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ACTA  NÚM. 7 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2013  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 25 de juliol de 2013, a les set 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  (quan s’indica).    
 
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. Bona tarda, tal i com vàrem comentar a la Junta de Portaveus 
comencem aquest Ple mitja hora més aviat, perquè sembla que just abans del mes d’agost i 
les vacances, hi ha molts punts per tractar, i val la pena començar una mica més aviat.  
 

1.- ACTA ANTERIOR  
 
A l’hora assenyalada –les set 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. Jo crec que és de justícia que el primer tema sigui fer constar el 
condol d’aquesta Corporació per la gent que ha patit aquest gravíssim accident de tren a 
Santiago de Compostela. Crec que és una gran tragèdia que tantes persones hagin perdut 
la vida i per tant com a Ajuntament també els faríem arribar el condol, si tots hi estan 
d’acord. 
 
Entrant en temes més locals, comentar-los el canvi que ha tingut lloc en la direcció de l 
l’ACO, l’Associació de Comerciants d’Olot, la Sra. Mercè Soler ha portat la presidència de 
l’entitat durant els últims quatre anys i també li faríem arribar l’agraïment d’aquesta 
Corporació. Jo crec que ha fet una gran feina –i així li vaig dir– que l’Associació de 
Comerciants d’Olot s’ha reafirmat durant aquests anys, s’ha implicat moltíssim durant el dia 
a dia ciutadà i la Presidenta en té una gran responsabilitat que això hagi estat així. I també 
faríem arribar la felicitació al nou President, el Sr. Jordi Rovira. El canvi té una certa 
continuïtat, ja que la Presidenta segueix dins la Junta i el Sr. Rovira que fins ara era 
vicepresident assumeix la Presidència Farem arribar al Sr. Rovira el nostre agraïment 
perquè vulgui estar davant d’aquesta institució i el desig que tingui el màxim d’èxit possible. 
 
I per últim, seguint una cosa que en els darrers plens és habitual, queda felicitar una entitat 
esportiva, al Club Bàsquet Olot, que primer cop a la història ha pujat a la categoria de 



                     

 2 

primera catalana femenina. Per tant, fer constar en acta la nostra felicitació i el desig que 
vagin tan amunt com sigui possible. 
 
En quant a l’activitat normal, a les Juntes de Govern Local ho hem anat explicant.  
 
Destacar la visita del Molt Hble. President Sr. Artur Mas a l’Assemblea General del clúster 
Innovac.  
 
En aquest moment, essent les 19:05h. la regidora Sr a. Júlia Sala s’incorpora al Ple i 
passa a ocupar el seu lloc. 
 
Continua el Sr. Alcalde. D’aquesta visita del Sr. Mas a la nostra ciutat, es va derivar una 
segona visita que vàrem fer en el Parlament de Catalunya, perquè quan va ser aquí li vàrem 
explicar que teníem ganes de poder avançar en la definició del Parc dels Volcans, i ens va 
demanar que hi anéssim i li expliquéssim un dia. Vàrem anar un dia al Parlament de 
Catalunya a explicar-li, juntament amb persones de RCR, del despatx d’arquitectura Aranda, 
Pigem, Vilalta, que varen fer el Workshop, que tornaran a fer-ne un altre sobre el mateix 
tema i que penso que ens han ajudat una mica a definir el que dèiem. 
 
Dues visites també amb la Sra. Eva Sánchez i avui amb el Dr. Brossa, en relació al 
contracte que ens ha de permetre obrir el nou hospital. Durant aquests dies he estat dues 
vegades a Barcelona per aquest tema. També dir-los que el futur Patronat del nou hospital 
es va reunir aquesta setmana en el nou edifici, per primera vegada. Jo crec que hem de 
seguir fent actes i activitats que demostrin que l’hospital està a punt, i intentar aconseguir 
que arribem a acords amb el Departament de Salut del Govern de la Generalitat perquè el 
més aviat possible el tinguem a disposició dels ciutadans.  
 
Parlar també de la visita a Olot del Sr. Recasens, Director General de Comerç, que va venir 
a la inauguració de la Plaça Mercat provisional, i del Ricard Font, Secretari de Territori i 
Mobilitat, que va venir aquí a presentar una campanya de promoció dels autobusos, i que 
també va servir perquè ens asseguéssim i tornéssim a posar sobre la taula temes 
relacionats amb la variant o amb l’asfalt del vial Sant Jordi, que està prou malament. 
 
I també parlar de la visita del Sr. Josep Maria Pelegrí, a la Cooperativa de la Vall d’en Bas, a 
la qual jo també vaig poder ser-hi present i que vàrem parlar d’alguns temes olotins, que 
afecten la nostra ciutat. 
 
Hi ha moltes altres activitats, però ja n’hem anat donant compte a la Junta de Govern Local. 
 
Seguidament dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del 
darrer Ple, celebrat el passat 20 de juny :   
 
- de particulars :  43 
- d’entitats :  56 
 
Tot seguit dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 21 de juny va comptar amb la presència del M. Hble. Sr. ARTUR MAS, President de 
la Generalitat de Catalunya, que es va fer càrrec de la cloenda de l’Assemblea  General del 
Clúster carni Innovacc, celebrada a la sala el Torín.   
 
- el dia 25 de juny, juntament amb els regidors Núria Fité i M.A.Zarza, es va desplaçar a 
Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. MIQUEL GARCIA, Director General de Centres 
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Concertats de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 26 de juny va tornar a desplaçar-se a Barcelona per entrevistar-se amb la Sra. EVA 
SANCHEZ, Directora de l`Àrea de Patrimoni i Inversions de Catsalut .    
 
-  el dia 4 de juliol, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se d’una banda, amb el Sr. 
JORDI PAYET, Director de l’àrea de Medi Ambient de l’empresa Fomento y Contratas  i de 
l’altra, amb el M. Hble. Sr. ARTUR MAS, President de la Generalitat de Catalunya. 
 
- el dia 10 de juliol va presidir l’acte d’inauguració de la plaça mercat provisional, que va 
comptar entre altres, amb la presència del Sr. JOSEP M. RECASENS, Director General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya.   
 
- el dia 13 de juliol, va assistir a la presentació de la nova retolació dels autobusos de la 
TEISA que fan el trajecte Olot – Barcelona, a la qual fou present el Sr. RICARD FONT 
HEREU, Secretari de Territori i Mobilitat. Nova retolació que es va fer en el marc de la nova 
campanya de promoció i captació turística Olot i la Garrotxa, més a prop del que t’imagines, 
que va tenir lloc als paratges del Triai.  
 
- el dia 22 de juliol va assistir a la presentació de la nova marca de les Agrobotigues 
Verntallat de la Cooperativa Vall d’en Bas, a la qual hi fou present l’ Hble. Sr. JOSEP M. 
PELEGRÍ, Conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.   
 
- i finalment avui, dia 25 de juliol, s’ha desplaçat a Barcelona per entrevistar-se d’una banda 
amb el Dr. FRANCESC BROSSA, Subdirector de l’Àrea Sanitària de Catsalut i de l’altra, 
juntament amb altres alcaldes de l’AMI ( Associació de Municipis per a la Independència) 
amb el Conseller de Presidència l’Hble.Sr. FRANCESC HOMS,   
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el 
mateix període :  
 
- el dia 20 de juny, va assistir a la cloenda de curs de les promocions de l’Institut Bosc de la 
Coma que va tenir lloc a la sala el Torín.  
 
- el dia 21 va assistir a la Junta Directiva i a l’Assemblea General del clúster carni Innovacc 
que van tenir lloc a la sala Torín de la nostra ciutat. 
  
- el dia 29 de juny va assistir al lliurament de premis als millors projectes de final dels cicles 
formatius de Grau Mitjà i Superior dels diferents instituts de la comarca,  que va tenir lloc al 
Casal Marià; va presenciar el partit entre la UE Olot i l’Arandina a l’Estadi municipal i a 
continuació va participar del tapòdrom que se celebrava al Firal i de la festa del barri de 
l’Eixample.    
 
- el dia 30 de juny va presidir la recepció que es va oferir a l’equip, als tècnics i  a la Junta de 
la UE Olot al Saló de Sessions de l’Ajuntament, per haver aconseguit el tan desitjat i 
merescut ascens a 2ª divisió.  
 
- el dia 1 de juliol va assistir a les reunions de Junta i del Patronat de la Fundació la Caritat i 
va presidir l’Audiència pública que va tenir lloc al Saló de Sessions.   
 
-  el dia 4 de juliol, va assistir al plenari del  Consell Municipal Escolar, que va tenir lloc al 
Saló de Sessions.  
 

- el dia 8 de juliol va lliurar una placa i una carta de felicitació en nom de tota la Corporació a 
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dues persones treballadores de l’Ajuntament, jubilades recentment, en agraïment als anys 
treballats al servei de la ciutat, concretament  : a la M. TERESA TRIAS TEIXIDOR, com a 
conserge de l’escola Pla de Dalt i a GABRIEL LOPEZ SAEZ, com a treballador de la Brigada 
Municipal.  
 
- el dia 9 de juliol  va presenciar la signatura d’un document de compromís de compra-venda 
d’un terreny, propietat dels germans Xavier i Joana Bassols Coromina, a una Comissió 
Gestora per a la construcció d’aparcaments individuals al Barri de Benavent d’Olot, sector de 
La Clapera.,  
 
- el dia 10 de juliol, va assistir a una conferència-col·loqui, a càrrec del Sr. Joaquin del Moral, 
Director General de Transport Terrestre del Ministeri de Foment, que va tenir lloc a la seu de 
la Cambra de Comerç de Girona i que fou organitzada per la mateixa Cambra i la Fundació 
Cercle d’Infraestructures de Girona. A continuació va assistir a la presentació del postgrau 
en vulcanologia que va tenir lloc als jardins de la Vila Vella.  
 
- el dia 11 de juliol va assistir a l’obertura del taller sobre Resiliència que va tenir lloc a la seu 
de l’IME.  
 
- el dia 12 de juliol va nomenar l’investigador biomèdic a Hardvad, l’olotí Marc Güell Cargol, 
com a setè i nou ambaixador d’Olot; i a continuació es va desplaçar a Barcelona per assistir 
a un dinar amb el Sr. Eliseu Climent,  editor de la Revista “el Temps”, acompanyat d’uns 
quants empresaris i polítics del nostre entorn.  
 
- el dia 13 de juliol,va ser present a la recepció que es va oferir als nens saharuís, que 
aquest estiu han estat acollits per diferents famílies d’Olot i la Garrotxa., al Saló de Sessions 
d’aquest Ajuntament.   
 
-  el dia 15 de juliol, al matí,  va assistir a una reunió de seguiment de l’ens de coordinació 
entre els Hospitals de Vic, Olot i Campdevànol, que va tenir lloc a l’Hospital d’Olot i després 
es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Comitè Executiu de l’Associació 
Catalana de Municipis. I a la tarda va ser present a la inauguració dels aparcaments, la pista 
de bàsquet i l’espai infantil procedent de l’enderroc de l’antiga fàbrica de can Tané, una nova 
ordenació que completa la millora de les zones de les places Campdenmàs i les Monges. A 
més de la inauguració pròpiament dita, es va fer un reconeixement públic a les components 
de l’equip sènior femení del Club Bàsquet Olot, per haver ascendit a primera catalana. I va 
participar també de la festa del barri del Carme.  
 
-  el dia 16 de juliol va assistir a la presentació de la campanya Disfruitala promoguda per 
Dipsalut i la Unió de Pagesos, que va tenir lloc a les dependències de la piscina municipal, 
sobre la conveniència de la ingesta de fruita per part dels infants.  I seguidament, juntament 
amb el regidor Estanis Vayreda, va assistir a la Missa solemne en honor a la Verge del 
Carme que va ser oficiada a  la mateixa església del Carme.    
 
- el dia 17 de juliol es va desplaçar a Girona per assistir a les reunions del Consell de Salut i 
del Consell de Direcció de la Regió sanitària de Girona que van tenir lloc a la l’edifici de la 
Generalitat de la plaça Pompeu Fabra.   
 
- el dia 19 de juliol va visitar els participants al Futbolnet al Pavelló Firal.   
 
- el dia 22 de juliol va assistir a la presentació de la nova marca de les Agrobotigues 
Verntallat de la Cooperativa Vall d’en Bas, a la qual hi fou present l’ Hble. Sr. Josep M. 
Pelegrí, Conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.   
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- el dia 23 de juliol, va tenir la primera reunió del nou Patronat de l’Hospital al nou Hospital i 
aprofitaren per visitar les seves dependències.   
 
- el dia  24 de juliol va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va tenir 
lloc a la sala Gussinyé i va oferir una roda de premsa al peu de l’enderroc de la Plaça 
Mercat. Al migdia es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell Rector de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i al vespre va assistir a la presentació del cartell de festes 
que va tenir lloc a la Plaça Rector Ferrer de la nostra ciutat.  
 
- I finalment avui 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, patró de l’Hospital, ha anat a dinar al 
geriàtric, accedint favorablement a la seva invitació. 
 

3.- DECRETS 
 

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

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

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

5.A) DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS P ER PART DE 
DIVERSOS ORGANISMES AUTÒNOMS 

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte dels preus públics de la Programació cultural de setembre a 
desembre de 2013, aprovats pel Consell Rector de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot el 
dia 17 de juliol de 2013, i que consten a l’expedient. 
 
Segon.- Donar compte dels preus públics de les Escoles bressol municipals pel curs 2013-
2014, aprovats pel Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació el dia 24 d’abril de 2013, 
i que consten a l’expedient. 
 
Tercer.- Donar compte dels preus públics de les activitats per a la gent gran, curs 2013-
2014, aprovats pel Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació el dia 25 de juny de 
2013, i que consten a l’expedient. 
 
Quart.- Donar compte dels preus públics de l’Escola Municipal de Música pel curs 2013-
2014, aprovats pel Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació el dia 25 de juny de 
2013, i que consten a l’expedient. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Són preus públics que fan referència a diversos àmbits: a cultura, llars 
d’infants, activitats de la gent gran. 
 
El Ple es dóna per assabentat 

 
5.B) DONAR COMPTE DEL DESESTIMENT DEL CONTENCIÓS AD MINISTRATIU 

PRESENTAT PER FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS  
 

El Ple de l’Ajuntament d’Olot de data 29 d’agost de 2011 va acordar resoldre el recurs 
especial en matèria de contractació presentat per l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas SA i adjudicar  a la UTE “Instal·Lacions, Gestió, Formació I Assessorament, SAL “ 
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i “Urbaser,SA” – (Igfa-Urbaser UTE),  la gestió dels serveis públics municipals de recollida 
de deixalles i neteja viària per un import anual 
 
Amb posterioritat, i en relació amb aquest tema, l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas SA va interposar recurs contenciós administratiu (núm. 493/2011) en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona. 
 
En data 15 de juliol de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona (UPSD 
Cont. Administratiu 2), va dictar el Decret 34/13, en el qual s’accedeix al desestiment 
sol·licitat per Fomento de Construcciones y Contratas SA, en el recurs ordinari 493/2011. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del desestiment del contenciós administratiu núm. 493/2011 presentat per 
Fomento de Construcciones y Contratas.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest punt és important i per això també l’hem volgut portar a aquest 
Ple. Saben que una de les primeres decisions que es va prendre des d’aquest Ajuntament 
va ser fer avançar el concurs que ja s’havia preparat en el mandat passat per al servei de 
recollida d’escombraries i neteja viària. El concurs va seguir els tràmits que havia de seguir, 
els informes preceptius, i d’això va resultar que canviàvem d’empresa: de Fomento de 
Construcciones y Contratas passàvem a una UTE d’Igfa Urbaser.  
 
Jo vaig parlar amb els senyors de Fomento diverses vegades, manifestant-los que nosaltres 
estàvem molt contents del servei que havíem rebut fins aquell moment, però que un concurs 
és un concurs i l’oferta que s’escriu és la que al final va a missa. Fomento va semblar no 
entendre-ho, o bé per altres interessos va presentar un contenciós administratiu contra 
aquesta resolució.  
 
El contenciós seguia els seus passos als tribunals però finalment, Fomento de 
Construcciones y Contratas ha demanat desistir d’aquest contenciós. Vaig anar 
especialment a Barcelona per agrair-los-hi i li vaig dir al Sr. Bayet que espero que trobem 
altres àmbits de col·laboració amb l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas i que 
els agraeixo que no continuïn un contenciós que probablement hauria arribat la seva 
resolució gairebé al final del mandat, i que per tant no en trauríem res. Sembla que hi ha 
hagut acord entre les dues empreses i per tant jo crec que la ciutat n’ha sortit beneficiada, 
per més que nosaltres estàvem convençuts que la resolució era del tot correcta. 

 
El Ple es dóna per assabentat 

 
6.- CARTIPÀS. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE DEL EGACIONS A 

REGIDORS 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia dictat en data 19 de juliol de 2013, relatiu a la 
modificació de les competències delegades en el Sr. Josep Gelis i Guix en els decrets 
d’alcaldia de dates 27 de juny i 5 de setembre de 2011. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És un punt intern, de l’Ajuntament, en què fem una modificació de les 
delegacions de funcions a regidors, que correspon aprovar-ho al Ple a proposta d’Alcaldia. 
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El Ple es dóna per assabentat 
 
7.-  AMPLIACIÓ DE CAPITAL.-  proposant  concórrer a  l’ampliació de capital de Radio 

Olot, SA  
 
L’Ajuntament és titular de 4.600 accions de Ràdio Olot, SA (equivalent a un 22,3117 % 
sobre el total del capital) amb un valor nominal de 13.500 €, per raó de 3 euros per acció.. 
 
L’any 2009 es va encarregar una auditoria per tal que posés de manifest la situació real de 
l’empresa i permetés conèixer l’abast de la situació patrimonial i financera. De l’auditoria en 
va resultar que l’empresa disposava d’uns fons propis per valor de-169.043’18 euros, la 
qual cosa va suposar que s’hagués de reequilibrar l’economia i els comptes i s’acordés  una 
ampliació de capital que permetés sufragar els deutes pendents i alhora reajustar el capital 
social amb el patrimoni de la societat.  D’aquesta manera, es va realitzar  l’anomenada 
operació acordió consistent en una reducció de capital a zero per immediatament després 
subscriure una ampliació de capital que aportés els recursos necessaris per afrontar les 
pèrdues i tot seguit procedir a una nova operació de reducció de capital per tal d’ajustar la 
relació entre el seu capital social i el patrimoni als límits legals establerts per la llei, de tal 
manera que no estigués incursa en una causa de dissolució. 
 
L’any 2012, dos anys després dels esmentats acords, hi ha hagut un compte de pèrdues i 
guanys amb un resultat negatiu de: -2.077’99 euros, que fa que els fons propis de la 
societat passin a ser de : -58.941,81 euros, un import molt inferior als -169.043’18 euros de 
l’any 2010, la qual cosa indica que la viabilitat de Ràdio Olot, SA, va per bon camí. 
 
Davant d’aquests fets i, considerant que alguns dels socis han abonat 
avançaments/bestretes a la societat per sortir del pas de la situació de dèficit de tresoreria, 
el Consell d’administració proposa que aquests avançaments de tresoreria efectuats per 
alguns socis es capitalitzin en forma d’accions i per tant es proposa una ampliació de capital 
en la qual els socis concorreran en la proporció dels imports avançats, i que alguns dels 
professionals que han prestat serveis a la societat també capitalitzin els seus crèdits per 
mitjà d’accions. 
 
En data 17 de juliol el secretari del Consell d’Administració de Ràdio Olot, SA ha comunicat 
a l’Ajuntament els acords adoptats pel Consell d’administració en la qual s’ha acordat 
procedir a una ampliació de capital per import de VUITANTA-NOU MIL UN EUROS 
(89.001’- euros) mitjançant la creació de vint-i-nou mil sis-centes seixanta-set (29.667) 
noves accions ordinàries, nominatives i amb els mateixos drets que les existents. 
 
Els acords d'ampliació atorguen un dret d'adquisició de 10.725 accions per un valor de 
32.175 euros, equivalent a l’import avançat a la societat per l’Ajuntament d’Olot, a raó de 3 
euros per acció. 
 
Vist  l’interès públic que Ràdio Olot ofereix als ciutadans d’Olot i amb la convicció que amb 
un bon pla de viabilitat i una acurada gestió i control de la despesa, l’empresa pot sortir de 
la situació en què es troba, l’Ajuntament es planteja concórrer a l’ampliació de capital.  
 
Un cop subscrita l’esmentada ampliació en el termes de l’acord del Consell d’administració 
de Ràdio Olot, SA, la situació de l’Ajuntament d’Olot en l’accionariat de l’empresa serà la 
següent: 

 

ACCIONS VELLES  
% DEL 
CAPITAL 

ACCIONS 
NOVES 

ACCIONS 
FINALS 

%DEL 
CAPITAL 

CAPITAL 
FINAL EUROS 

4.600 22,3117 10.725 15.325 28,2312   45.975,00 
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En data 22 de juliol de 2013 la secretària de l’Ajuntament ha emès un informe sobre el 
procediment i legislació aplicable en matèria d'adquisició de valors mobiliaris a títol onerós 
per part de l'administració local i l’interventor de fons en relació a l’existència de consignació 
pressupostària ferma suficient i la valoració de les accions segons el darrer balanç de 
situació de la societat i que el preu d’adquisició és igual o inferior al valor teòric comptable 
de les accions. 
 
És condició  necessària que l'expedient es sotmeti a informe previ del Departament 
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya per tal que exerceixi la seva tutela 
financera sobre els ens locals. Aquest Departament ha de valorar especialment si 
l'adquisició s'ajusta a condicions de mercat. L'informe que no té caràcter vinculant, però si 
preceptiu, ha de ser emès en el termini de 30 dies hàbils. Així mateix també cal l’informe 
previ de la Direcció General d’administració Local d’acord amb el que preveu l’article 
206.3.a del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vist el que disposen els articles 28, 29, i 30 del Decret 336/1988 de 18 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, l’article 206 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 l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  Aprovar la memòria sobre la finalitat de l'adquisició i subscripció de noves accions 
de Ràdio Olot, SA  i la justificació a que l'adquisició respon a un interès públic local.    
 
Segon.-  Aprovar exercir el dret d'adquisició d’accions provinent d'una emissió d'ampliació 
de capital de Ràdio Olot, SA  corresponent a 10.725 accions per un valor total de 32.175 
euros, a raó de 3 euros per acció. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde per tal que formalitzi  en documents públics i notarials els acords 
d'ampliació de capital aprovats 
 
Quart.- Trametre al Departament d'Economia i Finances la documentació detallada a 
l'article 7 de la Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril i a la Direcció General d’Administració 
Local a fi de què emetin l'informe previ preceptiu, d’acord amb l’article 206 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 
 
Cinquè.-   Autoritzar la despesa a càrrec del Capítol VIII del pressupost de la corporació.    
 
Sisè.-   Comunicar aquest acord a Ràdio Olot, SA .   
 
Intervé el Sr. Alcalde. Vostès saben que Ràdio Olot ha passat moments complicats des del 
punt de vista econòmic, en aquests moments jo crec que la tenim molt ben orientada: 
compleixen estrictament el pressupost que es marquen a principi d’any, compleixen 
estrictament la seva política comercial i en un moment que hi ha una importantíssima crisi 
en el sector dels mitjans de comunicació són capaços de mantenir les previsions que fan. 
Jo crec que estan portant molt bé la gestió de Ràdio Olot, per la qual cosa penso que també 
els hem de felicitar perquè són capaços de fer aquesta bona gestió.  
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Però tenien un problema amb un deute històric, hem fet diverses gestions i hi ha hagut una 
entrada de capital per diverses vies, una de les quals és una ampliació de capital. Com que 
en un moment determinat l’Ajuntament d’Olot havia hagut de fer un préstec –i així consta 
perquè també va passar per Ple–  perquè Ràdio Olot necessitava liquiditat per pagar unes 
nòmines, el que proposem avui és que l’Ajuntament canviï aquest préstec per accions de 
Ràdio Olot.  
 
Això juntament amb l’entrada d’altres socis, canvia en general poc el que és l’accionariat: la 
SER continua essent l’accionista majoritari però hi ha altres opcions de majoria en diversos 
acords diferents. Jo crec que això és bo, i també vull agrair públicament que altres 
empresaris i altres persones de la comarca de la Garrotxa hagin volgut també fer 
aportacions per altres vies que no són estrictament per l’ampliació de capital.  
 
Però bé, el que proposem avui és demanar l’autorització al Ple per concórrer a l’ampliació 
de capital de Ràdio Olot, per un valor aproximat de 30.000 euros i escaig, que són el deute 
que Ràdio Olot tenia amb l’Ajuntament, degut a un préstec que es va fer en un moment 
delicat. 
 
