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ACTA  NÚM. 6 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 20 DE JUNY DE 2013  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 20 de juny de 2013, a les sis de la tarda, 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, Mique l Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar 
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Co rominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, A lbert Rubirola  Sirvent, Adriana 
Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa,  Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa 
Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas, Júlia 
Sala Esteban .    
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Us agraeixo molt que hagueu pogut fer els esforços per ser aquí en 
aquest horari especial, que no serà l’habitual, però hem tingut circumstàncies especials que 
han fet que el Ple hagi hagut de canviar el seu horari habitual. 
 

1.- ACTA ANTERIOR  
 
A l’hora assenyalada –les sis de la tarda–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova per 
unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
 

2.- DESPATX OFICIAL  
 

Intervé el sr. Alcalde. Hi ha diverses coses que voldria comentar, algunes són felicitacions 
per diverses entitats de la ciutat, persones i ciutadans que han fet coses que proposem al 
Ple de felicitar-los.  
 
Una d’elles és a l’Associació de Comerciants d’Olot pel Shopping nit de fa pocs dies, que va 
ser un èxit i va tornar a tenir moltíssima gent al centre de la ciutat, i penso que és d’aquelles 
activitats que fa ciutat i convé reconèixer la feina a la gent de l’Associació de Comerciants i 
si els sembla els faríem arribar una felicitació. 
 
Després també al mossèn Joan Soler, que ha estat escollit Garrotxí de l’Any dins la festa 
que organitza el CIT i que si us sembla també li faríem arribar una felicitació per la tasca tan 
especial que fa a Togo, i per haver estat escollit Garrotxí de l’Any.  
 
Després també em semblava fer una menció a la solidaritat que els olotins estan demostrant 
en moments difícils, en coses que poden ser trivials però que jo crec que tenen un valor. 
Que se celebrin 40 anys de la Penya barcelonista d’Olot i Comarca i es recullin tres tones 
d’aliments, crec que té un valor que a més la Penya barcelonista quan organitzi una festa, es 
dediqui a recollir aliments, que ha cedit a Càritas. I per tant, si els sembla, faríem arribar una 
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felicitació a la Penya barcelonista per aquesta seva iniciativa. 
 
Igual que també altra vegada l’Associació de Comerciants d’Olot amb les guardioles 
solidàries, que vàrem trencar les guardioles i més de 3.000 euros recollits, jo crec que això 
també diu molt dels ciutadans olotins. Crec que l’Escola Municipal d’Expressió i Càritas van 
tenir una gran iniciativa, i si els sembla també els farem arribar una felicitació.  
 
I per últim, i esperant que d’aquí a pocs dies puguem fer també una altra felicitació a la Unió 
Esportiva Olot, de moment felicitar al Club de Futbol Sant Roc que ha pujat de categoria, i 
crec que també és un mèrit junt amb moltes altres entitats olotines, que estan deixant el nom 
de la ciutat, felicitar també al Club de futbol Sant Roc per haver ascendit a tercera catalana.  
 
En quant a activitats fetes des d’Alcaldia, ressenyar la reunió de treball amb la Sra. 
Montserrat Palma, que és la nova Directora Territorial de la UNED. La UNED  a Olot està 
fent una gran tasca, i vàrem incidir també perquè això pugui continuar tirant endavant i que 
tinguem tot el recolzament perquè si pot ser es millori l’oferta que la UNED pugui oferir a la 
nostra ciutat. 
 
També destacar la visita a Olot del Sr. Ferran Mascarell, fa pocs dies va venir per participar 
en un acte privat, però també va tenir una reunió aquí a l’Ajuntament. 
 
I també la visita que vàrem fer junt amb el primer Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Berga, a la 
Consellera de Benestar i Famíliar, la Sra. Neus Munté.  
 
Dintre la gran quantitat d’actes que hi ha, durant tots aquests dies, potser destacar la visita 
que vàrem fer a la maternitat d’Elna, el mateix dia que vàrem fer el Ple. 
 
També l’acte de recepció que el Molt Hble. President de la Generalitat va fer a les 
patinadores del Club Patinatge Artístic d’Olot i a diverses altres entitats per reconèixer els 
seus èxits esportius en campionats de tanta importància com Campionats d’Europa, que el 
Club Patinatge ha assolit darrerament. 
 
La inauguració de l’Escola de Sant Roc també és un altre fet a remarcar, junt amb el Sr. 
Albert Bayot, Delegat Territorial d’Ensenyament, i amb diverses persones relacionades amb 
el món de l’ensenyament, i amb l’anterior equip de govern, que també hi va ser present, crec 
que també és una cita que val la pena remarcar. 
 
L’homenatge a la Marissa Llongarriu, és un d’aquells actes que jo crec que és més 
necessari, que era més que just que penséssim en la Marissa, que d’alguna manera la ciutat 
li digués aquest “fins sempre” d’una manera relaxada, amb un ambient magnífic al voltant 
del Parc Nou i crec que també va ser un acte molt emotiu i de molta significació. 
 
I després una altra activitat que crec que mereix el reconeixement de la ciutat, com és el 
Campionat de Tenis en cadira de rodes, el Memorial Santi Silvas, que la Fundació Tommy 
Robredo ha tornat a organitzar un any més, que hem tingut els millors tenistes en cadira de 
rodes del món a la nostra ciutat i que penso que ha estat un altre gran èxit.  

 
Seguidament el Sr. Alcalde es refereix a la distinció Ales a la Cultura que va merèixer el 
reconegut JORDI SELLAS, president de l’Associació FANS, per  part de l’Institut de Cultura, 
el proppassat dia 25 de maig. I proposa felicitar-lo en nom de tota la Corporació i encoratjar-
lo a continuar liderant aquesta associació que es distingeix pel seu dinamisme engrescador.  
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Tot seguit demana que consti en acta també la més sincera felicitació de la Corporació als 
diferents guanyadors del Premis Ciutat d’Olot, concretament a : ALBA SABATÉ 
VILLAGRASA (Premi Marian Vayreda de prosa narrativa) ÀNGELS MARZO TORRES 
(Premi Joan Teixidor d’haikús) i RUBÉN MONTAÑÀ ROS (Premi Ciutat d’Olot de novel·la 
juvenil), el veredicte dels quals es va fer públic el proppassat dia 15 de juny.  
  
Seguidament dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del 
darrer Ple, celebrat el passat 23 de maig:   
 
-  de particulars : 39 
 - d’entitats :  60 
 
Tot seguit dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 30 de maig, juntament amb la regidora d’Ensenyament, Núria Fité,  va tenir una 
reunió de treball amb la MONTSERRAT PALMA, la nova directora territorial de la Uned, que 
es va venir a presentar formalment. .  
 
- el dia 5 de juny va rebre la visita de la Sra. ISABEL MORADÀS, la nova directora territorial 
de Governació, que també es va venir a presentar.      
 
- el dia 6 de juny es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb el Sr. EUDALD 
CASADESSÚS, Delegat del Govern de Catalunya a Girona i després a Barcelona per 
entrevistar-se amb l’Hble Sr. FRANCESC HOMS, Conseller de Presidència i Portaveu de 
l’Executiu català, des de la seva qualitat d’alcalde i vicepresident de l’AMI (hi assistiren 
quatre alcaldes de l’Associació de Municipis per a la Independència).  
 
- el dia 7 de juny juntament amb el regidor i amb el gerent de l’ICCO, van tenir una reunió de 
treball al mateix Ajuntament amb l’Hble. Sr. FERRAN MASCARELL, Conseller de Cultura de 
la Generalitat que es trobava a Olot per assistir a la festa del Garrotxí de l’any, organitzada 
pel CIT.  
 
- i finalment el dia 13 de juny, acompanyat del regidor Josep Berga, es va desplaçar a 
Barcelona per entrevistar-se amb l’Hble. Sra. NEUS MUNTÉ, Consellera de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya.  
 
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 23, juntament amb el regidor de Cultura, Josep Berga i representants del PHOC i 
d’ACUGA, es van desplaçar a la ciutat francesa d’Elna, de la Catalunya Nord,  per efectuar-
hi una visita institucional i especialment a la Maternitat, per donar compliment a l’acord 
adoptat 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.  
 
-  el dia 24 de maig, juntament amb la regidora Núria Fité va assistir a l’homenatge als 
treballadors que portaven 25 anys treballant a l’Hospital i als que es jubilaven; va 
protagonitzar la presentació del balanç dels dos anys de govern que va tenir lloc al Saló de 
Sessions i va assistir al sopar dels treballadors municipals de Santa Rita que es va celebrar 
a la sala el Torín.  
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- el dia 25 de maig va presenciar la sortida del 9è Ral.li clàssic dels Volcans del MAG de la 
Torre Malagrida; va visitar la cloenda de la campanya d’Escacs que tenia lloc al Firal; va 
assistir a l’acte de concessió de les Ales a la Cultura que aquest any van recaure en el 
president de l’Associació FANS, JORDI SELLAS, i va participar de la Festa de Batet.  
 
- el dia 26 de maig al matí, va pujar fins al volcà de St. Francesc per saludar els 
organitzadors de la Festa de Primavera del barri de St. Francesc i a continuació es va 
desplaçar a Barcelona per assistir a l’acte de relleu de la Trobada nacional de Puntaires. 
D’aquesta manera Olot va agafar el relleu a la de Barcelona com a seu de la principal 
trobada de puntaires de Catalunya, l’any 2014. La trobada serà el darrer diumenge de maig i 
se celebrarà al centre de la ciutat. Es calcula que aquesta trobada mobilitza més de 2.000 
persones, la majoria puntaires d’arreu del país.  
I a la tarda es va desplaçar a la ciutat d’Elx, per presenciar el partit entre la UE Olot i Elx.   

 
-  el dia  29 de maig, va rebre un grup de residents del geriàtric de l’Hospital, en el marc 
d’una visita que feien a l’Ajuntament.  
 
- el dia 30 de maig es va desplaçar a Barcelona, juntament amb la regidora d’Esports, Mar 
Roca, per acompanyar les patinadores del CPAO en la recepció que el M. Hble. President 
de la Generalitat els va oferir pel títol europeu assolit recentement.   
 
- el dia 1 de juny, amb la regidora Núria Fité, va assistir a la celebració de l’entrada en servei 
de la nova escola de Sant Roc, acte que va comptar també amb la presència del Sr. Albert 
Bayot, director territorial d’Ensenyament, i amb el qual van assistir a continuació a la Festa 
de l’Escola Llar. I a la tarda, va assistir a la primera sessió del festival de patinatge artístic 
que va tenir lloc al pavelló i seguidament va presenciar la tradicional cercavila de la 
faràndula olotina en diferents punts de la ciutat.   
 
- el dia 2 de juny va presidir la tradicional Sardana de Corpus que va tenir lloc a la Plaça 
Major i a la tarda, va presenciar el partit entre a UE Olot i l’Elx Il,licità que va tenir lloc a 
l’estadi municipal. 
 
- el dia 3 de juny va assistir a la reunió de la Xarxa de Barris que va tenir lloc al Saló de 
Sessions d’aquest Ajuntament,  
 
- el dia 5 de juny va assistir a les reunions del Patronat i del Consell Rector de la Fundació 
Privada Hospital Sant Jaume.   
 
-  el dia 7 de juny va tenir una altra de les habituals trobades amb els cinc exalcaldes : Joan 
Sala, Arcadi Calzada, Pere Macias, Isabel Brussosa i Lluís Sacrest, per informar-los de 
diferents temes de ciutat i a la tarda, va assistir a la inauguració d’una exposició sobre els 
quaranta anys de la Penya Barcelonista, que va tenir lloc a la capella de Sant Ferriol i a la 
festa del Garrotxí de l’any, organitzada pel CIT en un restaurant de la ciutat. Finalment va 
ser present a l’entrega de premis a diferents membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
que celebraven en el mateix restaurant la 29ª Jornada de Cloenda del curs.  
 
- el dia 8 de juny va participar de l’esmorzar del barri de Bonavista, organitzat en el marc de 
la festa del barri; va assistir a l’assemblea de veïns del barri de Sant Roc que va tenir lloc al 
seu local social i finalment, va presidir l’acte de reconeixement als joves brillants que va tenir 
lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament.   
 
- el dia 9 de juny va assistir a la visita comentada al Museu dels Volcans en la qual es van 
presentar les millores fetes a l’exposició permanent i a continuació al jardí de les plantes 
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remeieres, es va fer un homenatge a la Marissa Llongarriu, (e.p.d) que fou conservadora del 
Museu dels Volcans fins al 2012.  I seguidament va assistir al dinar commemoratiu del 
quarantè aniversari de la Penya Barcelonista d’Olot i comarca que va tenir lloc al pavelló 
firal.  
 
- el dia  12 de juny va assistir a l’inici del 5è open Santi Silvas que va tenir lloc a les 
dependències del Club Natació Olot i a les Juntes Generals del CASC i de l’empresa 
SUMAR que van tenir lloc a la seva seu a Salt.  
 
- el dia 13 de juny, acompanyat de la regidora Núria Fité, va efectuar una visita a l’Institut 
Montsacopa,  per veure com es desenvolupaven les proves de selectivitat.  I al vespre, va 
assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc al Consell Comarcal de la 
Garrotxa i seguidament a una reunió informativa amb els botiguers, veïns i propietaris de la 
zona de la Plaça del Mig i sector del c/ Antoni Llopis, sobre les obres d’enderroc i 
construcció de la nova Plaça Mercat, que va tenir al Saló de Sessions.  
 
- El dia 14 de juny va assistir a la reunió de la Junta de Portaveus i a l’acte d’entrega de 
premis als participants escollits per l’Auca commemorativa  del  vintè aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament. 
 
- el dia 15 de juny, va assistir a l’acte de lliurament dels premis Ciutat Olot que aquest any va 
canviar de format i es va celebrar a la seu del Museu dels Sants. I a la tarda, va ser present 
a la celebració del desè aniversari de la residència vora-riu,que va tenir lloc a la Sala El 
Torín.; va anar a presenciar el partit de futbol UE Olot – UE Mairena  i  a continuació va 
assistir a la inauguració del Shoping nit que va tenir lloc a les escales de Sant Esteve. 
 
- el diumenge 16 de juny va assistir a la Missa rociera que enguany va tenir lloc a l’església 
de Sant Esteve i a continuació. al Torneig de tennis amb cadira de rodes “Memorial Santi 
Silvas “ i al repartiment de trofeus que va tenir lloc a les dependències del Club Natació Olot.  
 
- el dia 17 de juny, al matí, va assistir a la inauguració d’una exposició sobre els 200 anys 
del naixement de Maria Gay Tibau, fundadora de l’Institut de Religioses de Sant Josep, que 
va tenir lloc a la residència del Tura i a la tarda, a la reunió de la Junta General de Ràdio 
Olot. 
 
