
- el dia 18 de maig va rebre al Saló de Sessions, una trentena de mestres jubilades de 
la promoció del 68 que van passar aquell dia a la ciutat; va assistir a la conferència 
que es va pronunciar al Casal Marià amb motiu de celebrar-se el Dia mundial de la 
fatiga  crònica;  va dinar amb els participants a l’Assemblea de l’Associació de Premsa 
local i comarcal que va tenir lloc a la sala el Torín;  i finalment, a l’Assemblea de l’Av. 
Sant Francesc que va tenir lloc a la seva seu social.  
 
- el dia 19 de maig es va desplaçar a Sant Carles de la Ràpita, per presenciar el partit 
de futbol UE Olot – UE Rapitinenca.  
 
- el dia 21 de maig es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell 
Rector de l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a la seu del departament de 
Territori i Sostenibilitat.  
 
- el dia 22 de maig va assistir a la reunió de seguiment de l’Arxiu Comarcal que va tenir 
lloc al mateix arxiu.  
 
- i finalment comenta que avui dijous, acompanyat del regidor de Cultura, Josep Berga 
i de representants del PHOC i d’ACUGA han efectuat una visita institucional a la ciutat 
francesa d’Elna (Catalunya Nord) i especialment a la  Maternitat, per donar compliment 
al mandat aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot del mes de juny de 2011 quan es va 
donar suport unànime a les gestions per convertir aquell edifici en un espai de 
memòria històrica.  
 

3.- DECRETS 
 

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

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

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

5.- ORDENANÇA.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT UNA M ODIFICACIÓ 
L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.  

 
Els municipis poden exercir competències en matèria d’ordenació del trànsit de 
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vehicles i de persones en vies urbanes, en el termes que els hi reconegui la legislació 
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tal i com assenyalen els articles 25.2.b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En el marc de la legislació estatal, el R.D.Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en el seu 
article 7, atribueix als municipis les competències d’ordenació i control del trànsit en 
les vies urbanes de la seva titularitat. Així mateix, se’ls hi reconeix la potestat de 
regulació, mitjançant Ordenança Municipal de Circulació, dels usos de les vies 
urbanes, fent compatible l‘equitativa distribució dels aparcaments entre tots els 
usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús peatonal dels carrers, 
així com l’establiment de mesures d’aparcament limitat, amb la finalitat de garantir la 
rotació dels aparcaments. 
 
L’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes competències i en sessió plenària de data 28 
d’octubre de 2010, va aprovar una Ordenança Municipal de Circulació, que fou 
publicada en el BOP de Girona, núm. 11, de 18 de gener de 2011. Aquesta ordenança 
va ser modificada per primera vegada per acord del ple de l’Ajuntament d’Olot, en 
sessió ordinària de data 28 de juny de 2012 (BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 
2012). 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la 
Comissió Informativa , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal de circulació, 
que a continuació es detallen: 
 
I.- Modificar l’article 19, que quedarà amb el següent redactat:  
 
Article 19.-   
 
1.- Els estacionaments amb horari limitat, que podran coexistir amb els de lliure 
utilització, es classificaran en les modalitats de zona blava i de zona verda. 
 
2.- Els estacionaments limitats de zona blava són aquells espais de la via pública 
degudament delimitats i senyalitzats, on tothom pot estacionar lliurement, previ 
abonament de tarifes d’igual quantia i per temps preestablert d’igual duració. 
 
3.-  Els estacionaments limitats de zona verda poden ser de dos tipus: Tipus A i Tipus 
B. En cada cas l’Ajuntament,al moment de crear una d’aquestes zones verdes, 
determinarà a quin tipus correspon: 
 
a.- Zona verda tipus A: Els estacionaments limitats de zona verda tipus A són aquells 
espais de la via pública degudament delimitats i senyalitzats, on les persones 
residents i, quan així es determini, les persones no residents, poden estacionar 
lliurement previ pagament de tarifes diferents i per temps preestablert, també diferent.  
 
b.- Zona verda tipus B: Els estacionaments limitats de zona verda tipus B són aquells 
espais de la via pública degudament delimitats i senyalitzats, on només les persones 
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residents que disposin de targeta habilitant poden estacionar-hi lliurement i sense 
pagament.  
 
 
II.- Introduir un nou article 19 bis amb el següent redactat: 
 
Article 19 bis.-  zona blava 
 
Els estacionaments amb horari limitat en la modalitat de zona blava queda subjecte a 
les determinacions següents: 
 
1. L’estacionament s’efectuarà mitjançant un comprovant horari, que tindrà les formes 
i les característiques que fixi l’administració municipal. 
 
2.  El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar el comprovant en un lloc de la 
part interna del  parabrisa que sigui totalment visible des de l’exterior. 
 
3. La durada màxima de l’estacionament vindrà determinat en el corresponent 
comprovant. L'Ajuntament determinarà l’horari de la zona blava i fora d'aquest horari 
l'aparcament és lliure de pagament. 
 
 
III.- Introduir un nou article 19 tris amb el següent redactat: 
 
Article 19 tris.-  zona verda 
 
Els estacionaments amb horari limitat la modalitat de zona verda queda subjecte a les 
determinacions següents: 
 
1. Podran estacionar en aquesta zona aquells que disposin de targeta habilitant de 
zona verda, que tindrà les formes i les característiques que fixi l’administració 
municipal. 
 
2.- Només tenen dret a tenir una targeta de zona verda i del seu distintiu els residents 
empadronats a la zona que compleixin algun dels requisits següents: 

 
a) Ser titular o conductor principal d'un vehicle donat d'alta de l'IVTM (impost 

sobre vehicles de tracció mecànica) a la ciutat d’Olot, sempre que consti com a 
tal a l'assegurança del vehicle. 

 
b) Ser el conductor principal d'un vehicle d'empresa o que mantingui un contracte 

mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom. 
 
c) Ser el conductor principal d'un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer 

estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l'empresa per a 
la qual treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de 
serveis, en cas de ser autònom. 

 
3.- Els que no disposin de targeta habilitant de zona verda no podran estacionar-hi. 
 
4.-  El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar la targeta habilitant de zona 
verda en un lloc de la part interna del  parabrisa que sigui totalment visible des de 
l’exterior. En les zones verdes tipus A, a més de la targeta habilitant de zona verda, 
caldrà tenir el corresponent comprovant horari, d’acord amb el que fixi l’administració 
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municipal. 
 
5.- La durada de l’estacionament és il·limitat i comprèn les vint-i-quatre hores, en les 
zones verdes de tipus B. Les característiques de les zones verdes de tipus A es 
determinaran al moment de la seva creació.  
 
 
IV.- Modificar l’article 20, que quedarà amb el següent redactat:  
 
Article 20.-   
 
Constituiran infraccions específiques d’aquesta modalitat d’estacionament: 
 
1.- La falta de targeta habilitant i/o comprovant horari o no col·locar-los en un lloc 
visible. 
 
2.-   Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant. 
 
3.-   Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau o verd, de 
delimitació de les places d’estacionament. 
 
Es podran immobilitzar els vehicles que infringeixin aquest article fins que 
s’aconsegueixi identificar el conductor. 
 
 
V.- Modificar l’article 21, que quedarà amb el següent redactat:  
 
Article 21.-   
 
Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones que 
requereixen comprovant horari, sobrepassin en un temps màxim de mitja hora l’indicat 
en el comprovant horari i hagin estat denunciats per aquest motiu, podran treure un 
comprovant especial que anul·larà els efectes de la denúncia mitjançant la presentació 
d’aquesta denúncia,  juntament amb l’esmentat comprovant, a l’Ajuntament, 
dipositant-ho  en les bústies d’anul·lació instal·lades a la via pública a aquest efecte. 
 
 
VI.- Modificar el redactat de la lletra e) de l’apartat 6 de l’article 23, que quedarà amb 
el següent redactat:  
 
Article 23.-  
 
6. La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat permet al seu titular les 
següents operacions de parada i estacionament:  

a)   
b)   
c)   
d)  
e) Parar i estacionar, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en 

els estacionaments amb horari limitat per parquímetre. Aquesta autorització inclou 
tant les zones blaves com les zones verdes, amb independència de la seva 
tipologia. 
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VII.- Modificar el redactat de l’apartat 3 de l’article 24, que quedarà amb el següent 
redactat:  
 
Article 24.-    
 
3. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats com a estacionament amb 
limitació horària sense col·locar la targeta habilitant i/o el comprovant horari que 
l’autoritza ben visible, o quan sobrepassi el doble del temps autoritzat en el distintiu, 
llevat que el vehicle exhibeixi una targeta d’estacionament per a persones amb 
disminució expedida per l’Administració. 
 
 
VIII.- Modificar el redactat de la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 31, que quedarà amb 
el següent redactat:  
 
Article 31.-   
 
1. La Policia Municipal d’Olot podrà immobilitzar els vehicles que es trobin en els 
supòsits següents:  

a.  
b.  
c.  
d. Fins que s'aconsegueixi la identificació del conductor quan un vehicle no tingui 

la targeta habilitant i/o el comprovant horari que l'autoritza a estacionar en el 
llocs habilitats com d'estacionament amb limitació horària, o quan excedeixi 
l'autorització concedida. 

 
IX.- Introduir un nou apartat 2 a la Disposició final primera amb el següent redactat: 
 
DISPOSICIONS FINALS.-   
 
PRIMERA.- Actualitzacions. 
 
2.- La Junta de Govern Local queda facultada per determinar la distribució i 
característiques de les zones blaves i verdes d’estacionament amb horari limitat. 
 
X.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta a l’article 20 de 
l’Ordenança municipal de circulació, que quedarà amb el següent redactat:  
 

20.1 

Estacionar un vehicle, i no tenir o no posar en un lloc visible la 
targeta habilitant i/o el comprovant horari en una zona 
d’estacionament amb horari limitat 
 

50 € LL 

20.2 
Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari 
limitat, i sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant 
 

30 € LL 

20.3 Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau o 
verd, de delimitació de les places d’estacionament. 

30 € LL 

 

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, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler 
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d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de 
reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquesta modificació de 
l’Ordenança municipal de circulació al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
el text de l’ordenança. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Avui proposem al Ple de l’Ajuntament d’Olot una modificació de 
l’Ordenança municipal de Circulació de la ciutat, amb l’objectiu de crear els 
aparcaments en zona verda exclusivament per a residents del nucli antic, mitjançant la 
introducció de nous articles i la modificació d’alguns altres.  
 