Intervé la Sra. Sala. Reiterar les paraules que ha dit vostè, que sembla que Ràdio Olot va 
per bon camí, i que també el que volia comentar, si és que això tira endavant, és si en curt 
termini es pot treure l’ERO al qual estan sotmesos, que encara el deuen tenir? I si de cara a 
aquest any o l’any vinent pogués sortir de l’ERO. Voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, nosaltres també volíem insistir en el tema de felicitar totes 
aquestes empreses que volen col·laborar econòmicament en el projecte de Ràdio Olot; 
felicitar també el bon rumb que està portant l’emissora, però sobretot insistir en un tema que 
potser ha quedat una mica passat per alt, que és l’esforç que estan fent els treballadors de 
la casa, que estan fent un producte molt digne, amb molta professionalitat. I amb la mateixa 
idea: si els números comencen a sortir, en la línia que van sortint, que aquesta situació es 
miri de regularitzar de cara a l’any que ve. Felicitar sobretot als treballadors per l’esforç que 
estan fent. Hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Estem totalment d’acord amb les paraules que han dit el Sr. Alcalde i els 
diferents portaveus que m’han precedit. Insistir que la ràdio és un element molt útil i eficaç 
per a la ciutat i per a la comarca, sobretot pensant en incidències de mal temps o 
catàstrofes meteorològiques, la ràdio és un element important que hem de tenir present i 
per tant penso que està bé que donem suport a la ràdio en aquest sentit. Gràcies.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Comentar-los que la voluntat ja era retirar l’ERO abans que passés 
això, vàrem millorar els resultats però no suficientment. La voluntat és que al mes de març, 
que torna a tocar renovar l’ERO, que el puguem retirar, si els números es mantenen tal com 
estan, diuen els gestors econòmics que sí que podrem fer-ho. El Consell d’administració no 
el vol mantenir ni un dia més del que és necessari. 
 
Evidentment, igual com agraïm a tots els que han volgut aportar capital per sortir d’aquesta 
situació, també agraïm molt als treballadors que han fet un gran esforç, que quan els hem 
hagut d’anar explicar que faríem un ERO ells han entomat la notícia i han valorat que 
l’important és que Ràdio Olot segueix endavant, i això els ho hem d’agrair molt i molt.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

8.- MERCAT  MUNICIPAL:  PROPOSANT APROVAR INICIALME NT EL REGLAMENT 
DEL MERCAT MUNICIPAL  
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L’Ajuntament d’Olot ha aprovat impulsar la construcció d’un nou Mercat municipal que doni 
servei al conjunt de la ciutat i ajudi a la revitalització del centre. 
 
El nou Mercat municipal d’Olot  s’inscriu en la competència de prestació del servei públic 
essencial de mercat, que imposa l’art. 67b) del Decret Legislatiu 2/2003, que incorpora el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i té com a objectiu la millor 
atenció de les necessitats de compra de la ciutadania d’Olot, assegurant una oferta de 
productes alimentaris adequada i pròxima a la seva residència. 
 
Considerant que s’obre una nova etapa en la prestació d’aquest servei municipal, és oportú 
aprovar una nova reglamentació que reguli el funcionament del mercat, d’acord amb les 
prescripcions dels articles 247 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya i el 158 i següents del D 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del mercat municipal. 
 
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 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. Avui fem un pas més en aquest projecte de la nova Plaça Mercat. 
Fins ara hem estat treballant tota la part del finançament del projecte de la plaça provisional 
–que vàrem inaugurar– de tot el projecte constructiu, i avui comencem a treballar en el que 
serà el funcionament intern de la nova Plaça Mercat.  
 
Per aquesta raó portem aquest reglament, per a l’aprovació inicial, que una mica busca 
establir les relacions entre l’Ajuntament i els diferents operadors comercials i també entre 
l’Ajuntament, els operadors i l’empresa concessionària. 
 
A grans trets, aquest reglament inclou una part inicial de definicions i apartats generals, una 
part important de l’administració del nou mercat, i aquí potser destacar que s’inclouen les 
competències entre l’Ajuntament i els seus òrgans i també entre l’empresa concessionària. I 
destacar, que tot i ser una gestió indirecta, l’Ajuntament mantindrà sempre el control i tindrà 
sempre informació participant en les diferents comissions i també aprovant les principals 
decisions del mercat. 
 
Hi ha un tercer apartat que inclou tot el que són relacions de l’Ajuntament amb els titulars 
dels llocs de venda: les transmissions de les parades, i també drets i deures dels mateixos 
titulars. Un altre apartat que és el model de governança, sobretot que regula les relacions 
entre els placers i l’operador del supermercat. I aquí també destacar que es planteja un 
model que no permetrà que ni el supermercat pugui prendre cap decisió de forma unilateral 
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en contra o que pugui perjudicar, ni tampoc els placers junts podran prendre cap decisió 
que pugui anar en contra del supermercat. Per tant es planteja un model de consens i 
d’entesa, que ens sembla que és el que hi ha d’haver durant tots els anys en aquest 
mercat. 
 
Un altre apartat són els horaris, també és un aspecte important. Es planteja de moment que 
cada any s’aniran definint quines horaris tindrà la Plaça Mercat. És evident que els placers 
hauran d’ampliar l’horari per adequar-lo més a l’horari que té el supermercat, però també es 
deixa clar que l’horari del supermercat i de la Plaça Mercat, dels placers, pot ser diferent. 
 
Hi ha un sisè apartat que són temes més interns, temes de funcionament de la càrrega i la 
descàrrega, de la neteja de les instal·lacions; incloem també el règim sancionador en cas 
d’alguns incompliments. I un aspecte també important al final és el mix comercial, és a dir, 
quina tipologia de mercat es planteja: pel que fa als productes, quina oferta hi haurà al 
mercat. L’Ajuntament ha de garantir diversitat, competència, també ha de disposar del 
màxim nombre de placers que tinguin una producció pròpia de qualitat, de proximitat; i ens 
sembla que amb el mix que  es proposa en aquest Reglament garantirem aquest equilibri, 
que també s’ajusta força a la realitat que tenim avui al mercat. 
 
Aquests són els aspectes més importants d’aquest Reglament que avui proposem aprovar, 
és un reglament que té el vist-i-plau del supermercat, de l’empresa concessionària i que 
sobretot s’ha treballat colze a colze amb els placers, que també li donen tot el seu 
recolzament. 
 
S’aprovarà inicialment i al setembre, si s’aprova faríem l’aprovació definitiva i començaríem 
després l’acció i el treball dels plecs de clàusules per anar adjudicant els diferents punts de 
venda. 
 
Intervé la Sra. Sala. En ser una aprovació inicial, com ha dit el Sr. Vayreda, no he tingut 
gaire temps per poder-ho estudiar perquè ens l’han passat un pèl tard però de totes 
maneres, jo penso que el mercat és un lloc per revitalització del centre, per tant s’ha de 
consensuar molt bé. Jo hi voto a favor, però de totes maneres al mes d’agost m’ho miraré 
bé, i com ha dit el Sr. Vayreda, a partir del setembre en parlarem ja per a l’aprovació 
definitiva. Hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, en la mateixa línia que la Sra. Sala, avui coincidim, ja arribarà el 
punt que no, segur. Nosaltres hi estem a favor en principi, pel que hem pogut anar veient 
del Reglament, i amb la intenció de pactar-ho amb totes les parts. En principi estem a favor, 
però ens reservem el fet de presentar algun suggeriment o alguna proposta en aquest mes 
que tenim per a l’aprovació definitiva. Votarem a favor. 
             
Intervé el Sr. Mulleras. Considerem normal que un nou mercat municipal, com el que estem 
fent, tingui un Reglament adequat a les lleis i a les circumstàncies actuals. Donem suport, 
d’entrada, a aquest nou Reglament. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres també. Com han dit els companys que m’han 
precedit, és un document feixuc, és llarg, és molt tècnic, fa pocs dies que el tenim, per tant 
la nostra intenció també és votar a favor però si veiem durant aquest període de temps fins 
al setembre que podem presentar alguna al·legació, la presentarem.  
 
En tot cas sí que volia destacar alguns aspectes, comentant el que ha dit el Sr. Vayreda. És 
important que el control d’aquesta Plaça Mercat sigui municipal, malgrat que és un conveni, 
un contracte amb una empresa per 40 anys, però és important que donada la seva figura 
emblemàtica al centre de la ciutat, i el que representa el mercat municipal, tinguem el 
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control des de la ciutat. 
 
També hi ha un aspecte a destacar, vostè ha parlat dels horaris i em fa una mica de por, és 
a dir, aquest mercat té la característica que molts placers són productors directes; treballen 
a les seves explotacions, a les granges, i després venen el seu producte directament, i això 
li dóna una característica i una personalitat molt bona i rica i el diferencia d’altres mercats 
que hi ha a les comarques de Girona i fins i tot de Catalunya. Per tant m’agradaria que es 
potenciés i es conservés aquest aspecte. Però és clar si als placers els forcem molt, perquè 
d’acord amb el supermercat hagin d’obrir més tardes o el dissabte a la tarda, això provocarà 
que no puguin treballar a les seves explotacions i hagin d’estar més pendents de la Plaça 
Mercat. Per tant m’agradaria que en tot cas, les coses es decideixin per consens amb els 
placers però que hi hagi aquesta possibilitat, d’anar fomentant aquest tipus de placer que 
treballa a la seva explotació i després ven els seus productes de proximitat a la Plaça 
Mercat, que és el que dóna personalitat a aquesta Plaça.  
 
També és veritat que en aquest reglament haurem de recollir fórmules imaginatives, perquè 
quan hi hagi una gran superfície a la Plaça Mercat, a la planta -1, com és la que ha guanyat 
el concurs, hi haurà una competència molt més dura amb els placers, i per tant potser 
també el reglament haurà de buscar fórmules imaginatives perquè els placers segueixin 
amb aquesta línia de producte de proximitat i de qualitat i es guanyin bé la vida, que és 
l’important. Simplement això. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Sí, en primer lloc, és cert que hi ha hagut canvis fins el darrer 
moment en el Reglament,  hem de tenir en compte que durant uns mesos els placers han 
estat molt concentrats en el mercat provisional; encara dimarts al vespre ells feien una 
reunió per acabar d’enviar-nos els últims retocs i per això des de Secretaria han hagut de 
córrer i han enviat les últimes versions tard per aquesta raó. 
 
Pel que fa al control, hi coincideixo, i com veuran al Reglament, les principals decisions són 
de l’Ajuntament, en quant a la concessió de parades participarem en la Comissió de gestió; 
ja ho veuran. Tot i que és veritat que la gestió, el dia a dia, no serà directament de 
l’Ajuntament sinó que serà d’una empresa concessionària, i tot d’acord amb els placers. 
 
Pel que fa als horaris com veuran al Reglament, el que preveiem és la definició d’horaris 
cada any, d’acord amb els placers. No obstant això, també hem d’entendre i jo crec que els 
placers alguns ho entenen i d’altres han d’acabar de veure-ho, que hi haurà una gran 
afluència de gent que anirà al supermercat a comprar, i molta gent hi anirà a les tardes i els 
dissabtes a la tarda, i a més aquesta tipologia de supermercat, és un supermercat molt de 
tardes i de gent jove, dependrà d’ells que també vulguin aprofitar aquesta gent. Jo només 
els vull dir que l’experiència de tots els supermercats que hem anat a veure a tot Catalunya, 
amb Mercadona  o amb una gran superfície obren de les 9 del matí a les 9 del vespre, i en 
molts hi ha productors. Una altra cosa és que s’haurà de veure si a cada placer li surten 
prou els números com per contractar alguna persona i continuar fent i tenir gent, però 
encara fa pocs dies vàrem anar a Barberà del Vallès i hi havia una parada que tenia quinze 
treballadors, una parada de 25 m2,  que obria de les 9 del matí a les 9 del vespre.  
 
Jo crec que també ho hem d’anar veient, i també que hi ha placers que això ho tenen més 
clar, i d’altres que ho han de veure. El que és important és que consensuem amb ells 
l’horari, i al final és el seu negoci i són ells els que ho han de veure, al final a l’Ajuntament 
tampoc podrem exigir en això. 
 
I pel que fa al tema de la competència, també dir que en general a tots els supermercats 
que ham anat a veure hem parlat també amb les associacions de placers –a Salt, a 
Barberà...– i estan encantats amb la gran superfície que hi ha. Perquè al final són públics 
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diferents, la gran superfície s’emporta un determinat tipus de client que gasta i compra uns 
determinats productes, que segurament no és el mateix producte que es compra a la Plaça 
Mercat. I a partir d’aquí jo crec que és bo que hi hagi competència, que hi hagi diferència, i 
aquí qui hi guanyarà serà també el ciutadà d’Olot que tindrà moltes opcions, algunes potser 
de més bon preu i altres de més qualitat. Per tant nosaltres creiem que és una formula que 
ha de funcionar, perquè funciona a tot arreu i per tant esperem que aquí a Olot també. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Potser només complementar la informació que donava el Sr. Vayreda 
en relació a la premura de temps, al fet d’anar una mica de pressa: els placers necessiten 
aquesta documentació aprovada el més aviat possible, per una convocatòria d’ajuts que 
s’acaben a final d’any, però necessiten que tinguem alguns passos fets. Hi havia dues 
opcions: ens n’anavem a després de Festes del Tura i després teníem el mes d’exposició al 
públic i els obligàvem a ells a anar de pressa, o bé ens obligàvem a nosaltres a anar de 
pressa. Entenem que tenim aquest temps d’exposició pública i que per tant podran fer totes 
les aportacions que creguin oportunes. De totes maneres, amb poques diferències, em 
penso que des de divendres tenen aquesta documentació. Quan parlem que volem una 
administració àgil, de vegades ens toquen aquestes coses, jo crec que és millor que ens 
apretem nosaltres, que tenim aquest temps d’exposició pública, i els donem una mica més 
de marge als placers perquè puguin participar en aquesta convocatòria dels ajuts Leader, 
que tenen la intenció de concórrer-hi. 
             
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
9.- APROVAR LA INTEGRACIÓ FUNCIONAL DELS ENS DE PRO MOCIÓ ECONÒMICA 

DE LA GARROTXA  
 

En data 27 de juliol de 2011, l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de Les Preses van acordar treballar per integrar els organisme i serveis públics 
de la Garrotxa que actuen en l’àmbit de la promoció econòmica, en un únic ens. 
 
De juliol a desembre de 2011 es va elaborar una diagnosi dels ens públics que actuaven en 
l’àmbit de la promoció econòmica de la Garrotxa i es detecten oportunitats de millora en la 
prestació d’aquests serveis.  
 
En data 27 de desembre del mateix any, es va signar l’Acord estratègic per a la promoció 
econòmica conjunta de la Garrotxa. Aquest acord va establir els principis rectors i unes línies 
estratègiques sobre les quals s’havia de basar el procés d’integració i creació de l’Agència 
de Promoció Econòmica de la Garrotxa (l’APEG). 
 
Aquest acord preveia constituir un nou ens que havia d’unificar i substituir progressivament 
els organismes existents en matèria de promoció econòmica de la Garrotxa. En aquest 
context la unificació es plantejava a partir d’un ens de nova creació, que  es  nodriria a partir 
de  la incorporació i  posterior  dissolució dels ens pre-existents. Per tant es partia d’un 
procés finit que, una vegada acabat, garantiria d’existència d’una sola organització de 
promoció econòmica a la comarca per part de les institucions signants.  
 
Tanmateix aquest plantejament inicial es creu necessari reorientar-lo. Diversos elements ens 
ho motiven: 

- Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya 
- Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 

(ALRASOAL). 
 
Així mateix, el marc legal vigent dificulta extremament, per una banda, la contractació de 
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personal, i per l’altra, destinar-hi recursos propis (superàvit). Cal sumar-hi la dràstica 
disminució de línies de subvenció i programes destinats al desenvolupament de polítiques 
de promoció econòmica local. 
 
Finalment cal destacar que l’Associació Truisme Garrotxa no formarà part del procés 
d’integració, no obstant, la seva participació en el procés de disseny i implementació del 
mateix és important per tal de garantir la màxima coordinació entre les polítiques de 
promoció econòmica i les turístiques. Aquesta decisió ve motivada pel fet que Turisme 
Garrotxa és una entitat privada de col·laboració entre agents públics i privats, un valor que 
pensem que cal preservar, mantenint la seva plena autonomia de gestió.  
 
Per tots aquests motius i per un criteri de prudència i oportunitat es considera més adequat 
plantejar un model d’integració funcional, sense renunciar a la creació formal d’una agència 
de promoció econòmica d’àmbit comarcal.  
 
El model d’integració funcional significarà: 

- La constitució d’un òrgan de govern i direcció participat per representants de 
cadascun dels tres ens que respon a la voluntat expressa de liderar i actuar 
conjuntament en l’àmbit de les polítiques de promoció econòmica a la comarca.  

- La voluntat d’actuar conjuntament implica necessàriament disposar d’una direcció 
tècnica unificada amb autoritat sobre tots els equips i serveis dels tres ens. 

- La implementació de la cartera de serveis unificada definida en el marc del primer 
acord estratègic. 

- La continuïtat forma dels diferents organismes i manteniment de les adscripcions de 
personal i equips a aquests mateixos. 

 
En data 11 d’abril de 2013 la proposta d’actuació va ser informada al Consell d’Alcaldes. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 108.2 i 108.3 i següents de la Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Per tot això,  el president de la Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’Acord per a la integració funcional dels ens de promoció econòmica de la 
Garrotxa.  
 
Segon.- Fer  públics  els presents  acords a  través  del  taulell d’anuncis  electrònic, e-
tauler, de l’Ajuntament d’Olot.   
 
Tercer.- Notificar aquests acords als ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal de la 
Garrotxa.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé aquest és un pas més en un dels compromisos que com a equip 
de govern vàrem assumir en quant a temes de promoció econòmica; en el nostre programa 
electoral hi havíem inclòs la voluntat d’unificar els serveis de promoció econòmica de tota la 
comarca i de treballar de forma coordinada, tal com s’havia fet altres anys en els àmbits de 
serveis socials i de medi ambient.  
 
Amb aquesta idea, el desembre de 2011 vàrem signar un acord entre l’Ajuntament de les 
Preses, el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot on s’establia aquest procés d’integració. 
Durant el 2012 s’han anat creant comissions tècniques i polítiques per treballar aquest 
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procés, també s’ha analitzat els recursos que té cadascuna d’aquestes organitzacions. S’ha 
estudiat també i s’han visitat models territorials d’altres llocs de Catalunya que estan 
treballant també aquests models d’unificació; s’ha treballat també en una cartera de serveis 
comuna, s’han fet jornades de relació entre els tècnics, que es coneguin i que vagin creant 
xarxa; i a partir d’aquí teníem ja a punt la creació del que havia de ser l’Agència de Promoció 
Econòmica comarcal amb aquesta eliminació de diferents ens. 
 
Al final de 2012 i primers de 2013, apareixen dues incerteses, que són els dos 
avantprojectes de llei, la del Govern de Catalunya i la Llei de l’Administració local del Govern 
Espanyol, que sobretot genera incertesa en dos aspectes: el primer que hem de veure què 
passa amb la creació de nous ens en el marc de l’administració pública, aquest és un primer 
dubte. I també genera un dubte en relació a les competències de què acabarem disposant 
els ajuntaments. Davant d’aquesta situació, què és el que podem fer? Per una banda els 
tres organismes –les Preses, el Consell Comarcal i Olot– tenim clar que hem de treballar 
plegats, de forma coordinada. I per altra banda, veient aquests mesos una certa incertesa 
jurídica i també política, tot i que estem convençuts que Olot i la comarca necessiten aquest 
projecte, creiem que els sectors econòmics –les empreses, els treballadors, tota la 
comarca– requereix que treballem de forma més coordinada.  
 
El que proposem avui al Ple és una integració funcional d’aquests quatre ens. Què vol dir 
això? Vol dir crear un únic òrgan de direcció política i tècnica, que coordini i actuï de forma 
conjunta en quant a la promoció econòmica de la comarca, vol dir que es disposarà d’una 
única direcció tècnica amb autoritat sobre els equips i sobre els serveis d’aquests quatre 
ens. També vol dir que implementarem una cartera de serveis única i finalment també 
l’acord que proposem avui no treu que cada organització mantindrà el seu personal i els 
seus pressupostos. Per tant no constituïm una agència de forma jurídica, però el que fem és 
treballar de forma coordinada i més conjunta.  
 
L’equip de govern perquè creu en aquest projecte? Primer perquè ens sembla que hem 
d’evitar duplicitats i ineficàcies; tots plegats tenim menys recursos i ens sembla que junts 
podrem donar els millors serveis i més qualitat. No cal que disposem, per exemple, de tres 
punts per assessorar emprenedors, o no cal que disposem de set borses de treball; em 
sembla que són exemples ben clars. També creiem que la voluntat d’ajuntar esforços i de 
coordinar accions coincideix amb la visió que tenen molts sectors empresarials que ens ho 
han demanat, i que també coincideixen amb aquesta idea, i també la visió que té ara la 
Generalitat, que treballa perquè cada vegada hi hagi menys interlocutors i hi hagi un únic 
interlocutor per aquest tipus de territori i per comarca.  
 
També ens sembla que aquest treball conjunt clarificarà molt als ciutadans saber quins 
serveis es donen; en aquests moments hi ha serveis en molts punts i a diferents 
administracions.  
 
Per tot això creiem fermament en aquest procés i a Olot, quina oportunitat hi veiem? Primer 
hi veiem l’oportunitat de liderar-ho institucionalment i també tècnicament. A nivell 
institucional perquè hi ha l’acord que la Presidència d’aquesta futura agència i aquest 
organisme recaigui en un representant de l’Ajuntament d’Olot; en aquest cas l’Alcalde o 
persona en qui delegui. I també tècnicament, perquè la persona que dirigirà tècnicament 
aquest procés és l’actual gerent de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat.  
 
A Olot però, ens sembla que tenim l’oportunitat, però també la responsabilitat de treballar 
colze a colze amb la comarca perquè totes les empreses siguin cada vegada més 
competitives i també perquè tots els treballadors tinguin competències i oportunitats. No ens 
podem imaginar que si una empresa de Begudà o de Vall de Bianya va malament això no 
tingui cap efecte per a la ciutat d’Olot, segurament tindria molt més efecte que no si una 
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petita empresa d’un polígon d’Olot tingués problemes. Hi ha empreses molt grans a la 
comarca, on hi ha molts treballadors que viuen i treballen a Olot, i per tant no ens podem 
pensar que si una empresa va malament és problema només de l’Ajuntament d’aquell 
municipi. Per exemple, a l’Ajuntament estem treballant en el tema de la fibra òptica per als 
polígons de la ciutat, en algun moment també haurem de treballar perquè aquesta fibra 
òptica arribi a les empreses de la comarca; o al revés, hem de ser capaços d’aprofitar els 
visitants que van a ciutats o pobles de la comarca que tenen molt visitants i hem de ser 
capaços també d’atraure’ls a la ciutat. Per tant ens sembla que la promoció econòmica ha 
de tenir una visió territorial i sobretot en aquest tipus de comarques com la Garrotxa, que 
són territorialment molt compactes.  
 
El procés requerirà i requereix d’un grau de generositat per part d’Olot, i d’això n’hem de ser 
conscients, però també demanarem la implicació i col·laboració –i per tant recursos– al 
Consell Comarcal i a la resta de municipis que hi participin. Sabem que haurem de lluitar en 
algun moment amb la visió particular o individual d’alguns alcaldes, i això ho haurem de 
treballar, però estem convençuts que el camí és aquest, i que d’aquí uns anys, quan mirem 
enrere, igual com veiem en medi ambient i en serveis socials creiem el camí que s’ha seguit 
era el correcte; estem segurs que d’aquí uns anys estarem encara més convençuts de la 
decisió que avui els proposem aprovar.  
 
Intervé la Sra. Sala. Jo crec que és  del tot  necessari el que ha dit el Sr. Vayreda,  
reorientar-lo, retallant en competències, unificant criteris i suprimint finestretes, degut a la 
crisi que estem vivint en aquests moments, i també retallar en serveis que no siguin del tot 
prioritaris.  
 
De totes maneres jo penso que s’hauria de buscar la fórmula perquè les empreses de la 
nostra ciutat no ens marxin i se’n vagin cap a la comarca, perquè d’aquesta manera el que 
fan és deixar de pagar els impostos a la nostra ciutat. A ser possible s’hauria de mirar des 
del nostre ajuntament  –ja sé que em diran que no és propietat nostra– però s’hauria 
d’intentar parlar amb els propietaris del polígon la Guardiola perquè baixin el preu del sòl 
industrial, perquè almenys hi hagués alguna empresa que es quedés a la comarca. Perquè 
ha parlat que podem tenir algun desengany amb algun alcalde de la comarca, perquè hem 
de ser realistes, tothom intentarà escombrar cap a casa: si una persona vol implantar-se a 
Les Preses o al polígon de Sant Jaume de Llierca o al Pla de Politger no diran que no, se 
n’aniran. I el que s’ha d’intentar des del nostre ajuntament és no perdre aquestes empreses i 
que es quedin aquí a la comarca. De totes maneres, si es vetlla tot això que els he 
comentat, votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres des del moment que vàrem començar a parlar del tema –ja 
fa una colla de mesos–vàrem manifestar aquests dubtes que en el parlament de la Sra. Sala 
han aflorat d’una manera gairebé natural. D’acord que tenim el precedent del SIGMA i del 
Consorci d’Acció Social, però el tema econòmic topa amb la voluntat individual de cada 
territori i costarà molt trencar inèrcies; el mateix regidor Vayreda ens parlava que cal tenir 
generositat recíproca des de la capital, des dels diversos pobles de la Garrotxa.  
 