- el dia 18 de juny, en qualitat de Vicepresident de l’AMI (Associació de Municipis per a la 
Independència) va assistir a les reunions de la Comissió Executiva i Consell Directiu que van 
tenir lloc al municipi de Molins de Rei. .  
 
- I finalment, ahir 19 de juny  va assistir en qualitat de vicepresident de l’AMI (Associació de 
Municipis per a la Independència) a una roda de premsa de l’ANC sobre La cadena humana 
que es farà el dia 11 de setembre, que va tenir lloc al Museu d’Història de Catalunya.  
 

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. 
 
Intervé el Sr. Guix. La Junta de govern va aprovar el plec de clàusules administratives 
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particulars per a la licitació de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per a 
la ubicació d’un aparcament i rentador de camions al carrer Fenolleda d’Olot. La nostra 
petició seria si això pogués passar per un Ple, perquè penso que és un tema important per a 
la ciutat, és una concessió a quaranta anys en una hectàrea de terreny municipal que s’hi 
vol fer una concessió privada i per tant penso que seria important que pogués passar pel 
Ple. En tot cas, si no hi passa, sàpiga que nosaltres presentarem alguna al·legació a aquest 
plec de clàusules administratives. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Ho valorarem i prendrem una decisió en quant a què fer. La voluntat 
seria no endarrerir-ho massa temps, però bé, si presenten una al·legació evidentment serà 
ben rebuda i ben atesa. 
 

5.- DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DEL PME  
 

Vist   l'expedient   administratiu  i  antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa General  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, del Patronat Municipal d’Esports 
en relació als preus dels cursets de natació de la piscina municipal per l’exercici 2013. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.- CORREBOU.- PRENDRE ACORD RELATIU A LA CELEBRACI Ó D’UN CORREBOU 
DURANT LES FESTES DEL TURA 2013.  

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 19 de juliol de 2012, va 
atorgar a la Penya Taurina de la Garrotxa, la concessió per organitzar correbous a la Plaça de 
Toros d’Olot, durant els anys 2012 a 2015 i sense perjudici de possibles pròrrogues, amb 
l’expressa obligació de celebrar un correbou per les Festes del Tura de cada any. 
 
La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, en el seu 
article 6, requereix que el ple de l’Ajuntament adopti un acord pel qual s’aprovi la celebració 
de la festa i el programa d’espectacles taurins. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la Comissió 
Informativa  proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la celebració del tradicional correbou d’Olot amb motiu de les Festes del 
Tura 2013. 
Aquest correbou no es correrà pels carrers de la ciutat, sinó que quedarà limitat a l’interior de 
la Plaça de Toros i es celebrarà el dissabte 7 de setembre de 2013, a dos quarts d’onze del 
vespre amb una duració màxima de dues hores.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Joc i d’Espectacles de Girona, del 
Departament d’Interior. 
 
Intervé la Sra. Roca. Els Serveis Territorials de Jocs i Espectacles de Girona, del 
Departament d’Interior, ens obliga a comunicar amb un acord de Ple la celebració dels 
correbous. Per tant el que portem a aprovació és la celebració d’un correbou en el marc de les 
Festes del Tura. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo penso que seguint amb la mateixa línia de cada any, perquè això es 
porta cada any per fer el correbou de les Festes del Tura. Penso que és una llàstima que 
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tenint una plaça de braus com tenim, no es pugui celebrar com es feia cada any la cursa de 
braus. Jo dono tot el meu suport, però també demano que es prenguin totes les mesures de 
seguretat pertinents, amb l’assegurança de responsabilitat civil –que esperem que no s’hagi 
de fer servir– i a la Penya Taurina de la Garrotxa, tirar-ho endavant. Hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, com ho diem cada any, no insistiré; nosaltres simplement tornar a 
manifestar la nostra posició contrària a la celebració del correbou, pensem que no és un acte 
adequat per a les Festes del Tura, i hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. També dir el que he dit tots els anys, és una tradició mil·lenària, una 
tradició catalana i que hi estem a favor. Sincerament, després de l’èxit que va tenir el correbou 
de l’any passat –jo hi vaig assistir i la plaça estava plena de gom a gom– el que demanaria és 
que aquest any es poguessin fer dues sessions de correbou, perquè tots els olotins que 
volguessin poguessin gaudir de l’espectacle. 
 
Intervé el Sr. Guix. No cal fer intervencions perquè és una proposta que es porta al Ple cada 
any, per tant votarem a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, Srs. Corominas, Berga, 
Zambrano, Grabolosa, Vayreda,  Zarza, Roca, Gelis, Bravo; 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 3 vots en 
contra (1 CiU, Sr. Ferrés; 2 ERC). 

 
7.-  NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT EL RE GLAMENT DEL 

MERCAT MUNICIPAL D’OLOT DE VENDA NO SEDENTÀRIA (MER CAT DE 
MARXANTS).  

 
L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 24 de novembre de 2000, va aprovar  
definitivament l’Ordenança reguladora de la gestió del mercat setmanal d’Olot, del mercat 
del rengle i de les Fires del Primer de Maig i de Sant Lluc i d’instal·lació de llocs de venda i 
atraccions amb motiu de les Festes del Tura, la Fira de Sant Lluc i altres. Aquesta 
ordenança va ser posteriorment modificada per acord del ple adoptat en sessió de 24 de 
juliol de 2008. 
 
Considerant la necessita d’adaptar la normativa municipal a les previsions de la Directiva 
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006  i a la seva 
posterior transposició a la normativa autonòmica, a través del Decret legislatiu 3/2010, de 5 
d’octubre i, posteriorment, a través de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, ambdues de 
modificació del Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior. 
 
Considerant les competències atorgades als municipis en matèria d’ordenació de la via 
pública i de mercats, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 
els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els articles 58 a 
66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del mercat municipal d’Olot de venda no 
sedentària: mercat de marxants. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
juntament amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text del Reglament del 
mercat municipal d’Olot de venda no sedentària 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. Vayreda. Bé avui fem l’aprovació inicial d’aquest Reglament del Mercat no 
sedentari. La idea és adaptar-nos a la normativa europea, a la normativa estatal i també a 
l’autonòmica. Teníem una ordenança que canviem per aquest Reglament, que introduirà 
aquestes regulacions en quant a accés de mercat, a durada de les autoritzacions, a les 
transmissions, als canvis d’ubicació... És un Reglament que hem elaborat a partir també de 
propostes treballades per la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona i que té el 
consens de les dues associacions de marxants i també dels representants que tenim del 
mercat a la Comissió. Per tant esperem que també pugui comptar amb el consens de la 
resta de grups.  
 
Intervé la Sra. Sala. Després de veure i valorar tot el Reglament del mercat municipal, que 
tal com ha dit el regidor Sr. Vayreda, la seva reglamentació de les directrius ens ve per les 
lleis europees i si no ho tinc mal entès, em sembla que tenim fins a 2014 per poder dur a 
terme l’adaptació a aquestes directrius.  
 
Però també penso que tots els controls s’han de portar des del mateix Ajuntament, que això 
és molt important que ho puguem controlar des de la casa, però sempre dialogant i 
solucionant els problemes dia a dia amb els mateixos marxants de les parades. Per tant hi 
voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, ens hem llegit els canvis o mesures que suposarà aquest nou 
Reglament i ens sembla bé. Tot  forma part de l’adaptació a la normativa Bolkestein, de 
l’any 2006 i creiem que tot plegat serà per tenir un mercat més ordenat i més professional. 
En concret, i resumint els principals canvis, pel que he vist són la determinació de les noves 
parades per concurs, que crec important per no donar peu a que la gent pensi que es fa per 
endoll o per altres tipus de coses; criteris per la durada i la transmissió de la parada i per a 
la venda d’articles i identificació pública de les parades amb una matrícula. S’ha dit també, 
que es suprimiran els sorolls dels generadors, substituint-los amb un sistema que va molt 
millor; i que se sancionaran els que venen articles que no poden vendre, les absències 
sense justificar reiteratives, i la generació de brutícia. Per tant em sembla molt bé i hi 
votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Guix. Entenem que és una aprovació inicial, el document és llarg, feixuc, 
l’estem estudiant i en tot cas si veiem alguna consideració ja presentem al·legacions, però 
en principi votem a favor.  
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Pensem que el mercat és un element important per a la ciutat, el mercat és un acte social, 
comercial i també pedagògic, i en aquesta línia jo penso que l’Ajuntament hauria de ser 
molt receptiu i organitzar millor el mercat; aprofitar aquesta Ordenança en el sentit 
d’ordenar millor les parades –com vàrem parlar amb el regidor l’altre dia– i els que són 
productors de qualitat, de productes de proximitat, artesans, diferenciar-los dels altres 
marxants i que es puguin identificar ràpidament, així el client que va al mercat pugui saber 
quins són els productes que són de proximitat i que estan a l’entorn de la ciutat d’Olot i de la 
comarca. 
 
És un document llarg, feixuc, ens l’estudiem i si hi ha alguna al·legació ja la presentarem, 
però en tot cas hi votarem a favor. 
 
Respon el Sr. Vayreda. El que deia la regidora del PP, amb aquest Reglament el control el 
tenim a l’Ajuntament, és més, en el que són les transmissions, seguint també directrius de 
la Generalitat, que aprovaran un Decret properament, som una mica més restrictius, amb 
aquesta idea que també ens sembla evident, hem de garantir la transparència, la publicitat, 
però també hem de decidir com a ciutat quin tipus de mercat volem. De vegades aquest 
tipus de transmissions podria ser la porta de darrera per entrar en el mercat del dilluns, i per 
tant seguint les instruccions dels tècnics –tant de l’IMPC com de Secretaria– el Reglament 
ens continua donant un cert control a l’hora de definir les bases del concurs: podem definir 
nosaltres la tipologia de parada que ens sembla que ens pot agradar més o menys; per tant 
això ho tindrem. A part que tots els canvis que estem fent es fan amb el consens d’una 
comissió on hi ha representants dels dos col·lectius dels marxants i representants de la 
fruita i de la verdura. Per tant, totes les decisions que anem aprovant cada setmana o cada 
quinze dies a la Junta de govern, sempre estan dins el marc d’una Comissió. 
 
I en quant al que deia el Sr. Guix, plantejarem la possibilitat que la identificació de la gent 
que té producte de proximitat i de qualitat sigui diferent –en principi hauria de ser tot de 
color vermell– incorporarem un canvi perquè es pugui identificar. El tema a organitzar és 
que moltes vegades la gent no es vol moure de lloc: la persona que fa uns anys que té la 
parada en el seu lloc, sap que els clients li reconeixen aquell espai; nosaltres ho hem 
plantejat en algun moment de fer un espai només de productors de proximitat, i els 
mateixos firaires a vegades són reticents a fer aquests canvis.  
 
Però en tot cas tenim un mercat que em sembla que en general funciona bé, on el tema de 
l’alimentació té molta presència, on tenim un percentatge important de parades amb 
productes de proximitat, amb producte ecològic, i per tant ens sembla que en aquesta línia 
el mercat té bona salut.  
 
Sí que serem més durs –i ho hem dit avui també, presentant les modificacions– en quant a 
temes de neteja, absències injustificades, gent que té el permís per vendre un producte i 
llavors en ven un altre... És a dir, en això sí que estem d’acord també amb els serveis 
tècnics de ser una mica més durs, perquè al final la gent que té una parada al mercat té una 
feina com qualsevol altra, i havent-hi tanta gent que vol accedir a un mercat, és poc 
justificable que la gent no es presenti al lloc de feina, perquè tenen l’obligació de venir cada 
dilluns. I tenim alguns firaires que això no s’ho agafen amb prou serietat; de fet ja n’hem 
expulsat dos per absències injustificades, i continuarem en aquesta línia. Hem informat els 
firaires que ho farem així, i el més important és que comptem amb el recolzament de les 
associacions de marxants, que també volen incrementar la professionalitat del mercat. Al 
final ells mateixos volen cada vegada un mercat més professional, que és la línia en la qual 
treballem. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
8.- ORDENANÇA MUNICIPAL:  APROVAR DEFINITIVAMENT L’ ORDENANÇA 

MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA.  
 
I.- L’Ajuntament Ple, per acord adoptat en sessió de data 21 de març de 2013, va aprovar 
inicialment l’Ordenança de convivència i via pública, exposant-la a informació pública a 
l’efecte de poder-hi presentar reclamacions i suggeriments. 
 
II.- En el període d’exposició pública es presentaren dues al·legacions, la primera per part de 
l’entitat “ESTELADA 2014” i la segona, per part de l’”ASSEMBLEA COMARCAL DE LA 
GARROTXA DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)”. 
 
A.- L’al·legació formulada per “Estelada 2014” es centre en la regulació que l’ordenança 
estableix per la col·locació de cartells en el monòlits informatius que hi ha repartits per la 
ciutat. D’aquesta al·legació s’accepta la limitació de la mida dels cartells i el nombre dels 
mateixos que es poden col·locar en els monòlits, però es desestima la restricció d’ús 
d’aquests monòlits en funció de qui sigui el promotor de l’activitat anunciada. Aquest canvi 
també comportar canviar, en el que correspongui, el quadre de sancions establert en la 
disposició addicional primera. 
 