L’origen d’aquesta proposta és una moció que va presentar el grup municipal d’ERC al 
febrer de 2012, en la qual es proposaven diverses mesures per millorar l’aparcament 
al nucli antic, i una de les mesures que es proposaven era l’establiment d’una zona 
verda. En aquell moment el nostre grup ja ens hi vàrem mostrar d’acord –amb alguns 
matisos– en el fet que el nucli antic sí que presenta un dèficit d’aparcament, 
especialment en horari diürn, al vespre i a les nits hi ha molt més lloc per aparcar. 
Aquesta primera impressió d’aquell moment, la corrobora la diagnosi de mobilitat 
urbana, que precisament avui hem aprovat a la Junta de govern Local, i també les 
converses que hem anat mantenint amb l’associació de veïns i comerciants del nucli 
antic. Amb aquesta associació hem anat comentant l’evolució del projecte, com es 
podia haver anat plantejant, i primer vàrem començar a través del regidor del barri, el 
sr. Vayreda, i després ja directament. Podem dir en aquests moments que la proposta 
que presentem avui es veu correcta des de l’associació de veïns i comerciants del 
nucli antic. 
 
Aprofitant l’enderrocament de can Tané, farem una zona verda allà, d’aparcament 
exclusiu per a residents que estiguin empadronats en aquesta zona. Comento 
breument, fent servir el guió de l’articulat que està a la proposta, us comento breument 
com es preveu el funcionament d’això.  
 
A l’article 19 s’estableixen dues possibilitats de funcionament de la zona verda, una 
mobilitat que sigui amb pagament i l’altra sense. D’entrada plantegem les dues 
possibilitats perquè si en un moment determinat, per les raons que siguin, ens 
interessa canviar d’una modalitat a una altra, no haguem de tornar a modificar 
l’ordenança. D’inici el que farem serà una zona verda gratuïta per als residents, però 
si quan anem avaluant com funciona, detectéssim que hi ha un excés de cotxes lapa  
–és a dir aquells cotxes que ocupen una plaça d’aparcament i no es mouen durant 
molts dies– i si el servei que pretenem donar amb la zona verda no s’assoleix amb 
una zona lliure de pagament, aleshores seria el moment de plantejar-se si amb una 
zona de pagament molt moderat –estem parlant de quantitats molt baixes, de l’estil de 
les que s’estan pagant a altres ciutats– es pogués corregir això, aleshores ens ho 
plantejaríem.  
 
L’article 19 tris defineix els requisits que cal complir per tenir dret a aparcar en aquesta 
zona verda, a banda de ser resident en la zona de l’àmbit d’aplicació. És una zona 
que no correspon a la totalitat del barri del nucli antic, sinó que proposem la zona que 
estaria compresa entre els carrers Om, Clivillers, Esglaiers, Sant Francesc d’Assís, 
Ronda Sant Bernat, Pare Antoni Soler, Carme i Aigua. És a dir, seria la part central del 
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nucli antic, on sí que hi ha un dèficit més important d’aparcament.  
 
Els requisits que caldria complir per poder tenir el distintiu –a més d’estar 
empadronats en aquesta zona– són els que estan expressats en l’articulat: ser titular o 
conductor principal d’un vehicle que estigui donat d’alta a la ciutat d’Olot, en l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica i que consti en l’assegurança del vehicle, o bé ser 
el conductor principal d’un vehicle d’empresa o que mantingui un contracte mercantil 
de prestació de serveis en cas que sigui un autònom. O bé ser el conductor principal 
d’un vehicle en règim de renting, leasing o lloguer estable superior a tres mesos en 
nom seu o en nom de l’empresa per a la qual treballa o amb la qual manté un 
contracte mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom.  
 
És a dir, deixin-me fer èmfasi en què és una zona exclusiva per a residents del nucli 
antic, no és una zona d’estricta rotació, ni tampoc és una zona d’aparcament lliure per 
a tots els ciutadans que siguin d’Olot o de fora. L’única excepció que establim en la 
necessitat de ser resident, són els titulars de targetes per a persones amb 
discapacitat, i això queda recollit en l’article 23 de l’Ordenança.  
 
I finalment –com en la majoria d’ordenances– s’estableixen sancions per als titulars de 
vehicles que aparquessin en la zona verda sense disposar del distintiu que els hi dóna 
dret, en els articles 24 i 31.  
 
Bé, esperem que com que la moció d’ERC es va aprovar per unanimitat de tots els 
grups, aquesta proposta també compti amb la seva aprovació. 
 
Intervé la Sra. Sala. Després de llegir-me la modificació de l’Ordenança municipal de 
zones blaves i verdes, penso que s’han de complir totes les normes de legislació 
vigents, tant de l’estat com de les comunitats autonòmes per a l’ús de l’aparcament de 
la nostra ciutat. Però també hem de donar temps als usuaris per tal de poder-los 
explicar tota aquesta modalitat i d’informar-los, ja que no deixa de ser una prova, per 
tant demano que al principi siguem permissius a l’hora de sancionar. Llavors jo dono 
el meu suport.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Evidentment nosaltres contents i satisfets perquè tiri endavant 
una part del que havíem demanat en la nostra moció, i agraïm la celeritat a l’equip de 
govern, presentant aquest projecte en la línia que nosaltres demanàvem. Sobretot fer 
molta incidència, des de la nostra manera de veure-ho, en aquesta idea: que no sigui 
un espai d’aparcament permanent i que no hi hagi cotxes que s’hi quedin 
permanentment, perquè llavors no tindria massa sentit. Per tant sí que els 
demanaríem que les primeres setmanes o els primers mesos, es comprovés el bon 
funcionament del sistema, i sobretot que no ens requés de passar a un sistema horari 
–amb pagament o no, però en tot cas que hi hagi un sistema de control horari– perquè 
les places que hi ha no quedin col·lapsades per cotxes que s’hi estan tot el dia, que 
tampoc no seria segurament la funció d’aquest espai.  
 
En tot cas evidentment, molt satisfets i agraïts per la celeritat, com dèiem. I hi votarem 
a favor, evidentment. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé la novetat d’aquesta modificació lògicament consisteix en 
posar l’aparició de les zones verdes a la ciutat d’Olot. I val a dir, que a més de ser una 
mesura reguladora, és sobretot, no ens enganyem, una mesura recaptatòria. Conec 
perfectament aquest sistema ja que he viscut a diferents ciutats on ja existeix i he vist 
els pros i contres que té. Imagino que l’equip de govern de la ciutat contemplarà un 
període d’adaptació, perquè és un sistema que crea una certa confusió durant uns 
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mesos. En concret entenc –pel que he llegit– que hi haurà dos tipus de zona verda: la 
tipus A, en què els residents pagaran menys, però també paguen; i la de tipus B, en la 
qual els residents no pagaran res. 
 
De qualsevol manera, des del grup municipal de Plataforma per Catalunya a Olot, el 
que demanem és que els residents d’un barri determinat no hi surtin perdent: és a dir, 
que puguin aparcar sense cap cost. I que lògicament paguin més els que vinguin de 
visita d’altres llocs. Per altra banda, encara que això, imaginem, seguirà un procés 
gradual –tal com també ha dit la Sra. Sala– demanem que quedin sempre a Olot 
places d’aparcament lliures: és a dir, ni blaves, ni verdes, ja que això és el que ha 
passat en moltes zones ciutats, on s’ha començat amb només una petita zona i al final 
no hi ha hagut places d’aparcament lliures. 
 
Nosaltres ens abstindrem en aquesta votació. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres hi votarem a favor, l’única cosa que ens ha quedat 
una mica el dubte, és que al carrer Sant Bernat finalment queda exclòs de la zona 
verda, ens ha semblat entendre? Inclós? Ronda i carrer? 
 
Respon el Sr. Ferrés. Si el límit està a la Ronda Sant Bernat el carrer de Sant Bernat 
hi quedaria inclós. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Ferrés, si vol continuar...? Entenc que això és una mica allò 
que explicava que el que hem fet és no delimitar un barri o un carrer concret, sinó fer 
una circumferència al voltant, és això, no?  
 
Respon el Sr. Ferrés. Correcte, sí. 
 
Bé, la Sra. Sala ens demanava que informéssim bé els veïns, o sigui, ara a partir 
d’aquesta aprovació inicial nosaltres ja començarem a preparar la campanya 
informativa, que bàsicament és fer un padró d’habitants d’aquests residents a la zona 
d’influència de la zona verda, i se’ls comunicarà el tràmit que han de fer. Bàsicament 
és venir a acreditar aquí la seva residència a la zona, la titularitat del vehicle, i llavors 
se’ls lliurarà un distintiu. Per tant, aquesta campanya informativa seguirà aquesta línia. 
 
Al regidor de Plataforma per Catalunya, és clar, dir-nos que tenim voluntat 
recaptatòria, quan he explicat que seria gratuïta, no li veig; recaptarem zero. En 
qualsevol cas, a tot arreu on hi ha les zones verdes de pagament baix, són zones que 
comparades amb les zones blaves són altament deficitàries. És a dir, els números 
inicials que nosaltres hem fet comparant el rendiment que podríem tenir amb una zona 
verda a can Tané, amb comparació amb les zones blaves d’ocupació mitjana –com 
pot ser la del carrer Esglaiers, que es podria comparar per la ubicació– el dèficit anual 
d’explotació estaria a la vora dels 15.000 o 16.000 euros. Per tant deixi’m dir-li que jo 
crec que afany recaptatori en aquest cas, no en tindríem cap. Dit això, res més. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí, únicament dir-li al regidor de Reagrupament que no ho he 
dit amb cap mala intenció. Simplement és normal i lògic, que a la llarga, m’imagino 
que com a totes les ciutats de Catalunya on s’ha posat aquest sistema, al final hi 
haurà un afany recaptatori. Això no ho dic amb cap mala fe, ho dic amb tota lògica, és 
comença per una forma i després se segueix amb una altra, no ho he dit per molestar. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Jo no em sento gens molest per les seves declaracions en 
aquest tema, no em sento gens molest, simplement és que ho volia aclarir. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 
1 PP) i 2 abstencions (PxC). 
 

6.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMIN ISTRATIVES 
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA  D’ÚS 

PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT 
SOTERRAT ALS CARRERS LORENZANA, CASTELLÀ LLOVERAS I  SECRETARI 

DAUNIS (ESTACIÓ D’AUTOBUSOS  
  

 (Núm. referència: X2013007922)   
 

Vist l’expedient administratiu (CCS12013000008) i antecedent corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert, la concessió administrativa d’ús 
privatiu del domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers 
Lorenzana, Castellà Lloveras i Secretari Daunis (Estació d’Autobusos). 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars  que regiran 
l’esmentada licitació  i disposar la seva exposició al públic durant el termini de  trenta 
(30) dies hàbils , 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.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de licitació en el ben entès que 
s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé, avui portem a aprovació aquest plec de clàusules que 
inclou l’explotació de l’aparcament soterrani de l’estació d’autobusos, de 97 places de 
cotxes i 33 de motos, i també la incorporació de l’explotació d’un espai exterior del 
carrer Fluvià, que també en aquest cas és propietat de l’Ajuntament. L’objecte és 
l’explotació de l’aparcament –tant en règim de rotació com d’abonats– i també tota 
l’execució de les obres de condicionament i de reforma i modernització d’aquestes 
instal·lacions. 
 