Estem convençuts que les intencions són perfectament positives, són bones i nosaltres les 
compartim, és lloable tenir una planificació econòmica conjunta de tota la comarca. Però el 
mateix entrebanc formal que ja ens ha enunciat també el Sr. Vayreda  –i que ja en vàrem 
parlar en aquests contactes que ja vàrem tenir durant mesos– de la impossibilitat de crear 
una agència de promoció econòmica de la Garrotxa legalment, actualment, ens genera 
molts i molts dubtes. De totes maneres el gran dubte és fins a quin punt els diversos 
ajuntaments de la comarca es poden arribar a implicar en aquesta actuació conjunta. El Sr. 
Vayreda ens parlava que s’ha de liderar des d’Olot i que la mateixa directora de l’IMPC serà 
en principi qui coordinarà aquest treball tècnic de les quatre entitats que de moment 
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s’apunten, esperant que tots els ajuntaments de la comarca participin. Clar, nosaltres tenim 
molts dubtes en la realitat de la implicació dels ajuntaments de la comarca, però en tot cas, i 
com ja hem dit alguna vegada, sembla que sigui interessant tirar-nos a la piscina perquè 
d’alguna manera és el que estem fent, sense tenir gairebé seguretat que ens hi trobarem 
tirem endavant. 
 
Per tant nosaltres no ho entrebancarem, hi estem a favor perquè pensem que els objectius 
són prou lloables, i votarem a favor esperant que quan ens tirem a la piscina trobarem aigua, 
tant de bo sigui així.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Ens sembla una bona idea sobretot en temps de crisi i retallades, el 
fet d’integrar i unificar criteris en qüestió de recursos, i lògicament, això es traduirà en una 
major eficiència i optimització, que en definitiva és el que hem de perseguir. Important 
destacar –tal com ens ha dit el Sr. Vayreda– que no es crea cap òrgan nou, que s’impediran 
duplicitats i es reduirà la burocràcia; que s’intentarà incorporar –això és fonamental– el 
màxim nombre de municipis, i que sigui qui sigui l’Alcalde d’Olot, portarem el lideratge des 
d’aquest Ajuntament, com és de sentit comú. Per últim dir que la persona escollida per 
portar la gestió d’aquest projecte ens sembla molt encertada.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres ja vàrem fer una intervenció, vàrem votar a favor en 
el Consell Comarcal, quan aquesta proposta es va portar a votació. És evident que és un 
inici, molt inici, i en principi donem un vot de confiança a l’equip de govern per tirar aquesta 
agència o ens de coordinació econòmica endavant. 
 
El que sí que volem destacar és que Olot ha de liderar aquest projecte, això ha de quedar 
molt clar, l’ha de liderar i l’ha de portar endavant. No cal augmentar estructures 
administratives –això ha de quedar molt clar– ni tampoc augmentar personal de 
l’administració. En tot cas, tal com ha dit el regidor, ens hem de coordinar amb el que tenim 
actualment i optimitzar aquests recursos. 
 
Sí que faria un prec a alguns ajuntaments de la comarca, alguns dels quals són del símbol 
polític de l’equip de govern l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal, que també s’afegeixin 
a aquesta promoció econòmica, perquè alguns van fent encara la guerra pel seu costat, i en 
tot cas si fem un ens comarcal, que aquests ajuntaments també s’impliquin en aquesta 
estructura de promoció econòmica.  
 
I per acabar, sí que és veritat el tema del qual estàvem parlant fa un moment en el debat, 
però que com a idea també està bé, que els  polígons industrials de la comarca són d’Olot,  
–evidentment– perquè la majoria són empreses d’Olot, els treballadors són d’Olot i que per 
qüestions de geografia, i d’urbanisme, etc. s’han hagut d’instal·lar en municipis de la 
comarca.  
 
Però sí que aquí caldria fer una política empresarial de polígons industrials conjunts, potser 
ara estem una mica a les beceroles en això, però seria interessant poder-ho tirar endavant. 
Justament perquè molts d’aquests ajuntaments petits no tenen infraestructura tècnica per 
tirar endavant aquests polígons i de vegades quan una empresa s’hi vol instal·lar, com és el 
cas d’una empresa que ha fet una important opció per un polígon de la comarca de la 
Garrotxa, a Sant Jaume de Llierca, els tràmits són molt feixucs i llargs perquè potser com 
que aquest ajuntament és petit, no té prou capacitat administrativa per tirar-ho endavant. Per 
tant sí que caldria també aquí fer pinya entre tots plegats per poder solventar els problemes i 
tirar endavant la promoció econòmica de la comarca. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé dir a la Sra. Sala, que aquesta coordinació no la fem per retallar 
res, al contrari, es fa per mantenir els serveis que tenim. És a dir, estem en un moment en 
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què a Olot tenim la sort de disposar de recursos per la capitalitat que tenim, i poder fer 
polítiques de promoció, però molts altres ajuntaments o el consell comarcal, que fins ara ho 
feien potser no ho podran fer. Per tant el que fem és ajuntar els seus recursos amb els 
nostres per continuar fent polítiques i per tant no es tracta de retallar serveis, sinó de 
mantenir els que són, i en tot cas no duplicar. És a dir, no cal que els emprenedors puguin 
anar al Consell i a l’IMPC, sinó que creem un únic punt per atendre a la gent emprenedora.  
 
El que comentava de les empreses que marxin, li ben asseguro que amb l’Alcalde al davant, 
és una obsessió per aquesta ciutat: primer intentem que estiguin a Olot i si han de marxar, el 
mal menor és que es quedin a la comarca. Però de veritat que hi hem estat treballant i 
intentem fer tot el que podem. Avui precisament, després presentarem un canvi d’usos en un 
espai amb aquesta idea, per intentar que aquestes empreses, algunes que fa dos anys i mig 
es van instal·lar fora, ara, amb aquest canvi que farem avui es podrien instal·lar aquí, i per 
tant, des del primer moment que hi estem pensant. El que passa és que tenim el sòl que 
tenim, i la Guardiola des del primer moment es va definir com un tipus de polígon amb un 
determinat tipus d’empresa que per desgràcia aquí a la ciutat no tenim. I té uns costos i  
unes possibilitats de metres que el fa difícilment competitiu amb altres zones de la comarca.  
 
Comentar també aquesta coordinació no només serà qüestions d’empresa, sinó que 
treballem temes de turisme, en el que Olot també podem aprofitar molt la marca Garrotxa, 
que és una marca que ja fa temps que s’està treballant i que ens sembla que també pot 
sumar molt a la ciutat.  
 
També els vull dir que de fet en molts temes oficialitzem el que estem fent ara, perquè ès 
que si ve a l’IMPC una persona que és de la Vall de Bianya i vol muntar una empresa, ja es 
poden imaginar que no li diem que no. És a dir, en aquests moments, Olot ja atén persones 
de la comarca. Ara hi ha el Consell Comarcal que es troba en dificultats per mantenir uns 
serveis, però és que això ja fa temps que s’està fent, és a dir, no demanem a la gent d’on ve, 
ni fem pagar perquè un sigui de Sant Joan, el que intentarem és que aquesta empresa la 
munti a Olot. Ara, al final, si un senyor de Sant Joan vol muntar una empresa a Sant Joan, sí 
que també li podem dir que no, però ens sembla que si l’ha de muntar, millor que la munti a 
la comarca, no? I  això en moltes coses. Però això no és d’ara, això ja fa molt de temps que 
ho estem fent, i ens sembla que és el que hem de fer. El ciutadà tampoc entendria això de 
dir: és que és Olot i no em dóna el servei.  
 
El que hem d’aconseguir és que els ajuntaments de la comarca s’impliquin en el servei i en 
el manteniment d’aquest servei, i aquí coincideixo que potser costarà una mica, hem 
d’entendre que nosaltres donarem el servei però que ells ens han d’ajudar a finançar-lo, el 
que no pot ser és a Olot que financem tots els serveis. 
 
El lideratge és evident que l’hem de tenir, està acordat que serà així. En principi el Consorci 
d’Acció Social hi ha una presidència cada dos anys, dos anys el Consell i dos anys de 
l’Ajuntament; en el cas del Consorci de Medi Ambient, del SIGMA, la presidència és del 
Consell Comarcal; en aquest cas pel pes que té a la ciutat, ens va semblar que era lògic que 
la presidència sempre la pugui tenir qui estigui com a Alcalde a la ciutat d’Olot.  
 
Pel que fa al tema de personal que deia el Sr. Guix, de fet no en podem contractar de 
personal, i per tant no en contractarem més. El que farem –com deia– és unificar serveis, i 
intentar fer amb el poc personal que cada vegada hi ha, perquè si venen més dificultats en 
quant a ajudes del servei d’ocupació, intentar amb la gent que som donar els mateixos 
serveis. 
 
El que deia dels alcaldes, nosaltres intentarem convèncer-los, no perquè siguin del partit 
sinó perquè s’ho creguin. I en tot cas si no s’ho creuen, no perquè siguin del partit els hi 
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obligarem; en tot cas cada Alcalde ha de pensar si podrà mantenir els serveis que han 
mantingut durant un temps. I si poden, i ho poden fer sols, bé, ja són maneres de governar. 
Nosaltres, a Olot, tot i que ho podem fer sols, ens sembla que hi guanyem si sumem, i per 
tant aquesta és la nostra manera d’actuar.  
 
I pel que fa als polígons és cert, els treballadors són d’Olot, les empreses són d’Olot, però 
els impostos de moment no són d’Olot i també és un tema en el qual en algun moment 
haurem de treballar, perquè com deia, a Olot serem generosos; però també necessitem que 
la resta de municipis entenguin que ens han d’ajudar, perquè al final Olot anirà bé i la 
comarca anirà bé.         
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

10.A) DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LES BASES REGU LADORES PER LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE P ERSONES 

ATURADES DE MENYS  DE 30 ANYS          
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar compte de l'aprovació de les bases reguladores per la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la contractació de persones  
aturades de menys de 30 anys que segueixen un procés d’orientació laboral a l’àrea 
d’ocupació de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat , per a l’any 2013 en el marc del 
projecte Orienta’t Treballant, així com l’obertura de convocatòria pública per la concessió 
d’aquestes subvencions. Aquestes bases s’han aprovat en el Consell Rector de l’Institut 
Municipal de Promoció de la Ciutat del 18 de juliol de 2013. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sincerament penso que aquest tema és important i per això hem 
decidit portar-lo al Ple com un donar compte. 
 
Intervé la Sra. Zambrano. Es tracta només d’explicar que des del Consell Rector de l’IMPC 
es van aprovar unes bases per donar una subvenció a empreses que contractin a persones 
aturades de més de 45 anys i joves menors de 30. Aquí, a l’apartat 10.a) ja parla de les 
persones joves aturades, els diners que es destinen a aquesta subvenció per a persones 
joves aturades és de 6.000 euros i es donen a empreses que contractin durant dos mesos 
joves aturats. A aquestes empreses se’ls paga la Seguretat Social i el cost de contractar a la 
persona. Hi ha un màxim de 650 € per treballador durant els dos mesos. Aquesta és la part 
que paguem nosaltres, i no és que l’empresa no pagui res, sinó que l’empresa els paga el 
salari que toca per conveni, no el salari mínim, sinó el que toqui.  
 
Aquests joves seran entre 7 i 9, i a destacar en aquest punt, que l’empresa no tria el 
treballador, sinó que des de l’Àrea d’Ocupació se li assigna la persona mirant que la feina 
sigui òptima per al jove que hi accedeix. Els joves que estan aquí són joves que tenen 
estudis o ESO, o Batxiller o un grau mig i fins i tot titulació universitària, és molt variat.  
 
N’hi ha 41, que estan seguint aquest procés d’orientació des del mes de gener. I aquestes 
persones, entre 7 i 9, que es triaran d’aquests 41, són els que tenen un grau de compromís 
més important dins el Servei d’Orientació: que hi van, que no se salten mai les hores de curs 
ni d’orientació, que fan un seguiment cada dia, que estan molt implicats. Triaran dels 41 els 
7 que estiguin més implicats estan. Ells no ho saben que hi haurà això, sabien que hi hauria 
una subvenció i es van apuntar lliurement, i n’hi ha que han passat de tot, i un dia venen i un 
altre dia no, però els que van venint ells no ho saben encara que se’ls proposarà perquè les 
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empreses els contractin.  
 
I en l’apartat 10.b, que són persones aturades de més de 45 anys, també són persones que 
estan seguint un procés d’orientació, també des del mes de gener, en tenim 48. Són gent 
ben diferent dels joves, els joves són gent que no han accedit mai al món laboral i no tenen 
oportunitat perquè no tenen experiència, i a aquest altre col·lectiu els passa que porten tota 
la vida treballant al mateix sector, de vegades en una mateixa empresa i tot, i ara ningú els 
dóna l’oportunitat de poder canviar de sector ni de poder provar si saben fer una altra feina.  
 
En aquest cas els contractes no són de dos mesos, són de tres, i el que els paguem també 
és la Seguretat social i el contracte, i el límit són 1.000 euros per persona i l’empresa també 
els paga el salari. La partida pressupostària de l’Ajuntament que va destinada a aquest 
projecte és de 9.000 euros i també hi participaran entre 7 i 9 persones.  
 
Quan s’aproven al consell rector unes bases, es publiquen al BOP de Girona i un cop és 
públic, omplen la sol·licitud per aquesta subvenció les empreses que hi volen accedir, i 
d’aquestes empreses en tenim un registre a l’IMPC i nosaltres triarem les que s’adeqüin al 
perfil dels joves o dels grans que vulguin accedir-hi. O sigui que les empreses també les 
triarem nosaltres, intentant casar el perfil del jove o de l’adult amb l’empresa.  
 
Intervé la Sra. Sala. Jo agruparé el que ha dit la Sra. Zambrano, els punts 10.a i 10.b, llavors 
jo penso que demanar per obtenir subvencions i que això pugui generar llocs de treball, tant 
en persones de més de 45 anys com de menys de 30 anys, hi estic totalment d’acord, i hi 
voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. També insistir en el mateix, l’atur és potser la preocupació més gran 
que tenim com a país, i qualsevol cosa que puguem fer des de l’Ajuntament per ajudar a 
pal·liar-ho serà una iniciativa benvinguda. L’atur és un tema que afecta a qualsevol edat 
laboral, però ens consta que els joves i la gent més gran de 45 anys són els que tenen més 
dificultats per poder-se iniciar o reincorporar al món laboral, i per tant fer incidència 
específica en aquests dos col·lectius ens sembla que és una línia correcta per aquest poc 
ajut que podem fer des de l’Ajuntament vehicular-lo de la millor manera possible. Per tant els 
felicitem i pensem que és una iniciativa molt lloable, i tant de bo poguéssim insistir en aquest 
camí.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Aquesta iniciativa, que en definitiva suposa ajudar els aturats en 
franges d’edat més difícils per trobar feina, en la mateixa línia que han dit els companys que 
m’han precedit en la paraula, em sembla molt bé. Perquè realment les persones menors de 
30 anys i els majors de 45, són els que ho passen pitjor en aquests moments. Des del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya, només ens hauria agradat afegir com a requisit 
imprescindible per atorgar aquesta subvenció que els aturats fossin del país, que fossin de 
casa. Però això ja ho deixem per al dia que siguem al govern de la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Mir. Coincidim bastant, tot el que es pugui fer, però amb aquesta darrera part 
que ha dit el Sr. Mulleras no hi coincidim, ja em sap greu. Però tot allò que es faci per 
afavorir l’ocupació és benvingut, entenem que la subvenció directa potser hauria de ser més 
una política de la Generalitat o l’Estat, ja que en aquests moments tan complicats més 
siguem lluitant en aquestes franges d’edat a les quals van destinats aquests recursos ens 
sembla que és positiu, i per tant recolzem totalment aquesta iniciativa.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només voldria remarcar el fet que a part de felicitar la gent 
d’empresa i ocupació perquè penso que és una iniciativa molt lloable que arribarà on 
arribarà, perquè és cert que no podem substituir i que això hauria de ser responsabilitat 
d’altres administracions, però ens trobem absolutament amb el contrari, que les altres 
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administracions cada vegada tenen més problemes per fer-nos arribar aquestes ajudes.  
 
També voldria agrair a les empreses, que també fan un esforç, començant pel fet que no 
poden triar els treballadors, que han d’acceptar un treballador que els hi enviem nosaltres, 
es beneficien d’una ajuda que tampoc és que sigui tan important perquè no podem arribar a 
més, però felicitar a les empreses que des d’empresa i ocupació em consta que ja n’han 
reunit. I espero que totes aquestes persones que puguin aconseguir un lloc de treball de 
manera temporal es guanyin la continuïtat a l’empresa i que això ens ajudi que d’aquí a un 
temps puguem ajudar altres persones i puguem ajudar a la inserció laboral de les persones 
que estan a l’atur. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
10.B) DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LES BASES REGU LADORES PER LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE P ERSONES 
ATURADES DE MÉS DE 45 ANYS  

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar compte de l'aprovació de les bases reguladores per la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la contractació de persones 
aturades de més de 45 anys que segueixen un procés d’orientació laboral l’àrea d’ocupació 
de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat , per a l’any 2013 en el marc del projecte +45, 
així com l’obertura de convocatòria pública per la concessió d’aquestes subvencions. 
Aquestes bases s’han aprovat en el Consell Rector de l’Institut Municipal de Promoció de la 
Ciutat del 18 de juliol de 2013. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

11.-  CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJ A DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS AGRUPATS EN QUATRE BLOCS: A,  B, C i D    

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de març de 2013 va aprovar el plec de 
clàusules economicoadministratives particulars i tècniques i convocatòria de licitació  per 
adjudicar mitjançant procediment harmonitzat el servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals agrupats en quatre blocs: A, B, C i D. 
En data 31 de maig de 2013 va finalitzar el termini de presentació de pliques i es van 
presentar les  6 empreses que a continuació es detallen així com els blocs pels quals liciten: 
-Clece,SA .- blocs: A, B, C i D 
-La Bruixa, neteges generals i manteniments, SL”.- blocs. A,B,C i D 
-ISS Facility Services.- blocs: A, B, C, D 
-UTE Ingesan,SA- IGFA, SA .- blocs: A, B, C i D 
-Pulit, SA .- blocs: A, B i C 
-Valoriza Facilities, SAU.-Blocs: A, B, C, C.  
Es va presentar també l’empresa “Selmar,SA”, la qual va ser exclosa per la Mesa de 
Contractació de data 6 de juny de 2013 atès que es va presentar fora de termini.  
En data 12 de juny de 2013 es reuneix la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del 
sobre núm. 2  i en data 16 de juliol per a la lectura de l’informe tècnic de valoració dels criteris 
avaluables de judici de valor  i l’obertura del sobre núm. 3;  i la Mesa acorda excloure a les 
empreses “ISS Facility Services” i “Valoriza Facilities SAU” i Pulit,SA; tot quedant la valoració 
del conjunt de l’oferta tècnica amb el següent resultat:  
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 PUNTUACIÓ 

APARTATS 

OFERTA 

TÈCNICA 

Pla de Neteja Control de 

Sistema  

Millores 

 

ALTRES 

MILLORES 

VALORACIO 

TOTAL   

ORDRE 

1 CLECE SA 15 8,5 7 4 34,5 1 

2 LA BRUIXA SL 10 9,5 10 4,5 34 2 

3 UTE INGESAN 

SA – IGFA SA 

12 9 10 3,5 34,5 1 

BLOC 

B 

BLOC 

C 

BLOC 

B 

BLOC 

C 

BLOC  

B 

Bloc 

C 

BLO

C B 

BLO

C C 

BLOC 

B 

BLOC  

C 

 

3,40 3,40 1,5 1,5 2,10 2,10 0,85 0,85 7,85 7,85 

4  

PULIT SA 

6.80 3 4.20 1.7 15.70 

3 

 
 

La Mesa de Contractació en data 19 de juliol de 2013 es reuneix per tal de procedir a la 
valoració final i proposta d’adjudicació amb el següent resultat: 

 
A)  Valoració final a cada un dels blocs de manera independent . 
 
Vist el resultat obtingut per a cada una de les empreses licitadores en el quadre de valoració 
per a cada un dels blocs, la valoració final s’efectua sumant aquestes puntuacions a cada 
bloc i el resultat d’aquesta operació se suma a la valoració obtinguda en l’oferta tècnica.  La 
valoració resultant és la següent: 
 
 PUNTUACIÓ 

APARTATS 

OFERTA 

TÈCNICA 

PUNTUACIÓ 

OFERTA 

TÈCNICA 

PUNTUACIÓ  

OFERTA  

ECONÒMICA 

VALORACIO TOTAL   ORDRE 

1 CLECE SA 34,5 12,02 46,52 3 

2 LA BRUIXA SL 34 27,21 61,21 2 

3 UTE INGESAN 

SA – IGFA SA 

34,5 60 94,5 1 

Blocs B I C Blocs B I C Blocs B I C  

 

PULIT SA 

24,59 5,57 30,06 

4 

 

B) Valoració final a la totalitat dels blocs de forma acumulada : 
Per la valoració de conjunt de l’oferta tècnica i de l’ofe rta econòmica és pot obtenir 
una valoració màxima per a la totalitat dels blocs de 100 punts, i   queda com segueix: 
 

 PUNTUACIÓ 

APARTATS 

OFERTA 

TÈCNICA 

PUNTUACIÓ 

OFERTA 

TÈCNICA 

PUNTUACIÓ  

OFERTA  

ECONÒMICA 

VALORACIO TOTAL   ORDRE 

1 CLECE SA 34,5 7,81 42,31 3 

2 LA BRUIXA SL 34 25,04 59,04 2 
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3 UTE INGESAN 

SA – IGFA SA 

34,5 60 94,5 1 

 
I vist    l'expedient   administratiu  núm. CCS12013000006  i    antecedents corresponents,     
el President de la Comissió Informativa del Ple  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Excloure  del procediment a les empreses: “ISS Facilities Services”; “Valoriza 
Facilities,SAU” i  a l’empresa “Pulit,SA” pel que fa al Bloc A;  d’acord amb els informes 
tècnics. 
 
Segon.- Adjudicar a  la “UTE INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, SA (INGESAN) –
INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT, S A (IGFA)”,  el servei de 
neteja dels edificis i equipaments municipals agrup ats en quatre blocs: A, B, C i D;  
per un import anual de Base: CINC-CENTS VUITANTA-SIS MIL VINT-I-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (586.026,49 €) + IVA: CENT VIN T-I-TRES MIL SEIXANTA-
CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (123.065,56 €) , que es desglossa en: 
 
BLOC A:  Base: TRENTA-SET MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS ( 37.615,23 €)  + IVA: SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS ( 7.899,20 €). 
 
BLOC B:  Base: QUATRE-CENTS DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (402.934,24 €) + IVA: VUITANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS 
SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (84.616,19 €). 
 
BLOC C: Base: SETANTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE 
CÈNTIMS (70.369,13 €) + IVA: CATORZE MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (14.777,52 €)  
 
BLOC D: Base: SETANTA-CINC MIL CENT SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
(75.107,89 €) + IVA: QUINZE MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-
SIS CÈNTIMS (15.772,66 €).  
 
Tercer.- Establir el preu hora de referència per al contracte en TRETZE EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (13,49 €) + IVA: DOS EUROS AMB  VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS (2,83 €) . 
 
Quart.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars i 
tècniques que foren aprovats per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de març de 
2013 i exposats al públic mitjançant edicte publicat al DOG núm. 6.346 de data 02/04/2013 i 
al BOP núm. 64 de data 03/04/2013. La licitació va ser publicada en el DOUE núm. S72 de 
data 12/04/2013 i al BOE núm. 95 de data 20/04/2013. 
 
Cinquè.- El termini d’execució del contracte és de tres (3) anys amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2013, el qual es podrà prorrogar, per mutu i exprés acord de les parts, tres 
anys més: un any, més un any, més un any. En qualsevol cas la durada màxima del 
contracte serà de sis anys. 
 
Sisè.- L’import del contracte es pagarà contra la presentació de factura mensual per a cada 
un dels blocs, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 24 del plec i es pagarà amb 
càrrec als exercicis pressupostaris de cada anualitat a les partides:  
Bloc A: “manteniment edificis Corporació”. 
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Bloc B: “manteniment edificis Ensenyament” 
Bloc C: “manteniment edificis Culturals”. 
Bloc D: “manteniment edificis Joventut i Esports”. 
 
Pel que fa a l’exercici 2013 l’import del contracte es segons els imports mensuals que es 
detallen i segons els serveis executats : 
Bloc A:    3.134,60 € +IVA 
Bloc B: 40.629,20 € + IVA  
Bloc C:   5.864,09 € + IVA  
Bloc D:   6.258,74 € + IVA  
 
D’acord amb el que s’estableix en la clàusula 25 del plec, el contracte es revisarà després 
del seu primer any de vigència i així successivament, en cas de pròrrogues, i d’acord amb 
l’IPC pel que fa al Conjunt Nacional.  
 
Setè.-  La “UTE INGESAN,SA –IGFA,SA”, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 
12.1, ha presentat la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de 
les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social; així com ha constituït la garantia 
definitiva d’import  VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS (29.301,32 €) . 
Així mateix ha procedit al pagament de MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN 
CÈNTIMS (1.046,31 €) corresponents a la publicació dels edictes al BOE, DOG i BOP, 
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 18.4.3 
 
Vuitè.- Retornar les garanties provisionals dipositades per les empreses: “Clece,SA”; “La 
Bruixa, neteges generals i manteniments, SL”; “ISS Facility Services”; “Pulit,SA”; “Valoriza 
Facilities,SAU” i “UTE Ingesan SA- Igfa,SA”. 
 
Novè.- Requerir la “UTE INGESAN, SA – IGFA, SA” per a la formalització del contracte  
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 14.1 del plec. 
 
Desè.- La “UTE INGESAN, SA -. IGFA, SA”  presentarà trimestralment als Serveis de 
Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent de pagament de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, tant 
pel que fa a la  Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la Seguretat 
Social; o autoritzarà l’Ajuntament per obtenir de forma directa aquestes acreditacions.  
 