B.- La CUP de la Garrotxa va presentar diverses esmenes (articles 7, 9, 10, 11, 40.3, 53.3, 
58.1, 61.1, disposició addicional primera) i al·legacions (al conjunt de l’Ordenança i als 
articles 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, disposició addicional primera, disposició addicional 
segona). 
 
a.- En relació les esmenes, on es proposa un redactat alternatiu al text de l’ordenança 
aprovada inicialment,  cal assenyalar: 
 
a.1.- L’esmena a l’article 7 pretén que no només es sancionin determinats comportaments 
discriminatoris de tipus racista, xenòfob o sexista, sinó també que s’evitin actes o activitats 
d’aquest caràcter a la via pública, mitjançant la seva prohibició prèvia. La redacció dels 
apartats primer i segon de l’esmena són similars als proposats en l’ordenança inicialment 
aprovada i, per tant, clarament assumibles; no així la proposta d’establir prohibicions 
preventives per evitar futures i hipotètiques conductes contra la dignitat de les persones. 
 
a.2.- Les esmenes formulades al Capítol 3 del Títol II (articles 9, 10 i 11) no difereixen de les 
proposades en l’ordenança aprovada. La mendicitat entesa com a problemàtica social 
apareixen tant en l’esmena com en l’ordenança i el tractament que se li dóna és similar. 
D’altra banda, aquesta mendicitat social es diferència clarament, tant en l’ordenança com en 
l’esmena, de la mendicitat enganyosa, coercitiva o amb assetjament i, també aquí, el 
tractament que se li dóna és idèntic. En el cas de les intervencions específiques és pertinent 
fer la distinció entre ambdós tipus de mendicitat, en el sentit que es proposa en l’esmena. 
 
a.3.- L’esmena a l’article 40.3 parteix de la idea de què el joc en zones i espais verds ha de 
poder-ser realitzar sempre, mentre que l’ordenança entén que determinats aparells de jocs 
només han d’utilitzar-se quan respectin el dret de les altres persones al descans i la 
tranquil·litat que es busca en aquests espais. En qualsevol cas, sí que cal exigir que la 
pertorbació sigui efectiva i no potencialment possible, en el sentit que s’apunta en l’esmena. 
 
a.4.- L’esmena a l’article 53.3 pretén limitar l’ús dels monòlits informatius a determinats 
col·lectius, excloent-ne a les empreses. Aquesta idea, que també apareixia en l’esmena 
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presentada per “Estelada 2014”, ha de tornar a ser desestimada, ja que no es considera 
pertinent la restricció d’ús d’aquests monòlits en funció de qui sigui el promotor de l’activitat 
anunciada.  
 
a.5.- L’esmena a l’article 58.1 pretén remarcar la funció informativa, pedagògica, educativa i 
de mediació de la policia municipal en l’aplicació de l’ordenança. El text de l’ordenança no 
defuig aquest plantejament, ja que, al costat de les funcions estrictament policials i d’ordre 
públic inherents a tota policia, també els hi reconeix una sèrie de funcions informatives i 
pedagògiques. Efectivament, en tota l’ordenança –recollits en els articles titulats 
“intervencions específiques”- hi trobem actuacions de la policia municipal que no són 
sancionadores sinó educatives i de mediació. 
 
a.6.- L’esmena a l’article 61.1 demana que els menors no puguin ser mai sancionats 
econòmicament i que sempre hagin de fer treballs substitutius en benefici de la comunitat. 
En l’ordenança inicialment aprovada es preveu que siguin els menors i els seus pares o 
tutors els que explícitament optin per una o altra opció. 
 
a.7.- L’esmena presentada a la disposició addicional primera proposa la introducció d’un 
quadre d’equivalències entre les sancions i les activitats commutadores; sense tenir en 
compte que l’ordenança ja preveu, en la disposició addicional segona, l’establiment d’un 
protocol d’actuació que reguli l’exercici de les activitats commutadores de la sanció 
econòmica 
 
b.- En relació les al·legacions, on no es proposa cap redactat alternatiu al text de 
l’ordenança aprovada inicialment sinó que s’apunten reflexions a tenir en compte en 
cadascun dels articles de referència, cal assenyalar: 

b.1.- Les al·legacions formulades al Capítol 3 del Títol II (articles 9, 10 i 11) parteixen de 
la distinció entre la mendicitat com a problemàtica social d’origen econòmic i la mendicitat 
fraudulenta vinculada a activitats il·lícites i, en conseqüència, es demana que només 
aquesta segona sigui objecte de sanció. Aquesta posició no difereix de la regulada en 
l’ordenança aprovada inicialment, ja que en les intervencions específiques es preveu que 
els casos socials es derivin als serveis corresponents per tal que les persones afectades 
puguin ser degudament assistides. 
 
b.2.- L’al·legació presentada a l’article 12 no és pròpiament una esmena al contingut de 
l’article, sinó una petició a l’Ajuntament perquè instal·li urinaris públics a la ciutat, per tal 
d’evitar que ningú hagi de fer les seves necessitats fisiològiques en llocs no adequats.    
 
b.3.- Les al·legacions formulades al Capítol 3 del Títol III (articles 20, 21 i 22) parteixen de 
la idea que l’ordenança considera que el joc a la via pública és un ús inadequat de la 
mateixa; alhora que demana que es construeixin i adeqüin espais públics d’accés gratuït 
destinats al joc als barris. En contra del què s’apunta en l’al·legació, l’ordenança no fa cap 
prohibició genèrica dels jocs a la via pública, sinó que els limita al respecte, la seguretat i 
la tranquil·litat de la resta de persones usuàries de la via pública, així com a què no 
comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 
 
b.4.- La disposició addicional primera estableix un quadre de sancions per a 
determinades infraccions de caràcter lleu a l’ordenança, alhora que delega en la Junta de 
Govern Local la potestat per actualitzar i revisar el quadre d’infraccions. L’al·legació 
presentada proposa introduir en aquesta disposició addicional primera un quadre 
d’equivalències entre les sancions i les activitats commutadores, sense tenir en compte 
que l’ordenança ja preveu, en la disposició addicional segona, l’aprovació d’un protocol 
que, entre d’altres, establirà el mecanisme de concreció de les activitats commutadores 



                     

  

 12 

de sancions. 
 
b.5.- La disposició addicional segona preveu les mesures alternatives o complementàries 
de la sanció econòmica i de la reparació de danys; alhora que faculta a la Junta de 
Govern Local per aprovar un protocol d’actuació que reguli l’exercici d’aquestes mesures 
alternatives o complementàries de la sanció econòmica. Aquest protocol és un 
mecanisme d’aplicació d’aquesta ordenança i, en conseqüència, ha de sotmetre’s a 
informació pública, tal i com s’apunta en l’al·legació. 
 
b.6.- L’al·legació al conjunt de l’ordenança demanant la seva retirada fins que no s’obri un 
procés participatiu no pot ser atesa, ja que, per una part, urgeix l’aprovació de 
l’ordenança i, per altra, en la seva tramitació s’han seguit totes les previsions establertes 
en la legislació vigent. 
 
III.- El Tribunal Suprem, en sentència de cassació de 7 de novembre de 2012, en relació 
a l’ordenança de neteja de l’Ajuntament de Madrid, ha reiterat que la neteja viària és una 
competència dels ajuntaments que han d’exercir per ells mateixos o mitjançant una de les 
diverses formes de gestió dels serveis públics, sense que sigui possible transformar-la en 
una obligació dels particulars. En aquest sentit, es remarca la conveniència de separar 
clarament, en les ordenances municipals, el què és una obligació susceptible de ser 
sancionada del què és una col·laboració ciutadana de caràcter voluntària que, en molts 
casos, pot ser fins i tot una costum majoritàriament observada, com per exemple, la 
neteja de les voreres pels titulars dels comerços situats a les plantes baixes. 
 
IV.- 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, que serveixen de motivació a la 
present resolució, el President de la Comissió Informativa , proposa al Ple l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Estimar parcialment l’al·legació presentada per l’entitat “ESTELADA 2014”, en el 
sentit de modificar la redacció l’article 53.3 i el quadre de sancions amb relació a aquest 
article, que quedarà tal i com s’assenyala en l’acord quart d’aquesta proposta i desestimar la 
resta d’al·legacions. 
 
Segon .- Estimar parcialment les al·legacions presentades per l’”ASSEMBLEA COMARCAL 
DE LA GARROTXA DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)”. en el sentit de 
modificar la redacció dels articles 7.1 i 2, 11.2 i 40.3, que quedaran tal i com s’assenyala en 
l’acord quart d’aquesta proposta i desestimar la resta d’esmenes i al·legacions; en especial 
la demanda de retirada de l’ordenança, atès que en la seva tramitació s’han seguit totes les 
previsions establertes en la legislació vigent. 
 
Tercer .- Modificar d’ofici la redacció dels apartats segon i tercer de l’article 47, per adequar-
lo als aclariments que la jurisprudència ha realitzat darrerament en relació a la neteja de la 
via pública. 
 
Quart .- Modificar el redactat de l’Ordenança municipal de convivència i via pública, 
aprovada inicialment per acord plenari de data 21 de març de 2913, amb la incorporació de 
les esmenes proposades per “Estelada 2014” i per la “CUP Garrotxa”, que han estat 
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acceptades; així com amb l’adequació d’ofici a la doctrina jurisprudencial referent a la neteja 
viària: 
 

1r.- Modificar els apartats primer i segon de l’article 7, que quedaran redactats de la 
següent manera: 

 
Article 7.- Norma de conducta. 
 
1.- És prohibeix a l’espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les 
persones, així com qualsevol comportament que fomenti l’odi racial o religiós, atempti 
a la convivència i a la cohesió social o de caire discriminatori, sigui de contingut 
xenòfob, racista, sexista, homòfob o de qualsevol altra condició o circumstància 
personal, econòmica o social, realitzada de fet, per escrit o de paraula, mitjançant 
insults, burles, molèsties intencionades, difusió de rumors infundats que afectin a un 
col·lectiu concret, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries. 
 
2.- Les conductes descrites en l’apartat anterior tenen especial gravetat quan van 
adreçades contra persones grans, menors, persones amb discapacitats o altres 
col·lectius especialment vulnerables; així com tots els col·lectius amb un alt factor de 
risc d’esdevenir exclosos i marginats socialment. 

 
2n.- Modificar l’apartat segon de l’article 11, que quedarà redactat de la següent manera: 

 
Article 11.- Intervencions específiques 
 
2.- En els casos de mendicitat enganyosa, els agents de l’autoritat procediran a la 
intervenció cautelar dels mitjans emprats per desenvolupar la conducta antijurídica, 
així com, si és el cas, dels beneficis obtinguts per l’exercici d’aquesta activitat il·lícita. 
 

3r.- Modificar l’apartat tercer de l’article 40, que quedarà redactat de la següent manera: 
 

Article 40.- Norma de conducta  
 
3.- Les persones usuàries de parcs, jardins i zones naturals del municipi han de 
respectar les plantes, animals i instal·lacions existents i evitar causar-hi qualsevol 
mena de desperfecte i de brutícia. També han de respectar el dret de les altres 
persones al descans i tranquil·litat que es busca en aquests espais; per la qual cosa 
s'ha d’evitar l'ús dels aparells, sonors o de joc, quan pertorbin aquesta tranquil·litat i 
el clima de relació ciutadana. 

 
4rt.- Modificar els apartats segon i tercer de l’article 47, que quedarà redactat de la 
següent manera: 

 
Article 47.- Norma de conducta. 
 
2.- Els titulars d'establiments i d'activitats autoritzats a la via pública (fixos o no) com 
bars, quioscos, ocupacions amb taules i cadires, llocs de venda i activitats similars, 
estan obligats a mantenir en condicions adients de netedat, tant les pròpies 
instal·lacions com l'espai urbà sotmès a la seva influència. També estan obligats els 
contractistes d’obres, en tant durin aquestes. 
 
3.- La neteja de la via pública correspon a l’Ajuntament. Els propietaris dels edificis, 
dels solars i els titulars dels comerços situats a les plantes baixes col·laboraran en la 
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neteja de les voreres corresponents a les respectives façanes.  
 
 

5è.- Modificar l’apartat tercer de l’article 53, que quedarà redactat de la següent manera: 
 

Article 53.- Norma de conducta. 
 
3- La col·locació de cartells en els monòlits informatius repartits per la ciutat no 
requereix autorització municipal. Per tal de garantir el major nombre possible 
d’informació, no es podrà ocupar per un mateix cartell de mida A3 (420 x 297 mm) 
aproximadament, ja sigui horitzontal o vertical, i amb un màxim d’un cartell per cada 
cara del monòlit. 
 
6è.- Modificar el quadre de sancions de  l’Annex I de l’Ordenança de convivència i via 
pública establert per la disposició addicional primera, per adaptar-lo al nou redactat 
de l’article 53.3 i que quedarà redactat de la següent manera 
 

53.3 

Ocupar els monòlits informatius amb un o 
més cartells de mida superior a A3, 
horitzontal o vertical, en cadascuna de les 
cares dels monòlits 100 LLEU 

 
Cinquè .-  Aprovar definitivament l’Ordenança municipal de convivència i via pública. 
 
Sisè.- Publicar íntegrament el text de l’Ordenança municipal de convivència i via pública 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. Després del període d’exposició pública que va seguir a l’aprovació 
inicial de l’Ordenança de Convivència i via pública, es varen presentar un conjunt 
d’al·legacions, la primera de les quals va ser presentada per Estelada 2014, que en va 
presentar una, i un conjunt que el va presentar la CUP. Agraïm en qualsevol cas l’esperit de 
contribució i millora a l’Ordenança que les dues associacions han mostrat, tant en el moment 
de presentar-les com en el moment de discutir-les, en reunions que hem mantingut. 
 
Tot i que hi ha força al·legacions, seré breu perquè vostès ja tenen el desenvolupament en 
les propostes del Ple i em limitaré –si els sembla bé– a explicar quin és el sentit de la nostra 
resolució per cadascuna d’elles. 
 
Comencem per l’al·legació que va formular Estelada 2014. L’al·legació que ens va presentar 
es centrava en la utilització dels monòlits informatius, que es demanava que fossin d’ús 
exclusiu per a les associacions que estiguessin inscrites en el Registre d’associacions; bé de 
la ciutat o bé del Consell Comarcal, i n’excloïa a totes les empreses o associacions amb 
ànim de lucre. També demanava que hi hagués una mida màxima; nosaltres havíem 
proposat ja la mida màxima, que l’havíem descrit com un terç de la superfície de cadascuna 
de les cares del monòlit, i Estelada 2014 ens proposa que la mida màxima sigui un DIN-A3. 
Nosaltres el que proposem és acceptar aquesta limitació de mida, entenem que així donem 
cabuda a més informació, que sigui utilitzat per més associacions; també és la mida màxima 
que solen utilitzar les associacions de la nostra ciutat. Però en canvi considerem que no és 
adequat restringir l’ús segons qui sigui qui promogui l’activitat que s’anuncia. 
 
També acceptem els suggeriments que ens fa Estelada 2014: que un cop haguem fet  
l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança, suggerim a les empreses que solen utilitzar els 
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monòlits per anunciar les seves activitats –bàsicament del sector d’oci– que utilitzin les 
cartelleres que ja avui hi ha a la nostra ciutat: les dues clàssiques de l’edifici de l’Hospici i del 
Palau del Bisbe, i les quatre que hem instal·lat a diferents llocs de la nostra ciutat. 
 
Pel que fa al seguit d’esmenes i al·legacions de la CUP, la primera esmena és a l’article 7, 
sobre comportaments discriminatoris a la via pública. Ens proposen un redactat alternatiu, 
que inclou diversos supòsits que complementen el que ja deia aquest article; concretament, 
proposen ampliar com a motiu de sanció “qualsevol comportament que fomenti l’odi racial o 
religiós i atempti a la convivència i la cohesió social o bé que sigui de caire discriminatori”. 
Això, com que entenem que complementa el redactat que ja hi havia, ho acceptem.  
 