Es tracta d’un plec que preveu una durada de 25 anys, amb un cànon fix, també un 
cànon variable, amb una limitació en la facturació, i també es plantegen una sèrie de 
millores en quant a l’explotació del servei, en quant a l’horari i en quant a resolució de 
possibles incidències a l’aparcament. Hem incorporat també alguna proposta concreta 
del Partit dels Socialistes, perquè es pogués millorar també l’accés peatonal d’aquesta 
zona. Per tant al final, després de resoldre’s el litigi que hi havia amb l’anterior 
empresa, podem presentar i treure a concurs aquest aparcament. 
 
Esperem millorar-ne la gestió i el servei, sobretot el servei horari, que ara té algunes 
limitacions. També esperem que s’incrementi la rotació. Per tant ens sembla que és 
una bona proposta i esperem que s’hi presentin empreses i el puguem adjudicar. 
 
Intervé la Sra. Sala. Dono el meu suport per fer la contractació i aprovació de la nova 
licitació del pàrquing soterrat del carrer Lorenzana i l’estació d’autobusos, perquè 
penso que aquest pàrquing donarà servei quan el de l’hospital estigui en obres per la 
nova construcció de la plaça Mercat, de totes maneres penso que s’hauria de fer el 
més ràpid possible i agilitzar el que es pugui tota la part de papers, per poder-ho portar 
a terme. Voto a favor.  
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Intervé el Sr. Guix. Efectivament, tal com ha comentat el regidor, vàrem participar-hi, 
poc, perquè vàrem conèixer el document fa pocs dies. En tot cas entenem que és una 
aprovació inicial, i hi ha uns dies d’exposició pública per presentar més al·legacions o 
esmenes si cal. 
 
Considerem que és un element important de servei públic de la ciutat, està ubicat just 
a sota l’Estació d’autobusos, i per tant, amb la idea de potenciar al màxim el transport 
públic, penso que és evident que hi ha d’haver un servei de pàrquing molt a prop de 
l’Estació d’autobusos, i que per això és molt interessant. Tots tenim en els nostres 
programes electorals que hem de potenciar el turisme i el comerç a la nostra ciutat, i 
aquest és un pàrquing que està situat a l’anella de l’eix comercial d’Olot i és important 
que aquest pàrquing funcioni. El que passa és que tenia unes deficiències:  l’accés de 
vehicles motoritzats era dificultosa i també l’accés dels vianants. Suposo que en 
aquesta nova plica que es traurà, tot això es podrà solventar. Per tant amb aquest 
ànim votarem a favor i si hi hagués alguna al·legació ja la presentaríem en el període 
d’exposició pública. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Només havia oblidat comentar que també incorporem en la 
plica l’obligació de l’empresa adjudicatària de respectar les condicions que tenim ara 
per als residents i treballadors del nucli antic, que tenen uns avantatges i amb aquesta 
línia de promoure que la gent que viu al barri vell no tingui diferències respecte d’altres 
barris, i que la gent que treballa al centre tingui facilitats, també s’ha incorporat 
aquesta condició a la plica. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

7.- CONTRACTACIÓ . ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE L’ENERGIA 
ELÈCTRICA DE  L’AJUNTAMENT D’OLOT  

 

Núm. referència: X2013002302  
 

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de febrer de 2013 va aprovar els plecs 
de clàusules  i la convocatòria de licitació per adjudicar el subministrament de l’energia 
elèctrica de l’Ajuntament d’Olot.  
L’esmentada licitació va ser publicada al DOUE núm.S49/2013 i al BOE núm.61/2013, 
i els plecs de clàusules van ser sotmesos a informació pública mitjançant edicte 
publicat al BOP núm.48/2013 i al DOG núm.6.330/2013. 
En data 15 d’abril  finalitzava el termini de presentació de pliques i es van presentar a 
la licitació les empreses: “Bassols Energia Comercial, SL”; “Gas Natural Servicios 
SDG,SA” i “Endesa Energia SAU”. 
Atesa les actes d’obertura dels sobres  núm. 2 i 3 i dels informes tècnics emesos a 
l’efecte i vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000003 i antecedents 
corresponents,  el President de la Comissió Informativa del Ple , proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següents acords: 
 
 Primer.- Adjudicar a l’empresa “BASSOLS ENERGIA COMERCIAL,SL”  el 
subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb la seva 
oferta presentada i per un import anual de NOU-CENTS SETANTA-UN MIL VUIT-
CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (971.891,08  €) + IVA : DOS-
CENTS QUATRE MIL NORANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTI MS (204.097,13 
€),  el qual serà revisat de forma semestral d’acord amb la clàusula 9 del plec.  
 
Segon.- Aquest contracte  es regirà ple plec de clàusules administratives particulars i 
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el plec de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 
dia 21 de febrer de 2013 i exposats al públic mitjançant edicte publicat al DOG núm. 
6.330 de data 07/03/2013 i al BOP núm. 48 de data 08/03/2013. L’anunci de licitació 
es va publicar en el DOUE núm. S49 de data 09/03/2013 i al BOE núm. 61 de data 
12/03/2013. 
 
Tercer.- La durada del contracte serà d’un any a comptar des de la signatura del 
contracte i podrà ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de sis mesos cada una; 
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 6 del plec.  
 
Quart.- L’empresa “BASSOLS ENERGIA COMERCIAL,SL” d’acord amb el que 
s’estableix en la clàusula 24 del plec ha constituït la garantia definitiva per valor de 
QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (48.594,55 €). D’acord amb l’autorització  de data 
12/04/2013 aquest Ajuntament ha pogut obtenir les certificacions acreditatives que es 
troben al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  
 
Sisè.- “Bassols Energia Comercial,SL” ha procedit al pagament de NOU-CENTS 
SETANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (970,24 €) corresponents als 
anuncis oficials de la licitació, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 28 del plec.  
 
Setè.- Requerir “Bassols Energia Comercial,SL” per a la formalització del contracte en 
un termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data notificació de l’acord 
d’adjudicació  d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 26 del plec.  
 
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com recordaran, en el Ple del mes de febrer vàrem aprovar el 
plec de clàusules per al subministrament de l’energia elèctrica als edificis municipals i 
l’enllumenat públic.  
 
En el transcurs d’aquest temps s’han presentat tres ofertes: Bassols Energia, Endesa 
Energia i Gas Natural. S’han obert els diferents sobres, primer el sobre tècnic i després 
el sobre econòmic, s’han fet les puntuacions corresponents, i la major puntuació ha 
estat per Bassols Energia. Pel que fa referència a la qüestió econòmica hi ha hagut 
una petita baixa respecte el preu de sortida, que equival a uns 15.000 euros en total, 
no arriba a l’1%, però en qualsevol cas ha estat la millor oferta, tant pel que fa a 
puntuació tècnica com a puntuació econòmica.  
 
Dir també que el contracte que proposem aprovar avui per Bassols Energia tindrà una 
durada d’un any, amb una possible prorroga de sis mesos, i una pròrroga posterior de 
sis mesos més. Per tant el que proposem és adjudicar el contracte de subministrament 
l’energia de l’Ajuntament d’Olot a Bassols Energia. 
 
Intervé la Sra. Sala. Un petit comentari Sr. Alcalde, penso que és satisfactori que 
s’hagi pogut adjudicar a una empresa que està arrelada a la nostra ciutat. Llavors, voto 
a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, en tot cas només un parell de paraules, a l’entorn d’aquesta 
adjudicació, és evident que és la segona adjudicació més important que fem a 
l’Ajuntament, després de les deixalles, pel muntant econòmic.  
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Hem estat seguint aquesta adjudicació, en tant que formem part de la mesa de 
contractació, però també en els documents que s’han anat elaborant, penso que és 
important que hi estiguem a sobre. Cal dir que per a nosaltres tota la tramitació ha 
estat impecable, s’ha fet molt bé. I ens n’alegrem, com deia també la portaveu del 
Partit Popular, que hagi estat finalment una empresa de la ciutat, familiar, que pugui 
adjudicar-se aquest servei. Justament perquè les empreses multinacionals queden 
molt lluny sempre; en teoria el màrqueting és molt bonic, però quan hi ha problemes 
d’alguna dificultat o alguna avaria, llavors és quan no funcionen les multinacionals. Per 
tant en aquest sentit, ens n’alegrem. 
 
També pensant que és aquesta empresa familiar, que és de la ciutat, del territori, 
també caldria avançar més en els temes de l’estalvi energètic. No toca en aquesta 
plica, però sí que aprofitant l’avinentesa, demanem seguir treballant en aquestes línies 
d’estalvi energètic tant als edificis municipals com als carrers de la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Simplement dir al Sr. Guix que vostè coneix tot el procediment 
perquè estava en la mesa d’obertura de pliques, i efectivament el que deia que alguna 
empresa multinacional ens ha produït alguna sorpresa per la forma en què ha 
presentat tant l’oferta tècnica com l’econòmica; que no ha existit en definitiva 
l’econòmica. Per tant, és veritat que això és així, i nosaltres també ens n’alegrem molt 
que puguem adjudicar aquesta contractació a Bassols Energia, una empresa de la 
ciutat, que fins ara ens ha estat donant servei molt satisfactòriament, i per tant estem 
contents que sigui així. 
 
Respecte a l’última qüestió a què vostè feia referència de l’estalvi energètic, saben que 
aquest és un tema en el qual estem treballant intensament en tots els edificis 
municipals i estem aconseguint un estalvi important, pot ser no tant en euros, però sí 
en consum –donat que les tarifes fins ara han anat augmentant– i ens ha permès 
absorbir els increments de tarifes i per tant hem tingut una estabilitat en quant al cost 
total d’energia. En poques setmanes tindrem els deu edificis municipals que més 
consumeixen al control centralitzat a l’Ajuntament, a través del sistema informàtic, i 
això ens permetrà gestionar molt millor tot el consum d’aquests edificis. Pensem que 
aconseguirem també estalvi i no deixem de treballar en l’estalvi en la resta d’edificis 
municipals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 
8.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARC IAL DEL SECTOR 

13 “LA CANYA”, ORDENACIÓ DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI  – Proposant 
aprovar definitivament (UPL1 2/13).  

 
Vist que per Junta de Govern Local de data 11 d’abril de 2013 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del Pla 
Parcial del sector 13 “La Canya”, ordenació l’equipament comunitari, redactada pels 
serveis tècnics municipals, en data març 2013. 
 