Dotzè.- Advertir a l’adjudicatari que pe tractar-se d’un procediment harmonitzat aquest 
acord pot ser objecte de recurs especial en matèria de contractació per part de qualsevol de 
les empreses participants en el procés.  
En cas de donar-se aquesta situació, la formalització del contracte quedarà suspesa fins a 
la resolució del recurs per part de l’òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
Tretzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
Catorzè.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells acords relatius a 
aquest contracte de serveis de neteja dels edificis i equipaments municipals, que no 
constitueixin alteracions substancials del mateix i publicar aquesta delegació en el Butlletí 
Oficial de la Província.  
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Intervé el Sr. Gelis. Bé, com recordaran en el ple del mes de març vàrem aprovar el plec de 
clàusules per al servei de neteja dels diferents edificis i equipaments municipals, agrupat en 
diferents blocs. En el termini de presentació d’ofertes es varen presentar set empreses, una 
d’elles fora de termini, amb la qual cosa va quedar exclosa immediatament; de les altres sis 
empreses, un cop obert el sobre tècnic, tres d’elles també varen excloses. La resta són les 
que varen concursar en l’obertura del sobre econòmic, amb el que finalment va resultar 
amb major puntuació la UTE formada per Ingesan i Igfa, ressenyar aquí que sigui una 
empresa de la comarca. Aquesta és l’empresa que proposem com a adjudicatària d’aquest 
servei. 
 
Per tant el que avui proposem a aprovació és excloure les empreses a les que he fet 
referència abans, adjudicar el servei de neteja dels edificis municipals a la UTE Ingesan – 
Igfa per un import total de 586.026,49 euros anuals més IVA. Aquest contracte té un termini 
de tres anys, renovable per tres més, any a any. I per últim facultar l’Alcalde per a la 
signatura d’aquest contracte i delegar a la Junta de Govern Local tots aquells acords que no 
constitueixin una alteració substancial d’aquest contracte.  
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, dono el suport al canvi d’empresa de la Bruixa a Ingesan, sempre i 
quan es mantinguin els treballadors i que si s’han d’augmentar la plantilla, sigui gent de la 
comarca, amb les mateixes o millors condicions de treball. Per tant voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí, tal com se’ns ha informat, si efectivament la nova empresa 
absorbeix els actuals treballadors, i a més hi ha un estalvi de 20.000 euros, com se’ns va dir 
en una reunió, ens sembla molt encertat aquest canvi i hi estem a favor. 
 
Respon el Sr. Alcalde. La subrogació dels treballadors és obligatori per llei, encara que 
canviem d’empresa, i no va a decisió, és obligatori per llei, independentment que la voluntat 
era que seguissin. 
 
Intervé el Sr. Guix. Jo formava part de la mesa de contractació com a cap de l’oposició, amb 
la qual cosa hem fet el seguiment oportú, i la contractació ha estat correcte. 
 
Però sí que voldria destacar alguns punts: el primer és que hi ha un canvi d’empresa, per 
tant la Bruixa deixa de fer aquesta servei i ara hi haurà una empresa nova, i a mi el que sí 
m’agradaria és que l’equip de govern destinés una persona que comuniqués aquest canvi 
d’empresa als treballadors, que de vegades aquests canvis són traumàtics per la gent que 
està treballant a l’empresa, perquè un canvi d’empresa sempre provoca intranquil·litat. Per 
tant, en aquest sentit seria interessant que l’Ajuntament d’Olot fes aquest esforç, de poder 
comunicar aquest canvi d’empresa als treballadors de l’empresa de neteja de l’Ajuntament 
d’edificis municipals, ja que són els mateixos treballadors que s’han de quedar treballant, tal 
com diu la llei. 
 
Després també una cosa que penso que falta i s’hauria d’anar perfilant és que hi ha un 
canvi d’empresa perquè presenta unes millores i també presenta un pressupost més 
ajustat, però el que trobo a faltar és un control. És a dir, aquí estem parlant de neteja 
d’edificis municipals, edificis esportius, d’aquest edifici municipal i d’altres que l’ajuntament 
té a la ciutat, però el que m’agradaria és que hi hagués un control periòdic, per veure si les 
coses a què s‘han compromès per contracte, a complir les bases de contractació, les 
compleixen realment.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, en quant al canvi d’empresa i la notificació als treballadors, si avui 
ho aprovem així ho farem. I en quant al control, no hi ha un control específic però sí que hi 
ha la satisfacció de l’usuari i a partir del moment en què hi ha un problema en el 
funcionament sí que immediatament en som informats i es prenen les mesures correctores 
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necessàries perquè la satisfacció sigui màxima en aquest sentit. 
 
Respon el Sr. Guix. Jo ho entenc, l’usuari és el que ha d’estar satisfet o no, però és clar, si 
nosaltres hem aprovat en un plec de condicions que cada dia s’ha de fregar un espai, doncs 
hem de veure si aquest servei al que s’ha compromès la nova empresa que es farà, es faci, 
perquè si no hi ha un frau; si s’han compromès a alguna cosa que es facin. Simplement 
això, jo demano aquest control. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  

 
12.- CONTRACTACIÓ.- SUSPENDRE EL PROCÉS DE LICITACI Ó DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A  L’EXPLOTACIÓ D’UN 
APARCAMENT SOTERRAT ALS CARRERS LORENZANA, CASTELLÀ  LLOVERAS I 

SECRETARI DAUNIS (ESTACIÓ D’AUTOBUSOS)     
          

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2013 va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i obertura de licitació per adjudicar, mitjançant 
procediment obert, la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per a 
l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castellà Lloveras i Secretari 
Daunis (Estació d’Autobusos).  
Durant el termini de presentació de pliques que finalitzava el dia 19 de juliol de 2013, es va 
presentar una única oferta subscrita per l’empresa “GUMIN, SL”. 
Atès que  els terminis establerts en el plec de clàusules per l’obertura i valoració dels 
sobres, núm. 2 i 3 coincideixen en període d’inactivitat administrativa i de vacances i vist 
l'expedient   administratiu núm. CCS12013000008   i    antecedents corresponents,     el 
President de la Comissió Informativa    proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Suspendre, fins el dia 26 d’agost de 2013,  el procés de licitació  per adjudicar, 
mitjançant procediment obert, la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per 
a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castellà Lloveras i Secretari 
Daunis (Estació d’Autobusos), pel que fa a l’obertura dels sobres núm. 2 i 3 corresponents a 
la proposició tècnica i a l’econòmica. 
 
Segon.- Delegar a la Junta de Govern Local l’adjudicació d’aquest contracte i publicar 
aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’empresa “Gumin,SL” 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Saben que durant aquest mes d’agost és un mes en què és difícil 
realitzar tots els tràmits administratius en quant a aquests processos d’adjudicació, i el que 
proposaríem avui és suspendre la tramitació d’aquesta concessió.  
 
El que també proposem, com que només s’ha presentat una empresa, si els sembla bé, és 
delegar a la Junta de Govern que pugui adjudicar, a fi i efecte que els tràmits els puguem 
realitzar just després d’obrir les pliques,  per tant a finals d’agost o primers de setembre. 
Evidentment després ja donaríem compte d’aquesta adjudicació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
13.- CONTRACTACIÓ.  DONAR COMPTE ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 13 DE JUNY DE 2013 D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES I 
CONVOCATORIA LICITACIÓ  PER A LA CONCESSIÓ ADMINIST RATIVA D’ÚS 
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PRIVATIU DE  DOMINI PUBLIC  PER A LA UBICACIÓ D’UN APARCAMENT  I 
RENTADOR DE CAMIONS AL CARRER DE LA FENOLLEDA D’OLO T   

 
Vist   l'expedient   administratiu núm. CCS12013000010 i    antecedents corresponents,     
el President de la Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE  de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 13 de juny de 2013 d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i 
convocatòria de licitació per adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu del domini 
públic per a la ubicació d’un aparcament i un rentador de camions al carrer Fenolleda 
d’Olot.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, avui en compliment d’una demanda que se’ns va fer, portem al Ple 
el donar compte del concurs que es va fer de la concessió d’un ús privatiu del domini públic  
per a un aparcament i rentador de camions. Aquest concurs s’emmarca una mica en els 
serveis que entenem que s’han de donar a la ciutat per donar un bon servei a l’escorxador i 
a l’activitat econòmica i empresarial en aquest apartat. De fet aquest concurs el que vol és 
resoldre un problema que hi ha a l’actual escorxador, en l’apartat de rentat això es trauria 
d’allà i també permetria que totes les males olors que moltes vegades es generen des de 
l’escorxador es poguessin resoldre. Per tant el que vàrem plantejar va ser buscar un espai a 
la ciutat amb aquest espai públic per a poder resoldre aquesta situació. El que fem avui és 
donar-ne compte al Ple. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo estic d’acord amb aquesta licitació, sempre i quan es faci amb les 
condicions òptimes en benefici dels veïns, per les molèsties que els podem causar. I també 
el que he pogut constatar és que a causa del trànsit de tants camions, el ferm queda molt 
malmès, això també és una cosa que haurien de tenir en compte, perquè la quantitat de 
trànsit per l’escorxador, és una cosa que en un moment o un altre s’hi haurà de fer alguna 
actuació.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas com que està en exposició pública volíem presentar algunes 
al·legacions. Trobem a faltar en el document que no hi ha un estudi econòmic del cost de la 
licitació que surt amb uns preus, no hi ha cap estudi econòmic ni cap informe de la 
intervenció per veure si és el cost adequat. Penso que pot ser adequat, però en tot cas, 
m’agradaria que estigués més documentat. 
 
I llavors hi hauria un tema concret –ja ho vaig dir l’altra vegada– que si això realment ha de 
ser un rentador de camions pensat per a animals vius, hi ha una normativa específica 
d’aquests rentadors que s’ha de complir i això no consta a les bases. 
 
I també ens agradaria que constés que si és així, fos un rentador que estigués obert a les 
empreses i autònoms de la comarca, que malgrat no portin els porcs a l’escorxador d’Olot, 
sí que poguessin rentar els camions en aquest escorxador pagant el que faci falta, però que 
fos com un servei públic. Perquè entenem que és un solar públic, de l’ajuntament, que 
traiem a concurs, i per tant que els ciutadans d’aquesta ciutat i comarca també se’n puguin 
beneficiar. Perquè sí que la normativa és molt estricta en aquest sentit, que els camions o 
vehicles o tractors que fan transport de bestiar viu, un cop s’ha descarregat aquest bestiar 
s’han de netejar i desinfectar i tenir un certificat de neteja, per tant aquest certificat l’ha 
d’expedir un centre homologat, que estigui autoritzat per certificar-ho, i en aquest cas podria 
ser un bon servei que podria oferir aquest rentador. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, breument, el tema del paviment no crec que estigui en mal estat 
perquè ara l’escorxador treballa més, jo penso que és un tema del creixement que hi ha de 
vehicles i que evidentment ja fa temps que es va arrosegant però no crec que l’escorxador 
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sigui l’únic problema. 
 
Referent al tema del cost econòmic era complicat en el plec establir un cost econòmic, 
perquè un ús de domini públic, una parcel·la de domini públic posar-la a ús privat en una 
parcel·la no tenim antecedents ni  tenim dades, i vàrem considerar que era la quantitat 
econòmica adequada per a aquest ús privatiu. Tampoc està –em penso– en les funcions 
d’un ajuntament, anar-hi a buscar guanys econòmics ni res, i per tant es va trobar una 
quantitat que pensàvem que era la més adequada.  
 
Pel que fa al compliment de la normativa, per suposat, s’entén que una vegada acabat tot el 
procés d’exposició pública i es pugui presentar alguna empresa i donar l’ús privatiu del 
concurs, complirem totes les normatives i l’Ajuntament ha de garantir que aquestes 
garanties es compleixin com mana la normativa.  
 
I en el tema del servei públic, precisament el plec considera que és un ús privatiu perquè 
aquí teníem por que això no es convertís realment en el rentador públic de camions. Què 
vull dir amb això? Com molt bé deia, tots els camions que porten bestiar i animals vius 
estan obligats a passar després un procés de neteja i aquest és un dèficit i una mancança 
important en el sector ramader d’aquest servei. Per tant el que hem fet amb aquesta 
concessió és limitar les necessitats per al rentat de camions pura i estrictament d’Olot; no 
volem convertir aquest espai en el rentador de camions de tota la comarca, de la província i 
de molt més enllà. Per tant vàrem considerar que havíem de limitar les necessitats justes 
que Olot té i per això vàrem limitar a un ús privatiu.  
 
En qualsevol cas, jo penso que també és el que ha dit: ara hi ha un procés d’al·legacions 
que es poden presentar i que es podran estudiar totes.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
14.- ORDENANÇA MUNICIPAL:  APROVAR DEFINITIVAMENT U NA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ: ZONES VERDES.  
 

I.- L’Ajuntament Ple, per acord adoptat en sessió de data 23 de maig de 2013, va aprovar 
inicialment una modificació de l’Ordenança municipal de circulació, relativa a la creació de 
les anomenades zones verdes, exposant-la a informació pública a l’efecte de poder-hi 
presentar reclamacions i suggeriments. 
Aquesta Ordenança municipal de circulació, que ara es modifica, va ser aprovada en sessió 
plenària de data 28 d’octubre de 2010 (BOP, núm. 11, de 18 de gener de 2011) i 
posteriorment modificada, per primera vegada, per acord del ple de l’Ajuntament d’Olot, en 
sessió de data 28 de juny de 2012 (BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 2012). 
 
II.- En el període d’exposició pública, la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’OLOT 
va presentar una al·legació referida al quadre de sancions aplicable a l’ordenança i en la 
que reclamava que es modulessin els imports sancionadors en les infraccions relatives a la 
via pública, en atenció a la greu situació econòmica actual. En relació a aquesta al·legació 
cal assenyalar: 
 
a.- La present modificació està realitzada a l’empara de les competències que, en matèria 
d’ordenació del trànsit de vehicles en vies urbanes, s’atorguen als municipis en els articles 
25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
Així com en les competències que els hi atorga la legislació sectorial de trànsit, 
especialment, el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març i el Reial decret 1428/2003, 
de 21 de novembre. 
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En el marc de la legislació estatal, l’article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març, atribueix als municipis les competències d’ordenació i control del trànsit en les vies 
urbanes de la seva titularitat; alhora que els hi reconeix la potestat de regulació, mitjançant 
Ordenança Municipal de Circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible 
l‘equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris, amb la necessària fluïdesa 
del trànsit rodat i amb l’ús de vianants dels carrers, així com l’establiment de mesures 
d’aparcament limitat, amb la finalitat de garantir la rotació dels aparcaments. 
 
També el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, a l’article 93, assenyala que el règim 
de parada i estacionament en vies urbanes es regularà per Ordenança Municipal, podent-se 
adoptar les mesures necessàries per evitar destorbar el trànsit, entre elles, les limitacions 
horàries de duració de l’estacionament. En conseqüència, l’article 94 d’aquest mateix text 
legal, estableix la prohibició d’aparcar en els llocs habilitats per l’autoritat municipal com 
d’estacionament amb limitació horària, sense col·locar el distintiu que l’autoritzi o quan 
col·locat el distintiu es mantingui estacionat en excés sobre el temps màxim permès.  
 
En aplicació d’aquests preceptes, els articles 19 i 20 de l’Ordenança municipal de circulació, 
en la seva primera redacció de l’any 2010, ja preveien la creació d’estacionaments amb 
horari limitat, alhora que s’establien les seves característiques i es tipificaven les infraccions 
específiques per aquesta modalitat d’estacionament; eren les anomenades zones blaves. 
 
b.- L’article 65.3 Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, assenyala que són 
infraccions lleus les comeses contra les normes recollides en aquesta Llei i en els 
reglaments que la desenvolupen i que no es qualifiquen expressament de greus o molt 
greus. Les infraccions lleus, d’acord amb l’article 67 Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 
de març, són sancionades amb multes de fins a 100 euros.  
 
A l’empara d’aquests preceptes, a l’any 2010 juntament amb l’Ordenança municipal de 
circulació es va aprovar un quadre de sancions -que figura com a annex de la mateixa- on 
es recullen les multes que corresponen a cadascuna de les infraccions a l’ordenança. Entre 
les infraccions de caràcter lleu hi figuren les vinculades als estacionaments amb limitació 
horària, a les quals se’ls adjudiquen multes que poden ser de 30 o 50 euros en funció de 
quin és el comportament infractor. 
 
c.- Aquesta modificació de l’Ordenança municipal de circulació comporta la creació d’una 
nova variant de l’estacionament amb horari limitat (les zones verdes) que coexistirà amb la 
variant actualment existent (les zones blaves), alhora que en defineix les característiques, 
tipifica les infraccions i fixa les sancions. 
 
Les sancions vinculades a les infraccions de les zones verdes són les mateixes que, 
actualment, estan previstes per les zones blaves i, en cap cas, suposen un increment de les 
sancions per a les infraccions que es cometin en aquestes zones d’estacionament especial. 
Efectivament, en aquesta modificació no hi ha cap augment de les sancions, ja que es 
mantenen les mateixes multes que es van establir a l’any 2010 quan el ple de l’Ajuntament, 
en sessió de data 28 d’octubre, va aprovar la vigent Ordenança municipal de circulació. 
 
Finalment recordar que estem parlant de sancions a infraccions de l’Ordenança municipal 
de circulació; és a dir, que les sancions només seran d’aplicació a aquelles persones que 
prèviament hagin infringit les condicions de l’estacionament amb horari limitat i que, com a 
conseqüència de la seva conducta abusiva, hagin causat un perjudici a la resta d’usuaris de 
la via pública. 
 
III.- 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 
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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 .- Desestimar l’al·legació presentada per la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
D’OLOT, relativa a la modificació al Quadre de sancions de l’Annex 1 de l’Ordenança 
municipal de circulació. 
 
Segon .-  Aprovar definitivament les modificacions de l’Ordenança municipal de circulació, 
que a continuació es detallen: 
 
I.- Modificar l’article 19, que quedarà amb el següent redactat:  
 
Article 19.-   
 
1.- Els estacionaments amb horari limitat, que podran coexistir amb els de lliure utilització, 
es classificaran en les modalitats de zona blava i de zona verda. 
 
2.- Els estacionaments limitats de zona blava són aquells espais de la via pública 
degudament delimitats i senyalitzats, on tothom pot estacionar lliurement, previ abonament 
de tarifes d’igual quantia i per temps preestablert d’igual duració. 
 
3.-  Els estacionaments limitats de zona verda poden ser de dos tipus: Tipus A i Tipus B. En 
cada cas l’Ajuntament,al moment de crear una d’aquestes zones verdes, determinarà a quin 
tipus correspon: 
 
a.- Zona verda tipus A: Els estacionaments limitats de zona verda tipus A són aquells 
espais de la via pública degudament delimitats i senyalitzats, on les persones residents i, 
quan així es determini, les persones no residents, poden estacionar lliurement previ 
pagament de tarifes diferents i per temps preestablert, també diferent.  
 
b.- Zona verda tipus B: Els estacionaments limitats de zona verda tipus B són aquells 
espais de la via pública degudament delimitats i senyalitzats, on només les persones 
residents que disposin de targeta habilitant poden estacionar-hi lliurement i sense 
pagament.  
 
 
II.- Introduir un nou article 19 bis amb el següent redactat: 
 
Article 19 bis.-  zona blava 
 
Els estacionaments amb horari limitat en la modalitat de zona blava queda subjecte a les 
determinacions següents: 
 
1. L’estacionament s’efectuarà mitjançant un comprovant horari, que tindrà les formes i les 
característiques que fixi l’administració municipal. 
 
2.  El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar el comprovant en un lloc de la part 
interna del  parabrisa que sigui totalment visible des de l’exterior. 
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3. La durada màxima de l’estacionament vindrà determinat en el corresponent comprovant. 
L'Ajuntament determinarà l’horari de la zona blava i fora d'aquest horari l'aparcament és 
lliure de pagament. 
 
 
III.- Introduir un nou article 19 tris amb el següent redactat: 
 
Article 19 tris.-  zona verda 
 
Els estacionaments amb horari limitat la modalitat de zona verda queda subjecte a les 
determinacions següents: 
 
1. Podran estacionar en aquesta zona aquells que disposin de targeta habilitant de zona 
verda, que tindrà les formes i les característiques que fixi l’administració municipal. 
 
2.- Només tenen dret a tenir una targeta de zona verda i del seu distintiu els residents 
empadronats a la zona que compleixin algun dels requisits següents: 
 
a) Ser titular o conductor principal d'un vehicle donat d'alta de l'IVTM (impost sobre 
vehicles de tracció mecànica) a la ciutat d’Olot, sempre que consti com a tal a l'assegurança 
del vehicle. 
 
b) Ser el conductor principal d'un vehicle d'empresa o que mantingui un contracte 
mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom. 
 
c) Ser el conductor principal d'un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer estable 
superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l'empresa per a la qual treballa o amb 
la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom. 
 
3.- Els que no disposin de targeta habilitant de zona verda no podran estacionar-hi. 
 
4.-  El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar la targeta habilitant de zona verda en 
un lloc de la part interna del  parabrisa que sigui totalment visible des de l’exterior. En les 
zones verdes tipus A, a més de la targeta habilitant de zona verda, caldrà tenir el 
corresponent comprovant horari, d’acord amb el que fixi l’administració municipal. 
 
5.- La durada de l’estacionament és il·limitat i comprèn les vint-i-quatre hores, en les zones 
verdes de tipus B. Les característiques de les zones verdes de tipus A es determinaran al 
moment de la seva creació.  
 
 
IV.- Modificar l’article 20, que quedarà amb el següent redactat:  
 
Article 20.-   
 
Constituiran infraccions específiques d’aquesta modalitat d’estacionament: 
 
1.- La falta de targeta habilitant i/o comprovant horari o no col·locar-los en un lloc visible. 
 
2.-   Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant. 
 
3.-   Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau o verd, de delimitació 
de les places d’estacionament. 
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Es podran immobilitzar els vehicles que infringeixin aquest article fins que s’aconsegueixi 
identificar el conductor. 
 
V.- Modificar l’article 21, que quedarà amb el següent redactat:  
 
Article 21.-   
 
Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones que requereixen 
comprovant horari, sobrepassin en un temps màxim de mitja hora l’indicat en el comprovant 
horari i hagin estat denunciats per aquest motiu, podran treure un comprovant especial que 
anul·larà els efectes de la denúncia mitjançant la presentació d’aquesta denúncia,  
juntament amb l’esmentat comprovant, a l’Ajuntament, dipositant-ho  en les bústies 
d’anul·lació instal·lades a la via pública a aquest efecte. 
 
VI.- Modificar el redactat de la lletra e) de l’apartat 6 de l’article 23, que quedarà amb el 
següent redactat:  
 
Article 23.-  
 
6. La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat permet al seu titular les 
següents operacions de parada i estacionament:  
a)   
b)   
c)   
d)  
e) Parar i estacionar, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en 
els estacionaments amb horari limitat per parquímetre. Aquesta autorització inclou tant les 
zones blaves com les zones verdes, amb independència de la seva tipologia. 
 
VII.- Modificar el redactat de l’apartat 3 de l’article 24, que quedarà amb el següent redactat:  
 
Article 24.-    
3. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats com a estacionament amb limitació 
horària sense col·locar la targeta habilitant i/o el comprovant horari que l’autoritza ben 
visible, o quan sobrepassi el doble del temps autoritzat en el distintiu, llevat que el vehicle 
exhibeixi una targeta d’estacionament per a persones amb disminució expedida per 
l’Administració. 
 
VIII.- Modificar el redactat de la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 31, que quedarà amb el 
següent redactat:  
 
Article 31.-   
 
1. La Policia Municipal d’Olot podrà immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits 
següents:  
a.  
b.  
c.  
d. Fins que s'aconsegueixi la identificació del conductor quan un vehicle no tingui la 
targeta habilitant i/o el comprovant horari que l'autoritza a estacionar en el llocs habilitats 
com d'estacionament amb limitació horària, o quan excedeixi l'autorització concedida. 
 
IX.- Introduir un nou apartat 2 a la Disposició final primera amb el següent redactat: 
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DISPOSICIONS FINALS.-   
 
PRIMERA.- Actualitzacions. 
 
2.- La Junta de Govern Local queda facultada per determinar la distribució i característiques 
de les zones blaves i verdes d’estacionament amb horari limitat. 
 
X.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta a l’article 20 de 
l’Ordenança municipal de circulació, que quedarà amb el següent redactat:  
 

20.1 
Estacionar un vehicle, i no tenir o no posar en un lloc visible la 
targeta habilitant i/o el comprovant horari en una zona 
d’estacionament amb horari limitat 

50 € LL 

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

30 € LL 

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

30 € LL 

 
Tercer .- Publicar íntegrament el text de la modificació de l’Ordenança municipal de 
circulació, relativa a la creació de els anomenades zones verdes, 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. Bé, com recordaran, el mes de maig vàrem aprovar inicialment una 
modificació de l’Ordenança municipal de Circulació de la ciutat d’Olot, per poder-hi incloure 
l’estacionament en les zones verdes. Durant el període d’exposició pública, la Federació 
d’Associació de Veïns de la nostra ciutat, ha presentat una al·legació referida al quadre de 
sancions aplicable a l’ordenança, en la qual reclama que es moderin les sancions aplicables 
als estacionaments regulats –és a dir zona blava o zona verda–atenent la greu situació 
econòmica actual. 
 