En canvi no acceptaríem dues coses: la inclusió de manifestacions de caràcter feixista, 
perquè considerem que mirant-nos-ho de manera neutral, això suposa un biaix ideològic i 
per mantenir un equilibri hauríem d’incloure l’altre extrem del ventall ideològic, que és 
igualment perniciós. En qualsevol cas, els elements més rebutjables de qualsevol ideologia 
totalitària ja estan recollits en el redactat de l’article. 
 
Tampoc acceptaríem el fet que es pogués prohibir amb caràcter previ aquells actes a la via 
pública en els quals es pressuposés que es donarien conductes d’aquest tipus: entenem que 
no és potestat de l’Ajuntament fer prejudicis sobre el desenvolupament dels actes, i en tot 
cas actuaríem a posteriori, o bé quan tinguéssim ja una experiència prèvia. 
 
La segona esmena fa referència al capítol 3, articles 9, 10 i 11, l’exercici de la mendicitat a la 
via pública. Aquí partíem d’una diferent interpretació del concepte de la mendicitat: 
l’Ordenança sempre ha estat inspirada en el concepte de mendicitat com el fet de pidolar, de 
demanar almoina als carrers i en canvi la CUP feia una interpretació de mendicitat com la 
manca de recursos; és a dir, com aquelles persones que estan en situacions de pobresa. 
Evidentment, no hi ha res més lluny de la intenció d’aquest equip de govern que sancionar 
les persones que ho estan passant més malament.  
 
Parlant d’això vull esmentar l’enorme esforç que està fent el Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa per atendre totes aquelles persones que necessiten assistència puntual: ja sigui 
per lloguers, alimentació, ajuts relacionats amb els fills; siguin residents a la nostra ciutat o 
bé transeünts. Algunes dades que els hi podem donar són, per exemple: durant el 2011 
s’han facilitat 5.000 àpats a 49 usuaris diferents; s’han atès 89 transeünts durant el 2012 i 18 
fins el maig de 2013. Per tant en el marc d’aquest esforç que s’està fent, creiem que podem 
afirmar tranquil·lament, que avui –malgrat tot el que està passant– no cal recórrer a la 
mendicitat o a demanar almoina per poder satisfer aquelles necessitats bàsiques dels 
ciutadans. 
 
D’una manera, també en què era interpretativa, l’article 40.3, un article que creiem que era 
bastant clar, que deia que es prohibia el joc quan pogués pertorbar la tranquil·litat dels 
usuaris de parcs, jardins o de la via pública. Hi havia una interpretació en què aquest “pugui 
pertorbar” com un efecte potencial, que també quedava una mica lluny de l’esperit, aquí 
varem transaccionar amb facilitat un canvi de mode verbal, canviem el “quan pugui 
pertorbar” per “quan pertorbi” i deixarem força més clar quina és la situació en la qual el joc 
no estaria permès. 
 
La quarta esmena que ens presenta la CUP, també era molt similar a la que havia presentat 
Estelada 2014, en el sentit de qui podia fer ús dels monòlits informatius per anunciar 
activitats, i per tant l’integrem en la proposta que hem aprovat d’Estelada 2014, i que hem 
rebutjat parcialment. 
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L’esmena núm. 5, que presentava una esmena a l’article 58.1, en la qual es modificava el 
redactat per introduir una funció molt més informativa, pedagògica, educativa i de mediació 
de la policia municipal. Des del nostre punt de vista, entenem que totes aquestes funcions, 
que efectivament s’estan realitzant ja des de sempre, queden recollides en els apartats 
d’actuacions específiques que complementen els diferents articulats de l’Ordenança.  
 
També a tall d’exemple, entre gener i maig de 2013, la Policia municipal de la ciutat d’Olot 
ha mediat en 480 situacions. És a dir, no és una policia que es limiti a sancionar –com 
semblava que s’havia interpretat aquesta convivència– sinó que fa un esforç mediador molt 
important: 162 conflictes privats, 288 mediacions per molèsties veïnals i 23 mediacions per 
molèsties generals, per activitats de locals, bàsicament d’oci nocturn. 
 
La sisena esmena fa referència a l’article 61.1 en el qual es parla sobre la possibilitat que les 
sancions que recaiguin sobre menors per infraccions d’aquesta Ordenança puguin ser 
substituïdes per treballs substitutius en benefici de la comunitat. Aquí se’ns demanava que 
sempre fossin substitutius, és a dir, que no hi hagués mai una sanció econòmica sinó que 
sempre es fes treball substitutiu. Bé, pel simple fet de tractar-se de menors, cal el previ 
acord amb els pares: pot haver-hi pares que estiguin d’acord amb què es facin treballs 
substitutius i pares que puguin pensar que és millor una sanció pecuniària. Aleshores, com 
que ha d’existir la possibilitat de les dues coses, mantindrem el redactat tal i com estava.  
 
Finalment la darrera esmena, la número set, era una esmena a la disposició addicional 
tercera, en què se’ns demana que s’estableixi un quadre d’equivalències entre sancions 
econòmiques i hores de treball substitutiu. Això és una cosa que nosaltres en aquesta 
Ordenança ja prevèiem, explicàvem que el que es farà serà redactar un reglament –que 
després aprovarem en la Junta de govern local– en el qual s’establiran quines són les bases 
i normes de funcionament del treball substitutiu. Per tant creiem que això ja ho estem 
considerant. 
 
Després hi ha una sèrie d’al·legacions sobre les quals no es proposa cap redactat alternatiu. 
La primera al·legació és sobre el capítol de la mendicitat i sobre allò que ja abans els he 
esmentat, creiem que la interpretació que des de sempre s’ha fet de la mendicitat ja encaixa 
amb l’esperit que se’ns demanava. I sí que acceptem el fet que el requisar els guanys de 
l’activitat de mendicitat –de l’almoina o bé els elements que s’utilitzen per demanar almoina–
es faci només en aquells casos en què és una activitat clarament fraudulenta.  
 
I la segona al·legació es fa sobre el punt 12, no és una esmena perquè no proposa cap 
redactat alternatiu, sinó que el que fa és una petició a l’Ajuntament perquè instal·li urinaris 
públics a la ciutat, donat que no n’hi ha, segons l’al·legació, no n’hi ha cap que funcioni les 
24 hores del dia. Això no és exacte, hi ha uns urinaris que si bé són de pagament sí que són 
accessibles les 24 hores del dia: els que estan al Firalet, però creiem que sí que és 
convenient trobar la manera d’explicar a la ciutadania quina disponibilitat de serveis públics 
tenim a la nostra ciutat. Potser no tots els olotins i olotines saben que durant els horaris 
d’obertura poden acudir als serveis dels edificis municipals o també als pàrquings públics de 
la nostra ciutat. Haurem de saber com trobar el punt d’explicar això. De totes maneres sí que 
també crec que és just esmentar que en aquells casos en què s’ha sancionat algú perquè 
estava fent necessitats fisiològiques a la via pública i ens ha explicat perquè ho feia –casos 
mèdics d’incontinència urinària– evidentment s’ha retirat la sanció. 
 
Després la tercera al·legació era sobre el capítol que esmentava abans, de la prohibició del 
joc a la via pública. Entenem que ja ha quedat explicat abans, queda clar, aquells casos en 
què simplement es pertorba la tranquil·litat i la convivència. 
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El quatre i el cinc fa referència als quadres de sancions. El mecanisme serà establir un equip 
de treball dintre les diferents àrees tècniques de l’Ajuntament que poden intervenir en 
l’elaboració, sotmetre a l’aprovació de la Junta de govern local, hi haurà també el període 
d’exposició pública i per tant tots aquells ciutadans que vulguin presentar al·legacions o 
esmenes tindran l’oportunitat de fer-ho. En quant al que se’ns demanava, de donar-ho a 
conèixer, com que està vinculat a l’ordenança municipal que està penjada al web de 
l’Ajuntament, doncs també s’hi penjarà aquest reglament substitutiu.  
 
I finalment se’ns fa una al·legació conjunta d’ordenança, en la qual se’ns demana la retirada 
perquè no s’ha fet a través d’un procés participatiu. Bé, no atendrem aquesta al·legació: 
aquesta Ordenança es va aprovar l’any 2007, en aquell moment sí que es va realitzar un 
procés participatiu mitjançant reunions amb aquells ciutadans que hi varen voler assistir, el 
procediment jurídic que hem seguit per a aquesta aprovació ha estat el correcte, i com hem 
vist per la presentació d’al·legacions i d’esmenes, els ciutadans que així ho desitgen hi han 
pogut contribuir amb el seu punt de vista. 
 
Finalment, i ja per acabar, en la revisió interna que hem fet d’aquesta ordenança, i sense 
que s’hagi presentat cap esmena ni cap al·legació de ningú, introduirem una modificació a 
l’article 47 que deia que els ciutadans, veïns, comerciants eren responsables de la neteja de 
les voreres dels carrers a la nostra ciutat. Hi ha una sentència del Tribunal Suprem de l’any 
2012, en relació a l’Ordenança de neteja de l’Ajuntament de la Villa de Madrid en el qual 
reitera que la neteja de les voreres és competència exclusiva de l’Ajuntament i que per tant 
no en pot fer responsable als ciutadans. Nosaltres proposem una modificació i reordenació 
d’aquests punts en els quals afirmem que la responsabilitat és de l’Ajuntament, però sí que 
agraïm i esperem la col·laboració dels veïns dels edificis que hi toquen.  
 
I havent fet tota l’exposició, tenen a continuació com queden els redactats definitius i 
esperem la seva aprovació. 
 
Intervé la Sra. Sala. El mes de març ja els hi vaig donar el suport en l’aprovació inicial de 
l’Ordenança. Per no fer-me repetitiva i allargar-me massa, que ja ens ho ha exposat el Sr. 
Ferrés, només dir que de les al·legacions de la CUP en faré una petita valoració. El que estic 
totalment d’acord, com ha dit, és que s’han d’evitar les conductes contra la dignitat de les 
persones, llavors els menors que siguin sancionats, que no siguin sancionats 
econòmicament, penso que haurien de mirar de fer treballs substitutius a la nostra ciutat o a 
la comunitat. Llavors la diferència entre la mendicitat com la problemàtica social i la 
fraudulenta, vinculada a activitats il·lícites i sancionar aquesta última. El tema dels urinaris, 
també penso que és important, facilitar més urinaris per a la ciutat. Els jocs de la via pública 
respectant la seguretat i la tranquil·litat de les persones. I pel que fa a al resta tinc alguna 
discrepància, però puc donar el meu suport al que s’ha exposat. 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, d’entrada agrair la participació ciutadana, en aquest cas 
d’Estelada 2014 i dels companys de la Candidatura d’Unitat Popular. Pensem que la 
participació ciutadana sempre és important i insistir en el que ja deia el regidor, en aquest 
període d’al·legacions i d’exposició pública i que tots els ciutadans poden intervenir. Pensem 
que és un reglament que no es fa de cap i de nou i per tant tampoc calia fer una gran 
convocatòria ciutadana sinó que amb una modificació i amb aquest període d’exposició 
pública, la participació de qui vol participar-hi està més que garantida. 
 
Amb les aportacions d’Estelada i de la CUP pensem que ha quedat millorat el redactat, 
segurament no difereixen excessivament dels principis que vàrem aprovar en el seu 
moment, però sí que de vegades hi ha algun matís, algun aspecte que passa per alt i que  
val la pena tenir en compte si després s’observa que es pot redactar millor. I en algun cas 
fins i tot ens hem d’atenir a reglaments de rang superior que regulen bona part del que 
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podem ordenar des del municipi. 
 
Nosaltres sí que volem subratllar el paper de mediació de la Policia municipal, i en aquest 
cas felicitar el paper que fa la nostra policia, mirar la que sanció sempre sigui l’últim extrem i 
ens consta que el paper que estan fent en aquests últims anys és prou lloable i que ha 
d’anar en aquest sentit, que és el que marca una mica l’Ordenança que acabarem d’aprovar 
avui mateix. 
 
I llavors sobre el tema dels urinaris, potser sí que valdria la pena d’estudiar la manera de fer 
saber a la ciutadania quina és la situació de la ciutat, o fins i tot estudiar si se n’ha de posar 
algun altre. Pensem que si no es pot controlar directament, llavors sí que és inevitable que 
siguin de pagament, però bé, si se n’hi ha d’afegir algun més és qüestió d’estudiar-ho. En tot 
cas pensem que ha quedat millorat el redactat tal com ens el proposa el regidor i hi votarem 
a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. El 21 de març d’aquest any, aquest Consistori va decidir aprovar 
inicialment aquesta Ordenança de convivència i via pública. Recordo que aquell dia jo 
mateix vaig dir aquí, que amb petits matisos, l’Ordenança sembla redactada per Plataforma 
per Catalunya, i que només ens hagués faltat la prohibició de la burka als carrers. En 
conjunt, ens semblava molt bé.  
 
Imagino que aquestes paraules d’un servidor, van molestar tant els de la primera fila, que 
avui per cert em sembla que estan a la cinquena, que es van mobilitzar de seguida per fer 
al·legacions al redactat de l’Ordenança.  
 
Entrant en aquestes al·legacions, em sembla encertada la decisió de l’acceptació parcial de 
l’al·legació feta per l’entitat Estelada 2014. I més o menys, també ens semblem encertades 
les decisions de l’equip de govern, que ens ha anunciat el Sr. Ferrés, respecte a les 
al·legacions de la CUP. Des de Plataforma per Catalunya, exigim que aquest nou redactat 
de l’article 7 d’aquesta Ordenança es compleixi, i també durant les dates del Carnaval a 
Olot, sobretot per part d’una determinada entitat olotina que tots coneixem, i que en aplicació 
d’aquesta nova normativa seria sancionada si segueix la dinàmica dels escrits difamatoris 
que ha difós aquests últims anys tant contra el Sr. Alcalde, com especialment contra els 
representants electes de Plataforma per Catalunya a la nostra ciutat.  
 
El nostre suport al redactat definitiu d’aquesta Ordenança i espero que això no molesti gaire 
als de sempre. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas, nosaltres com ja vàrem fer a l’aprovació inicial hi votarem a 
favor, ens sembla bé. Tot i que repetim una mica el que vàrem dir a l’aprovació inicial, que 
en aquests tipus d’ordenances el que cal és prevenir més que curar, és a dir, fer pedagogia, 
portar l’educació al carrer i fer educació en els carrers de la ciutat i també mediació, com ha 
dit el regidor. 
 
Em sorprèn l’horari que ha portat el regidor per contestar les al·legacions, que quasi bé 
l’exposició ha estat més extensa avui que el dia que va presentar l’ordenança. 
 