Vist que la referida modificació puntual del Pla Parcial es va exposar al públic pel 
termini d’un mes amb la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 77 de 22 d’abril de 2013, al diari “El Punt” de data 25 d’abril 
de 2013, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el referit termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
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Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, de la qual hem rebut l’informe favorable corresponent. 
 
Vist els articles 85 i 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i 
dels plans urbanístics derivats i els articles 110, 117 i 118 ss i cc del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, els quals fan 
referència a la modificació dels instruments de planejament urbanístic i a les 
determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic.  
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació puntual del Text refós del Pla 
Parcial del sector 13 “La Canya”, ordenació de l’equipament comunitari, redactada pels 
serveis tècnics municipals, en data març 2013. 
 
SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de 
la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona en el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa 
completa a efectes d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb l’article 88 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei 
d´Urbanisme. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
Intervé el Sr. Zarza. De fet és complir amb el tràmit, ja vàrem fer l’aprovació inicial, i 
després de l’aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona i de l’exposició 
pública, portem l’aprovació definitiva d’aquesta modificació del Pla Parcial de la Canya. 
 
Intervé la Sra. Sala. Penso que aquesta àrea de serveis i equipaments ens serà molt 
útil a la nostra ciutat, i si no hi ha hagut cap al·legació i vistos els informes favorables 
del Parc natural i d’Urbanisme de Girona, dono el meu suport. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas sí que voldria fer unes consideracions, que són les 
següents: en principi, la memòria tècnica que vostès presenten a la Comissió 
d’Urbanisme, diu que aquest espai, aquest solar, havia d’anar destinat a Brigada 
municipal, i llavors argumenten que degut a què la conjuntura econòmica no és la més 
favorable, aquesta proposta o opció de fer anar la Brigada municipal en aquest solar 
en principi es desestima. 
 
En aquest cas ens hauria agradat que n’haguéssim parlat abans, de dir, escolta si la 
Brigada no pot anar a una ubicació concreta de la ciutat, penso que tots plegats 
n’hauríem de parlar perquè són temes molt importants per a la ciutat, i saben que en 
aquest cas ens tindran al seu costat per prendre decisions importants. Per tant sí que 
ens agradaria haver parlat de quin és el pla B per a la Brigada, si no pot anar a aquest 
solar, quina ubicació pensem que pot ser la de la Brigada a la llarga, perquè can Jombi 
té dificultats de logística. Per tant sí que ens agradaria parlar d’aquest tema.  
 
En tot cas, també entenem que el que vostès plantegen és un canvi en l’ordenació del 
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parcial, dient que allà hi ha d’anar un centre de rentat, neteja i aparcament de camions 
vinculat a l’Escorxador. Però en la memòria no he vist en cap moment els informes 
previs que haurien de fer el Departament de Salut i el Departament de Ramaderia 
conforme això és possible, que aquests camions es poden desplaçar des de 
l’Escorxador fins aquest indret; d’acord que està molt a prop i esta ben pensada la 
idea, però en el document no hi veig els informes previs, que penso que haurien de 
ser-hi. Perquè és clar, si no hi són, i al final ni Ramaderia ni Sanitat donen el seu 
vistiplau, això no es podria fer.  
 
En tot cas, nosaltres votarem favorablement, perquè veiem que és una proposta 
interessant, perquè estem potenciant o donant suport als sectors econòmics industrials 
de la ciutat, però en tot cas trobem aquestes mancances en el plantejament. 
 
També volíem que aquest canvi de plantejament que fan en el pla parcial, que respecti 
la visual del carrer, que es veiés la zona del Riudaura, etc., ara això queda en un sol 
edifici, que entenem que per al funcionament dels camions ha de ser així, però també 
demanem que tinguin el màxim de cura amb aquell espai, que és un espai fràgil 
perquè està molt a prop de la roureda de Cuní i del Riudaura, per tant jo penso que 
hauríem de tenir-hi el màxim de cura possible per desenvolupar qualsevol activitat. 
 
I després també, suposo que d’això més endavant ja en parlarem, però que el trànsit 
de camions que han d’entrar i sortir d’aquest espai, estigui molt ben pensat, perquè 
dificulti el mínim possible l’anar i venir dels veïns. 
 
Respon el Sr. Zarza. Bé, si ho entès bé hi ha tres temes. El primer jo penso que no és 
tema de debat, la modificació el relacionar-ho amb la Brigada, és a dir, la Brigada està 
situada a can Jombi –que no sé si hi hauria d’haver anat també a can Jombi, perquè 
tots estem d’acord que no és la seva millor ubicació– però és un debat que encara 
l’equip de govern no hem fet, per tant la modificació aquesta no es planteja com a 
definitiva.  
 
Eren unes espais que estaven destinats a la Brigada, però en l’actual conjuntura 
econòmica i de crisi que tenim, no crec que l’Ajuntament pugui destinar recursos a 
buscar, crear o construir aquests nous espais de la Brigada, per tant és un espai de 
l’Ajuntament que tenim allà parat, que no s’utilitza, i amb aquesta modificació 
possibilitarem altres activitats com la que plantejava, d’un lloc de neteja de camions, i 
per tant una activitat més econòmica. 
 
El que fem és modificar el Pla General amb aquest pla parcial de la Canya, però aquí 
no ens posem en temes encara tècnics, de si això és possible o no és possible, això 
seria en tot cas un altre procés, que evidentment si es porta a terme i acaba com ha 
d’acabar, tindrà en compte tots aquests tràmits que s’hauran de fer, però no és el de la 
modificació. 
 
I per últim, aquesta modificació l’hem portat sempre en conversa amb el Parc Natural, 
pensem que pot portar millores, per tot el corredor biològic que tenim entre aquesta 
zona i l’actual deixalleria. I pensem que pot millorar també la nova sitja, que hem de 
desplaçar de l’antiga depuradora i portar-la cap allà, un transformador que també el 
reutilitzem diferent.   
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP).  
 

9.- TEXT REFÓS, MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL DE L’ILLA A VINGUDA SANT 
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JOAN LES ABADESSES, SÒL INDUSTRIAL (MPOUM-30).- Pro posant aprovar.  
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària de data 21 de febrer de 2013, 
va adoptar l’acord d’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. 
  
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 2 de maig de 
2013, va acordar aprovar definitivament el text de la modificació del Pla d’Ordenació 
urbanística municipal referit en l’apartat anterior, supeditant la seva publicació al 
DOGC i per tant la seva executivitat a la presentació d’un text refós verificat pel Ple de 
l’Ajuntament d’Olot que incorporés les prescripcions següents: 
 
1.1. S’hauran d’incorporar adequadament les prescripcions següents de 
l’informe de la Direcció General de Comerç de data 2 de març de 2012: 
 
- Completar la incorporació de la segona prescripció de l’informe de 
manera que consti que, en referència a l’admissibilitat dels PEC no singulars en sòls 
urbans i urbanitzables s’ha d’afegir que l’ús residencial ha de ser dominant. 
- Fer constar que l’ús comercial ha de tenir la consideració de dominant. 
 
1.2. S’haurà de justificar a la memòria la coexistència dels usos industrial i 
comercial com a dominants, en compliment de les prescripcions i conclusions de 
l’informe de la Direcció General de Comerç, així com aclarir la voluntat de la proposta, 
en el sentit de concretar si es refereix a tota la zona Indústria aïllada d’intensitat 4, clau 
16.4 o bé únicament a l’àmbit de la present modificació, cas en el qual caldrà establir 
una subzona, de la clau 16.4 destinada únicament a l’àmbit objecte de la modificació.  
 
Vist el text refós de 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 de 
maig 2013. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament  proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR  el text refós de 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 de maig 2013, el qual incorpora les prescripcions de l’acord adoptat 
per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 2 de maig 
de 2013, en els termes exposats en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient de text refós de 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 de maig 2013, 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 
tramitació. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Portem a aprovació un text refós, és a dir, la Comissió 
d’Urbanisme va aprovar definitivament i va donar el vistiplau a aquesta modificació de 
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l’avinguda Sant Joan les Abadesses, l’únic que atès una petita modificació que 
proposava la Direcció General de Comerç i la pròpia Comissió d’Urbanisme, el que 
hem fet ha estat incorporar la memòria tècnica que ja vàrem fer en la seva tramitació, i 
per tant el que fem avui, és portar aquest text refós amb aquests petits matisos que 
havien fet la Direcció General de Comerç i la Comissió d’Urbanisme. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Més que res tornar a fixar la nostra posició respecte al tema, fa 
més d’un any i mig que l’arrosseguem, i nosaltres sempre des del primer moment hem 
manifestat el mateix: no vèiem clara la modificació que es proposava, potser perquè 
tampoc se’ns ha explicat amb claredat què s’hi vol fer i com s’hi vol fer. Entenem que 
és un canvi que per ell mateix, essencialment, no implica res, però com a mínim hi ha 
d’haver un objectiu i com que nosaltres no tenim clar aquest objectiu, en tot cas no 
se’ns ha explicat mai, sempre hem mantingut aquesta posició de no veure-ho clar. I 
encara que no impliqui cap alteració enorme amb el POUM, com s’ha pogut comprovar 
amb la Comissió d’Urbanisme de Girona, com a mínim manifestar la nostra posició, 
que no s’acaba de definir amb claredat quin és l’objectiu d’aquest canvi. Sempre ens 
hem abstingut i ens abstindrem també en aquesta aprovació definitiva. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Jo penso que en aquest tema sempre hem estat molt clars, i ho 
estem essent amb totes les modificacions quan hi ha relacionat un sector econòmic. 
Els motius ja els vàrem dir en el seu moment, i bàsicament són dos: un, que és una 
parcel·la molt degradada d’aquella zona i per tant pensem que hem d’ajudar en el que 
sigui possible a que aquella zona sigui més adequada, que hi pugui haver activitat, 
aquest era el primer objectiu. I el segon és que és una de les zones de la ciutat que 
pot tenir més creixement a nivell d’activitat econòmica –ja hem dit moltes vegades que 
l’haurem d’estudiar com a equip de govern i evidentment també amb el Consistori– i 
per tant donar-li més usos possibilita que comencem a definir des de la rotonda de 
Sant Joan les Abadesses amb tots els pisos fins al nou hospital, quin serà el tipus 
d’activitat que anirem incorporant a aquestes zones, i ens semblava que era començar 
a donar opció a definir tota aquesta zona. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 
PP) i 2 abstencions (ERC). 
 

10.- SOL·LICITAR LA CESSIÓ DE DOS HABITATGES A L’AG ÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I RATIFICAR L’ACORD DE JUN TA DE GOVERN 
LOCAL D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A LA  CESSIÓ DE 

DOS HABITATGES  
 

Vist que la Junta de Govern Local celebrada en data de 26 de gener de 2012 va 
aprovar Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot 
relatiu a la cessió d’habitatges per impulsar polítiques socials municipals.  
 