El text que vostès tenen esmenta tots els aspectes legals que hi fan referència de forma 
exhaustiva, però jo voldria ressaltar alguns aspectes qualitatius. El primer que voldria 
ressaltar és que les sancions són les mateixes que ja hi havia a l’Ordenança que es va 
aprovar el 2010, per tant no hi ha increment de les sancions per a aquells ciutadans que no 
aparquen bé.  
 
En segon lloc, que les sancions es posen a persones que incompleixen l’Ordenança, i que 
per tant amb el seu comportament el que estan fent és causar un possible perjudici a la 
resta de conciutadans. Les sancions també han de tenir un efecte dissuasori positiu, de 
manera que –deixi-m’ho dir així– desanimin a cometre una infracció. I en el cas concret 
d’aquestes sancions que s’esmenten a l’al·legació, doncs bé, precisament a la zona blava hi 
ha la possibilitat d’anul·lar la multa en el mateix parquímetre, amb un import molt inferior del 
que estableix el quadre de sancions. És a dir, aparcar sense tiquet a la zona blava, si 
s’anul·la la multa costa 8,3€ i un excés de temps 4€. En les zones verdes, evidentment, 
com que de moment són gratuïtes i no hi ha tiquet, no hi ha aquesta possibilitat. Però tot i 
així, com totes les multes de trànsit, quan estan posades, si es paguen en el termini de 30 
dies posteriors a la sanció, hi ha un descompte del 50%, per tant estaríem parlant en el 
paquet de sancions per estacionament en zones regulades d’un ventall de 4€ a 25€, que 
considerem que és prou moderat. 
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Per tant demanem al Ple que es desestimi l’al·legació presentada per la Federació 
d’Associacions de Veïns d’Olot i que s’aprovi definitivament la modificació de l’ordenança 
de circulació de la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo voto a favor, com vaig votar en l’aprovació inicial, però voldria fer un 
prec: demanaria més control de la policia a peu, patrullant pels barris de la nostra ciutat, 
concretament al passeig de Barcelona, l’avinguda Reis Catòlics, i el carrer Pou del Glaç, 
que cada vegada tenim més gent que va amb bicicleta per les voreres, i sembla que com 
més ho diem més ho fan. Fins i tot hem pogut veure a la Comarca diversos escrits. Fan les 
corbes rapidíssim, jo no sé si és degut a què no hi ha carril bici als Reis Catòlics, al carrer  
Pou del Glaç per mi està molt mal fet i la gent passa per les voreres en lloc d’utilitzar el carril 
bici. Llavors les bicicletes circulant sobre les voreres preocupa molt a la gent gran de la 
nostra ciutat. 
 
I l’altre comentari que els hi voldria fer, és sobre les multes dels radars que s’han posat 
últimament a la nostra ciutat, que hi ha hagut vàries escoles que han posat radars, 
concretament els hi parlo dels radars de l’IES Garrotxa de la carretera de Riudaura. Llavors 
hi ha alguns nois que els han posat multes de radars i jo penso, que si són nois menors 
d’edat, en comptes de pagar la multa els pares, els nois haurien de fer treballs comunitaris 
per la societat, sigui un dia a la setmana unes hores, el que sigui; perquè si no acaben 
pagant la multa els pares i ells es queden totalment igual. Això seria per als menors, un cop 
s’és major d’edat ja s’és prou madur per saber el que s’ha de fer. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Més que res per situar-nos a la idea del civisme i la correcció en el 
compliment de les normes, em sorprèn que l’única queixa sigui el cost de la multa quan de 
fet en el que hauríem de fixar-nos més és en el bon funcionament del dia a dia del ciutadà 
en tot aquest aspecte de circulació i de l’ús dels àmbits públics. També havíem demanat 
que abans de multar mirem de fer campanyes; sobretot en el tema de les bicicletes, en el 
correcte funcionament de la zona verda –que és novetat– ja ho havíem demanat també. 
Però és clar, si algú reincideix en el mal ús s’ha d’acabar multant, evidentment. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Tal com varem manifestar en el seu dia en aquest mateix Ple, 
donem suport a la nova Ordenança de circulació, encara que per part nostra hauríem 
estudiat la possibilitat de reduir l’import d’aquestes multes de parquímetre, tal com demana 
l’al·legació de la Federació d’associacions de veïns. I afegir únicament, al Sr. Ferrés, que se 
li ha escapat tot el reguitzell quan parlava de la zona verda i ha dit “gratuïta, de moment”. 
En el seu dia ja vaig advertir que aquest “de moment” després no fos una realitat. 
Aleshores, no sé perquè vostè ha dit aquestes paraules, potser és que tenia raó jo amb la 
meva sospita, que en el futur serà de pagament?  
 
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres també estem a favor de l’aprovació de l’Ordenança, i 
també estem a favor del desestiment de la modificació plantejada per la Federació 
d’associació de veïns. I no sé, no em toca pas a mi contestar, però el propi Reglament ja 
especifica la zona B, verda, que és gratuïta. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Perdoni, si m’ho permet? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Primer el Sr. Ferrés i després ja el deixaré contestar. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Precisament avui, aquest matí –coincidències de les coses, dels 
tempos que de vegades s’ajusten– hem presentat una campanya informativa sobre l’ús 
correcte de la bicicleta, entenent l’ús correcte com aquell ajustat a l’Ordenança de 
circulació. Aquesta campanya començarà la setmana vinent, durarà durant el mes d’agost. 
En què consistirà? Aprofito per explicar-ho, perquè combinarà les dues vessants, la 
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informativa que demanava el Sr. Pere Gómez i també la sancionadora, per aquells que 
insisteixen en el comportament incívic quan van amb bicicleta. 
 
Hem editat uns fulletons que l’agent cívica, mentre circula per la ciutat, quan observi 
conductes que no són les correctes anant amb bicicleta, demanarà que s’aturin, els 
informarà sobre la infracció que estan cometent i els donarà un fulletó. Als ciclistes que 
estiguin actuant de forma correcta, a més de donar-los el fulletó, els donarà un petit obsequi 
que ens ha fet arribar la Direcció General de Trànsit que són uns reflectants; sempre són 
útils, sobretot per circular de nit. I finalment a partir de la segona quinzena d’agost, la Policia 
Municipal començarà una campanya sancionadora. 
 
Respecte als treballs per als menors, no ho sé, hauríem d’estudiar-ho. Ho vàrem introduir a 
l’Ordenança de convivència, s’està treballant ja en la redacció de quin protocol se seguirà 
quan un menor infringeixi algun dels articles de l’Ordenança de convivència. Aquí hauríem 
de veure si es pot fer, si no es pot fer, perquè al final són multes de trànsit, no són multes 
que infringeixin una Ordenança municipal. Després hem d’aprofundir en això però jo 
personalment tinc els meus dubtes. 
 
Respecte a la informació de l’ús de la zona verda, hem hagut d’esperar a informar l’ús, tot i 
que vàrem considerar apropiat obrir la zona verda, tant la verda com la de lliure 
estacionament sense pagament, perquè feia de mal fer tenir allà una zona d’aparcament, 
en un lloc absolutament necessari, i tenir-la tancada fins que haguéssim acabat els tràmits. 
El fet que hi hagués una al·legació ens ha endarrerit uns mesos. De totes maneres 
nosaltres comencem ja a partir de demà a enviar les cartes informatives als ciutadans que 
viuen en l’àmbit d’influència de la zona verda, i ja podran venir a recollir el distintiu i també 
un petit díptic molt senzill en el qual especifica les normes, i en el qual, a més a més de dir 
qui hi pot aparcar també els demanem que en facin un bon ús, perquè nosaltres, tal com 
vàrem explicar durant l’aprovació inicial, concebem això com una zona de rotació en la qual 
els residents tenen una preferència. No ens agradaria que això es veiés com un dret a 
deixar el cotxe allà immòbil durant dies. No ens agradaria, perquè això seria els que ens 
obligaria a fer, el que ja vaig dir en el seu moment, i que també vaig fer servir l’expressió 
adverbial “de moment”, volent dir que durant el període de prova no serà de pagament. 
També vàrem explicar que si durant aquest període de prova el que veiem és conductes 
d’aquest tipus, aparició de cotxes lapa, etc., sí que faríem un pagament, que ja li vaig dir, 
seria molt moderat, i li vaig recordar que en aquest cas seria tan moderat que no es podia 
considerar com afany recaptatori, perquè estàvem parlant d’unes xifres inicials de 0,20 € al 
dia, i que respecte a una zona blava, això suposava una recaptar 16.000 € menys. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Agraeixo l’aclariment del Sr. Ferrés. I en quant a la intervenció del 
Sr. Rubirola, molt bé, per normativa de moment està estipulat d’aquesta forma, molt bé. Les 
normatives sempre es poden canviar i de fet a moltes ciutats on s’ha començat amb 
aquesta gratuïtat, després dels anys ha desaparegut aquesta gratuïtat, només per 
informació dels aquí presents. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 

 
15.-  PERSONAL.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE L’I NSTITUT MUNICIPAL 

D’EDUCACIÓ 
 
El 25 d’octubre de 2012 es va aprovar en sessió plenària de l’Ajuntament d’Olot el 
pressupost junt amb la plantilla i la relació dels llocs de treball de l’Institut Municipal 
d’Educació, organisme autònom de l’Ajuntament, per a l’any 2013, que es va publicar al 
BOPG núm. 220 de 16 de novembre de 2012 i al DOGC núm. 6260 de 23 de novembre de 
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2012.  
 
Vist l'informe elaborat pels responsables tècnics de l’Institut Municipal d’Educació, de data 8 
de juliol de 2013, relatiu a la necessitat de reorganitzar el servei de les Escoles Bressol per 
ajustar-ho a les necessitats del proper curs escolar 2013-2014, una vegada finalitzat el 
termini de matriculació, que provoca el tancament d’una escola bressol i la reducció de la 
jornada d’algunes educadores tutores i educadores de suport, atesa la disminució del 
número de nens i nenes matriculats, especialment en les franges horàries del migdia (13 a 
15 hores) i de tarda (de les 15 a les 17:15 hores) de les altres tres Escoles Bressol. 
 
Vist l'informe conjunt de la Secretaria de la Corporació i de la cap del servei de Recursos 
Humans, de 15 de juny de 2013, en relació a que l'esmentada reorganització del servei que 
suposa un reajust de la plantilla de personal, mitjançant l'amortització de quatre places 
d’educador/a tutor/a, i la reducció de jornada i retribucions proporcional de tres places 
d’educadora tutora que passen a temps parcial (dues al 80% de la jornada i una al 70% de la 
jornada) i la  reducció de jornada i retribucions proporcional de tres places d’educadora 
suport que passen a  temps parcial (una al 70% de la jornada i dues al 40% de la jornada).     
 
Vist que d'acord amb les reunions mantingudes amb els representants dels treballadors/res 
de l’IME, s'han exposat els criteris per la determinació de les places objecte de l'amortització 
i les places objecte de reducció de jornada. 
 
Vist que l'art. 27 i 31 i ss del decret 214/1990 de 30 de juliol, disposen que la plantilla i la 
relació de llocs de treball es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost si es 
tracta d'establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes 
actuacions no puguin esperar l'exercici següent, com també si la modificació respon a 
criteris de reorganització administrativa interna.  
 
Vist el que disposa l’article 74, de la Llei 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Atès que la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, d’acord amb l’article 
22 lletra i) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local és competència 
plenària. 

 
Vist l’expedient administratiu i els 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.-  Modificar la plantilla del personal laboral i la relació de llocs de treball de l’Institut 
Municipal d’Educació, amortitzant quatre places vacants d’educadora tutora grup C1, 
d'Escoles Bressol, de jornada a temps complet,  amb efectes del 31 d’agost de 2013. 
 
Segon. -  Modificar la plantilla del personal laboral i la relació de llocs de treball de l’Institut 
Municipal d’Educació, modificant la jornada i la retribució en la mateixa proporció, de tres 
places vacants, d’educadora tutora grup C1, d'Escoles Bressol, de jornada a temps complet, 
que passen de jornada completa a jornada parcial: dues al 80% i una al 70%, amb efectes 
del 31 d’agost de 2013. 
 
Tercer .-  Modificar la plantilla del personal laboral i la relació de llocs de treball de l’Institut 
Municipal d’Educació, modificant la jornada i la retribució en la mateixa proporció, de tres 
places vacants d’educadora de suport grup C1, d'Escoles Bressol, de jornada a temps 
complet, que passen de jornada completa a jornada parcial: una al 70% i dues al 40%, amb 
efectes del 31 d’agost de 2013. 
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Quart. - Sotmetre aquest acord a informació publica pel termini de quinze dies mitjançant la 
seva publicació en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, el BOPG i DOGC i notificar-ho 
personalment a les persones interessades. 
 
Intervé la Sra. Fité. Portem a l’aprovació d’aquest Ple la modificació de la plantilla de l’Institut 
Municipal d’Educació, i concretament de la plantilla del personal de l’escola bressol 
municipal. Una modificació de la plantilla que és el resultat de la situació actual de l’escola 
bressol municipal, sobretot en relació a la disminució de la matrícula que tenim per al curs 
vinent i també per la disminució que s’ha donat en les franges horàries de migdia i de tardes. 
Per tant, en funció d’aquesta disminució de la matrícula, proposem al Ple adoptar els 
següents acords. 
 
A continuació la Sra. Fité llegeix els tres primers punts dels acords que es proposen. 
 
Intervé la Sra. Sala. Només vull dir que em sembla bé el que ha explicat la Sra. Fité, i que 
moltes vegades prendre aquestes decisions penso que no agrada, però s’ha de fer, llavors 
jo dono el meu vot a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Evidentment en la mateixa línia, és un acord que no ens agrada 
prendre, com a la majoria o tots, però que donades les circumstàncies no hi ha més remei. 
Sí que aprofitarem per remarcar un compromís que vàrem adquirir entre tots, de començar a 
treballar perquè les circumstàncies que ens trobem ara no siguin les mateixes per al curs 
vinent, 2014-2015, i en la mesura que sigui possible mirar de fer més atractiva l’oferta 
pública d’escoles bressol, per recuperar el nombre d’alumnes inscrits, i així poder donar el 
mateix servei que estàvem donant fins ara. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Entenem que aquestes redistribucions de personal s’han fet amb 
criteris tècnics i pedagògics i confiem en què s’hagi fet de la millor manera possible. Si en 
altres moments he dit públicament que alguns cops hem trobat falta de comunicació des 
d’aquesta regidoria, hem de dir que en aquest cas a la resta de grups se’ns ha mantingut 
informats en tot moment,  cosa que agraïm.  
 
Intervé el Sr. Mir. Si bé, avui aprovem una modificació de plantilla, però també m’agradaria 
fer referència al procés que ens ha portat fins aquí, que també explicarà una mica la nostra 
postura en la votació d’aquest apartat. 
 
Si recordem, vàrem començar plantejant no el tancament de la llar de Sant Miquel sinó de la 
llar de Sant Pere Màrtir, hi va haver tot un procés de negociació i de parlar amb els pares, 
amb els veïns, etc. Després de la preinscripció, les dades ens varen portar cap a una altra 
direcció. És veritat que en aquell moment vàrem pactar amb l’equip de govern i amb algun 
grup municipal més consensuar aquest tancament, però sí que m’agradaria definir la nostra 
postura en aquest aspecte, perquè quan vàrem pactar això vàrem presentar algunes 
demandes a l’equip de govern que crec que s’han de conèixer. La primera era que el 
tancament fos provisional, per a aquest any, i amb el compromís de crear una taula de 
treball per trobar solucions i per cercar camins, que permetin d’alguna manera reconduir 
aquesta situació i retornar un servei al barri de Sant Miquel, que creiem que és absolutament 
prioritari per al barri d’Olot on està i pels serveis que té. Per tant, el que ens preocupa ara no 
és tant el moment puntual i l’aprovació concreta d’aquesta reducció de plantilla, sinó la feina 
que ens queda per fer al llarg d’aquest any per intentar buscar els camins i les mesures que 
ens permetin reconduir aquesta situació. 
 
Què més vàrem plantejar? Doncs que se cerqués alguna fórmula per passar aquest any, 
sobretot pels nens i nenes de P2 perquè el seu traspàs a l’escola es pogués fer un treball 
conjunt amb l’Associació de Veïns amb algun dels locals que en aquest moment tenim a 



                     

 38 

Sant Miquel, per ajudar que el traspàs dels nanos de P2 que estan a aquell barri, que 
probablement aquest any no aniran a una llar d’infants, es pugui treballar tot un tema 
d’hàbits que és importantíssim en una fase d’incorporació a les escoles de primària i en 
concret a P3. 
 
I l’última cosa que vàrem demanar en aquell document, era que s’intentés minimitzar 
l’impacte pel que feia referència als llocs de treball de les educadores que estaven treballant 
en les llars municipals. Això ho vàrem concretar intentant recuperar una mica el suport que 
s’havia perdut l’any passat: que per cada dos grups hi hagués un mestre de suport, em 
sembla que ho hem recuperat, i altres mesures que ajudessin a minimitzar això, com repartir 
les hores de treball, etc., que també en la proposta sembla que estan incorporades. 
 
Dit això, evidentment som conscients de les dificultats que ens han portat a aquesta situació, 
seria incorrecte no reconèixer-ho: la situació econòmica, la baixada de la natalitat, i també 
l’incompliment de les aportacions compromeses per la Generalitat. Reconeixem per tant el 
sobreesforç que ha hagut de fer l’Ajuntament pel que fa a aportació econòmica, i això no ha 
estat suficient perquè també es van haver d’incrementar les quotes de les famílies perquè 
les aportacions de la Generalitat pràcticament han desaparegut. Per tant sí que voldríem fer 
èmfasi que lamentem que les llars d’infants municipals no hagin estat una prioritat per al 
govern de la Generalitat, i no hagi cregut en aquest projecte el suficient com per seguir 
mantenint les aportacions que s’havien fet els darrers anys. 
 
Bé, estem on estem. Nosaltres pensem que igual si ho haguéssim agafat amb prou temps, 
podíem haver fet alguna cosa més per no arribar a la situació actual. El tema de les llars 
vostès saben que és un tema que al nostre grup ens preocupa i ens importa molt, per tant ja 
li avanço que no votarem a favor d’aquesta proposta. Però com li he dit abans, també 
reconeixem, no seria just dir-ho d’altra manera, l’esforç que ha fet l’Ajuntament per mantenir 
aquest servei, tot i que la situació ens ha portat a aquestes reduccions que estem aprovant 
avui aquí, i incideixo, el que hauríem de fer és al llarg d’aquest any fer un treball molt 
exhaustiu i intentar recuperar aquest servei. Per tant, en reconeixement de l’esforç fet per 
l’Ajuntament, nosaltres ens abstindrem en aquesta votació. 
 
Intervé la Sra. Fité. Bé, Sr. Gómez, evidentment el compromís d’aquest proper curs de 
treballar per buscar solucions a la situació actual, i tornar el curs 2014-2015 amb una 
situació que s’assimili o s’acosti al màxim al curs que tancarem aquest any, hi és. Li avanço 
que ja tenim pactat amb l’AMIPA de les escoles bressol un calendari de reunions i llavors 
aquí acabarem de pactar amb la resta de gent que ha d’estar implicada en aquest procés, 
però d’entrada amb l’AMIPA ja tenim aquest calendari establert, amb uns temes ja molt 
concrets per anar parlant a cada reunió. I bé, per tant treballarem en aquesta línia i esperem 
comptar també amb les seves aportacions, com aquests últims mesos. 
 
Sr. Mulleras, a part que tenim a sobre una llosa econòmica que això és innegable, 
evidentment han estat també molt importants els criteris tècnics i pedagògics. De fet, en 
aquesta proposta i en aquest model d’organització hi han participat molt activament sobretot 
les directores –que són els nostres professionals de referència– i els tècnics, que tenen 
aquest coneixement i donen aquest valor al servei. I per tant entenem que hi són, hi seran, i 
els prioritzarem aquests criteris.  
 
I bé pel que fa als seus comentaris, Sr. Mir, és evident que van fer tota una sèrie 
d’aportacions, hem intentat tenir en compte el màxim possible tots els criteris. Crec que els 
compartim, tot i que no els haguem pogut portar a terme en la seva totalitat; però crec que 
els compartim, no només amb vostè, sinó amb la resta dels grups municipals.  
 
Bé, és evident que el procés ha estat molt llarg, també ha estat dolorós per totes les parts. I 
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insisteixo, no ho he dit al principi, però ho hem dit per activa i per passiva, que hi ha aquest 
compromís que el tancament d’entrada és provisional per a aquest any. El compromís, ja ho 
he comentat, ja hi ha la taula de treball organitzada amb l’AMIPA, però aquí hi acabarem 
d’incorporar tots els altres agents que entenem que hi han de ser presents.  
 
Pel que fa als alumnes de P2 de Sant Miquel, sí que també hem pensat en la possibilitat de 
com incorporar a tots els alumnes, no només del barri de Sant Miquel, sinó de la ciutat 
d’Olot, que estan en una etapa de P2 –és a dir, l’any previ de començar en un P3– i que en 
aquest moment no tenim escolaritzats; no per la situació que ens trobem ara a Sant Miquel, 
sinó perquè no hi estan. Per tant això no és un problema que tinguem centrat al barri de 
Sant Miquel sinó que és un problema que tenim a la ciutat d’Olot, i hem de veure si podem 
abordar-lo d’alguna manera, no només per aquest barri en concret.  
 
És veritat que tot i que l’impacte la plantilla és molt important, i no només és aquest any, sinó 
que ja venim d’un parell de cursos que hem de tocar aquesta plantilla i l’hem de cargolar, 
però sí que és veritat que si ens haguéssim ajustat només a un criteri econòmic encara 
podíem haver estat molt més exhaustius amb la disminució d’aquesta plantilla. Entenem, tot 
i la situació, que les escoles bressol han de tenir altres criteris –com comentàvem– 
pedagògics i del treball que fan en aquesta franja d’edat, i per això hem retornat a la ràtio 
d’un educador de suport per cada dos grups i hem mantingut dos grups de P0 amb molt 
pocs nens. Per tant, si no haguéssim tingut en compte aquests criteris de qualitat, hauria fet 
disminuir la plantilla en com a mínim en dues persones més. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) i 
6 abstencions (PSC). 
 

16.- PROTECCIÓ CIVIL.-  Proposant aprovar el conven i amb l’Associació de 
voluntaris de protecció civil  

 
La llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya atorga les competències als 
municipis en matèria de protecció civil,  
 
En l’article 55 d’aquest text legal es recullen les associacions de voluntaris de protecció civil 
com aquelles associacions constituïdes d’acord amb la legislació general d’associacions i 
que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en les tasques de protecció 
civil dins d’una localitat. 
 
Així mateix, la llei indica que els plans de protecció civil només poden reconèixer una 
associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi i que les administracions 
públiques han de prestar suport a les activitats de les associacions de voluntariat de 
protecció civil. 
 
La regulació específica de les associacions de protecció civil també es conté en el Decret 
27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions de voluntariat 
de protecció civil. Aquesta norma recull en l’article 9 que les AVPC han d’acordar amb 
l’Ajuntament el sistema que coordini la col·laboració del voluntariat amb la unitat municipal 
de la qual depengui el servei de protecció civil., vinculació que es pot fer mitjançant conveni. 
 
L’Ajuntament d’Olot té la voluntat d’impulsar la col·laboració amb la societat civil en matèria 
de protecció civil i considerant que l’Associació de voluntaris de protecció civil d’Olot 
(AVPCO), inscrita al registre d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 4454-J/2, també ha manifestat la mateixa voluntat. 
 
Considerant el que disposen els articles 55 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, i el decret 
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27/2001, de 23 de gener. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Vincular l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot, inscrita al registre 
d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el codi número 4454-J/2, als plans 
de protecció civil del municipi d’Olot. 
 
Segon.- Aprovar el conveni adjunt a aquest acord en el qual es formalitza la col·laboració 
entre l’AVPCO i l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord, juntament amb els estatuts de l’associació i el conveni 
indicat,  a la Direcció General de  Protecció Civil per tal que inscrigui l’AVPCO en el registre 
especial de les associacions de voluntariat de protecció civil de Catalunya. 
 
Quart.- L’acreditació i nomenament de les persones a les quals se’ls atribueixi la condició 
de voluntari de protecció civil d’acord amb l’article 14 del Decret 27/2001, de 23 de gener, 
s’efectuarà per acord de Junta de Govern Local. 
 
Cinquè.- Facultar a la Junta de Govern l’aprovació de les pròrrogues expresses del conveni, 
les modificacions no substancials del mateix i de tots els actes que es derivin d’aquest 
acord i que siguin competència del Ple. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. El que avui portem a aprovació és una coincidència de voluntats: des 
de l’Ajuntament teníem les ganes d’impulsar la col·laboració amb la societat civil en matèria 
de protecció civil, i donat que a la nostra ciutat també hi ha una associació de voluntaris de 
protecció civil, que ja està registrada, alguns membres de la qual avui són presents aquí i 
agraeixo que ens vulguin acompanyar; proposem al Ple de l’Ajuntament d’establir una 
vinculació entre aquesta associació i l’Ajuntament, de manera que de forma oficial passi a 
ser l’associació de voluntaris de protecció civil d’Olot.  
 
La vinculació i reconeixement comporten l’establiment d’un conveni de col·laboració entre 
les dues parts que es recullen entre altres aquests termes: primer, reconèixer que la 
màxima responsabilitat de l’actuació en termes de protecció civil recau en l’Alcalde de la 
ciutat, i per tant en conseqüència aquesta associació només actuarà a petició de l’Alcalde o 
del regidor en el qual delegui, que de moment sóc jo, mentre tingui la seva confiança. I el 
seu àmbit d’actuació és el de la nostra ciutat, tot i que també a sol·licitud d’altres municipis, i 
previ consentiment de l’Alcalde d’Olot, sí que es podrien fer serveis fora d’Olot. 
 