Després un petit matís, que el que deia que ens obliguen per jurisprudència en el sentit que 
cada família no ha de netejar les voreres sinó que ho ha de fer l’Ajuntament, en tot cas 
preguntar si en el cas de nevades també ha de ser així; que jo penso que no, que en tot cas 
cadascú hauria de netejar al davant de casa seva.  
 
Intervé el Sr. Ferrés. Agrair les aportacions dels diferents grups municipals.  
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Dir-li al Sr. Mulleras, del tema del burka, només dues coses. La primera que crec que això 
es va incloure a l’Ordenança municipal de Lleida i després va ser rebutjat. I la segona que a 
Olot no n’hi circulen de burkes, l’únic burka que s’ha vist a Olot ha estat el de l’spot de la 
campanya electoral, que va estar mal caracteritzat, però en fi.  
 
Pel que fa a la pregunta del Sr. Guix, no n’estic absolutament segur, ho verificarem, però jo 
diria que si més no s’esperaria l’esperit de contribució dels veïns a col·laborar en això. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec, i tampoc sóc un expert en això, que la col·laboració és 
voluntària, necessària i imprescindible, i la demanem ja des d’ara; no només en la neu sinó 
en tot, però que no podem obligar els veïns a què treguin la neu de davant de casa seva, jo 
crec que ha de ser voluntari. Ho acabarem de comprovar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP). 

 
9.-  PERSONAL.- AUTORITZAR A UNA TREBALLADORA, PERS ONAL LABORAL, 
ADSCRITA A URBANISME, LA COMPATIBILITAT AMB UNA ACT IVITAT PRIVADA  

 
Vistes les sol·licituds presentades per la Sra. Imma Salgado Ruiz, en data 19 d’abril i 13 de 
juny de 2013 i amb número de registre d’entrada E2013003299 i E2013006755, 
respectivament, per mitjà de les quals demana la compatibilitat laboral i administrativa entre 
el lloc de treball a l’Ajuntament d’Olot i una activitat privada. 
 
Atès que la Sra. Imma Salgado Ruiz, personal laboral d’administració general d’aquest 
Ajuntament, categoria d’administrativa grup C1, adscrita a l’àrea d’Urbanisme, té assignada 
una tipologia de jornada completa, i que la dedicació en hores setmanals per treballar per 
compte propi en una activitat privada d’administradora d’una societat dedicada a la venda de 
productes derivats de l’eficiència energètica és indeterminada, i que es realitzarà fora de la 
jornada assignada a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues a ctivitats . 
 
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa la Sra. Imma Salgado Ruiz en aquest 
Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
Vist que la tipologia de l’activitat declarada d’administradora d’una societat dedicada a la 
venda de productes derivats de l’eficiència energètica no impedeix o menyscaba l’estricte 
compliment dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o independència. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot , proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR  a la Sra. Imma Salgado Ruiz la compatibilitat de l’activitat privada 
per compte propi com a administradora d’una societa t dedicada a la venda de 
productes derivats de l’eficiència energètica , amb una dedicació en hores setmanals 
indeterminada, distribuïda fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, 
amb l’activitat que  desenvolupa com a laboral de la plantilla d’aquest Ajuntament, categoria 
administrativa administració general adscrita a l’àrea d’Urbanisme, amb una tipologia de 
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jornada completa. 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

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

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

conegui per raó de càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
- si al complement específic de la plaça que ocupa la Sra. Imma Salgado Ruiz se li 

assignés una retribució en concepte de dedicació exclusiva i/o incompatibilitat. 
 
Tercer.- La Sra. Imma Salgado Ruiz està obligada a posar en coneixement d’aquest 
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
 
Intervé el Sr. Gelis. La Sra. Imma Salgado ens ha demanat compatibilitzar el seu treball aquí 
a l’Ajuntament amb una activitat privada fora d’hores de treball. S’ha comprovat que aquest 
tipus d’activitat no pertorba en absolut la seva feina aquí a l’Ajuntament i s’han posat una 
sèrie de  condicionants que deixarien aquesta autorització sense efecte. També s’ha indicat 
a la Sra. Salgado que ens ha d’informar sobre qualsevol variació que es produís en aquesta 
activitat privada, i per tant no veiem cap inconvenient, des del nostre punt de vista, a 
autoritzar aquesta compatibilitat a la Sra. Imma Salgado i proposem al Ple la seva aprovació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per  unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2, 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
10.- UPL12012000012 MPOUM-37 – (proposant aprovar i nicialment la modificació 

puntual del POUM "aparcaments Benavent")  

Vista la modificació puntual del POUM – aparcaments Benavent, redactada pels serveis 
tècnics municipals en data juny 2013, l’objecte de la qual és adequar les determinacions del 
planejament general a les possibilitats reals pel seu desenvolupament i execució, en el sentit 
de poder donar resposta efectiva a les necessitats reals dels residents per tal de poder 
disposar de places d’aparcament, ara molt limitades a les edificacions del Barri de Benavent. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 17 de juny de 2013 i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, conforme al qual 
la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte 
a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.  
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la 
tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  la modificació puntual del POUM – aparcaments 
Benavent, redactada pels serveis tècnics municipals en data juny 2013, d’acord amb 
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l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 17 de juny de 2013 i que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
SEGON.- ACORDAR , d’acord amb l’establert a l’article 73, ss i cc del decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i article 102, ss i 
cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme,  la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com acordar la suspensió de 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els 
àmbits del municipi identificats gràficament en el plànol que s’adjunta fins que sigui ferm en 
via administrativa l'acord d'aprovació definitiva de la present modificació puntual.  
 
TERCER.- SOTMETRE’L  a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, jo penso que portar aquesta modificació al Ple és important, perquè 
suposa un exercici de participació ciutadana, de treball conjunt entre una associació de 
veïns i l’Ajuntament per desencallar temes urbanístics, que en resum el que fan és ajudar a 
què la gent pugui viure més còmodament i amb més confort als seus barris. 
 
L’objecte d’aquesta modificació puntual és adequar les determinacions del planejament 
general a les possibilitats reals de desenvolupament i execució, en el sentit de poder donar 
resposta efectiva a necessitats reals dels residents, per tal de poder disposar de places 
d’aparcament al barri de Benavent, ara molt limitades.  
 
De fet, dic que podem estar contents de poder portar avui això al Ple, perquè ja el Sr. Valentí 
Cot, expresident de l’associació de veïns de Benavent el 1996 –per tant estem parlant ja 
quasi de fa disset anys– entrava un escrit a l’Ajuntament demanant si es podia adequar el 
Pla general a les necessitats del barri per poder ampliar aquests aparcaments. La 
necessitat, bàsicament en aquell moment era argumentada, i encara ho és: resolia solars de 
vivendes que en el seu moment eren i encara són de petites dimensions, vivendes que 
tenien garatges molt petits que van acabar essent també menjadors o part de sostre edificat 
per a la vida diària i per tant varen eliminar el garatge; com molt bé saben, els carrers són 
molt estrets.  
 
Però bé tot això amb el temps ha anat canviant: el barri s’ha anat rejovenint, i per tant hi han 
anat famílies noves que ja disposen de dos cotxes, i per tant ja no és d’un i petit, sinó de dos 
i grans, els carrers continuen essent estrets, i per tant pensem que es justifica aquesta 
necessitat  veïnal de plantejar aquesta modificació. 
 
També ateses les determinacions i previsions del planejament actual, es contemplava que 
fos l’administració pública qui executés la construcció dels aparcaments, prèvia adquisició 
del sòl per part de l’Ajuntament. La modificació presenta com a objectiu concret permetre 
que puguin ser els agents privats que puguin desenvolupar les previsions d’uns 
aparcaments: amb l’adquisició del terreny, la posterior construcció dels garatges i posar-los 
a disposició dels particulars interessats per a la seva compra; objectiu en aquests moments 
que l’Ajuntament no pot afrontar per un tema de prioritats econòmiques i la situació actual 
que estem vivint.  
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Per això l’Ajuntament impulsa la present  proposta per tal de modificar el POUM vigent, que 
si l’executéssim a dia d’avui implicaria una expropiació del sòl i una execució d’aquests 
aparcaments públics, amb el cost que això suposaria, i per tant la possibilitat real de portar a 
terme la construcció a dia d’avui és pràcticament inviable si no és des de la iniciativa 
privada.  
 
De fet aquesta modificació l’únic que fa és canviar l’ús públic a ús privat i per tant que s’hi 
puguin continuar portant a terme aquests garatges. Pensem que la modificació ajudarà a 
resoldre un problema veïnal, quan el Sr. Josep Berga, com a regidor del barri de Benavent, 
ens va fer arribar la proposta a l’equip de govern, ens hi vàrem posar a treballar i avui és 
possible aquesta modificació, que portem a aprovació inicial. 
 
Intervé la Sra. Sala. Sóc conscient que al barri de Benavent hi manquen aparcaments, per 
tant voto a favor d’aquesta aprovació inicial, de passar d’iniciativa pública a privada. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Ens estranya que el POUM fos redactat així, que hagués de ser la 
iniciativa pública la que fes uns aparcaments, i això evidentment a hores d’ara és 
absolutament impossible, i si es va entrar la proposta de l’associació de veïns l’any 1996, 
imagini’s el que haurien d’esperar si haguessin d’esperar la iniciativa pública. Estem molt a 
favor que puguem donar pas als mateixos veïns, a través de la iniciativa privada, i des d’aquí 
animar-los perquè puguin tirar endavant i que aquesta necessitat del barri, que és evident, 
com a mínim es pal·liï mínimament, si poden tirar endavant aquests aparcaments. 
Completament a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Absolutament a favor, sense cap tipus de comentari. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres evidentment també hi votarem a favor, però aclarir alguns 
conceptes que no sé si han quedat prou clars. Jo penso que la ciutat d’Olot ja va recollir la 
petició del president de l’associació de veïns fa anys, i del barri de Benavent conforme els hi 
calien aparcaments en aquell barri i per això al POUM ja sortia. Ja es va fer el POUM i fins i 
tot es va determinar una zona concreta perquè es fessin aquests aparcaments públics. Com 
deia el regidor, és veritat que el preu del sòl, el preu del solar que s’havia de comprar per 
posar aquests aparcaments allà era molt car i impossibilitava gairebé de tirar endavant 
l’acció; actualment el preu del terreny ha baixat, els propietaris l’han baixat molt, i per tant 
això possibilita que es pugui tirar endavant aquesta iniciativa. D’acord que en aquests 
moments l’Ajuntament per problemes econòmics creu que és millor fer-ho a partir de la 
iniciativa privada, nosaltres hi estem d’acord.  
 
En tot cas el que fem avui, entenc que és aprovar únicament el canvi de lletra en el POUM, 
que passa de ser una promoció pública a una promoció privada. El que demanaríem és que 
aquest equipament que s’ha de fer a Benavent, encara que sigui privat, que es minimitzi 
l’impacte ambiental: és una zona molt fràgil de la ciutat que dóna directament a la muntanya 
de Batet i al Parc Natural, i per tant entendríem que s’ha de fer una cosa que tingui el mínim 
d’impacte possible, però que també vagi bé per als veïns i que tingui un cost econòmic 
raonable.  
 
Respon el Sr. Zarza. Gràcies pel suport, i de fet, a qui han de donar les gràcies és a 
l’associació de veïns de Benavent perquè en el seu moment han promogut i han treballat 
perquè això sigui possible i el que ha fet l’Ajuntament és posar els instruments legals i 
possibles perquè pugui ser.  
 
Evidentment que l’impacte ambiental es tindrà en compte, hi ha informe del Parc Natural i 
per tant el projecte l’hem d’acabar de definir i treballar, però evidentment és una zona com 
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molt bé diu el Sr. Guix propera al Parc Natural i per tant s’ha de tenir en compte tot el tema 
de l’impacte que tindrà aquest equipament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé,  sembla que la proposta s’aprovarà per unanimitat, és una 
satisfacció que una proposta com aquesta aconsegueixi l’unanimitat. Voldria reforçar les 
paraules del regidor Sr. Miquel Àngel Zarza, i agrair a les associacions de veïns, perquè això 
no és una cosa que hagi estat senzilla sinó que portem molts de dies treballant-hi i ells han 
fet un gran esforç; hi ha hagut molts veïns que han tingut dubtes però han seguit amb 
aquesta seva convicció. Agrair al Sr. Josep Comas que també s’hi ha implicat i hi ha estat 
treballant. L’agraïment al Sr. Josep Berga per haver-s’hi implicat i defensat un tema en què 
molts de dies hem tingut dubtes que ens en poguéssim sortir, perquè no és una cosa tan 
senzilla, sinó que havien de lligar qüestions econòmiques, urbanístiques, saber quanta gent 
estaria interessada en aquests aparcaments... Sincerament la feina de l’associació de veïns 
ha estat magnífica i crec que val la pena fer constar específicament aquest agraïment i 
aquesta felicitació per la seva feina. 
 
Espero que d’aquí a poc temps veiem ja les màquines treballant i que en poc temps pugueu 
començar a disposar d’aquests garatges que és evident que el barri necessita.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP),   entre d'altres, el següent acord: 
 
El públic assistent aplaudeix. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No aplaudim, en el Ple no aplaudim, però gràcies per l’aplaudiment. 
 

11.- MOCIÓ D’ICV-EUiA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA BA NCA ÈTICA EN 
TRANSACCIONS BANCÀRIES DE L’AJUNTAMENT  

 
Els diners han d’estar al servei de les persones i no les persones al servei dels diners; 
d’aquesta premissa neixen les finances ètiques i dins d’elles la banca ètica. 
 
Les finances ètiques són les que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la 
consecució d’objectius socials i ambientals. El finançament ètic incorpora l’ètica en el conjunt 
del procés del finançament. Els estalviadors i operadors, persones o entitats, exerceixen el 
seu dret a saber on s’inverteixen els seus estalvis i per tant les entitats financeres deixen de 
finançar activitats èticament reprovables i inverteixen només en projectes amb contingut 
social i mediambiental i a la vegada faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment 
n’han estat exclosos. 
 
La banca ètica aplica doncs uns criteris de selecció abans d’escollir els seus projectes: d’una 
banda aplica criteris negatius, és a dir, evita invertir o realitzar determinades operacions com 
són, per exemple, la producció i venda d’armament, la producció d’energia nuclear, 
l’especulació financera, la utilització de paradisos fiscals o les deslocalitzacions amb 
pràctiques d’explotació laboral; i d’altra banda, aplica criteris positius, i per tant, prioritza les 
seves inversions en determinats sectors com el suport a projectes mediambientals, activitats 
de comerç just, i micro-crèdits a persones amb escassos recursos. 
 