Vist que l’Institut Català de Sòl disposa al municipi d’Olot d’habitatges, gestionats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de protecció oficial que es troben buits i 
disponibles per poder ser cedits a favor de l’Ajuntament d’Olot, en concret: 
- carrer Proa, 23, 2n-6a, a un preu de 125,35 € més la repercussió fiscal i/o 
serveis (17-9563-0012) 
- carrer Proa, 23, 3r-2a, a un preu de 139,81 € més la repercussió fiscal i/o 
serveis (17-9563-0014) 
I d’altra banda, atès que la Junta de Govern Local celebrada en data de 2 de maig de 
2013 va aprovar prorrogar Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Olot relatiu a la cessió 2 habitatges de titularitat pública, situats al carrer 
Proa, núm. 23, 1r-2a i 1r-4a, d’Olot. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la cessió de 2 habitatges, 
situats al carrer Proa, 23, 2n-6a i 3r-2a, per al desenvolupament dels programes 
socials d’habitatge relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats 
d’atenció. 
 
Segon.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local 2 de maig de 2013 de  pròrroga del 
Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot relatiu a la 
cessió de 2 habitatges (situats al carrer Proa, núm. 23, 1r-2a i 1r-4a) per impulsar les 
polítiques socials municipals. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, de fet presentem una proposta que té dues parts, dos 
punts. El segon punt és la ratificació d’un acord que per un tema de terminis va 
adoptar la Junta de Govern Local, perquè s’acabava el termini per prorrogar el conveni 
que ja teníem amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, i que fa referència als dos 
pisos que ja teníem també l’any passat, al carrer Proa núm. 23, 1r 2a i 1r 4a, i que es 
destinen per a polítiques socials municipals i que es gestionen a través del Consorci 
d’Acció Social.  
 
I el primer punt de la proposta, fa referència a sol·licitar un conveni per a dos nous 
habitatges, situats també al carrer Proa 23, 2n 6a i 3r 2a. Sí que m’agradaria destacar 
que és un tema que s’ha vingut treballant des de l’Oficina d’Habitatge i també des de 
Serveis Socials, en la coordinació que porten a terme aquestes dues àrees de 
l’Ajuntament. Era ja bastant reiterada la petició a l’Agència d’Habitatge de Catalunya 
per poder disposar de dos nous habitatges, i en aquest sentit em sembla que ens 
podem felicitar tots plegats. 
 
Intervé la Sra. Sala. Penso que és una bona notícia que ens puguin cedir dos 
habitatges més al carrer Proa, per a les famílies necessitades de la nostra ciutat, i 
penso que sempre és insuficient, perquè sempre necessitaríem més, per poder donar 
resposta a la demanda social que tenim a la nostra ciutat. Hi voto a favor.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

11.- MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA CIUTADANA EURO PEA 
“EL DRET HUMÀ A L’AIGUA I AL SANEJAMENT”  

 
El 28 de juliol de 2010, l’Assemblea General de l’ONU va reconèixer, mitjançant la 
Resolució A/RES/64/292, que el dret humà a l’aigua potable i al sanejament eren un 
factor essencial per a la vida. La resolució demana als països membres i a les 
organitzacions internacionals el subministrament de recursos, la creació de capacitats i 
la transferència de tecnologia amb la finalitat de garantir l’accés físic i econòmic de tots 
els ciutadans a una aigua potable segura i neta i a un sanejament adequat. 
 
S’obrien les expectatives per ampliar l’accés a l’aigua i al sanejament, especialment 
per a les persones que estan desproveïdes d’aquests serveis. Només a Europa hi ha 
un milió de persones sense aigua i vuit milions sense sanejament. No obstant això, 
aquesta expectativa no s’ha fet realitat: bona part dels governs han seguit amb la 
inèrcia i les pràctiques anteriors, que no només no han aconseguit resultats positius 
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sinó que han agreujat problemes.  
 
Donat l’actual context de crisi econòmica, molts governs locals, regionals i nacionals 
poden estar temptats d’obtenir una millora provisional dels seus ingressos amb la 
privatització dels serveis de l’aigua, el que es tradueix en un important augment de les 
tarifes pels usuaris, una reducció del control de la gestió per part dels poders públics i 
l’orientació prioritària del servei cap a l’obtenció de beneficis empresarials. 
 
A Catalunya tenim exemples d’aquests conflictes en relació al model de gestió hídric, 
com el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat o els canvis en els serveis del 
cicle integral a l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Ambdós casos impliquen 
l’afectació a milions de persones. 
 
Amb l’objectiu de garantir aquest servei a tots els ciutadans que resideixen a Europa i 
garantir el futur de les properes generacions, els sindicats europeus de serveis públics 
han llançant una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) amb el suport d’altres 
organitzacions socials.  
 
Es tracta de la primera ICE des de l’endegament del Tractat de Lisboa, i té els 
següents objectius: 
 
1. La garantia d’uns serveis d’aigua i sanejament per a tots els ciutadans i ciutadanes 
de la unió Europea. 
 
2. La defensa dels drets humans per sobre dels interessos comercials, amb el rebuig 
de la liberalització dels serveis d’aigua. 
 
3. L’accés universal a l’aigua i al seu sanejament. 
 
Per tot l’anterior, proposem els següents 
 

ACORDS 
 

1. El Ple de l’Ajuntament s’adhereixi a la ICE “El dret humà a l’aigua i al sanejament”. 
 
2. Els canals de comunicació de l’Ajuntament informaran sobre l’adhesió a aquesta 
campanya i difondran la recollida de signatures mitjançant el web 
http://www.right2water.eu/es 
 
3. Es donarà trasllat de l’adhesió a les organitzacions sindicals promotores d’aquesta 
iniciativa a Catalunya. 
 
El Sr. Alcalde pregunta qui presentarà la moció. 
 
(No hi ha present cap representant de les persones que han presentat la moció). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Secretària, si de cas, llegeixi els acords que es proposen, 
perquè tots hem pogut llegir la moció. 
 
La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo estic totalment d’acord que tothom tingui dret a l’accés a l’aigua 
i al sanejament, com a dret humà per a la vida. Però d’altra banda no coincideixo amb 
el rebuig de la liberalització dels serveis de l’aigua, perquè tenim l’exemple d’alguns 
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ajuntaments, com el cas de Girona, on el servei de l’aigua està en mans d’empreses 
mixtes, que són ajuntaments i privats, i funciona. I el que s’ha de garantir sempre és un 
bon servei al ciutadà amb un preu raonable. Jo m’abstindré.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres, contràriament al que comentava la Sra. Sala, estem 
absolutament a favor de la moció, lamentem que no hi hagi ningú a presentar-la, però 
en tot cas és una moció absolutament vàlida i la podem valorar, encara que sigui una 
moció més de posicionament general que no pas d’una qüestió concreta que afecti 
directament la ciutat.  
 
A nosaltres sí que ens preocupa i trobem molt encertat la referència a la moció a la 
privatització de les aigües Ter-Llobregat. És una qüestió que ideològicament nosaltres 
no hauríem fet estant al govern, però també és veritat que tal com està la Generalitat, 
està obligada  a prendre segons quines decisions, que segurament venen motivades 
per la crisi econòmica, volem entendre-ho així, i estem en procés pràcticament de 
vendre’ns tot el que ens volen comprar.  
 
Evidentment les aigües Ter-Llobregat eren un caramelet perquè funcionen, i vol dir que 
el funcionament públic és bo, i si hi ha una empresa privada que vol comprar, 
segurament és per fer negoci, i per tant aquí tenim un problema respecte al tractament 
de l’aigua.  
 
No ens passa el mateix amb els edificis de les diverses conselleries que volem vendre, 
i que no ens volen comprar “ni a tiros”, segurament no deu ser un bon negoci. Quan 
una empresa privada s’hi posa és per fer negoci i per tant, segurament  la gestió que 
farà serà més encaminada a treure’n benefici, que no pas la que faria la gestió pública.  
 
En tot cas aquest és un tema molt complex. Nosaltres subratllem que ens preocupa 
aquest procés de privatització de les aigües Ter-Llobregat, per exemple, que defensem 
l’accés als serveis bàsics, entre ells l’aigua o especialment l’aigua.  
 
I sí que aprofitant el tema, tampoc és el moment, però potser s’hauria de demanar des 
de l’Ajuntament, si es pot, que en la gestió de les lleres dels rius que fa l’ACA, que 
sovint econòmicament no s’hi arriba i malgrat això es posen unes traves a les neteges 
privades, que acaben perjudicant el tractament de la llera del riu. No sé des d’on s’ha 
de fer i com s’ha de fer, però s’hauria de mirar de demanar a l’ACA que facilités que si 
hi ha gent que té ganes de treure arbres del riu i netejar una mica la llera perquè no 
passin segons quins desastres, que des de l’ACA, que és un ens públic o concertat, 
que no es posessin les traves que s’estan posant. 
 
En tot cas, nosaltres sí que votarem a favor dels punts que planteja la moció.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Em sembla una moció que demana quelcom imprescindible per 
a qualsevol comunitat, com és el dret a l’aigua potable i al sanejament, vull dir, dubto 
que algú pugui estar en contra d’això. Inclús els més dolents del món estaran a favor 
d’això.  
 
I com és lògic, estem a favor també del respecte amb què es tracta aquesta moció, 
que és el rebuig a la liberalització dels serveis d’aigua. Es tracta lògicament d’una 
mesura social, que potser alguns l’associen a polítiques d’esquerra, no d’Esquerra 
Republicana sinó generalment d’esquerres, no? Però des de Plataforma per Catalunya 
hi estem totalment d’acord,  jo personalment aquest matí ja he entrat a la web i ja he 
signat la meva adhesió a aquesta campanya, inclús l’he compartit al meu facebook 
particular, he posat m’agrada, i espero que tots els meus seguidors del facebook, entre 
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els quals es troba, com he llegit avui a La Comarca l’amic Jordi Gasulla, facin el mateix 
i donin suport a la moció. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres estem totalment d’acord amb el sentit de la 
moció, és evident que l’aigua és un bé estratègic universal, que afecta directament a 
tots els ciutadans que en som usuaris; s’imagina Sr. Alcalde tres dies sense aigua a la 
ciutat d’Olot, què passaria? Seria un conflicte molt greu.  
 
L’aigua per tant és un bé estratègic per als ciutadans i cal que estigui sota el paraigües 
de l’ordre públic, que sigui pública l’aigua i per tant estem totalment d’acord amb 
aquesta moció.  
 