De què estem parlant, quan parlem d’actuació civil? Normalment descrivim dos tipus de 
situació: la que tots desitgem que no passi, que són emergències, i els serveis ordinaris, 
que són els que es poden considerar habituals en la nostra ciutat. Els serveis ordinaris són 
aquells en els quals es considera necessària la presència de voluntaris degut als possibles 
riscos que pot generar les aglomeracions de persones, per exemple en celebracions al 
carrer o altres, i després això ja es faria a petició de les entitats de la ciutat. En totes les 
actuacions dels voluntaris hem d’entendre que la seva col·laboració és de forma 
desinteressada i altruista. Creiem que poden fer una gran tasca de suport en 
esdeveniments que tenen lloc a Olot i que concentrin un gran nombre de persones: podem 
pensar en esdeveniments com la Trailwalker, la Mitja Marató, curses ciclistes, la rebuda de 
Carnestoltes, alguns actes de la Festa Major, etc.  
 
Recordar només per si hi hagués algun dubte, que els voluntaris de protecció civil no són ni 
policies, ni bombers, ni especialistes sanitaris, encara que algun d’ells pugui ser-ho, i que la 
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seva actuació sempre està subordinada a la dels especialistes, i de forma especialment 
important en casos d’emergències. Tots aquests voluntaris per poder actuar al carrer i 
poder donar suport, abans d’entrar en servei han de rebre obligatòriament una formació que 
es fa per part de la Direcció General de Protecció Civil, per tant estarem parlant de 
voluntaris formats en les seves tasques específiques. 
 
En què consistirà la col·laboració de l’Ajuntament? Es concreta en la contractació de 
l’assegurança que cobreixi la seva actuació i en la cessió de material, que prèviament 
s’hagi acordat amb l’associació i que estiguem en disponibilitat pressupostària de cedir. Per 
tant, els acords que proposem que s’adoptin són: vincular l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil d’Olot als plans de protecció del municipi d’Olot, aprovar el conveni que 
s’adjunta i la comunicació als estaments oficials oportuns. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo penso que sempre és bo que hi hagi persones a la ciutat disposades 
a ajudar els altres de forma altruista, sempre i quan sigui consensuat amb l’Ajuntament, tal 
com ha dit el Sr. Ferrés, i que a l’hora de prendre decisions importants sigui el nostre 
Ajuntament qui les prengui. Per tant voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. En el mateix sentit, agrair que hi hagi gent que estigui disposada a 
dedicar part del seu temps en benefici del comú, i que quedi clar que no fan tasques 
pròpies dels treballadors municipals, sinó que són personal de suport, col·laborador, i 
sempre de forma desinteressada. Agrair, insistim, que hi hagi olotins i olotines que tinguin 
ganes de col·laborar en benefici de tots els olotins i olotines. També estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Al 100% d’acord amb les paraules del Sr. Ferrés, que segur que si 
totes són en aquesta línia, comptarà eternament amb la confiança del Sr. Alcalde. Des de 
Plataforma per Catalunya donarem suport a aquest col·lectiu de voluntaris, que en 
situacions de necessitat o emergències, sempre a requeriment i sota les ordres de 
l’Ajuntament, ofereixen serveis altruistes a la societat. Hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas la meva felicitació i la del nostre grup, tant per l’equip de 
govern per tirar endavant aquest conveni, com també per als voluntaris de protecció civil 
que han tirat endavant aquesta iniciativa. Pensem que és una iniciativa molt lloable, que 
dignifica la ciutat, i aquestes propostes són molt interessants, perquè a més fan pedagogia, 
fan una ciutat més cívica i milloren la convivència de la ciutat. Abans la Sra. Sala en la seva 
proposta que els joves que prestessin serveis, potser podrien fer-ho per a protecció civil, 
són possibilitats que això ho pot permetre. 
 
En tot cas jo demanaria a l’equip de govern que sigui sensible, i també que procuri mitjans 
econòmics per poder tirar endavant aquestes tasques que s’han de desenvolupar des 
d’aquest voluntariat. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Agrair el suport de la resta de grups municipals. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Afegir aquí també l’agraïment a aquelles persones que fins ara també 
han estat fent tasques de suport d’acció civil, sé que hi havia hagut un grup de protecció 
civil que havia funcionat durant un temps, que fins ara ha anat fent tasques, i evidentment 
agrair-los-hi moltíssim i felicitar la gent que ha agafat aquesta responsabilitat per donar-li un 
altre impuls. Jo també crec, com han dit la resta de portaveus, que això dignifica la ciutat. 
Sé que uns quants estan entre el públic, els agraeixo molt el fet de voler col·laborar, que 
continuem tenint una bona plantilla de gent de protecció civil, i segur que faran una gran 
feina, moltes gràcies. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
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PxC, 2 ERC, 1 PP).  
 
17.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE CO L·LABORACIÓ AMB EL 

COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA PER AL FUNCIONAMENT D ’UN SERVEI 
D’ORIENTACIÓ JURÍDICA (SOJ) AL MUNICIPI    

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de l’aprovació en la Junta de Govern Local del dia 25 de juliol de 2013, d’un 
conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Col·legi d’Advocats de Girona per a la prestació d’un 
servei d’orientació jurídica (SOJ) adreçat als ciutadans d’Olot que ho sol·licitin, per tal de 
proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a qualsevol qüestió 
o aspecte jurídic, així com informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o 
altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o 
analitzar la viabilitat de la pretensió. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest és un assabentat, dels que també a un li satisfà poder portar al 
Ple, ve derivat de la Taula d’habitatge. 
 
Intervé la Sra. Linares. És gratificant perquè d’alguna manera és posar de manifest la tasca 
que s’està duent a terme des de la Taula. Tot i que val a dir que és un conveni que ha 
nascut en el sí de la Taula d’habitatge, és transversal, i per tant el servei que oferirem als 
ciutadans va més enllà del servei pròpiament vinculat amb l’habitatge. És un conveni que 
s’ha aprovat justament aquest matí a la Junta de Govern Local, i que suposarà proveir d’un 
consell orientador en matèria jurídica a la ciutat; proporcionar un assessorament jurídic al 
municipi en relació al dret a obtenir o no assistència jurídica gratuïta; informar i recollir la 
documentació de les persones que tinguin dret a aquesta assistència i també donar un 
assessorament jurídic i informar sobre la possibilitat d’adreçar-se als tribunals o de recórrer 
vàries vies alternatives de resolució dels conflictes. El conveni, per tant, el que suposa és la 
presència física de representants del Col·legi d’advocats de Girona a la ciutat, d’entrada es 
fa a partir del setembre dos dilluns al mes, de 10h. a 14h. i tot i que hem de perfilar encara la 
ubicació i el que serà pròpiament la gestió del servei, en altres ciutats en què hi ha la 
presència del Col·legi d’Advocats, normalment s’ubica als Jutjats; per bé que serà des de 
l’Ajuntament que es portarà a terme el control de les persones que truquin i que demanin 
aquest assessorament.  
 
Intervé la Sra. Sala. Penso que és una bona notícia per a la nostra ciutat, tal com ens ha 
explicat la Sra. Linares, fins ara ens havíem de desplaçar a Girona. Espero que tingui una 
bona acollida. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. D’entrada aquest servei gratuït surt de la Taula d’habitatge, una 
Taula composta per una banda per persones molt vàlides, i per altra banda, des del nostre 
punt de vista, per una tipologia de persones que ens fan dubtar racionalment de la seva 
eficàcia.  
 
Des de Plataforma per Catalunya hem impulsat  a molts ajuntaments  d’arreu de  Catalunya 
–on tenim representació municipal– aquest servei jurídic de què parlem, encara que 
nosaltres, fidels al nostre programa, ho demanàvem per als autòctons. De fet, a Vic, va tenir 
gran rebombori aquest servei jurídic que vàrem demanar. Sincerament tenim seriosos 
dubtes que al final aquesta mesura que serà gratuïta per als receptors, però no pas per a la 
ciutat, acabi beneficiant els de sempre, i no els de casa. 
 
Intervé el Sr. Guix. És un donar compte, estem totalment a favor, felicitem a la regidora que 
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ens ho ha explicat molt bé, i a l’equip de govern que ha tirat endavant aquesta iniciativa i 
també al Col·legi d’advocats de Girona que ha volgut tirar endavant aquesta proposta. 
 
Intervé la Sra. Linares. Només dues puntualitzacions: una que com a membre de la mesa –i 
suposo que el meu company Sr. Berga comparteix l’opinió– tots els membres d’aquesta 
mesa per a mi són perfectament vàlids, i no només això, sinó que aporten i enriqueixen les 
iniciatives que neixen i que es desenvolupen. 
 
I per altra banda, el Servei d’assistència jurídica gratuïta té uns criteris i uns barems, amb 
independència d’on sigui la persona que assisteixi i es vulgui informar d’aquest servei. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo una vegada més felicito la gent de la Taula d’habitatge, perquè 
penso que és una molt bona iniciativa; I que de tant en tant vagin sortint iniciatives, i ens les 
aneu portant al Ple, estem contents que la Taula d’habitatge funcioni tant bé. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
18.- UPL12013000005 MPOUM-38 – (proposant aprovar i nicialment la modificació 

puntual del POUM - Ordenació Urbana finques St. Cri stòfor, 40-42)  

Vista la modificació puntual del POUM, ordenació urbana Finques St. Cristòfor 40-42, 
redactada pels serveis tècnics municipals en data juliol de 2013, l’objecte de la qual és 
l’ordenació de l’àmbit delimitat d’acord amb la realitat de les edificacions existents, l’alineació 
majoritària del carrer i el parcel·lari, sense alterar la normativa urbanística vigent. 
 
Així doncs es tracta de plantejar una nova ordenació en relació amb les edificacions 
preexistents i amb la direccionalitat del vial i les finques de l’àmbit. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 22 de juliol 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, ordenació urbana 
Finques St. Cristòfor 40-42, redactada pels serveis tècnics municipals en data juliol de 2013, 
d’acord amb l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 22 de juliol 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 
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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.- SOL·LICITAR , simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, avui portem al Ple aquesta modificació, bàsicament va una mica en 
la línia de la nostra Àrea d’urbanisme, que és anar resolent aquells petits detalls que el Pla 
General en el seu moment no va acabar de resoldre. Avui és una petita modificació que 
bàsicament és reordenar o redireccionar els volums que ja estan al Pla General, per tant no 
vol dir incrementar sostre ni res de tot això; amb aquesta mesura el que pretenem és que es 
pugui desenvolupar tot un polígon, que actualment per la disposició que tenen els volums no 
es podria tirar endavant. A més a més, també en un carrer força deteriorat urbanísticament 
com és el carrer Sant Cristòfor, pensem que aquests actuacions poden ajudar a rehabilitar 
altres espais i que per tant van en la línia d’anar arreglant el barri vell de la ciutat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP).  

 
19.- UPL12013000004 MPOUM-39 – (proposant aprovar i nicialment la modificació 

puntual del POUM al Polígon Industrial de les Mates  – ampliació d’usos)  
 
Vista la modificació puntual del POUM al polígon industrial de les Mates – ampliació d’usos, 
redactada pels serveis tècnics municipals en data juliol de 2013, l’objecte de la qual és oferir 
més possibilitats i diversificar els usos que ara estan assenyalats al POUM vigent en unes 
determinades illes del Polígon Industrial de Les Mates, tot adequant el planejament a la 
situació econòmica actual pel que fa a la permissivitat de desenvolupar altres activitats en 
les naus actuals, tancades i desocupades, amb l’ampliació d’altres usos, no típicament 
industrials o vinculats. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 22 de juliol 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: 
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  la modificació puntual del POUM al polígon industrial 
de les Mates – ampliació d’usos, redactada pels serveis tècnics municipals en data juliol de 
2013, d’acord amb l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 22 de juliol de 
2013 i que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR , simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.  
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Com ja es sabut, ja he explicat moltes vegades, un dels accents que 
tenim en el nostre equip de govern és la promoció econòmica de la ciutat, de fet les àrees 
més properes intentem treballar junts en aquesta línia. En aquest cas, aquest és un treball 
que em toca presentar a mi perquè és una modificació del Pla General, però que està 
treballada i consensuada amb l’Àrea de Promoció Econòmica i amb SIGMA, que també ens 
ha ajudat.  
 
Des de la ciutat, evidentment, intentem promoure tot el que és la iniciativa econòmica, i per 
tant que s’hi puguin ubicar empreses, com molt bé explicava abans el regidor Sr. Estanis 
Vayreda. De fet vàrem entrar a l’equip de govern i varem haver de dir que no a moltes 
propostes d’empreses perquè el Pla General no ho permetia, i això ens va donar peu una 
mica a poder demanar un estudi per veure quina era la situació dels quatre polígons 
industrials que tenim a la ciutat.  
 
En aquesta diagnosi vàrem veure que al polígon de les Mates, que és el més antic de la 
ciutat –ja des del 65 s’hi van començar a concedir llicències d’empreses– hi tenim un 
nombre força important de naus desocupades. Vàrem encarregar un estudi a SIGMA, que 
com molt bé saben és l’entitat que gestiona les llicències d’activitats de la ciutat, i d’aquest 
estudi es va desprendre que unes 85 naus estaven ocupades i unes 35-37 estaven 
desocupades; per tant estàvem parlant d’un percentatge molt elevat de naus desocupades, 
que en la crisi actual estan allà sense activitat econòmica.  
 
Vàrem veure també quina era la situació de diferents poblacions properes a la ciutat, 
situacions de comarques properes, i vàrem veure que els usos eren molt més amplis que els 
que teníem nosaltres als nostres polígons industrials. El que sí que vàrem tenir en compte, 
és que tampoc no volíem convertir la ciutat en un “allà on vulguis, pots fer el que vulguis”, i 
per tant aquest primer estudi el vàrem centrar només en un polígon, ja dic, el més gran i 
antic, i que per tant tenia el nombre de naus més antigues.  
 
Aleshores el que portem avui a aprovació del Ple, és aquesta modificació del Pla General 
amb aquesta ampliació d’usos, que pensem que pot permetre que moltes de les naus i 
alguns dels solars –perquè és un polígon que encara té alguns solars per edificar– tinguin 
major activitat econòmica i per tant pugui ajudar a sortir una mica de la crisi. 
 
Intervé la Sra. Sala. Només voldria fer una petita puntualització: aquesta actuació 
d’ampliació d’usos es podrà aplicar en altres polígons? 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, en principi d’acord, tot el que sigui intentar afavorir l’activitat 
econòmica hi estem d’acord. Entenem que els veïns o l’associació de veïns encara no s’hi 
ha contactat o no se’ls ha comunicat, sí que ens agradaria i els hi demanaria que s’hi 
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posessin en contacte i que es treballés per si es pot perfilar alguns dels temes més concrets 
per a la gent que coneix més el territori, però en principi hi estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Hi estem d’acord en aquesta modificació, que en definitiva intenta 
pal·liar una altra de les grans conseqüències de la crisi actual, que ha convertit molts 
polígons de la nostra ciutat, no només el de les Mates, en polígons fantasma. Felicitem el Sr. 
Zarza per aquesta iniciativa, llàstima que no l’haguessin fet abans.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres estem en conjunt a favor d’aquesta filosofia, el que passa és 
que algunes coses que ens hem estudiat del document –en quant a la trama i a les taques 
que proposa el document que s’han de canviar els usos– no les acabem d’entendre, 
sobretot perquè n’hi ha algunes que no hi entren i d’altres sí. En tot cas, com que és un 
document que avui s’aprova inicialment i després si cal ja podem presentar al·legacions, 
avui ens abstindrem, per donar un vot de confiança a l’equip de govern, que l’està redactant, 
però hi ha algunes coses que no acabem d’entendre. També hem parlat amb algun 
propietari de les naus d’allà i tampoc se li han demanat gaire explicacions en aquest sentit.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, el tema dels polígons ja l’he explicat, és a dir, no volem convertir la 
ciutat en un “que tothom pugui fer el que vulgui allà on vulgui”. Som optimistes: pensem que 
estem vivint una situació econòmica complicada però que ben aviat podrem sortir-nos-en, i 
per tant que les coses tornin a la situació que teníem, no, però sí a una situació més 
normalitzada.  
 
I que les decisions també es puguin prendre amb sentit comú, i per tant no es tracta ara 
d’agafar tots els polígons. Sí que és veritat que els quatre polígons que tenim a la ciutat, els 
tenim sobre la taula, els hem analitzat però aquest és el que hem estudiat més, i pot ser que 
més endavant plantegem alguna altra modificació en algun altre polígon perquè pugui ajudar 
a desenvolupar-se: sobretot per exemple un que tots tenim en ment i que és el polígon de la 
Guardiola, que fa molt temps que està sense funcionar, que no està edificat; per tant és un 
dels polígons en què estem treballant i presentarem alguna proposta. Però tampoc es tracta 
de fer de tot, a tot arreu. 
 
Tema veïns, s’hi ha contactat, n’estan assabentats, el regidor del barri que és el Sr. Estanis 
Vayreda hi ha parlat. Esperem a l’aprovació del Ple per poder treballar i explicar-los-hi bé, 
però estan informats d’aquesta modificació i d’aquesta activitat. Va una mica també 
relacionat amb el que deia el Sr. Guix, que no veuen clar les taques. Bé, el sector d’actuació 
el que hem fet és que nosaltres vàrem plantejar tot el polígon per veure’l i estudiar-lo bé, 
però aquesta modificació d’usos l’hem centrat en el que actualment és estrictament ús 
industrial i que no té una afectació directa amb zones residencials. És a dir aquest polígon 
de les Mates en tot el seu perímetre està envoltat de zona residencial, i el que hem volgut 
evitar és que aquesta ampliació d’usos pogués afectar a la zona residencial; per tant el que 
hem fet és limitar-lo a la part de dins del polígon, que les activitats que s’hi poguessin 
produir, no causessin cap molèstia a les zones residencials. Per això l’àmbit d’actuació del 
polígon veuran que va resseguint uns carrers que no colinden amb cap àmbit residencial. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) i 
6 abstencions (PSC).  
 

20.- MOCIÓ CiU, RCat, PSC, PxC, ERC.- MOCIÓ PER A L ’ACLARIMENT DE LA 
NORMATIVA LABORAL QUE AFECTA A LES PERSONES QUE COL ·LABOREN AMB 

ELS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES, SENSE ÀNIM DE LUCR E, AIXÍ COM 
L'APLICACIÓ D'UNA MORATÒRIA SOBRE LES INSPECCIONS D E TREBALL I 

SEGURETAT SOCIAL  
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Exposició de motius 
 
Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat realitzades en els 
últims mesos a les entitats esportives catalanes, adreçades no només a l'esport professional 
sinó també a l'esport de base i amateur, poden posar en risc la continuïtat d'aquestes 
entitats. 
 
Cal assenyalar, que el sistema esportiu català es sustenta en gran part en l'esport de base, 
infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats 
contribueixen a la seva formació personal i cívica, l'educació en valors, l'adquisició d'hàbits 
saludables, a la integració i a la cohesió social, pel que resulta important conservar-lo i 
impulsar-lo. 
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la 
supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran 
part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que 
són estrictament les hores d'entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica 
que els permet també cobrir les despeses que els ocasiona. 
 
En l'àmbit esportiu i, concretament, en l'esport amateur, la relació entre les entitats 
esportives i moltes de les persones que presten els seus serveis es veu com una relació de 
voluntariat, atès que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el 
compromís que per l'obtenció d'un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, 
moltes entitats serien inviables. 
 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de 
liquidació i d'infraccions per uns imports que per a la majoria d'aquestes entitats esportives 
són del tot inassumibles, pel que poden veure obligades a desaparèixer, causant un dany de 
dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l'esport de base 
i en els nostres joves. 
 
En aquest sentit cal assenyalar que les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social no només han de tenir la funció punitiva, sinó que també han d'incorporar la funció 
informativa, i que ajudi a clarificar l'abast de la normativa. Si de l'anàlisi de les actuacions 
d'inspecció practicades a Catalunya s'arriba a la conclusió que la interpretació de la norma 
per part dels clubs i entitats esportives difereix de manera generalitzada respecte a la 
interpretació de la inspecció sobre la mateixa normativa, resulta prioritari aclarir la normativa 
i validar amb el sector, abans de passar a l'adopció de mesures sancionadores. 
 
Per això, els Grups Municipals de CIU – Rcat, PSC, PxC i ERC insten el Govern de l’Estat a 
analitzar els resultats de les inspeccions de Treball i Seguretat Social efectuades recentment 
a nombrosos clubs i entitats esportives, sense finalitat de lucre, principalment de Catalunya 
per tal de procedir a: 
 

1. Ampliar la moratòria en les actuacions inspectores als clubs i a les entitats 
esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, fins que s'hagi 
aclarit la normativa i establert un sistema especial de la Seguretat Social per a les 
mateixes, en l'àmbit del esport no professional 
 
2. Establir un sistema especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als 
clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones 
que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no 
constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari 
mínim interprofessional. 
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3. Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, una interpretació 
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les activitats 
esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense afany de lucre. 
 
4. Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas 
d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre. 

 
5. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats 
esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, quan hagi 
disconformitat entre les actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció del Treball 
i de la Seguretat Social, sempre que la tipologia d'aquestes disconformitats sigui 
coincident o habitual respecte a les detectades per la inspecció en altres clubs i entitats 
esportives, podent ser deguda a una insuficient claredat de la normativa aplicable. 
 
6. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Govern de l’Estat.  

 
Intervé la Sra. Roca. En els darrers mesos l’Estat ha iniciat inspeccions de treball i de 
Seguretat Social a les entitats esportives catalanes, i no només a aquells que s’hi dediquen 
a nivell professional, sinó també a les dedicades a l’esport base i amateur, posant-les en el 
mateix sac. Nosaltres volem defensar l’esport base i amateur, que és el que caracteritza la 
nostra ciutat, i majoritàriament a tot l’estat català. Clubs de la nostra ciutat, com el Club 
Bàsquet Olot, el Club Hòquei, de futbol, d’atletisme, perquè els podria anar dient tots, 
podrien veure’s greument afectats si s’aplica la normativa de l’Estat, ja que se’ls demana 
que regularitzin la seva situació tenint en compte a totes aquelles persones que perceben 
retribucions per la tasca que fan, sobretot es parla d’entrenadors i de monitors.  
 
Nosaltres volem que es tingui en compte la tasca que fan aquests clubs a la nostra ciutat, 
així com també a totes les persones que voluntàriament els tiren endavant, i que no es pugui 
considerar retribució els diners que perceben alguns entrenadors, que és una compensació 
a canvi de les despeses que tenen per tal de realitzar aquesta tasca. 
 
Per tant, i per tal de defensar l’esport base i amateur català, com a grups municipals de 
Convergència i Unió, Reagrupament, Partit Socialista, Plataforma per Catalunya i Esquerra 
Republicana, volem instar el govern de l’Estat a analitzar el resultats de les inspeccions de 
treball i seguretat social, efectuades recentment en nombrosos clubs i entitats esportives 
sense finalitat de lucre, principalment de Catalunya, per tal de procedir. Hi ha cinc punts que 
demanem. 
 
A continuació la Sra. Roca llegeix els acords que es proposen.  
 
Intervé la Sra. Sala. A veure, dir que nosaltres també estem a favor de defensar l’esport 
amateur català, però cal donar d’alta els treballadors a la seguretat social per reconèixer 
sempre els seus drets i la seva protecció a la seguretat social. També cal recordar que les 
inspeccions que s’han dut a terme a Catalunya varen començar arrel de les denúncies dels 
propis treballadors que no havien estat donats d’alta, i que els clubs tenen fins el 30 de 
setembre per regularitzar la seva situació, tal i com va demanar el Secretari d’esports de 
Catalunya a la Direcció d’Inspecció de Treball. Dit això, és difícil d’entendre que es 
qüestionin els drets dels treballadors afectats complint la llei, d’acord amb el que havien 
proposat les mateixes autoritats que ara es mostren indignades. Per tant no ho trobo massa 
coherent i per això m’abstindré. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, bàsicament comunicar-ho al govern de l’Estat que és qui ha près 
la decisió, una decisió que per als que ho coneixem des de dintre... em sap greu Sra. Sala 
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però segurament ho desconeix completament. Els que ho coneixem des de dintre, sabem 
que hi ha col·laboradors, monitors, entrenadors, pares, ajudants, que hi dediquen hores i 
hores però que en cap cas perceben una retribució econòmica que es pugui dir un sou. En 
cap cas no arriba ni a indemnització, és una gratificació mínima que gairebé –com ha dit la 
regidora d’Esports– no arriba ni a cobrir les despeses. I considerar-los com a treballadors 
ordinaris em sembla absolutament fora mida.  
 
Per tant  és evident  que cal regular-ho, cal un sistema de règim especial  per als voluntaris 
–voluntaris jo en diria– de clubs, amateurs; no estem parlant d’aquella persona o aquell 
entrenador que està cobrant un sou, que segurament ratlla el salari mínim interprofessional; 
ja es diu en la moció: no té res a veure amb cobrar un sou i ser un treballador, que estic 
convençut, que tots els clubs de Catalunya els tenen donats d’alta. Estem parlant d’aquell 
monitor que potser cobra trenta o quaranta euros a final de mes –mira, per pipes– i que hi 
dedica hores i hores i hores. I li dic perquè ho conec de primera persona.  
 