La banca ètica pretén convèncer la població que incorporar l’ètica a les decisions diàries 
d’estalvi, d’inversió o moviments bancaris d’ingressos i pagaments pot tenir un gran efecte 
transformador. Sabent on van els nostres estalvis influïm en quin tipus d’activitats es 
financen i, per tant, en quin tipus de societat estem construint.  
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La banca ètica comença a tenir una implantació considerable a països europeus i 
considerem positiu que s’impulsi també en el nostre país, on ja hi ha diverses entitats 
financeres autoritzades que presten aquest servei com són ara Triodos Bank i Oikocredit 
(nascuts a Holanda), FIARE (Financiación y Ahorro Responsable, associat a la italiana 
Banca Popolare Ètica), o Coop57. 
 
Atès el volum de transaccions bancàries que genera el nostre Ajuntament, proposem una 
implicació més activa per part del nostre Ajuntament, ja que si ajudem a la seva difusió entre 
la ciutadania, també ho hem de demostrar amb fets reals. 
 
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV – EuiA) proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer: Que com a mínim un dels comptes corrents de l’Ajuntament d’Olot estigui obert en 
una de les entitats de l’anomenada banca ètica i es signi un conveni amb aquesta entitat 
amb la finalitat d’impulsar, en l’àmbit local, un canvi de model econòmic que es fonamenti en 
valors ètics, democràtics, transparents i solidaris. 
 
Segon: Que com a primera mesura es traspassi a aquest compte la gestió d’alguna partida, 
com pot ser la dedicada a cooperació al desenvolupament, solidaritat o promoció 
econòmica, en el primer semestre de 2013. 
 
Tercer: Que l’Ajuntament realitzi un dipòsit en alguna de les entitats de banca ètica per a 
promoure una inversió socialment responsable. 
 
Quart: Que les regidories de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme i la d’Empresa i 
Ocupació formi alguns dels seus tècnics per tal de difondre entre les petites i mitjanes 
empreses i autònoms de la ciutat les diferents banques ètiques i cooperatives de crèdit que 
operen al nostre país com ara Triodos Bank, Oikocredit Catalunya, FIARE (Financiación y 
Ahorro Responsable, que opera a l’estat espanyol coma a agent de Banca Popolare Etica, 
S.Coop) o Coop57, cooperativa de crèdit creada a Catalunya que finança projectes 
cooperatius i d’autònoms.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquesta és una moció que ja va estar a punt d’entrar al Ple però a 
última hora es va retirar. 
 
Presenta la moció el Sr. Eduard Nierga. En primer lloc agrair a l’Ajuntament que ens permeti 
als grups que no tenim representació al Ple de poder presentar una moció. Intentaré ser el 
més breu possible. Explicaré primer perquè presentem aquesta moció i després què és el 
que demanem concretament. 
 
Lògicament, la situació actual, el context de crisi actual se’ns han plantejat molts reptes de 
transformació social, i aquesta transformació social ha d’anar lligada a una transformació 
econòmica. La mala praxis del el sistema bancari actual, no de tot el sistema bancari sinó 
d’una part, ens ha demostrat que els usuaris o els possibles clients estem una mica 
desvalguts. Per això considerem que l’administració, que és un dels pilars fonamentals del 
contracte social que és la nostra societat democràtica, hauria de promoure i incitar iniciatives 
com l’ús de la banca ètica, que respon a uns criteris molt concrets. La banca ètica no és un 
fenomen recent, sí que ho és al nostre país, perquè aquí tot va arribar amb una mica de 
retard, va néixer fa més de quaranta anys als Estats Units i als països nòrdics 
simultàniament, per raons diferents, i fa cinc-deu anys s’ha implantat al nostre territori.  
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La banca ètica lògicament el que intenta és promoure no només una economia sostenible, 
sinó que estigui lligada a uns valors fonamentals, primer al desenvolupament en el propi 
territori: les seves iniciatives sempre han d’estar vinculades al territori local, llavors que hi 
hagi una responsabilitat social, que vol dir que el benefici de les iniciatives que es duguin a 
terme tinguin una justa distribució entre tots els seus membres i en tercer lloc que tingui una 
responsabilitat mediambiental, que és potser una de les coses més importants que hauríem 
de destacar avui en dia. 
 
Per això nosaltres el que demanem a l’Ajuntament, que agrairíem que tothom aprovés, és 
una sèrie d’acords:  
 
- El primer que com a mínim un dels comptes corrents de l’Ajuntament d’Olot estigui obert 

en una de les entitats de l’anomenada banca ètica i es signi un conveni amb aquesta 
entitat amb la finalitat d’impulsar, en l’àmbit local, un canvi de model econòmic que es 
fonamenti en valors ètics, democràtics, transparents i solidaris. 

 
- En segon lloc, que com a primera mesura es traspassi a aquest compte la gestió 

d’alguna partida, com pot ser la dedicada a cooperació al desenvolupament, solidaritat o 
promoció econòmica. Bé, dèiem en el primer semestre de 2013 però com que l’hem 
esgotat, allarguem-ho fins a finals del 2013. 

 
- El tercer punt, que l’Ajuntament realitzi un dipòsit en alguna de les entitats de banca 

ètica per a promoure una inversió socialment responsable, els diners que l’Ajuntament 
dipositi en una d’aquestes entitats financeres serviran justament per a això. 

 
- I en quart lloc, que les regidories de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme i la 

d’Empresa i Ocupació formi alguns dels seus tècnics per tal de difondre entre les petites 
i mitjanes empreses i autònoms de la ciutat que existeix un model bancari alternatiu a la 
banca tradicional. Aquí no farem propaganda de res, perquè em sembla que si cliquem 
a Google i a Internet trobarem diferents entitats financeres que operen aquí al territori i 
que responen a aquests criteris. 

 
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc agrair l’exposició d’aquesta moció al Sr. Nierga, que ha 
estat ben entesa. Estic totalment d’acord que els diners han d’estar al servei de les 
persones, i no al revés, les persones al servei dels diners, com es diu a la moció, però no 
trobo bé que s’imposi a l’Ajuntament treballar amb unes determinades entitats financeres, ja 
que els ajuntaments treballen amb que en cada moment ofereixen millors solucions. 
Segurament en alguns casos i en alguns temes caldrà treballar algun dia amb alguna banca 
ètica, però no com a imposició. I per no entrar en un debat, m’abstindré. 
 
Intervé el Sr. Gómez. D’entrada agrair al Sr. Nierga l’exposició i a Iniciativa i a Esquerra 
Unida la presentació de la moció, com sempre fomentant la participació ciutadana. Bé, 
nosaltres pensem que és una llàstima que la situació hagi arribat on estem, que ningú no 
confia en la banca. És una llàstima perquè nosaltres pensem que l’origen del sistema 
bancari –especialment el de les caixes d’estalvi– que emplenaven el nostre país era aquest, 
era el de caixa ètica, i que la cosa hagi derivat en què; segons com ja no te’n puguis fiar de 
ningú, i ara et col·loquen unes preferents o ara t’enganyen per una altra banda... és una 
mica lamentable que el nostre sistema hagi arribat a aquesta situació.  
 
Tenim una sèrie de matisos en el tema de la banca ètica però ho acceptarem com a bo, tot i 
que ja ens agradaria veure quins mecanismes de control hi ha per demostrar que 
efectivament allò que es diu ètic és ètic, o no ho és. Però en fi, en línies generals pensem 
que és una bona iniciativa, que s’ha de tenir present, que hem de recuperar la confiança en 
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el sistema bancari, i per tant ens sembla interessant apostar per aquells que com a mínim 
volen ser més transparents que els altres. 
 
Pensem que si no hi ha grans inconvenients tècnics des dels serveis econòmics de 
l’Ajuntament i si la disponibilitat financera de l’Ajuntament ho permet, arribar a incorporar 
aquests acords, que no vol dir ni molt menys treballar al 100% amb aquest tipus de banca, 
es pot fer. Sempre que els serveis econòmics de l’ajuntament diguin que és possible. En 
aquest sentit hi estem a favor i per tant votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé celebrem que aquest cop els comunistes habituals cedeixin 
protagonisme a grups comunistes de debò com Iniciativa per Catalunya, a l’hora de 
presentar mocions de tanta transcendència per Olot. Com sempre, amb el més absolut 
respecte, ens oposem a què l’Ajuntament d’Olot tingui dipositades reserves a entitats 
financeres d’incerta seguretat –incerta és la paraula clau–com alguna de les que cita la 
moció. Els bancs amb els que treballi l’Ajuntament d’Olot han de tenir reconeguda solvència 
i crec que la nostra obligació com a regidors, és recolzar la seguretat de l’economia del 
nostre Consistori. 
 
De totes formes pensem que l’Interventor ha de ser, en últim terme, qui doni el vistiplau a 
aquesta qüestió. D’entrada no ho veiem clar i com hem de votar amb consciència, votarem 
que no. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, primer agrair a Iniciativa la proposta que porten al Ple, que la veiem 
amb molts bons ulls. Fomentar valors ètics a la banca crec que és absolutament necessari 
en els moments que vivim, crec que ja s’ha vist que en aquests anys tot el tema de la banca 
i el tema financer ha estat un desgavell important. Ha sorgit amb força la banca ètica, que 
també tindrà les seves coses, però de moment pensem que és un camí absolutament vàlid. 
També compartim el fet que potser la moció està concretant una mica massa, m’agradaria 
deixar un cert marge de maniobra als serveis tècnics de l’Ajuntament perquè es puguin 
estudiar amb calma quin és el camí. Sí que hem vist un informe de l’Interventor i que més o 
menys sembla que no hi ha dificultats importants que no es puguin resoldre, i per tant com 
que veiem clar d’una manera contundent l’esperit d’aquesta moció i el sentit que té, hi 
votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, en primer lloc agrair al Sr. Nierga la presentació d’aquesta moció en 
nom d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida Alternativa. Des del nostre grup 
també votarem a favor d’aquesta moció, efectivament hi ha un informe de l’Interventor i de la 
tresorera de l’Ajuntament, que no veuen malament que tinguem un compte obert en banca 
ètica. El que sí vull és remarcar dues o tres qüestions que hauran de tenir en compte en el 
moment de treballar amb un nou banc i amb una nova forma de treballar, diferents de 
l’habitual per a nosaltres. En primer lloc haurem d’escollir i per tant fer una gestió de recerca 
de quin és el millor dels bancs –a parer dels serveis tècnics de l’Ajuntament– que ens pot 
donar servei en aquest sentit i fer una prova de com funcionen a nivell pràctic les diferents 
transaccions que puguem fer a través d’ells, i en la mesura que això funcioni correctament, 
anar gestionant alguns pagaments i alguns cobraments.  
 
Sí que vull dir que l’Ajuntament, el pressupost de despeses l’ha de gestionar de forma única, 
tal com diu la normativa i per tant és molt difícil a efectes pressupostaris una despesa 
associar-la a un compte bancari concret; això probablement no serà així. Però per la resta 
no tenim cap inconvenient en obrir un compte, veure el seu funcionament i si funciona bé 
que sigui un proveïdor bancari més dels que tenim aquí a l’Ajuntament i tirar-ho endavant. 
 
Intervé el Sr. Nierga. Voldria comentar només una cosa, m’agradaria dir en resposta al Sr. 
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Mulleras que la banca ètica no és un fenomen espontani, vull dir que a països de tradició 
bastant més democràtica que la nostra –com són els països escandinaus, Estats Units i 
Holanda– fa molts anys que funcionen amb aquest sistema bancari i en un principi, no tinc 
coneixement que hi hagi cap malversació per part seva. De fet, ara no vull fer propaganda, 
però Triodos Bank que és una de les entitats financeres instal·lades a l’Estat espanyol que 
ha crescut enormement, ha duplicat la seva presència aquí en un any, demostra una 
solidesa i una fiabilitat enorme. No sé si són prejudicis o és manca d’informació, però jo crec 
que és fàcilment consultable.  
 
Respon el Sr. Mulleras. Doncs com que sóc una persona oberta, sincerament, sí que tinc 
prejudicis cap a Iniciativa per Catalunya, però amb les seves paraules Sr. Nierga, i amb la 
informació que ens ha donat el Sr. Gelis respecte a l’informe de l’Interventor, hem decidit 
canviar el nostre vot i ens abstindrem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC), i 3 
abstencions (2 PxC, 1 PP). 
 
12.- MOCIÓ DE PLATAFORMA PER CATALUNYA D’OLOT, PER INSTAR LES ENTITATS 

FINANCERES DE LA CIUTAT A DEIXAR SENSE EFECTE EL CO BRAMENT DE 
COMISSIONS BANCÀRIES PER DESCOBERT  

 
Atès que el Banc d’Espanya considera una mala pràctica bancària el cobrament d’una 
comissió per un servei no prestat i que en el cas dels descoberts no està acreditat que es 
realitzin gestions.  
 
Atès que perquè una comissió pugui ser repercutida per un banc al seu client és requisit sine 
qua non que la mateixa obeeixi a la prestació efectiva d’un servei, i en aquest sentit es 
pronuncien la norma tercera de la Circular 8/1990 de 7 de setembre del Banc d’Espanya i 
l’Ordre Ministerial de 12 de desembre de 1989 del Ministeri d’Economia, que en el seu 
Número Cinquè estableix que “Les comissions o despeses repercutides hauran de 
respondre a serveis efectivament prestats”. 
 
Atès que les comissions per descobert han arribat a pujar un 125% entre 2003 i 2008, el que 
suposa una alça no justificada en comparació amb la taxa d’inflació anual entre aquests 
anys.  
 
Atès que l’import de la comissió per descobert posa de manifest el seu caràcter recaptatori, i 
no pas una intenció de sufragar cap cost, ja que les gestions es realitzen de forma 
automatitzada i sistemàtica, sabedores les entitats financeres que si el client reclama el seu 
reintegrament li hauran de tornar. 
 
Atesa l’existència de jurisprudència que estableix deixar sense efecte el cobrament de 
comissions bancàries per descobert. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de 
Picassent va dictaminar en una sentència de data 26 de novembre de 2012 l’anul·lació 
d’aquesta comissió en entendre que és una pràctica abusiva. El Jutjat Mercantil número 1 de 
Bilbao va resoldre en una sentència amb data 22 de febrer de 2012 que aquesta comissió 
suposa un abús de la posició de domini contractual de l’entitat financera i la declara abusiva 
de conformitat amb allò disposat per la Llei de Consumidors i Usuaris (article 82). La 
sentència de l’Audiència Provincial de Sevilla de 10 de març de 2011 decreta que la 
comissió per descobert no respon a cap servei prestat. La sentència de l’Audiència 
Provincial de Salamanca amb data 8 de febrer de 2010 estableix que està mancada de 
causa, per la qual cosa és contrària a allò prescrit en els articles 1.274 i 1.275 del Codi Civil. 
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Atès que en cas de tenir el compte bancari al descobert els clients de les entitats financeres 
han de fer front a una doble penalització per un mateix concepte. Aquesta duplicitat es 
constata en la mesura en què a més de la comissió de descobert han d’abonar una comissió 
de reclamació per la qual l’entitat s’adreça al titular del compte per notificar-li el retard i instar 
al pagament de les quantitats degudes. 
 