No entenem com la Generalitat, malgrat el que deia el representant d’Esquerra 
Republicana, va pretendre i va tirar endavant un procés de privatització de l’aigua amb 
alça. Senyora regidora del Partit Popular, l’aigua amb baixa sí que es privatitza, a Olot 
per exemple tenim amb una empresa privada, a Girona i a la majoria de ciutats la 
distribució es fa mitjançant empreses privades.  
 
A les comarques de Girona és especialment fràgil el tema de l’aigua, perquè vàrem 
tenir un període de sequera molt important fa uns anys, i la gent d’aquí diu que el Ter 
neix a Setcases però desemboca a Barcelona, perquè al Pasteral, més de 8 m3 per 
segon van cada dia cap a Barcelona i això són unes xifres més importants, perquè 
després en passen només 3 m3 cap a Girona, d’aigua. Per tant a les comarques de 
Girona aquest és un tema especialment fràgil i molt delicat, i cal que l’aigua sigui 
pública i gestionada i organitzada democràticament per les entitats públiques, en 
aquest cas l’Agència Catalana de l’Aigua que depèn de la Generalitat.  
 
Per tant en aquest cas votarem a favor de la moció i a més a més posem targeta groga 
en aquest sentit al Govern de la Generalitat, perquè ha intentat privatitzar l’aigua amb 
alça. 
 
Intervé la Sra. Linares en nom de l’equip de govern. Nosaltres també estem d’acord 
amb l’esperit de la moció i en tot el seu raonament i exposició de motius també hi 
estem absolutament a favor. A més a més creiem que moltes de les consideracions 
que fa ja estan regulades i recollides en el marc legal que ens regeix.  
 
En qualsevol cas, sí que hi ha unes inconcrecions o alguns aspectes tècnics que 
potser caldria matisar. Per una banda l’aigua no és un bé mercantil, és un bé de 
domini públic, és un bé demanial, per tant en base a això és un bé que no es pot 
vendre ni comprar, i això és un concepte que ja està reconegut també així en el nostre 
ordenament jurídic. D’aquí que existeixi el Registre General d’Aigües i que la seva 
disponibilitat o no, per a qualsevol ús, estigui sotmesa a concessió administrativa i 
reglada legalment.  
 
Una altra cosa és la prestació del servei de potabilització i distribució d’aquest recurs, 
que pot prestar-se ja sigui de manera directa per part d’Ajuntament, a través 
d’empreses públiques 100% municipals o per mitjans propis de l’Ajuntament, o a 
través dels concurs i mitjans de gestió indirecta. Però en tot cas ara estem parlant de 
la gestió indirecta d’aquest recurs. Totes aquestes fórmules són possibles i avalades 
per la llei, i triar-ne una o altra depèn d’un criteri de voluntat política, és una opció 
perfectament vàlida entre totes les possibles. I també depèn, no ho podem oblidar, de 
la capacitat d’inversió i la musculatura que tingui l’ens local. Moltes vegades el fet de 
recórrer a fer-ho a través de gestions indirectes, a través d’empreses, permet diluir 
l’amortització i permetre el finançament d’obres, millores i actuacions indispensables i 
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necessàries per assegurar aquest subministrament, que probablement si ho 
haguéssim de fer amb gestions directes no seria possible. 
 
En aquesta lògica per tant també entenem que no és dóna una reducció en el control 
de la gestió, ja que el que s’adjudica és un servei, deixant en mans de l’administració 
precisament el control d’aquesta gestió, que d’altra banda no es podria delegar de cap 
manera. Per tant, sí que és veritat que en l’esperit del que és la moció hi estem 
d’acord, però considerant tot el raonament més tècnic del que seria la gestió d’aquest 
servei, hi veiem algunes inconcrecions i en aquest sentit ens abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Em sap greu Sr. Guix, perquè no voldria tornar a entrar en 
debats d’aquests, però és clar, a mi em sembla bé la targeta groga a l’ACA, i la targeta 
vermella al tripartit per haver deixat l’ACA arruïnada, i per això l’ACA està fent tot el 
que esta fent. Perquè l’ACA està arruïnada, està en fase d’una remodelació molt i molt 
gran, probablement si les coses s’haguéssin fet diferent ara no estaria en la situació 
que està.  
 
I per altra banda no puc afegir res i felicito a la regidora Anna Linares perquè ho ha 
explicat molt bé. El fet que es doni una concessió no té obligatòriament perquè 
disminuir el servei; no tot s’ha de prestar des del públic, hi ha coses que sí, però 
encara que es doni a concessió o que el servei el faci a una empresa privada, els 
poders públics no perden en res el control i per tant garanteixen que el servei s’ha de 
donar bé. No sé si vol que diem alguna cosa més. 
 
Respon el Sr. Guix. Simplement aclarir-li que l’ACA estava arruïnada en temps de CiU, 
el tripartit la va agafar i ja també la va trobar arruïnada. I possiblement el problema és 
que estava arruïnada perquè potser el fons de la qüestió és que l’aigua és un bé escàs 
i barat per als ciutadans, potser l’hauríem de pagar més cara, això també és un debat 
que en tot cas qualsevol dia hi entrarem.  
 
Però sàpiga que no és del tot cert això, és a dir, si paralitzem la gestió de l’aigua amb 
alça, que és el Ter-Llobregat, és a dir, algú decideix, quan ja es queda, quants m3 
baixen cap a l’Estartit i quants van cap a Barcelona, i això actualment ho decideix 
l’ACA. Si privatitzem l’aigua amb una empresa a més a més de Madrid, en aquest cas, 
que va guanyar el concurs, no sé qui ho decidirà. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (6 PSC, 2 PxC, 2 ERC) i 
11 abstencions (10 CiU, 1 PP). 
 

12.- PRECS I PREGUNTES 
 

Si els hi sembla bé, la CUP ha presentat per escrit la petició per fer una pregunta, i per 
tant els hi donaríem primer la paraula a ells. Les preguntes són dirigides al Sr. Alcalde i 
després jo ja aniré repartint-les. Contestarem totes al final com sempre és la dinàmica. 
 
El Sr. Enric Domènech llegeix la pregunta, que no es transcriu per estar fora del Ple, 
tal com preveu l’article 12 del Reglament Orgànic Municipal.  

 
Intervé la Sra. Sala. 
 
JARDINERES CIUTAT.- Voldria felicitar i donar suport al regidor responsable, i 
discrepo amb el Sr. Josep Guix del PSC, sobre les jardineres de flors perquè penso 
que és engalanar la ciutat i penso que queden molt bé. El que sí discrepo és amb les 
que han posat al pont de ferro, de davant l’ambulatori, que suposo que és una prova 
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per veure quan duren, i quant de temps tardaran a emportar-se-les la gent, pel poc 
civisme d’algunes persones, que s’emportaran les flors. Perquè ahir em consta –ho 
vaig veure– que ja hi havia jardiners que replantaven alguna flor.  
 
Llavors jo penso que sí que queda molt bé a Sant Esteve les jardineres que han posat, 
aquí a l’Ajuntament també m’he fixat que han posat flors i queda molt maco de vista, 
per a les persones que ens agraden les flors, els felicito. Però bé, aquestes considero 
que són un pèl baixes. 
 
Intervé el Sr. Guix. Per al·lusions puc contestar a la Sra. Sala? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Contesti. 
 
Respon el Sr. Guix. M’encanten les flors a mi, Sra. Sala, i a més penso que hi ha 
moltes empreses que estan produint flors i se’ls ha de donar suport. Jo discrepava 
d’un tema concret, d’unes plantes que hi ha a la ciutat d’Olot, que penso que tenen un 
cost important a la ciutat i que potser en aquests moments no era massa encertat 
posar-les on les van posar, que era a la pujada de la Solfa. Però li aconsello que 
aquest cap de setmana vagi a Sant Joan les Fonts que fan Sant Joan en flor, que és 
molt interessant.  
 
Respon el Sr. Gelis. Agrair-li a la Sra. Sala la seva felicitació. En tot cas sí que és 
veritat que al pont de l’avinguda Santa Coloma hem posat unes jardineres a la barana; 
és una prova, fa molts anys es va fer, anaven caient totes cap a baix al riu 
immediatament que es posaven. En aquesta ocasió sí que és veritat que hem tingut 
dos petits actes de vandalisme en algunes d’elles; ho reposarem, veurem com va, i si 
no hi ha més actes de vandalisme és molt probable que l’any que ve ens decidim a 
posar-ne a l’altra banda del pont.  
 
Això forma part una mica donar una mica del que els hem anat explicant sempre, de 
donar una mica més d’atractiu a la ciutat, donar una mica més de color, fer-la 
agradable a la gent que ens ve a visitar, als turistes; entenem que això beneficia la 
política de cridar més l’atenció del turisme cap a la ciutat. 
 
Sí m’agradaria fer un comentari al que ha dit el Sr. Guix respecte al cost, per tancar 
d’una vegada el tema de les jardineres, el cost, les flors, el manteniment i totes 
aquestes coses. Les jardineres efectivament tenen un cost, és una inversió molt petita, 
una mica més de 110-120 euros per jardinera que col·loquem. Després tot el que és el 
manteniment de les jardineres forma part del contracte que ja tenim amb la 
Cooperativa la Fageda i que hi ha afegit aquest servei sense càrrec addicional a 
l’Ajuntament perquè ens agraeix que li continuem mantenint el contracte de 
manteniment de jardins i d’espais verds de la ciutat, cosa que no han pogut fer molts 
pobles del voltant i li han tret el contracte. Per tant ells en agraïment a això ens fan tot 
el reg d’aquestes jardineres i ens fan tot el manteniment de les jardineres. La flor, 
evidentment, com a flor de temporada, la comprem dins el pressupost de jardineria 
però realment el cost és petit. Per tant sí que en el moment de comprar les jardineres 
tenim un cost d’uns 120 euros per jardinera, i això és tot, no hi ha més.  
 
Sr. Guix, vull dir que no cal que anem insistint que això té un cost molt elevat i que la 
ciutat no sé què, perquè no és aquest el cas. Hi ha el cost de compra, i simplement el 
manteniment ens el fa la Cooperativa la Fageda dintre el contracte de manteniment de 
la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
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BARANA CARRER MARIÀ JOLIS PELLICER.- M’han fet arribar veïns que al carrer 
Marià Jolis Pellicer, concretament a la rotonda de tocar el giratori dels cinemes, hi ha 
una barana i com més alta és la barana, menys protecció hi ha. Allà hi ha molts nens 
que juguen en aquesta zona. Llavors s’hauria de fer una passada allà i mirar al lloc 
més alt de posar-hi una barana de protecció perquè no caiguin els nens. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Bé, em sap greu reconèixer que no sé de quina barana concreta 
m’està parlant. De totes maneres ens ho mirarem, tampoc n’hi deu haver tantes per no 
saber-la trobar... 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
EMBORNAL CARRER POU DEL GLAÇ.- Al carrer Pou del Glaç hi ha un embornal, 
s’haurien de mirar de repassar els que hi ha als carrers, concretament el que jo m’he 
fixat és a la vorera de davant del Nana, que és un embornal que està completament 
ple d’herba i terra, si plou no engolirà l’aigua i tindrem problemes si un dia hi ha una 
tempesta forta. Això hauria de mirar-ho la persona responsable de manteniment, mirar 
sempre aquests embornals que no estiguin obstaculitzats. 
 