El que ens sembla increïble és que el 80% de les inspeccions de la Seguretat Social s’han 
fet a Catalunya. Ens sembla increïble perquè és evident que hi ha una disfunció absoluta, hi 
ha una pruïja excessiva des del Govern de l’Estat –en aquest cas de la Seguretat Social– 
per controlar els clubs esportius catalans. El 80% de les inspeccions s’han fet a clubs 
catalans, és evident que a Catalunya és on hi ha més esport, però ni de bon tros arriba a 
aquest percentatge. I per tant entenem que aquí hi ha una voluntat expressa d’incidir sobre 
un teixit associatiu importantíssim per a la nostra societat, que és diferent de l’espanyola i 
des del govern de l’Estat incideixen específicament en Catalunya per fer una cosa, que en 
aquests moments –poca broma– es pot carregar el sistema de clubs esportius; de la mateixa 
manera que s’han carregat el sistema de caixes, es pot carregar el sistema de clubs 
esportius. 
 
És clar que després, quan ja no són amateurs i són professionals i competeixen 
obligatòriament a la samarreta “roja” i reben medalles i canten himnes, llavors són els 
primers a fer-se la foto amb els esportistes catalans d’èlit que han guanyat. Però mentrestant 
intenten impedir que el funcionament dels nostres clubs de base, amateurs, que és d’on 
surten tots aquests grans triomfadors, puguin triomfar ordinàriament, com s’ha fet tota la 
vida. Què ha passat aquest any que sigui diferent del que s’ha fet tota la vida? 
 
Per tant, senyors del govern de l’Estat, que s’ho mirin, i si no, com sempre diem des d’aquí, 
tenim pressa. Tenim pressa perquè ho farem millor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sincerament ens agrada molt aquesta moció, i al dir molt ho dic amb 
majúscules. Però no puc estar més en desacord amb les darreres paraules del company, el 
Sr. Gómez, perquè sincerament, això sembla allò de la “conspiración judeo masónica 
internacional” contra Catalunya, doncs és que sembla el mateix, sincerament, fa pena o 
riure. 
 
Parlem de la moció: ens hem sumat a aquesta moció ja que la considerem molt encertada. 
Pensem que tots els grups d’aquesta sala hem de sumar esforços en la defensa de les 
entitats esportives de la ciutat, de totes les entitats, i tal com he dit, considerem una 
excel·lent mesura aquesta moció, en aquest sentit de la defensa de les entitats i clubs 
esportius d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas, nosaltres com a grup municipal del PSC també ens hem 
adherit a aquesta moció perquè afecta de soca-rel els clubs de la ciutat, i per tant és una 
moció que va molt directament vinculada a la ciutat.  
 
En tot cas, sí que la Sra. Sala ens ha fet alguns aclariments, però ha de tenir en compte el 
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punt núm. 2, Sra. Sala –i em penso que estarà d’acord amb la moció– el punt núm. 2 diu 
“establir un sistema especial a la Seguretat Social, exempt de cotització per als clubs i per a 
les entitats esportives sense ànim de lucre, que incorporin aquelles persones que hi 
col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de 
mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim 
interprofessional”. Em sembla que aquest és l’ànim de la moció: diferenciar el que és 
voluntariat del que és un sou que pot cobrar un entrenador, que llavors evidentment, si cobra 
un sou ha de cotitzar. Però a mi em sembla que la moció està ben plantejada en aquest 
sentit perquè aclareix molt els termes. Jo he parlat amb alguns presidents de clubs i estan 
molt d’acord amb aquesta línia. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de posar la moció a votació, defensar la gran tasca que ha fet 
el voluntariat, no últimament, sinó des de fa molts i molts anys: quanta gent es dedica a fer 
d’entrenadors i hi dediquen hores i hores, i quants pares acompanyen nens, defensant 
aquest esport de base que al final és el que dóna no només èxits esportius, sinó èxits en la 
formació de les persones, i aquesta mesura no ho té en compte. Ningú discuteix que un 
entrenador professional que cobra molts diners s’hagi d’afiliar a la Seguretat Social, el que 
defensem és que la majoria de clubs estan dirigits i estan entrenats en el dia a dia per 
voluntaris, i que el que hem de fer és agrair-los la feina i no pas posar-los pals a les rodes. 
 
Intervé la Sra. Sala. Només volia contestar al Sr. Guix, que sí que és cert i que per això no 
voto en contra, perquè hi ha aspectes de la moció que sí que els veig i que estan ben 
fonamentats.  
 
I sobre les acusacions del Sr. Gómez, no vull entrar en polèmica però això de la “roja” i 
aquestes coses, francament, penso que és una sortida de to i no toca. No estem en aquests 
moments, que si toquen un himne o toquen un altre i xiular, estem en uns debats que això 
hauríem de mirar de no arribar-hi, perquè francament, trobo que s’ho podia haver estalviat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Però tothom pot dir el que pensa, i per tant jo defenso que el Sr. 
Gómez digui el que pensa, com el Sr. Mulleras pot dir el que pensa com el Sr. Guix; o 
qualsevol dels regidors pot dir el que pensa. Després cadascú decidirà al seu entendre si té 
raó o no té raó i si hi està més o menys d’acord, però mentre es respecti els altres, la 
possibilitat de dir el que faci falta, jo crec que en aquest plenari l’hem de defensar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC) 
i 1 abstenció (PP).  

 
21.- MOCIÓ CiU, RCat, ERC.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACT E NACIONAL PEL DRET A 

DECIDIR 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat 
col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya 
en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les 
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres 
decidim” i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”, la 
resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava 
la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el 
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del 
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poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap 
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió 
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una 
quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i 
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport 
majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de 
qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.  
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat 
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i 
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot 
això, els grups municipals de l’Ajuntament de CiU, Rcat i ERC, proposen al Ple Municipal els 
següents  
 
ACORDS 

1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma 
www.dretadecidir.cat 

2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també 
a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la celebració d’una 
consulta legal sobre el futur polític de Catalunya. 

3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència.  

 
Intervé el Sr. Berga. Aquesta és la moció d’adhesió al Pacte Nacional que en aquests 
moments s’està portant als plenaris de tots els ajuntaments de Catalunya, a proposta de 
l’AMI, l’Associació de Municipis per la Independència. És una moció que aquí a Olot la 
presentem conjuntament els grups de CiU, Reagrupament i ERC i que té a veure amb 
aquest moment tan important de la nostra història en què els catalans i les catalanes volem 
decidir el futur polític del nostre país.  
 
Com que això ho volem decidir de manera lliure i democràtica a través d’una consulta, es va 
fer aquest Pacte nacional pel dret a decidir en representació de les entitats culturals i 
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals, i també política. El 26 de juny, el Parlament de 
Catalunya, presidits pel President de la Generalitat, Artur Mas, va fer aquest pacte, 
convidant després a la resta d’entitats, ajuntaments i a totes aquelles persones que s’hi 
vulguin sumar, amb la finalitat de donar-hi el màxim suport possible i així legitimar aquesta 
consulta per la qual tots –o molts– hi estem treballant. 
 
Intervé la Sra. Sala. A veure, ja hi tornem. Són mocions que no pertanyen a la ciutat –ja ho 
diré en una altra també– i a mi m’agradaria que les mocions que es presentessin aquí al Ple 
fossin mocions que pertanyessin efectivament a la nostra ciutat. Bé, jo penso que aquesta 
moció el que pretén és la divisió i la ruptura de tots els catalans amb la resta d’Espanya, i 
això no ens portarà a res positiu, ja que volen manipular l’opinió pública, donant les culpes 
en tot moment al govern espanyol.  
 
En aquests moments per a nosaltres la prioritat és la sortida de la crisi i la generació 
d’ocupació, i crear noves oportunitats als emprenedors i per a aquelles persones que lluiten 
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per arribar a final de mes. Per a mi, això és el més important de tots, i això es pot aconseguir 
governant tots junts, i no amb la separació de Catalunya amb Espanya, ja que és l’únic 
govern que pensa a treure el país de la crisi, i que pren mesures al respecte, el govern del 
Partit Popular. Per tant no ens deixem enganyar, i hi votaré totalment en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només un aclariment, abans de començar la intervenció. El punt 2 que 
diu: “Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a 
aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta  sobre 
el futur polític de Catalunya”, queda així?  
 
Respon el Sr. Berga. Per una consulta legal, que és una petició que ha fet el grup socialista 
per poder-s’hi incorporar, lamento que no hagi quedat incorporat aquí. És el mateix adjectiu 
que es va afegir en la moció que es va presentar al Consell Comarcal fa dues setmanes, i el 
cert és que sí que ens vàrem comprometre a acceptar aquest adjectiu, que m’agradaria que 
també fos així per part del seu grup.  
 
Respon el Sr. Gómez. Sí, és com havíem quedat a la Junta de Portaveus, com que no ho 
veia, és per aclarir-ho i per subratllar aquest punt, que per a nosaltres és el que ens sembla 
més importat. 
 
La Sra. Sala s’ha tornat pujolista, perquè va dient “ara no toca” a tot, i sí, sí que toca, 
evidentment que toca. Nosaltres som del parer que des d’aquest Consistori està bé que ens 
posicionem com abans en el tema de l’esport –ens toqui més de prop o més de lluny– però 
sí que ens toca als olotins. I per tant com a representants dels olotins no està de més que 
sempre que hi hagi alguna inquietud en forma de moció o en forma de pregunta, que se’ns 
formuli, ens posicionem i amb tota la cortesia i amb tota l’amabilitat del món, cadascú 
defensi les seves posicions, de vegades més encertadament i d’altres menys. I per tant, sí 
que toca.  
 
Bé, només subratllar, evidentment no cal que insisteixi en el fet que des d’ERC estem a 
favor del dret a decidir, per a nosaltres és evident que els catalans no només tenim dret a 
decidir sinó que ho estem fent sempre. I probablement sí que és culpa dels catalans no 
haver impulsat el que pertoca abans d’arribar a aquestes circumstàncies tan dramàtiques, 
que és fugir d’un estat que ens maltracta i que ens impedeix expressar-nos lliurement com 
volem, com fa qualsevol estat democràtic del món: com ha fet Canadà, com ha fet el Regne 
Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, etc. I per tant, com que a Espanya les coses són 
diferents, sí que és una mica culpa dels catalans que encara estiguem aquí. 
 
Bé, hem acceptat incorporar aquest qualificatiu de celebració d’una consulta “legal”, que ens 
va demanar el portaveu del partit dels Socialistes, perquè tenim ganes que s’hi sumin i que 
aquest tema, el dret a decidir, sigui defensat per la majoria àmplia dels representants polítics 
de l’Ajuntament d’Olot. Tot i que sabem, tenim claríssim i suposo que a ningú se li escapa, 
que no deixa de ser un subterfugi inventat per la direcció del PSC, per no haver de votar 
sempre com està votant el Partit Popular. Els companys socialistes tenen molt clar que ni 
tan sols han pogut convèncer els seus companys del PSOE, què ens han de dir que el 
President del Govern espanyol acceptarà fer una consulta d’acord amb la legalitat 
constitucional? Tot i que si entréssim en detall, també podríem fer la consulta legal d’altres 
maneres. 
 
Evidentment vist des d’aquest punt de vista, dir que s’ha de fer una consulta legal en aquest 
sentit, és el mateix que dir “que no es faci la consulta”: és a dir votem que sí, però sabem 
que no es farà. Que no es faci una consulta, que d’altra banda aspira, com diuen les 
enquestes, a més del 80% dels catalans si és una consulta legal, i si no, més del 60%. De 
totes maneres, i com també ha dit en algun altre moment un ex President de la Generalitat, 
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“el poble de Catalunya es manifesta en cada contesa electoral” i per tant està clar que 
aquest és el camí a seguir i que és per on tirarem endavant. Estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Veig que avui celebrem el dia de Sant Jaume, patró d’Espanya, amb 
aquest tipus de mocions. De fet, alguns companys regidors de l’Ajuntament ja ho han 
celebrat amb un dinar de germanor –tres companys– me n’alegro. 
 
Un cop més parlem del mateix i un cop més donem la nostra opinió. Ja imaginàvem que el 
tema de la consulta seria l’obsessió del Sr. Alcalde –vicepresident de la Federació de 
Municipis per la Independència– i dels seus amics d’Esquerra Republicana, però 
sincerament pensem que amb els problemes que tenim s’estan equivocant. Ja entenem, que 
d’acord amb igualtat del partit socialista, que segons el dia que fa tenen una posició o una 
altra al respecte, i també depèn de l’indret de Catalunya on es troben. I amb les posicions 
centralistes del govern del Partit Popular. 
 
Des de Plataforma per Catalunya ens manifestem obertament contra els separadors 
anticatalans, que segurament amb les seves posicions el que aconsegueixen és generar 
més  independentistes  cada dia;  així  com  també   contra  els  separatistes  antiespanyols 
–alguns, per cert, de nova cunya– que el que intenten és encobrir la corrupció de la casta 
política catalana i de tots els partits, de tots, que han tingut responsabilitats de govern els 
darrers anys.  
 
En altres ocasions ja hem entrat en argumentacions de caire històric i legal per manifestar la 
nostra postura; no tornarem ara a repetir el mateix. Només volem apel·lar un cop més, això 
sí, al seny català, al sentit de la responsabilitat al que molts cops ha fet esment, entre altres 
personalitats polítiques, el Sr. Duran i Lleida, i canviar la direcció del seu utòpic viatge a 
Ítaca. Perquè si no ho fan, el xoc frontal de trens al que feia menció el president de la 
patronal catalana serà inevitable, i les conseqüències –no s’equivoquin– les rebrem tots. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas per al·lusions, com que han comentat que nosaltres vàrem 
demanar a la Junta de Portaveus que s’inclogués la paraula “legal” per poder-hi votar a 
favor, en tot cas és una moció que ja vàrem votar en aquest Ple fa temps, també la vàrem 
votar al Consell Comarcal de la Garrotxa, on ens va incloure aquesta paraula “legal”. 
Nosaltres –ja ho vaig dir l’altra vegada– som demòcrates de tota la vida, hem lluitat perquè 
les llibertats democràtiques arribessin a aquest país, per tant no ens podem negar a què la 
gent es pugui expressar lliurement, hi estem a favor. El que passa és que ja ho hem votat 
una vegada en el Ple i hi tornem, i potser no cal, però en tot cas votem a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que és això: demanar que el poble s’expressi no pot ser ni 
més legal ni més democràtic, i el que volem saber, a pesar que alguns tinguem clara la 
resposta, és què pensen els ciutadans i que tinguin opció a expressar-se. No entenem que 
això sigui un pecat, ni que això sigui separador ni separatista, sinó que és voler conèixer 
l’opinió de la gent. Crec que aquí hi hauríem de coincidir tots, després ja farem campanya 
cadascú amb el que pensi; però permetre que la gent s’expressi crec que hauria de ser una 
cosa que no hauria de tenir cap mena d’interpretació, el que passa és que tothom dóna 
voltes polítiques a aquest dret que crec que tenen legalment tots els ciutadans del món. Per 
tant, continuarem defensant el dret a decidir. 
 
Intervé el Sr. Guix. Faltava aclarir el dinar d’avui de l’hospital, perquè potser el públic no sap 
de què va això. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Cada any per sant Jaume es fa una missa, on sí que hi va assistir el 
Sr. Mulleras, que també és patró de l’Hospital, ell va assistir a la missa junt amb la regidora 
Sra. Fité, que és la regidora que fa la relació habitual amb l’Hospital. I el dia de Sant Jaume 
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també hi ha un dinar de tots els residents del geriàtric de l’hospital, on des de sempre hi 
conviden l’Alcalde i algun membre del Patronat, no ho fan extensiu a tot el patronat, sinó que 
hi conviden a dues o tres persones. Aquest és el dinar on hem anat per celebrar Sant 
Jaume, celebràvem el nom de l’hospital i no hi fèiem cap mena d’activitat amb cap altre 
significat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 3 en 
contra (2 PxC, 1 PP). 
 

22.- MOCIÓ CiU, RCat, ERC, CUP.- MOCIÓ PER DONAR SU PORT A LA CADENA 
HUMANA DEL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2013  

 
El dia 11 de setembre de 2012 milers de persones es van manifestar de forma pacífica a 
Barcelona sota el lema ‘Catalunya, nou estat d’Europa’. Va ser una clara constatació de les 
inquietuds del poble català a favor de la sobirania de la nostra nació, una realitat que es va 
amplificar, ràpidament, a tot el món. A partir d’aquesta demostració dels catalans i catalanes 
es va començar a parlar de Catalunya i dels seus anhels d’independència en un context 
internacional i també es van produir una sèrie d’esdeveniments a nivell intern que van 
desembocar en la convocatòria anticipada d’eleccions. El context parlamentari de la 
Catalunya del 2013 té el seu origen en aquella manifestació que va simbolitzar el malestar 
d’un poble oprimit sota un estat que ja no el representa.  
 
Ha passat un any des d’aquella manifestació i s’ha avançat clarament en el camí de la 
independència però s’ha de mantenir la flama ben encesa i és per aquest motiu que 
l’Assemblea Nacional Catalana amb la col·laboració d’Associació de Municipis per la 
Independència i per tant, dels ajuntaments catalans, al costat de moltes altres entitats, 
organitzen una cadena humana que travessarà el país de nord a sud, de La Jonquera a 
Sant Carles de la Ràpita. Al llarg de les comarques catalanes milers de persones es donaran 
la mà per construir aquesta cadena de pau i d’amistat. Serà una nova oportunitat per 
demostrar a tot el planeta la unitat del nostre poble i també per visualitzar que la causa està 
ben viva i que va creixent dia a dia.  
Es tracta d’un acte eminentment popular on els protagonistes han de ser els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya però la col·laboració dels consistoris és determinant per a garantir 
el seu èxit. La mobilització de milers de persones cap a diferents indrets del país exigeix uns 
grans esforços de coordinació i també de planificació en la mobilitat i, per tant, és molt 
important el treball conjunt dels diferents cossos de seguretat.  
 
D’altra banda també s’ha de garantir un ambient festiu a partir dels elements de la nostra 
cultura popular i tradicional com per exemple gegants, capgrossos, grallers i d’altres arrelats 
a moltes poblacions catalanes.  
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents: 
 
ACORDS 
 

1. Mostrar el suport de l’Ajuntament d’Olot en la Cadena Humana que travessarà 
Catalunya el dia 11 de setembre de 2013. 
 

2. Col·laborar en aquest esdeveniment, facilitat el pas pel municipi (si s’escau) amb la 
implicació de la policia municipal.  

 
3. Facilitar que els cossos de protecció civil de la població puguin adherir-se a 

l’organització de la cadena humana de forma coordinada amb els promotors de 
l’acte.  
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4. Fer compatible la cadena humana amb els actes previstos per la Diada a nivell 
municipal.  

 
5. Motivar la participació a la cadena humana de totes les figures de cultura popular del 

municipi com els gegants, nans, grallers, castellers i altres de similars.  
 

6. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (carrer 
Ciutat, 1 / 08500 VIC). 

 
Intervé el Sr. Berga. Tindran l’oportunitat de repetir en part les seves intervencions, perquè 
el cert és que aquest moment que viu el país a nosaltres sí que ens anima, tot allò que li va 
donant oxigen i que li dóna aire, a anar-ho presentant. Aquesta també és una moció que ens 
arriba a proposta de l’AMI, l’Associació de Municipis per la Independència. És cert que quan 
ja ens havíem plantejat de presentar-la conjuntament els grups d’ERC, Reagrupament i CiU 
va aparèixer el mateix text presentat a través de la CUP i ens hi vàrem posar en contacte 
per poder-la presentar conjuntament; per tant si els sembla bé, quan acabem el nostre torn 
d’intervencions, si volen afegir-hi alguna cosa tindran dret a fer-ho. 
 
Aquesta és una moció de suport a la cadena humana del dia Onze de setembre de 2013, 
enllaça directament aquest acte amb el que va tenir lloc l’Onze de setembre de 2012 que va 
aplegar milers de catalans al carrer sota el lema “Catalunya nou estat d’Europa”. És cert que 
aquesta manifestació –sembla mentida que encara no hagi passat ni un any– ha propiciat tot 
el context polític que estem vivint en aquests moments i que a molts olotins i molts catalans 
ens ha fet recuperar la il·lusió per al futur. I quan dic molts, dic molts i molts i molts. No ha 
passat ni un any, han passat moltíssimes coses però molts de nosaltres volem que encara 
en passin més, volem mantenir viu aquest esperit i el proper Onze de Setembre s’està 
organitzant una cadena humana que anirà de Jonqueres a Sant Carles de la Ràpita. Serà 
una cadena humana que unirà a milers i milers de persones i això demana una logística i 
una mobilització important, per part no només dels municipis directament afectats, és a dir 
aquells municipis on la cadena humana passa pel seu terme municipal –que no és el cas 
d’Olot– però sí que requereix un esforç de coordinació de planificació de la mobilitat que ens 
afectarà a tots.  
 
Per tot això a través d’aquesta moció –en el cas que s’aprovi, i s’aprovarà, perquè ja la 
presentem dos dels grups, per tant tenim majoria– mostrem el compromís de l’Ajuntament a 
col·laborar en aquest esdeveniment, fent compatible aquest acte amb les celebracions de la 
diada que passin a la ciutat, i en aquest sentit he de dir que la tradicional conferència de 
l’Onze de setembre que sempre es feia l’Onze al matí, s’avança al dia 10, és una cosa que 
ja també està decidida des del Consell Comarcal que és l’òrgan organitzador. I la hissada de 
bandera que habitualment es feia a les onze en aquest Ajuntament, passa a les deu del matí 
per fer compatibles les dues activitats.  
 
I a part de procurar perquè les celebracions no coincideixin, de posar a disposició tots els 
cossos de protecció civil, tindrem aquí una primera oportunitat Sr. Ferrés, de posar a 
disposició la nostra associació de voluntaris de protecció civil, si és que volen presentar-s’hi, 
i donar les màximes facilitats perquè tots els elements de la cultura popular local sigui 
faràndula, castellers, Xerrics, entitats... tota aquella gent que hi vulgui participar, donar-los 
les màximes facilitats que puguem des de l’Ajuntament. Aquesta és la moció de suport tal 
com es presenta.  
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, seré repetitiva altra vegada. El Partit Popular català ens mostrem 
contraris de tota activitat que impliqui la separació i la crispació amb la resta d’Espanya. 
Aquest és clarament un acte amb aquesta finalitat, i el que sí demano, que és el que ha 
comentat el Sr. Berga, que això trobo que no es pot permetre, que en el punt número 5 
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demanen la participació de la faràndula i penso que no s’hi pot implicar la faràndula; 
almenys els gegants, nans i cavallets, ja que aquests han de ser exclosos de polítiques de 
separació, i que representen a tots els ciutadans, dels que no volem i dels que volen la 
independència. I també penso que tant els cossos de protecció civil, a què vostè també ha 
fet referència, que nosaltres amb els nostres impostos també els estem pagant, llavors jo 
penso que això no hauria d’arribar a aquests extrems, que haguem de pagar les hores dels 
cossos de la policia d’aquest dia, si és que han de treballar a fer hores extres. Per tant voto 
en contra d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per subratllar el nostre suport, remarcar que l’Onze de 
setembre de l’any passat hi va haver moltíssima gent que va sortir als carrers de Barcelona, 
segurament els polítics no hi eren tots, alguns s’hi ha anat sumant, benvinguts siguin. I per 
tant esperem i confiem que aquesta mobilització tornarà a ser un èxit. S’han de fer aquestes 
mobilitzacions perquè legalment ens posen molts impediments perquè els catalans ens 
puguem expressar lliurement, sense voluntat ni de crispar res, ni d’atacar ningú, ni de xocar 
contra ningú; ans al contrari, simplement per afirmar-nos com a poble, com a societat que 
vol decidir el seu camí, el seu destí. Per tant des d’ERC simplement animar els olotins i 
olotines a que s’apuntin a la cadena, que aquest any costarà una mica perquè com ha dit el 
Sr. Berga aquest any no passen per Olot. Que es poden inscriure des de l’Assemblea 
Nacional Catalana o des d’Òmnium Cultural, i sobretot que s’afanyin, perquè si no, no 
tindran lloc perquè ja estaran coberts tots els metres, dels 400 quilòmetres que van de punta 
a punta del país, i per tant hauran de fer una segona fila. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Veig que a aquest tren se’ls sumen uns nous companys de viatge 
que són els joves de la CUP. Vagin amb compte que no els maregin gaire durant el trajecte.  
 
A mi em sembla perfecte que qui vulgui, qui vulgui, participi voluntàriament en 
manifestacions massives, en cadenes humanes o en fer misses. Misses, per qui vulgui, 
sense coaccions. Per això hi ha llibertat, encara que alguns cops malauradament no ho 
sembli. Ara molta gent –s’ha de reconèixer– es manifesta l’Onze de setembre. Fa alguns 
anys també milions de persones ho feien a la plaza de Oriente de Madrid, amb adhesió 
inquebrantable al Generalísimo i tal i tal. Fins i tot, si m’ho permeten, sempre recordo que el 
meu avi Ramon, a qui alguns dels aquí presents van conèixer –un home vinculat, per cert, a 
la dreta catalanista de la Lliga– em deia que quan en Franco i les seves tropes van entrar a 
Barcelona el gener de l’any 1939, tota aquella massa de gent pels carrers que l’aclamava, 
bona part d’ells el dia anterior s’havien manifestat en contra.  
 