Atès que la comissió que cobren les entitats bancàries quan els seus clients es queden en 
números vermells és un abús dels bancs, que ja cobren fins un 29% d’interès de demora 
pels saldos negatius, un tipus molt superior al dels crèdits ordinaris. Això suposa un doble 
cobrament generador d’un enriquiment injust. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) d’Olot, demana el 
següent: 
 
1.- Instar les entitats financeres que operen en el nostre municipi a deixar sense efecte el 
cobrament de comissions per descobert, a les persones en situació de vulnerabilitat social. 
 
2.- Difondre a través de tots els canals que estiguin a l’abast de l’Ajuntament la possibilitat 
que tenen els clients de bancs i caixes entitats financeres de presentar una reclamació pel 
cobrament d’aquesta taxa davant del Servei d’Atenció i Defensa del Client de les respectives 
entitats financeres. 
 
3.- Instar el Banc d’Espanya a que contempli la prohibició del cobrament de comissions de 
descobert per part d’entitats financeres sota l’obligatorietat de fer front a una sanció 
econòmica en cas d’incompliment. 
 
4.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns d’Olot, al Banc d’Espanya i als 
mitjans de comunicació locals. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. La moció que presentem des del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya d’Olot té com a finalitat estar al costat dels treballadors olotins amb problemes 
econòmics. En concret volem instar les entitats financeres de la ciutat a deixar sense efecte 
el cobrament de comissions bancàries per descobert.  
 
D’entrada dir que a proposta del Sr. Josep Gelis, en representació del grup municipal de 
CiU, no hem tingut cap problema en afegir al punt primer del nostre requeriment, i cito 
textualment “a les persones en situació de vulnerabilitat social”. 
 
No llegiré tota la moció de nou, ja que tots vostès ja la tenen a la seva disposició, només dir 
que des de Plataforma per Catalunya no podem oblidar que hi ha unes responsabilitats per 
la situació de crisi i de ruïna en què ens trobem. Per a nosaltres, els grans responsables són 
el que nosaltres anomenem casta política, i la banca. I ho diem sense ambigüitats. Ara 
podem donar oportunitat als bancs i caixes i als polítics del Consistori, de demostrar si estan 
al costat dels olotins amb problemes econòmics o no. Lògicament un ajuntament no pot 
prohibir que es cobrin comissions per descoberts bancaris, però sí que podem instar els 
bancs a deixar sense efecte aquestes comissions. 
 
La moció, com veuen, es fonamenta en diferents sentències que s’esmenten a la mateixa 
moció, on es demostra la mala pràctica del cobrament de comissions per descoberts, ja que 
no han generat cap tipus de gestió per part de les entitats financeres, això és el que diu el 
Banc d’Espanya al respecte. Aquestes comissions són a més abusives, i durant els darrers 
anys s’han apujat fins a un 125%. Sincerament, crec que és una oportunitat que tenim tots 
plegats, tots els grups municipals d’Olot, per demostrar als olotins la nostra solidaritat. I per 
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això confio, senyors i senyores regidors, en el seu suport. 
 
Intervé la Sra. Sala. En principi no em sembla malament el que es demana en aquesta 
moció. De totes maneres considero aquesta moció una mica filosòfica i que és de difícil 
aplicació a nivell municipal, des del Consistori. També penso que s’haurien de definir millor 
els criteris que es tenen en consideració quan parlem de “persones en situació de 
vulnerabilitat social” i per tot això m’abstindré. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí ens agrada que el company regidor de Plataforma s’hagi apuntat a 
la banca ètica, perquè el que està demanant precisament és això, que la banca sigui més 
ètica. Amb l’afegitó de CiU hi estem absolutament d’acord, que no es cobrin comissions per 
descobert a les persones en situació de vulnerabilitat social, que aquí ja s’hauria d’entrar 
com s’analitza, com s’investiga, quines persones són les que estan en aquesta situació. Si 
no hi hagués aquest afegitó la veritat és que no s’entendria, amb aquest afegitó votarem a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Mir. Nosaltres també estem a favor d’aquesta moció, és evident que les 
comissions que es cobren per descobert són realment abusives i per tant s’hi ha de posar 
mà. Dubtem que això que aprovem tingui algun resultat, perquè veiem que el camí 
segurament ha de ser un altre i no des de l’Ajuntament, però en tot cas com que en l’esperit 
d’aquesta moció hi estem d’acord, votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, d’entrada agrair al grup de Plataforma que hagi acceptat la inclusió 
d’aquest paràgraf en les seves conclusions. També votarem a favor de la moció, lògicament, 
encara que com han dit els altres companys veiem difícil que això pugui tenir un efecte 
pràctic en les persones que ho demanin. Però en tot cas, votarem a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC) 
i 1 abstenció (PP).  

 
13.- MOCIÓ DE SUPORT A EN GENÍS MARTÍN I SERRA  

 
El 29 de març de 2012 el veí d’Olot Genís Martín i Serra –de 19 anys d’edat–, que llavors es 
trobava estudiant Belles Arts a la Universitat de Barcelona, va formar part d’un piquet 
informatiu en aquesta mateixa ciutat enmig d’un context de vaga general. Exercint així el 
dret a manifestació i a llibertat d’expressió emparat en qualsevol Estat de Dret Democràtic. 
 
El jove garrotxí, juntament amb 5 joves més, va ser detingut quan el piquet va ser dissolt per 
una càrrega dels Mossos d’Esquadra que provocà la corredissa general dels participants de 
la marxa al seu pas pel carrer Entença, al barri de Les Corts.  Detingut per agents de la 
brigada mòbil, com ho podria haver estat qualsevol altre veí, ara és acusat de desordres 
públics, delicte contra la seguretat vial i danys. Malgrat tot no s’ha presentat cap prova que 
l’incrimini, tret de la declaració d’un agent de paisà que es trobava al lloc dels fets però 
sense cap descripció clara ni cap imatge gràfica que correspongui amb el perfil d’en Genís.  
 
En Genís és un jove independentista conseqüent i implicat en el teixit associatiu de la 
Garrotxa, sobretot a Olot, i activista polític de l’Esquerra independentista. El procés judicial, 
amb unes peticions per part de les acusacions (fiscalia, Generalitat i Ajuntament) del tot 
desproporcionades, només es pot qualificar de polític i demostra que en Genís i els altres 
detinguts del barri barceloní de Les Corts, han estat víctimes de la criminalització del jovent 
que lluita i treballa activament per la justícia social i la independència dels Països Catalans. 
 
El passat 14 de juny va ser jutjat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i s’enfronta a una 
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demanda que va dels 5 als 7 anys de presó i una multa de més de 5.000 euros. 
 
Per aquests motius aquest Ajuntament reunit en sessió plenària acorda: 
 
Primer.- Demanar l’absolució de Genís Martín i Serra. 
 
Segon.- Rebutjar la imputació de qualsevol individu per raons ideològiques i no per fets 
delictius demostrables. 
 
Tercer.- Reafirmar el dret a manifestació i la llibertat d’expressió. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a l’Hble. Sr. Ramon Espadaler Parcerisas, Conseller 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’Il.lm. Sr. Joaquim Forn Chiariell, Regidor i 
director de l’Àrea de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, i a l’organització antirepressiva de l’Esquerra Independentista Alerta Solidària.  
 
Presenta la moció la Sra. Sílvia Pagès Sararols, membre del grup de suport a en Genís 
Martín i Serra. Primer de tot, abans de llegir-vos la moció, vull recordar al Ple d’aquest 
Ajuntament que aquesta moció ja ha estat aprovada pel Ple de diversos ajuntaments com el 
de Girona, Figueres, Viladamat, Montagut i Oix, i Bordils.  
 
A continuació la Sra. Pagès llegeix el text de la moció. 
 
Continua la Sra. Pagès. Abans de la votació us vull dir que si algú vol firmar per donar-li 
suport, a la cinquena fila –com ha dit el Sr. Mulleras– hi ha fulls perquè pugueu firmar. 
 
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc agrair a la Sra. Pagès l’exposició de la moció. Demanar 
l’absolució d’aquest jove veí d’Olot i rebutjar la imputació i reafirmar el dret a manifestar-se i 
a la llibertat d’expressió, jo penso que són els jutges i la justícia els que ho han de decidir. 
Per tant jo voto en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Gràcies Sra. Pagès i a tot el col·lectiu que esteu donant suport a en 
Genís per l’esforç que esteu fent, no només presentar la moció, que això és mínim. 
Nosaltres evidentment que estem a favor d’una independència judicial, i que el jutge 
dictaminarà, però pensem que des de l’entorn més proper a en Genís, el ciutadà olotí que es 
troba en un tràngol judicial, per les notícies que tenim dels que el coneixeu més estretament, 
com a mínim no està de més que des del Consistori donem suport, encara que evidentment 
no sabem que va passar, no tenim testimonis de quines són les imputacions directes.  
 
Confiem sobretot en la gent que el coneixeu, estem segurs que no deuria fer cap gran cosa, 
ni molt menys. I sobretot ens ha semblat absolutament desproporcionat; ¿en quin estat ens 
estem tornant, que un noi que en principi com a molt pot haver trencat alguna cosa –i s’ha de 
demostrar si és veritat– se li demanin entre cinc i set anys de presó? Això és gairebé d’un 
règim dictatorial, i a nosaltres ens ha sorprès moltíssim. Demanem que s’absolgui, 
evidentment el jutge dictaminarà i en tot cas sí que us encoratgem a continuar treballant 
perquè com a mínim el resultat sigui el que volem tots i que en Genís surti absolt sense cap 
imputació. Votarem a favor de la moció. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. A mi en tot cas, Sr. Alcalde, el que em sobta és que el Sr. Gómez, 
digui, sense saber el que va passar perquè ho acaba d’admetre, que dóna suport a una 
moció d’aquesta índole. Simplement em sobta. D’entrada Sra. Pagès, dir que la versió 
d’aquests fets que ens has donat i que se’ns presenten, lògicament és la versió de la CUP, 
partit del qual entenc que el Sr. Genís és militant. Seria bo saber també la versió de la part 
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acusadora, en aquest cas de la Fiscalia, de l’Ajuntament de Barcelona i de la pròpia 
Generalitat de Catalunya. Lògicament si aquest senyor és innocent d’aquests presumptes 
delictes que se li imputen de desordres públics i danys contra la seguretat vial, que 
representen el vandalisme i les destrosses al mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona, si es 
demostra realment la seva innocència, que se l’absolgui; és clar, només faltaria. I si no, si es 
demostra que sí que hi ha participat, doncs que recaigui sobre ell tot el pes de la llei com ha 
de passar en qualsevol estat de dret.  
 
He de reconèixer que tinc certa curiositat per veure què farà l’equip de govern municipal de 
CiU d’Olot davant aquesta moció. Tinc molta curiositat. Sincerament em va sobtar el suport 
públic que el Sr. Josep Berga, Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament va donar a una 
manifestació de suport al Sr. Genís. Veurem si avui tornen a donar suport a aquesta moció i 
es situen en contra de la decisió de les acusacions; és a dir, en contra de l’ajuntament de 
Barcelona i en contra de la Generalitat de Catalunya, per cert, totes dues també de CiU. A 
veure què diuen. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Haurà d’esperar una miqueta encara. El que sí que pot tenir segur, 
segur, Sr. Mulleras, és que la nostra prioritat és la ciutat d’Olot i els olotins, i el partit està 
darrera sempre d’aquestes prioritats. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres estaríem d’acord amb la filosofia de la moció, estem d’acord, 
com deia el Sr. Alcalde, a defensar la gent d’Olot, evidentment, faltaria més. Però hem 
demanat a la CUP que canviés el primer punt de la moció, que és demanar l’absolució, 
perquè pensem que nosaltres democràticament no la podem demanar. És a dir, nosaltres 
estem aquí escollits pel poble, democràticament, en unes eleccions, representem a uns 
votants i estem aquí després d’haver promès o jurat unes lleis. I en tot cas, en aquestes lleis 
hi ha el respecte pel poder judicial i per la presumpció d’innocència de qualsevol persona i 
ciutadà. Per tant nosaltres si la CUP volgués canviar el sentit del primer punt votaríem a 
favor de la moció, però en aquest cas ens haurem d’abstenir.  
 
Cal dir que molts de nosaltres fa molts d’anys que hem estat en manifestacions i hem tingut 
situacions complicades i difícils, ho hem tingut per poder conquerir les llibertats 
democràtiques d’aquest estat, de la nostra societat. I que gràcies a aquesta lluita que vàrem 
fer durant molts anys, ara tenim una democràcia que té unes regles de joc i les hem de 
respectar. Per tant a mi em sembla que en aquesta línia nosaltres no podem votar a favor ni 
en contra, sinó que ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Berga. Jo, ben disposat a resoldre el dubte del Sr. Mulleras, sàpiga que votem 
a favor d’aquesta moció, i no ho fem ni en contra de la Generalitat ni de l’Ajuntament de 
Barcelona, sinó que ho fem a favor d’un jove olotí que està passant per un mal tràngol. Tot 
el nostre equip donarà suport a aquesta moció, perquè ens sembla que demanar entre cinc i 
set anys de presó a un jove de dinou anys, per uns fets que no han comportat danys 
personals, ens sembla si més no desproporcionat.  
 
No obstant això voldria fer unes consideracions que em penso que ja han sortit en les 
diverses intervencions: aquest Ajuntament en cap moment ha tingut accés a la 
documentació d’aquest procés judicial i és agosarat demanar l’absolució com es demana en 
el primer punt, que és el punt que ens incomoda més a l’hora de votar a favor, perquè 
senzillament desconeixem els fets com han anat. Això és una realitat que em penso que és 
compartida per tots nosaltres. També que acceptem que per norma no pertoca als 
ajuntaments prendre part en processos judicials: la doctrina de la separació de poders deixa 
molt clar que el poder executiu no ha d’interferir en el procés judicial, aquesta és una altra 
bona raó. Una tercera consideració que voldria fer, i aquesta sí que estic en profund 
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desacord en la concentració que es va fer fa uns dies, a la qual ha fet referència el Sr. 
Mulleras, que no hi estava sol, m’acompanyava un altre regidor –el Sr. Ferrés– hi va haver 
un moment determinat en què la persona que parlava en nom dels organitzadors de l’acte, 
fins i tot va defensar o va argumentar, o justificar, el fet que es puguin aixafar contenidors, 
que es pugui atemptar contra el mobiliari urbà, i això ens sembla senzillament fora de joc i 
fora de lloc. És a dir, el que és el dret a vaga i el dret a reivindicació, passa pel respecte al 
mobiliari urbà, de l’ordre entès com la mobilitat de les persones, ens semblen consideracions 
sempre a tenir en compte en positiu, i en això hi estaríem en profund desacord. 
 