Respon el Sr. Gelis. Ho mirarem, efectivament cada vegada que hi ha pluges hi ha 
alguns embornals que es tapen, farem anar a veure aquest, i si cal avisarem a 
l’empresa perquè hi passi a netejar-lo i el deixi en condicions per no tenir problemes. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
TANCAMENT DISCOTECA KRATTER’S.- A molta gent els preocupa que ha sortit a la 
premsa el tema de la discoteca Kratter’s, si s’ha venut o no s’ha venut; era per 
demanar si des de l’equip de govern ens poden dir si la notícia que allà hi podrà anar 
un supermercat és certa, i si es tanca definitivament la discoteca.  
 
Respon el Sr. Zarza. En el tema de Kratter’s, els mitjans de comunicació van treure la 
notícia, però per part de l’Ajuntament i de l’equip de govern mai hem parlat d’aquest 
tema. Si es tanca Kratter’s o no, no ho sabem perquè no som els propietaris, sí que jo 
veig i suposo que molts de vostès també rètols de “Vine, que tanquem Kratter’s, i no 
sé què...” i al cap d’una setmana tornes a veure un rètol que diu “Dia 25 festa a 
Kratter’s” per tant no sé què faran els de Kratter’s. Evidentment que és una zona 
d’esbarjo de la ciutat que està molt en declivi, que per tant no és un lloc on tenir 
l’assistència de molta gent, com hi havia hagut molts anys enrere. I sí que és veritat 
que la propietat ha vingut a l’Ajuntament preocupada per aquest tema i a veure quina 
sortida urbanística se li podria donar, però la veritat és que seriosament no hem agafat 
mai el tema, ni l’hem posat a sobre la taula per prendre una decisió i per fer alguna 
cosa, per tant no puc respondre més que això.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES ALTERNATIVES.- Ens n’alegrem molt de les 
mesures que s’estan prenent per a l’estalvi energètic i voldríem que això, com ha dit el 
regidor, s’anés implantant, com ja s’ha fet a tots els llocs municipals. Últimament s’ha 
parlat en Junta de Govern d’un estudi sobre geotèrmia per a l’espai del mercat nou i la 
nostra pregunta era a veure si aquest estudi està plantejat també per poder-se fer en 
altres indrets de la ciutat i poder també treure energia des de la geotèrmia per a altres 
usos d’altres llocs municipals. 
 
I també en un cert moment, parlant sempre de l’energia, crec que es va parlar que en 
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el nou mercat hi hauria una central de biomassa que subministraria a l’actual edifici de 
l’hospital Sant Jaume, i a la Caritat i potser al Montsacopa, i no sé exactament si és 
cert i fins a quin punt està desenvolupat aquest aspecte.  
 
En tot cas, sí que a nosaltres ens agradaria que tinguéssim present quan algun 
equipament municipal ha de fer un canvi perquè la caldera es fa malbé o perquè 
senzillament hi ha uns diners que s’hi poden destinar, que es tingui present la qüestió 
de l’energia de biomassa perquè poden funcionar molt bé les dues alternatives, la que 
hi ha actualment i una de biomassa, i sempre ajudar a anar introduint les energies 
alternatives, que nosaltres considerem molt importants, vitals per anar seguint en una 
societat com cal.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Li he de demanar disculpes però en aquests moments no li 
podem contestar, precisament per no aixecar determinades expectatives si les coses 
no estan prou avançades, i ara mateix no ho estan. És evident que sí que hi ha hagut 
un moviment i s’ha estat estudiant, hi va haver fins i tot un camió que va fer un estudi 
allà i vostès ho han vist.  
 
Hi ha converses però no hi ha en aquests moments un projecte seriós, no hi ha en 
aquests moments un inversor que vulgui fer això, perquè l’ajuntament tampoc té diners 
per fer una inversió d’aquesta mena; s’ha parlat de moltes coses i hi ha diverses idees 
que es va movent. Tan bon punt veiem que això realment avança i que és seriós i que 
tenim alguna possibilitat els hi explicarem. En aquests moments ho lidera SIGMA, el 
Sr. Francesc Canalias, ell va parlant amb diversa gent a través d’alguna idea que ha 
sorgit i espero que pugui arribar a bon port, seria una molt bona notícia. Però en 
aquests moments permeti’m que no doni més explicacions perquè si no, llavors 
s’aixequen expectatives o s’interpreten el que són propostes no definitives. Quan 
tinguem això que realment es pugui explicar, ho farem, però permeti’m que no li 
contestem ara aquesta pregunta.  
 
Intervé el Sr. Mir. 
 
ESCOLA LLAR I LLARS INFANTS.- La meva pregunta és arrel d’unes notícies de 
premsa. Ja sé que al Sr. Alcalde no li agrada gaire que fem preguntes arrel del que 
surt a la premsa, el que passa és que vostès són més ràpids a comunicar-ho a la 
premsa que no pas els regidors a saber-ho. La pregunta simplement és que han sortit 
dues notícies, una arrel de l’escola Llar i una altra de les llars d’infants, era simplement 
si ens poden donar informació de primera mà, per quan opinem sobre el tema no 
haver-ho de fer sobre notícies de premsa.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Dos aclariments que penso que he de fer: a mi no em molesta 
que em preguntin res, a mi el que em molesta és que de vegades es doni més 
credibilitat a una nota de la premsa que al que explica l’equip de govern. L’única cosa 
que em molesta és això, que es doni per cert fins i tot de vegades un titular, que si 
llegeixes tota la notícia t’acabes adonant que el titular és més cridaner que tot el que 
diu la notícia, i a mi el que em molesta és això.  
 
Però aquest apartat es diu “precs i preguntes” i està obert a què preguntin el que 
vulguin, i nosaltres intentarem contestar el que hi hagi, a mi no em molesta per res que 
expliquin això. La discussió que hi va haver en l’últim punt de l’anterior ple és que es 
donava més credibilitat al que deia un mitja local que no pas al que deia l’equip de 
govern, això sí que em sap greu, penso que això no és una bona manera de funcionar. 
 
Respon la Sra. Fité. Bé, Sr. Mir, en relació al tema de les escoles bressol, des de 
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l’Ajuntament no hem fet cap comunicat oficial ni hem fet cap comentari, excepte les 
declaracions que va fer el regidor Sr. Josep Berga dient que acabàvem el període de 
preinscripció i que estàvem en un procés d’anàlisi de dades i per tant, fins que no 
tinguéssim aquestes dades analitzades no faríem cap comentari. I també sap que els 
hem convocat a una reunió dimarts de la setmana vinent, precisament per analitzar 
aquestes dades i veure quines propostes podem realitzar i portar a aprovació més 
endavant. 
 
Pel que fa al tema de l’escola Llar, sí que s’han fet algunes declaracions, aquestes 
declaracions van lligades, evidentment, amb l’oferta definitiva, que la fa el 
Departament d’Ensenyament i per tant és públic i en té coneixement tothom en el 
mateix moment, de les places i els grups oberts de cares al curs vinent. I les 
declaracions a que vostè fa referència m’imagino que són possibles actuacions en 
relació a l’Escola Llar, que les va comentar el Director Territorial a la reunió que hi va 
haver la setmana passada amb el Claustre de professors de l’Escola Llar, per tant són 
declaracions que va fer ell en aquest claustre. Són, de moment, només propostes, 
propostes que són enunciats i no hi ha cap treball en aquest moment sobre aquestes 
qüestions. Bé, està sobre la taula i en breu, evidentment, començarem a treballar en 
aquesta línia o en la que calgui. Simplement això. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només afegir-hi que jo també vaig fer unes declaracions, no a 
Olot sinó a Barcelona, on no m’ho esperava haver-les de fer. A la Xarxa ens varen 
convidar i fan una entrevista a un Alcalde, i vaig participar en una tertúlia radiofònica a 
Barcelona i em van preguntar això, i a partir d’aquí s’ha tornat a generar una altra 
dinàmica. Però com que al final acaben havent-hi aquestes interpretacions, les meves 
declaracions tampoc aporten res.  
 
És dir: ho decidirem quan toqui, perquè estem a les preinscripcions i la voluntat de 
l’equip de govern és no estar tot el dia especulant amb el mateix; quan tinguem dades 
definitives intentarem parlar amb tothom i intentarem trobar una solució a això. Penso 
que hem canviat poc d’aquesta posició, el que passa és que cada vegada hi ha 
preguntes i costa de dir “no en volem parlar”, com he hagut de fer amb el tema de la 
biomassa, i sí que em va passar això a Barcelona. I després a partir d’aquí hi va haver 
una notícia en un mitjà de comunicació local, però les declaracions s’han d’escoltar en 
la seva totalitat, hi havia moltes altres persones; jo he estat a punt fins i tot de demanar 
que ens passessin tot el que jo vaig dir en aquest programa que va durar més de mitja 
hora. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
PROGRAMA ACTUACIÓ BIBLIOTECA.- Referent a la biblioteca de la ciutat d’Olot, 
nosaltres tenim una biblioteca que dóna un servei molt important a la ciutat: si agafem 
les dades d’entrades d’usuaris diàries a la biblioteca, segons les dades de 2012, hi ha 
a l’entorn de 580 usuaris al dia, per tant això vol dir uns 3.500 usuaris a la setmana, 
perquè són sis dies que la biblioteca està funcionant. En aquests moments és evident 
que hi ha poques possibilitats econòmiques de fer coses, evidentment, però sí que és 
important que l’Ajuntament tingui coses preparades al calaix.  
 
En tot cas demanaríem quin és el full de ruta de carres a la biblioteca, primer en un 
temps curt, quines són les millores que s’hi poden fer en quant a manteniment i 
millores petites, i llavors si a mig o llarg termini hi ha alguna idea pensada, o programa 
d’actuació o full de ruta pensat per tirar endavant i millorar els serveis de la biblioteca, 
que queda petita en aquests moments. 
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Respon el Sr. Berga. La pregunta era relativa a les millores a la biblioteca. És veritat 
que la biblioteca és amb tota seguretat l’equipament cultural més important de la ciutat, 
les xifres que comentava de 580 usuaris diaris és enorme. Li he dir que en el Pla de 
Govern el tema de la biblioteca ja ens el vàrem estar mirant justament abans de 
presentar-nos a les eleccions fa dos anys, perquè no sé si recordarà que en el Pla 
d’equipaments culturals de Catalunya deia que a la ciutat d’Olot li convenia una 
biblioteca més gran. És un tema que es va posar a consideració a veure si seria 
possible o no tenir una nova biblioteca, finalment no el vàrem incloure al Pla de Govern 
ja preveient les possibilitats d’inversió que tenia la ciutat, per tant l’únic que ens podem 
plantejar són temes de millores. 
 