Però no obstant això, ja ho he dit, demanar entre cinc i set anys a un jove per uns fets on no 
hi ha hagut danys personals, ens sembla del tot desproporcionat; així ho sentim i així ho 
senten molts ciutadans d’aquesta ciutat. Per tant, malgrat les consideracions que he fet, 
votarem a favor d’aquesta moció.  
 
Jo vull recordar que moltes vegades les mocions no tenen una traducció jurídica immediata, 
avui hem aprovat tres mocions, una d’elles sí que té una traducció jurídica claríssima, 
contractarem un compte bancari en la banca ètica. Aquesta és una moció de suport que de 
vegades marxen de l’expressió jurídica del que és una moció, per passar a l’expressió d’un 
sentiment, i en aquest cas ens sentim molt més a prop del sentiment que aquest jove està 
passant per un mal tràngol, i de la seva família i els seus amics, i és a ell que li hem de fer 
costat i donar suport, que no pas agafar-nos en uns aspectes jurídics. I com que som poc 
amics  d’abstenir-nos,  al nostre  grup ens  agrada o blanc o negre sempre que  és possible 
–alguna vegada ens abstenim però sempre que podem ho evitem– en aquest cas votarem a 
favor. 
 
Intervé la Sra. Pagès. Jo vull aclarir algunes coses que s’han dit. Els fets, el que va fer en 
Genís, que dieu molts que no sabeu què va passar, simplement, ell amb els seus companys 
del piquet informatiu, a part d’entrar als comerços i als diversos llocs on estaven treballant 
informant-los que tenien dret a vaga i que podien exercir-lo, en un cert moment van tallar la 
via pública –per això se’ls acusa d’alteració de la via pública– i van agafar contenidors, 
sense cremar-los, i els posar al mig del carrer Entença. I això és l’únic que van fer.  
 
Per tant nosaltres trobem que és desmesurat el fet d’acusar-los de danys en el mobiliari urbà 
quan ells només van moure contenidors per tallar una via. En cap moment van aixafar cap 
contenidor ni altres elements del mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona. Aquests són els 
fets. 
 
I llavors l’altra cosa és que el Sr. Mulleras ha dit que en el cas que haguessin fet això, havien 
de pagar el que se’ls demana. Nosaltres trobem que tot i que ells no van fer res del que se’ls 
acusa  –per tant la  condemna ja  és  totalment  il·lògica–  l’altra  és que  si ho haguessin  fet, 
–imaginem-nos, que no és el cas– doncs com ha dit el Sr. Berga el que se’ls demana és 
totalment desmesurat; no pots demanar set anys de presó a cinc joves de dinou anys per 
posar uns contenidors enmig d’un carrer, no pots.  
 
I llavors responent al PSC, nosaltres hem decidit treure aquest punt de l’absolució perquè 
per nosaltres aquesta moció no té cap mena de sentit si no és demanar l’absolució del 
nostre company, per tant presentar la moció només per donar-li suport, sabent que 
l’Ajuntament li donaria, però com que nosaltres creiem en la seva innocència, creiem que 
l’únic que podem fer és demanar la seva absolució. Per això no l’hem tret. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí, Sra. Pagès, si les coses són tal com les diu vostè, em sembla 
lògic, que si aquest senyor no ha participat ni ha fet res d’això i el màxim que ha fet és tallar 
un carrer, em sembla que no ha de tenir cap pena, lògicament. Però les lleis són les lleis, i ni 
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vostè ni jo si no som juristes no les podem interpretar, qui ha de decidir en aquest cas és un 
jutge, i ja veurem el que decideix. Jo celebro que vostè tingui aquest cor tan gran i tanta 
solidaritat amb el seu company, que l’honra com a persona i com a idealista.  
 
I respecte al que ha dit l’equip de govern, si haguéssim de donar suport a qualsevol persona, 
per l’únic fet de ser olotí, també hauríem de donar suport al senyor aquest de La Caritat, i a 
moltíssima altra gent que malgrat ser olotins fan coses que no haurien de fer.  
 
Jo, igual que he dit que admiro a la Sra. Pagès per les seves paraules, també dic que m’ha 
decebut profundament l’actitud de l’equip de govern, que el que fa en definitiva és 
manifestar-se contrari al que diu el seu partit i el que diu el govern de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona. Realment em sobta i vostès mateixos s’han definit. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 ERC), 6 abstencions 
(PSC) i 3 vots en contra (2 PxC, 1 PP). 
 

14.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala.  
 
LAVABOS PÚBLICS.- Abans s’ha parlat en l’Ordenança de Convivència, dels urinaris de la 
nostra ciutat i jo penso que seria bo que es pugui pensar de cara al pressupost de l’any que 
ve, o buscar alguna empresa que ho vulgui explotar. Nosaltres havíem tingut fa molts anys 
uns lavabos a la part alta del Firal, a cada cantó, i jo penso que això s’hauria de mirar de 
poder-ho estudiar, no ara perquè no hi ha diners, però penso que seria una manera de 
buscar una solució, de poder tenir en aquest lloc uns lavabos adequats a la ciutat.  
 
Respon el Sr. Ferrés. Ja ho dèiem en la presentació de l’Ordenança de convivència, és una 
cosa que se’ns demanava en una de les al·legacions de la CUP, mirarem la manera de fer 
les dues coses. Sens dubte que n’hi hauria d’haver més, jo crec que en tenim pocs dubtes; 
jo crec que hem de veure el com, que és una mica el que ens demana. A falta d’informació 
més concreta, els lavabos del Firal jo crec que estan molt i molt malmesos, hi ha uns 
problemes que podria arribar fins i tot a ser poc segur en l’estat que estan, però podem 
buscar alternatives diferents, per què no? En altres llocs del nostre país hi ha solucions 
diverses per tant podem estudiar-ho i en el moment que hi hagi disponibilitat pressupostària, 
fer-ho. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per afegir una consideració a les seves paraules respecte als 
urinaris, n’hi ha d’urinaris públics, potser tenim el problema que no els sabem visualitzar 
prou bé, però des d’aquí a l’Ajuntament on hi ha uns urinaris que poden ser públics per a la 
gent que ho necessiti, a l’aparcament del Firalet, hi ha per contracte de concessió també uns 
urinaris públics; parlàvem ara de l’Hospici on també és possible fer servir els serveis públics, 
o al mateix IMPC. Llavors potser el que ens hauríem de plantejar és fer-ho una mica més 
públic i que la gent ho sàpiga per si té necessitat. El fet de construir uns urinaris nous, i 
sempre parlem d’aquí al Firal, jo crec que tot això va lligat a l’obra definitiva de refer el Firal, 
però sí que és veritat que el tema dels urinaris potser ens l’haurem de plantejar, més que 
fer-ne de nous que ens costarà des del punt de vista econòmic, sí d’explicar a la gent on té 
possibilitat de fer-los servir. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
FLORS.- Voldria tornar a tocar el tema de les flors, de les jardineres de la ciutat, que veig 
que la prova que va fer el Sr. Gelis, hi ha gent que té poc civisme i veig que les arrenquen, hi 
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ha una jardinera sense flors. També dir-los que jo penso que s’haurien de posar flors a les 
dues entrades que tenim a la ciutat d’Olot, a l’entrada de l’avinguda Europa o de l’avinguda 
Sant Joan les Abadesses, i l’avinguda de Sant Miquel, sigui a la Rodona o sigui a Sant 
Miquel. Jo penso que en lloc de fer aquestes flors baixes i que la gent les pugui robar, seria 
millor posar flors a les altres entrades de la ciutat que ens falten adornar. 
 
Respon el Sr. Gelis. Sí, Sra. Sala, és veritat, els testos que hem posat al pont del costat de 
l’Ambulatori hi tenim diferents robatoris de flors. Bé, ja vàrem dir des del primer moment que 
això era una prova, les reposarem, anirem fent i veurem a final de temporada què ha passat 
i en funció d’això decidirem. 
 
Estem fent de mica en mica tota la ciutat, vàrem pensar que era bo començar per la que jo 
crec en aquest moment que és l’entrada principal d’Olot, d’embellir-la una mica, però sí que 
tenim pensat de mica en mica, cada any, anar fent les diferents entrades. De fet, potser 
vostè haurà pogut comprovar-ho, on era abans el bar de la Rodona hi hem col·locat ja els 
testos que hi havia a la Plaça Mercat, per aprofitar-los i que donessin una mica més de 
dignitat a aquella zona. Però sí, efectivament, a les altres entrades d’Olot, de mica en mica, 
cada any hi anirem fent alguna actuació perquè facin una mica més de goig. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
TV OLOT.- A la Junta de govern del dia 6 de juny de 2013, vàrem aprovar l’adjudicació dels 
serveis de producció i difusió de material audiovisual de l’Ajuntament d’Olot, i aquesta 
adjudicació es va fer a favor de TV Olot. Aquesta adjudicació, si no recordo malament, és 
per un import d’uns 45.000 euros més IVA. Com que ja aquesta és la segona adjudicació, i 
ara portem un any de la primera adjudicació que vàrem fer a TV Olot per donar aquest 
suport en material audiovisual de l’Ajuntament d’Olot, preguntar: quin material s’ha recollit, 
en quines activitats ha participat TV Olot, etc.? I després també, com està la nostra relació, 
de l’Ajuntament, amb TV Olot? és a dir, si encara tenim participacions o si no en tenim. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Quan vàrem entrar com a equip de govern, en relació al tema d’Olot 
Televisió ens vàrem trobar que no hi havia una contractació clara, sinó que això es feia una 
mica seguint diversos criteris, era una cosa més dispersa, no era un contracte anual; no 
vàrem trobar uns criteris clars de quina era la col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Olot 
Televisió. 
 
I d’altra banda també deixar clar que considerem que Olot Televisió està fent un servei 
públic, pot ser una televisió privada però fa un servei públic: de cohesió per tota la comarca, 
de difusió d’informacions, i per tant ens sembla que és important que Olot Televisió continuï 
funcionant i continuï mantenint-se. Per això el que vàrem voler fer va ser reordenar tot el que 
s’acabava donant al cap de l’any, buscant diverses partides i diversos àmbits des d’on es 
feia la contractació i reunir-ho en un plec de condicions on ho trèiem a consideració pública 
per si una altra persona o una altra entitat es volia presentar.  
 
Això ho tenim regulat, jo ara exactament els programes i els minuts de publicitat no li sabria 
detallar, anem valorant programes nous i això traiem un plec cada any, intentant que quedi 
tot clar, fins i tot els impostos i l’IVA quedi clar com ho paguem. Són determinats programes 
que com a ciutat ens sembla que cal que estiguin a disposició dels ciutadans i aquest model 
l’hem replicat a altres mitjans de comunicació, a Ràdio Olot, per intentar fer una cosa clara i 
transparent dels convenis que tenim amb els diversos mitjans de comunicació, on s’inclouen 
programes, publicitat, i qualsevol mena de relació que puguem tenir. 
 
I a més ens mantenim en això, no s’hi val que després vingui algú i ens digui “escolti, per les 
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Festes del Tura, faríem...” no, la nostra contractació és una, està clar, tothom ho sap, la 
passem per Junta de govern, és pública i per això tenim la voluntat de continuar-ho fent, any 
a any. Que apareix un programa que ens sembla que és interessant per als olotins? doncs 
l’afegirem i el dotem econòmicament amb el que pugui ser, que no? doncs seguirem amb la 
programació que tenim. 
 
En quant a la relació de l’Ajuntament d’Olot amb Olot Televisió, som accionistes de sempre, 
a l’ampliació de capital que hi va haver no hi vàrem anar, hem sortit del Consell 
d’Administració i aquesta és la nostra situació. Jo crec que en aquests moments tenim al 
voltant d’un 9% de les accions d’Olot Televisió i com a accionistes tenim la responsabilitat 
d’accionista, no de la gestió en el Consell d’Administració com en altres èpoques s’havia 
tingut, no tenim res a veure.  
 
En principi és una televisió que ha de funcionar privadament, però torno a repetir, 
considerem que fa un servei públic i per això intentem que trobi els mitjans per subsistir, des 
del punt de vista de contractació o des del punt de vista de facilitar-li que tingui els contactes 
que faci falta amb el món privat i que aconsegueixi els contractes que el món privat li vulgui 
encomanar.  
 
Feina que també hem intentat fer amb Ràdio Olot, que també està en una situació 
econòmica molt desesperada i que d’alguna manera també va tirant endavant, a Ràdio Olot 
sí que tenim més implicació, estem en el Consell d’Administració, tenim gairebé un 30% de 
les accions i el Consell Comarcal també hi és.  Darrerament s’ha fet una operació d’entrada 
de capital, en la qual jo he de dir que agraeixo moltíssim la generositat de moltes empreses i 
d’olotins que han volgut col·laborar per mantenir Ràdio Olot com a ràdio olotina perquè en 
un determinat moment hi va haver un cert perill que passés a ser una filial d’una cadena de 
nivell nacional espanyol, i ha continuat essent una Ràdio Olot dels olotins. Les coses jo crec 
que han anat molt bé, és una mica precipitat que jo ara els doni aquesta informació, però bé 
com que crec que venia al cas els l’he explicat. 
 
A Olot Televisió la nostra intenció de cap de les maneres és anar a cap ampliació de capital, 
això ho vàrem deixar clar des del primer dia, i l’única voluntat que tenim és ajudar-los a què 
puguin fer subsistir fent alguna mena de contractació o acompanyant-los a altres institucions 
o a altres llocs on també els puguin contractar programes, que és, penso jo, l’única ajuda 
que els hi podem donar: contractar-los programes. Per exemple n’hi ha un que s’està 
preparant sobre memòria històrica d’olotins, que fan entrevistes a persones grans que s’han 
significat per la ciutat, que crec que la Diputació de Girona també s’hi implicarà. Aquesta és 
la màxima implicació que volem tenir amb Olot Televisió, no volem implicar-nos-hi més, i 
aquesta és la voluntat que volem seguir exactament igual en la resta del mandat.  
 

I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts i mig de vuit 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, 
 