Sí que s’han fet petites millores i s’han fet molt recentment, de millorar temes 
d’eficiència energètica: a l’escala hi ha una obertura per on entrava molt d’aire fred, hi 
havia un canvi de temperatura molt brusc i s’han fet aquetes petites reparacions. Sí 
que està també en planificació poder-la pintar, li convé ja una pintada de dalt a baix, i 
fins i tot ens plantegem si serà possible fer-ho aquest proper estiu. 
 
L’únic compromís que nosaltres vàrem assumir en aquests quatre anys a la biblioteca i 
que pensem complir, és l’ampliació de l’horari als migdies. Ens sembla que la 
biblioteca és un equipament, que vist el nombre d’usuaris que hi van,  hauria d’estar 
obert als migdies, és a dir, no hauria de ser necessari que a partir d’una hora la gent 
en marxés. Ens agradaria encara més si això fos possible, fer coincidir aquesta 
obertura als migdies amb la jornada compactada que en els centres d’ensenyament 
secundari hi haurà a partir de setembre, donant una opció més a afegir a altres temes 
que estem estudiant per absorbir aquesta realitat, que ens trobarem ben aviat, de 
poder obrir als migdies. 
 
Dit això, a part d’aquestes petites millores, no hi ha res. Un dia, si volen, cap problema, 
en podem parlar. Hi ha moltes opcions, hi hauria la possibilitat d’ampliar dins el mateix 
edifici, hi hauria la possibilitat d’ampliar a través d’un edifici veí o hi hauria la 
possibilitat, per descomptat, de fer una nova biblioteca en un altre punt de la ciutat. 
Però la realitat inversora en aquest moment, de la ciutat, no ho deixa per a aquest 
mandat. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
ESTUDI PROJECTES ESTRATÈGICS INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA.- En una 
Junta de Govern Local recent es va aprovar a l’Ajuntament d’Olot l’encàrrec a un 
clúster que es diu Cluster Development SL de Barcelona, que el projecte diu: indicació 
i posada en marxa de projectes estratègics en el sector de la indústria agroalimentària 
a la Garrotxa. Aquest estudi té un cost de 44.000 euros per a la ciutat i era veure 
l’oportunitat d’aquest estudi, perquè ja en tenim d’estudis molt importants del sector 
càrnic. Justament tenim Innovac, un clúster a l’entorn del sector càrnic, de la indústria 
agroalimentària a la ciutat d’Olot. I no es gaire tenen en compte les propostes que fa 
Innovac –jo penso– perquè s’ha encarregat un estudi a una empresa externa, que en 
tot cas estudiarà algunes qüestions concretes.  
 
Jo més o menys m’he llegit la memòria d’aquest estudi, i en tot cas diu: fer una 
diagnosi del sector agroalimentari –em sembla que ja està fet– identificar estratègies 
d’èxit d’empreses, més o menys ja ho tenim fet... En tot cas, jo penso que algunes 
coses d’aquestes ja les tenim a la ciutat d’Olot i potser no caldria repetir-ho i per tant el 
que veig és que aquest encàrrec és car per a la ciutat.  
 
Però en tot cas, si ja l’hem fet i tira endavant, jo sí que li demanaria Sr. Alcalde, que 
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estudiés també aquí tot el sector agroalimentari però de petita dimensió, és a dir, el 
sector dels carnissers. A Olot tenim una important xarxa d’artesans de la carn, els 
carnissers, que treballen amb molta qualitat, i que en aquests moments passen unes 
certes dificultats per les implantacions que hi ha hagut de grans superfícies a la ciutat  i 
algunes que han de venir, i per tant estan passant unes certes dificultats. Jo voldria 
que aquí també penséssim estratègies de suport a aquests carnissers, i podria ser la 
recuperació d’un petit escorxador d’àmbit local o comarcal. No sé si en aquests 
moments és interessant o no, però potser caldria estudiar-ho per donar eines a aquest 
sector d’empresaris de la ciutat que es guanyen la vida cada dia i que fan un producte 
de molta qualitat, per tant aquí seria interessant que s’estudiessin aquestes 
oportunitats, ja que l’estudi suposo que ho permet perquè la quantia és gran.  
 
Respon la Sra. Zambrano. A veure, el cost de 44.000 euros, no prové ni un euro del 
pressupost municipal, no vaig poder convèncer el Sr. Gelis i el pressupost per a la 
meva àrea, que és Empresa i ocupació, s’ha vist molt perjudicat, perquè no arriben les 
subvencions que arribaven en anys anteriors del Pla de barris. M’estic quedant amb 
molt pocs diners; al contrari del que sembla aquí, que sembla que augmenta.  
 
Aquests diners van arribar 20.000 euros a l’any 2012 de la Diputació de Girona –vaig 
anar personalment a intentar convèncer a Diplab que és d’on han sortit– i 20.000 euros 
i escaig que han entrat al 2013. L’Ajuntament d’Olot no hi posa ni un euro. 
 
Innovac, d’on el Sr. Alcalde n’és President, i que n’estem molt orgullosos de tenir-lo, no 
intervé per res en aquest projecte perquè l’objectiu d’Innovac és totalment diferent: 
Innovac tracta amb empreses de grans volums de facturació i estan buscant projectes 
comuns que els ajudin en el tema de reducció de costos o de millores per exportar a 
un nivell que en aquest cas no té res a veure. Aquest projecte es durà a terme amb 
unes finalitats molt diferents: la finalitat última i ben clara, és incidir positivament en el 
compte de resultats de les empreses agroalimentàries de la Garrotxa, que els permeti 
crear llocs de treball i ocupació, que és de les coses que ens preocupen més a l’equip 
de govern.  
 
Hem triat aquesta empresa, Cluster Development SL, que està a Barcelona, com molt 
bé ha dit. És una empresa que va realitzar diversos estudis a la Garrotxa i que 
actualment està treballant amb el pla tractor de Catalunya, i ens pot aportar moltes 
més dades pel que volem fer. S’han presentat altres empreses i han guanyat ells, el 
concurs es va fer el mes passat, ells han presentat la millor opció i s’ha fet de forma 
totalment objectiva. S’ha triat en un concurs públic que han guanyat, i ha part d’això, a 
mi personalment m’alegra molt que hagin guanyat encara que no siguin d’aquí, pel que 
poden aportar al projecte.  
 
El projecte es farà en tres eixos. El primer que farem serà unes enquestes a 140 
empreses de la Garrotxa, que les estem triant, empreses petites, amb una facturació 
propera a 300.000 euros, i d’aquestes en sortiran les que vulguin col·laborar i participar 
en aquest projecte. L’objectiu d’aquest projecte és valorar l’estat actual de 
competitivitat estratègica del sector agroalimentari; en un estudi que es va fer un 60% 
o un 70’% de les empreses de la Garrotxa són agroalimentàries, i intentarem ajudar 
aquestes que són les que ens poden aportar més. 
 
Identificarem quines estratègies d’èxit tenen aquestes empreses, detectarem nínxols 
de negoci que els permeti tenir un alt creixement en el negoci que ja tinguin i definirem 
projectes estratègics perquè aquestes empreses puguin incrementar la seva 
facturació.  
El resultat que pretenem obtenir amb això és conèixer i interactuar amb aquestes 
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empreses, identificar-les i classificar-les, identificar estratègies i tendències i 
acompanyar-les fora, fer més màrquing internacional, per obrir-los mercat. Hi anirem 
amb elles. Tot això dintre aquests 40.000 euros, sortirà tot d’aquí, no hi haurà res més. 
 
Aquestes empreses les agruparem per empreses que tinguin estratègies similars; és a 
dir, que la seva estratègia no sigui perquè venguin el mateix o facin el mateix, sinó 
perquè els interessi créixer en productes gourmet i en productes ecològics, que és on 
s’ha detectat que poden incrementar més facturació. 
 
També buscarem empreses que tinguin uns “drivers” que els representin oportunitats 
per a elles per a l’alimentació i que tinguin un públic objectiu comú, com poden ser, per 
exemple: que vagin destinats a públic femení, o a un públic tipus single que està 
comprant un producte molt diferent d’abans, o que vagin destinats a un sector familiar.  
 
El que volem és reforçar el posicionament internacional d’aquestes empreses, 
classificar-les una a una quin sector van destinades, fer-los una recomanació concreta 
que permetin projectes concrets, i que surtin a fora a fer-ho i que quedi tot molt definit. 
I sortir a fora, amb dues sortides que es faran, amb dues estratègies concretes, que 
seran: productes gourmets i plats preparats.  
 
Això té molt a veure amb el que vostè estava comentant: que aquesta estratègia seria 
bona per a carnissers, no ho hem pensat en cap moment, tot i que ho podem 
incorporar. També deia tenir en compte el fet d’un petit escorxador, no anava per aquí; 
anava destinat a que aquestes petites empreses que estan més tocades, per això ens 
allunyem d’Innovac perquè està tocant un altre tipus d’empreses.  
 
Volem agrupar aquestes empreses, ajudar-les, identificar com poden crèixer, com 
poden tenir més resultats positius en el seu compte de resultats i puguin crear 
ocupació al seu voltant i que puguin sortir a exportar conjuntament, i definir cap on. I 
ens sembla que serà això: agrupant-les, que puguin anar a un sector més concret, de 
gourmet o de plats preparats, que és on creiem que pot créixer i que d’aquest estudi, 
d’aquest projecte, en surtin coses concretes, que sortim a fora i que siguin coses que 
tinguin un impacte ràpid en el compte de resultats i que puguin produir ràpidament 
llocs d’ocupació. 
 
Crec que estem totalment d’acord, en el que m’estava comentant, i és això: ajudar més 
aquesta indústria petita agroalimentària de la Garrotxa, una empresa familiar, que 
esperem poder-la ajudar i que Innovac no és que no el tinguem en compte, sinó que 
no coincideix en el perfil de l’empresa. 
 
Intervé el sr. Alcalde. Bé, ja per acabar, convidar-los, ja saben que cada any a l’últim 
divendres de maig fem una valoració del que ha passat durant l’any, això ho havíem 
fet a l’oposició i ara com a equip de govern ho continuem fent. Demà a les vuit de la 
tarda, en el Saló de sessions d’aquest Ajuntament, farem una valoració de l’equip de 
govern de què és el que ha passat aquest segon any. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les nou 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, 