Dins una mateixa manifestació massiva hi ha diferents opinions i sensibilitats, no ho oblidin. I 
feta aquesta reflexió, els diria que vagin on vulguin i quan vulguin, faltaria més, però que no 
obliguin a ningú a participar ni manipulin símbols tradicionals de tots els olotins. Això és 
realment surrealista. Jo no m’imagino en una manifestació de caire ideològic contrari,  
trobar-me la faràndula olotina participant de la reivindicació; imaginin-se vostès els nans o 
els gegants o els cavallets a la plaza de Oriente de Madrid cridant “Franco, Franco, Franco” 
és que fa riure, és realment surrealista. Doncs això és precisament una de les coses que 
demana aquesta moció.  
 
Escolti, no posin al servei d’idees molt respectables, però que no deixen de ser idees 
partidistes, els cossos de protecció civil, la Policia municipal de tots els olotins ni la faràndula 
olotina, que és patrimoni també de tots els olotins, dels independentistes i dels que no ho 
són. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres Sr. Alcalde, en aquesta moció, com en una altra que també hi 
ha presentada, que no afecta directament la ciutat ni afecta les grans línies democràtiques, 
així com en la d’abans que hi hem votat a favor, en aquesta ens abstindrem. Però sí que 
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m’agradaria que l’Ajuntament o els portaveus retiressin el punt núm. 5 que va contra la 
normativa de la faràndula olotina. La normativa que tenim aprovada en aquest Ple diu que 
els gegants d’Olot només podran sortir per Corpus i per la Festa major, per tant no toca 
estar en aquest punt núm. 5. 
 
Intervé la Sra. Sílvia Pagés, en representació de la CUP. Primer de tot agrair que hagueu 
presentat aquesta moció l’equip de govern. Llavors des de la CUP donarem suport a totes 
les mostres que permetin avançar cap a la independència dels Països Catalans, per tant 
estem molt a favor d’aquesta moció. 
 
Llavors també volem dir que la gent s’afanyi a agafar lloc per la cadena –com ha dit el Sr. 
Pere Gómez–  però que no s’omplirà, perquè el país no s’acaba al Principat i a més a més hi 
ha diferents associacions que estan organitzant la cadena humana al País Valencià, com és 
Acció Catalana al País Valencià i la sectorial de l’ANC a la Catalunya Nord, que també l’està 
allargant.  
 
I nosaltres des de la CUP  Garrotxa volem animar la gent que participi en allargar la cadena 
en els dos extrems del Principat, i des de la CUP Garrotxa organitzarem una anada a la 
cadena humana de la Catalunya Nord. 
 
Intervé el Sr. Berga. Només l’aclariment que quan parlen d’obligar o manipular, jo no sé fins 
a quin punt es troben el desconeixement –per fer servir una paraula suau– o mala fe, quan 
fan parlar que portarem els gegants, nans o cavallets, que com saben no poden sortir de la 
ciutat, o haurien de saber-ho, per un acord de Ple de fa molts i molts anys.  
 
Jo els vull dir, per exemple, que sóc el secretari d’una associació que és El Til·ler, que té una 
peça de la faràndula local que és la Cabreta, i si nosaltres ens volem emportar la Cabreta 
allà com a entitat, tenim tot el dret a fer-ho, com té el dret l’AOAPIX a endur-se el Porc i el 
Xai i com tenen drets els castellers a anar allà. Aquesta moció enlloc diu que es portin els 
gegants a Pont de Molins, que és el lloc on jo aniré o on anirem la majoria de nosaltres a 
l’Empordà, a fer la cadena humana. Per tant tampoc és necessari retirar el punt núm. 5 
perquè no posa els gegants. 
 
Respon el Sr. Mulleras. Ho diu clarament. 
 
Respon el Sr. Berga. Aquesta és la moció estandard, és en genèric, parla de la faràndula. 
 
Respon el Sr. Mulleras. A nosaltres se’ns ha presentat una moció que no parla de faràndula, 
parla dels gegants i nans. 
 
Respon el Sr. Berga. Vostès el que tenen és la moció que presenta l’AMI, que és la que 
presentem. Els nostres gegants no és que no surtin per una cadena humana, és que no 
surten per cap motiu, és una cosa decididíssima per aquest Ple fa molts i molts anys, i no hi 
ha cap precedent, ni n’hi haurà. 
 
Respon el Sr. Mulleras. Doncs els demano que a partir d’ara, tinguin cura quan facin arribar 
un document oficial per part de l’Ajuntament als diferents grups municipals, perquè aquí 
posa clarament això, i aquest document l’ha facilitat l’Ajuntament d’Olot i l’equip de govern. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras, si us plau... Els torns de paraula els dono jo. 
 
Respon el Sr. Mulleras. Perdoni. 
 
Intervé el Sr. Berga. Si els gegants de l’associació de veïns ‘x’ volen anar a aquesta 
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manifestació tenen tot el dret d’anar-hi, com els cavallets de l’associació de veïns ‘x’, etc., 
per no posar cap nom. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per deixar-ho aclarit, llegeixo exactament el punt 5 i ho 
aclareixo: “Motivar la participació a la cadena humana de totes les figures de cultura popular 
del municipi com els gegants, nans, grallers, castellers i altres similars”. En cap cas no diu 
“els gegants de la ciutat d’Olot”, per tant parla en genèric i es refereix a gegants, nans i 
cavallets. Com que tenim un Reglament de faràndula dels gegants, nans i cavallets de la 
ciutat d’Olot, és evident que no afecta a aquests, en canvi els que no són de la ciutat d’Olot i 
que no els afecta el Reglament de la faràndula pròpia del consistori, com deia el Sr. Berga 
un altre tipus de faràndula de barris o el que sigui, que no els afecta aquest Reglament, 
decidiran si els volen portar o si no. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras vol afegir-hi alguna cosa? 
 
Respon el Sr. Mulleras. Prefereixo no parlar. 
 
Respon el Sr. Alcalde. D’acord. 
 
Intervé la Sra. Sala. Una petita puntualització. Em dóna permís? 
 
Respon el Sr. Alcalde. No. Sr. Guix, vol afegir-hi alguna cosa? Bé, jo només vull acabar 
aclarint que en cap moment s’ha plantejat que els gegants d’Olot sortissin d’Olot, en cap 
moment s’ha plantejat això. Aquesta és una proposta en genèric, que ni tan sols hem retocat 
i el que té és una crida a totes aquelles persones o entitats que puguin tenir gegants i els hi 
vulguin portar, que puguin anar-hi. 
 
Si l’Ajuntament decidís que volem saltar-nos la norma i portar-los-hi, ens ho podríem 
plantejar, però a més hauríem de portar-ho al Ple. Però en cap moment se’ns ha plantejat 
portar-hi  els gegants,  nans i cavallets.  Altres persones que  els hi vulguin portar, podran 
fer-ho, però de veritat, no distorsionin la discussió. 
 
Sra. Sala, té la paraula. 
 
Intervé la Sra. Sala. És que jo no anava pas per dir si surten o no surten d’Olot, jo el que 
volia comentar és que aquell dia no han de sortir, perquè el Reglament diu els dies que han 
de sortir els gegants, suposo. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Escolti, és que ja li explicat que no és veritat que surtin, que fan servir 
una cosa que no és veritat per argumentar en contra de la cadena. Que no és veritat que 
ningú hagi tingut intenció de portar ni els gegants d’Olot, ni els cavallets d’Olot, ni els nans a 
cap manifestació. Que els gegants, els nans i els cavallets compleixen el Reglament que va 
aprovar el Ple, i que per tant sortiran només el dia de Corpus i per les Festes del Tura. No sé 
com més explicar-los-hi, no insisteixin, no és veritat el que diuen. 
 
Respon la Sra. Sala. Jo només ho comento perquè no passi com l’any passat que el Porc i 
el Xai portaven la bandera de la independència. 
 
Respon el Sr. Alcalde. El Porc i el Xai poden portar el que vulguin. 
 
Respon la Sra. Sala. Per això que jo no vull que passi amb els gegants, m’entén? Per això la 
meva postura era aquesta. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Però ja li hem explicat que això no passarà amb els gegants. Que 
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s’està dient una cosa que no és veritat, que no s’ha ni plantejat. El Porc i el Xai és d’una 
entitat privada que poden fer el que vulguin, de fet varen crear ells el Porc i el Xai perquè 
varen voler. 
 
Respon la Sra. Sala. No, és que jo només he parlat dels gegants i els nans. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Doncs els gegants d’Olot en cap moment s’ha plantejat que participin 
en res. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Jo, a més de la faràndula, he parlat també de la policia municipal i 
també del cos nou que hem creat de protecció civil. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Són voluntaris, si el cos de protecció civil format per voluntaris vol 
participar-hi, no sé perquè nosaltres no hem de deixar-los actuar. De fet, ara votem aquí i el 
Ple de l’Ajuntament d’Olot es manifestarà, crec jo, favorable a que se celebri aquesta 
manifestació i a col·laborar-hi i fer-ne difusió. El Ple de l’Ajuntament d’Olot que representa a 
la ciutat d’Olot, ja ho sabem que hi ha decisions que tenen més unanimitat i altres que no en 
tenen tanta, però no pretenem imposar absolutament res. La Policia municipal d’Olot no està 
previst en aquests moments, que faci cap acció en relació a la manifestació, entre d’altres 
coses perquè per desgràcia es celebrarà lluny de la nostra ciutat; tant de bo passés per 
aquí. Si passés per aquí, estigui segur que portaríem al Ple l’aprovació que el Ple de 
l’Ajuntament doni suport a que la Policia ajudi a mantenir la seguretat. Si els voluntaris de 
protecció civil hi volen anar, escolti, són voluntaris i poden fer el que vulguin. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement que nosaltres hem demanat aquest aclariment i ja l’entenem, 
i per tant està aclarit pel nostre grup. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí, Sr. Alcalde, em sembla molt bé i entenc perfectament que els 
cossos de protecció civil són voluntaris, però en el punt 3 d’aquesta moció diu que se’ls ha 
de facilitar als cossos de protecció civil de la població que puguin adherir-se a l’organització 
d’aquesta cadena humana. Clar, és que ja es toquen termes terminològics que són una mica 
incongruents des del nostre punt de vista. Però bé, entenem perfectament el que ha dit. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com que em sembla que més o menys ho hem anat aclarint tot, 
posem la proposta a votació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 1 PSC: Sra. Ruiz, 2 
ERC), 3 vots en contra (2 PxC, 1 PP), i 5 abstencions (PSC: Sr. Guix, Sr. Rubirola, Sra. 
Serra, Sr. Mir, Sra. Traveria). 
 

23.- MOCIÓ PSC. MOCIÓ PER DEMANAR LA CELEBRACIÓ DEL  MERCAT ESPECIAL 
DE ROBA I ALTRES COMPLEMENTS EL DIA 18 D’OCTUBRE FI RA DE SANT LLUC  

 
Donat que en la Junta de Govern Local núm. 23 de 20 de juny de 2013 en el punt núm. 4.11 
va aprovar el canvi de data del mercat extraordinari dins el marc de la Fira de Sant Lluc al 
dilluns més proper a la diada de Sant Lluc i per enguany el dia 21 d’octubre. 
 
Donat que la Fira de Sant Lluc d’Olot data de l’any 1314 i sempre s’ha celebrat el dia 18 
d’octubre, diada del patró dels artistes.  
 
Donat que en la diada de la Fira de Sant Lluc moltes persones vingudes d’arreu de les 
comarques de Girona i Osona visiten la Fira del Dibuix, la Fira Ramadera i el Mercat 
Extraordinari de Roba i Complements. 
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DEMANEM: 
 
Que es modifiqui l’acord de la Comissió de Govern del dia 20 de juny i que el Mercat 
Extraordinari de Roba i Complements es celebri el dia 18 d’octubre com s’ha fet des del 
segle XIV. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement, entenc que ja hem parlat amb el regidor de Promoció 
econòmica de la ciutat sobre aquesta ciutat, i sembla que hi ha ganes de consens. Però sí 
que ens va sobtar que en la Junta de govern local núm. 23 del 20 de juny, en el punt núm. 
4.11 es va aprovar el canvi de data del mercat extraordinari que es fa a la fira de Sant Lluc, 
que tradicionalment s’ha fet sempre. En aquella Junta de govern s’aprovava que aquest 
mercat extraordinari que es fa per Sant Lluc, passaria al dilluns més proper a la Fira de Sant 
Lluc i enguany seria el 21 d’octubre. 
 
Plantejat això, vàrem parlar amb el Sr. Estanis Vayreda i ens va comentar que estaven 
buscant fórmules per intentar redreçar la qüestió i portar-ho el dia de Sant Lluc. Jo penso 
que és molt important mantenir les tradicions i que aquest mercat de roba extraordinari 
continuï celebrant-se el dia de Sant Lluc, el dia 18 d’octubre, que també es fa la Fira del 
Dibuix i la Fira del Bestiar.  
 
Bé, a la moció ho diem, l’any que ve justament, si no ens equivoquem, segons les nostres 
dades, farà 700 de la Fira de Sant Lluc i per tant penso que és important que estigui més 
que mai ben esplendorosa. 
 
En tot cas també enguany coincideix que el dia 18 d’octubre serà divendres, i cal dir que a la 
ciutat i a alguns pobles de la comarca també tindran festa els instituts, per tant jo penso que 
serà també una ocasió de fer una bona fira. Simplement demanàvem això, que aquest acord 
de la Junta de govern del 20 de juny es tiri enrere i es celebri el mercat extraordinari de la 
Fira de Sant Lluc, per Sant Lluc, el dia 18 d’octubre. 
 
Intervé la Sra. Sala. Al final s’ha de portar a votació? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Al final s’ha de portar a votació. 
 
Respon la Sra. Sala. Bé, com que no sabíem si la traurien o no la traurien... Bé, jo penso 
que la Fira de Sant Lluc és un referent per a la nostra ciutat, i també per fora de la comarca, 
ja que ens visiten moltes persones en diferents actes que es porten a terme a la nostra 
ciutat. 
 
També penso que s’hauria de reflexionar, que el dia 18 d’octubre jo penso que hauria de ser 
un dia de festa local a la nostra ciutat, per la fira tan emblemàtica com és la del dia 18 
d’octubre. Dit això, jo voto a favor que no es canviï la data del mercat de roba i 
complements, i que es porti a terme  el dia 18 d’octubre com s’ha fet sempre. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, nosaltres estem en la confiança del que deia el Sr. Vayreda, 
entenem que no és un tema que no hàgim de discutir eternament. Està clar que si hi ha un 
cert acord i tothom ho veu bé, pensem que és una moció que està una mica de més. Per 
tant nosaltres ens abstindrem, amb la confiança que tiri endavant el que diu el regidor de 
Promoció econòmica, de fires i mercats. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Fidels al compromís de Plataforma per Catalunya amb les tradicions 
autòctones de Catalunya, donarem suport a aquesta moció del partit socialista. 
 
Intervé el Sr. Vayreda en nom de l’equip de govern. Jo diria, com a equip i personalment, 
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que lamentem que hagin presentat aquesta moció, perquè jo li vaig confirmar al Sr. Guix que 
la voluntat de l’equip de govern era continuar, o en tot cas corregir aquesta decisió del 
mercat extraordinari del dia 18 d’octubre, i per tant no entenem massa la voluntat de 
presentar-la un cop jo ja el vaig informar, però en tot cas vostès tindran les seves raons. 
 
Deixi’m  primer que li faci  un parell de  correccions: la Fira es va iniciar el 1315,  no el 1314 
–segons el que ens diu l’Arxiu– i per tant l’any 2015 celebrarem 700 anys, i de fet ja estem 
preparant aquesta celebració. I l’altra, que vostè també parla en la moció que el mercat 
extraordinari fa referència al segle XIV, i jo crec que tampoc és cert, en tot cas deu tenir 40 o 
50 anys, però en tot cas no en té 600 com diu vostè a la moció. 
 
Com saben, nosaltres, com a equip de govern, estem intentant potenciar al màxim la Fira de 
Sant Lluc, de fet l’hem portat al centre precisament per això. També a l’hora de potenciar un 
dels principals actius, que era una de les temàtiques més demanades per tots els visitants 
cada any a les enquestes, era el tema dels cotxes, dels vehicles d’ocasió. El que va passar 
és que en els darrers anys el dia 18 queia entre setmana i molts dels marxants ens 
plantejaven la possibilita de traslladar-lo, perquè no venien prou o no els anava bé aquest 
dia. A nosaltres ens va semblar plantejar-ho a la Comissió de mercat que tenim, on hi ha 
representants de les diferents associacions de marxants, els va semblar bé, i vàrem aprovar 
aquest canvi, pensant també que això podia afavorir la compatibilitat amb el vehicle 
d’ocasió. 
 
Unes setmanes després el Sr. Guix ens va fer aquest comentari a la Junta de govern, jo 
fent-li cas vaig parlar amb les associacions un altre cop, i sí que vaig fer una cosa que potser 
havíem d’haver fet abans, que és fer enquestes a tots els marxants per preguntar què els hi 
semblava aquest canvi. La sorpresa va ser que al 50% els semblava bé mantenir el mercat 
extraordinari el dia 18, i al 50% els hi sembla bé canviar. Amb aquesta divergència, sí que 
ens va semblar de no tocar-ho, pensant que si no era clara l’aposta per als firaires, ens 
semblava bé mantenir-ho. Jo li vaig traslladar així mateix al Sr. Guix, que el vaig trucar, li 
vaig explicar que en pocs dies li diríem alguna cosa.  
 
La meva sorpresa va ser quan vostès van presentar la moció, jo el vaig tornar a trucar i li 
vaig dir: bé, ens sembla que mantindrem el dia 18, estem pendents també amb la gestió 
d’un tema de l’aparcament del Tura per poder ampliar. Vostè ha volgut mantenir la moció, i 
en tot cas, per retirar-la –que és el que li vàrem demanar– demanava vostè un acord de la 
Junta de govern. A mi em sap greu dir-li que em sembla una certa desconfiança cap a 
aquest equip de govern: em sembla que amb la meva paraula, o amb la paraula de l’equip 
de govern dient-li que canviem... Bé, en tot cas, no sé perquè aquesta insistència en aquest 
tema, que ja dic, em sembla que és menor i tampoc havia de venir al Ple quan jo ja li havia 
confirmat  que corregíem la data del 18 d’octubre. Per tant votarem a favor de la moció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 
 

24.- MOCIÓ PSC. MOCIÓ PER DEMANAR LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT DE LES OBRES DE LA PLAÇA MERCAT D’OLOT  

 
Donar que en la Junta de Govern Local núm. 22 de 13 de juny de 2013 en el punt núm. 19 
d’assumptes urgents, es va aprovar amb condicions a la presentació d’un llistat de 
documentació complementària requerida, la llicència d’obres: construcció del mercat 
municipal (amb enderroc previ), situat al carrer Mulleres, núm. 17, a l’empresa Rubau Tarrés 
SAU, per un termini de 15 mesos.  
 
Donat que l’execució d’aquesta obra té una transcendència molt important per a la nostra 
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ciutat, especialment pel que fa referència a la zona comercial i al barri vell. 
 
Donat que l’execució d’aquesta obra té una repercussió directa en el carrer del Rengle, el 
carrer Antoni Llopis, el carrer Mulleras i la plaça Hospital, per la qual cosa la Junta de 
Govern  de l’Ajuntament d’Olot del 21 de febrer de 2013, va encarregar a l’empresa Land 
Urbanisme i Projectes SLP, que resolgués l’encaix final de l’entorn de la nova plaça. 
 
Donat que l’explotació de la nova Plaça Mercat en la planta 0, del Supermercat en la Planta -
1 i del Pàrquing en la Planta -2, disposen d’una concessió municipal per 40 anys. 
 
Donat que les plantes -1 Supermercat i -2 aparcament ocupen espai públic del subsòl del 
carrer del Rengle, del carrer Antoni Llopis, del carrer Mulleres i de la plaça Hospital i que 
l’execució de les obres provocaran una afectació directa als serveis municipals que passen 
pel subsòl d’aquests carrers: aigua, llum, telefonia, gas, clavegueram, etc. 
 
Donat que l’execució de les obres tindrà importants repercussions en el trànsit rodat i en el 
pas dels ciutadans que passin o visquin en la zona, 
 
Donat que la construcció de la nova Plaça Mercat tindrà repercussions pel normal 
funcionament dels comerços i empreses de serveis de la zona, del Geriàtric Montsacopa i de 
l’Hospital Sant Jaume, 
 
DEMANEM: 
 
La creació d’una comissió de seguiment de les obres que haurà d’estar formada pels 
següents membres: 
L’Alcalde o persona en qui delegui que l’ha de presidir 
El regidor d’Urbanisme 
El regidor de Promoció Econòmica 
Els portaveus de l'Ajuntament d'Olot 
El Director de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament (que actuarà de secretari) 
El Director de l’Àrea d’Infraestructures 
L’Arquitecte Director de l’obra 
El Tècnic responsable de l’empresa constructora 
El President de l’AAVV del barri vell 
La Presidenta de l’Associació de Comerciants d’Olot 
El President dels placers de la Plaça Mercat d’Olot 
 
La Comissió de seguiment s’haurà de reunir com a mínim una vegada cada dos mesos i 
s’aixecarà acta de les propostes i/o suggeriments que s’hi puguin aportar. 
 
La comissió de seguiment tindrà un caràcter merament informatiu i consultiu.  
 
Intervé el Sr. Guix. És evident que la plaça Mercat, les obres de la plaça mercat, són de les 
obres més importants que farem en aquest període electoral, aquests quatre anys. En tot 
cas aquesta obra que es porta a terme en aquests moments a la ciutat –que ja ha començat 
l’enderroc de la plaça Mercat– és una obra que la fa una empresa privada per concessió 
administrativa des de l’Ajuntament, i per tant l’Ajuntament sí que té control sobre l’obra, però 
no un control directe perquè no paga directament l’obra. 
 
Nosaltres pensem que és una obra emblemàtica, és una obra molt important per a la ciutat, 
és un contracte administratiu que tenim amb aquesta empresa que ha de fer aquesta obra 
per 40 anys, per tant estarà molts anys a la ciutat que aquesta concessió administrativa 
tirarà endavant. 
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Nosaltres simplement demanàvem el que diu moltes vegades l’Alcalde i l’equip de govern: 
participació. A nosaltres ens agradaria participar també en el funcionament d’aquesta obra, 
que no és una obra que paga directament l’Ajuntament, sinó que la paga una empresa 
privada, almenys que tinguem un control directe sobre aquesta obra. I per això demanàvem 
simplement una comissió de seguiment. Però ens agradaria que jo li vaig parlar a l’Alcalde 
d’aquesta comissió de seguiment i ell em va dir: no et preocupis que ja la podrem tirar 
endavant. Però sí que m’agradaria que tingués una aprovació pel Ple, que fos oficial o 
quedés plasmat que aquesta comissió de seguiment es pot tirar endavant. 
 
Simplement dèiem això, demanàvem que hi hagués una comissió de seguiment per poder 
tirar endavant aquesta obra, que aquesta comissió de seguiment no tindria cap caràcter 
decisiu, sinó que seria un caràcter merament informatiu i consultiu. La comissió de 
seguiment s’hauria de reunir com a mínim una vegada cada dos mesos, tampoc s’ha de 
reunir cada dia, i que en aquesta comissió de seguiment nosaltres proposàvem que la 
formés: l’Alcalde o persona en qui delegui que l’ha de presidir, el regidor d’Urbanisme, el 
regidor de Promoció Econòmica, els portaveus d’aquest ajuntament, el Director de l’Àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament (que hauria d’aixecar l’acta), el Director de l’Àrea 
d’Infraestructures, l’Arquitecte Director de l’obra, el Tècnic responsable de l’empresa 
constructora, i també proposàvem que hi hagués el President de l’AAVV del barri vell, la 
Presidenta de l’Associació de Comerciants d’Olot i el President dels placers de la Plaça 
Mercat d’Olot. 
 
En tot cas aquesta és la nostra voluntat de participar i d’estar a l’entorn d’aquestes coses 
emblemàtiques de ciutat que tindran molts anys de durada, i que en aquest Ajuntament ara 
hi ha uns governants i d’aquí a deu anys n’hi haurà uns altres, per tant l’obra quedarà i 
penso que és important que hi participem.  
 
Simplement aquesta és la nostra idea de crear aquesta Comissió, però si vostè Sr. Alcalde 
em diu que ja la crearan, podem retirar la moció. Vull dir que no tenim cap mena d’afany de 
protagonisme, sinó que simplement volem que es vulgui fer. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Perdoni Sr. Guix, a la Junta de Portaveus jo li vaig dir, de fet la 
comissió no està convocada perquè aquests dies he anat molt de bòlit, he hagut d’anar a 
Barcelona diversos dies. Però jo li vaig dir; de fet jo li vaig fer el suggeriment que fossin tots 
els grups polítics i no dos com vostè deia, i que veig que ho han incorporat i me n’alegro 
moltíssim. Però la comissió ja hi ha el compromís de crear-la, per això no entenem que 
presentin la moció d’una cosa que ja havíem dit a la Junta de Portaveus que faríem. Però 
bé, és igual, si la vol retirar ho tanquem aquí i convocarem la comissió; si la manté, passaré 
la paraula als portaveus perquè hi diguin la seva i jo acabaré també al final dient la meva, 
com li vaig explicar a la Junta de Portaveus. 
 
Intervé el Sr. Guix. No, no, jo si hi ha el compromís de tirar-la endavant, simplement era 
això. És a dir, no em malinterpreti Sr. Alcalde, en tot cas per nosaltres la idea és de sumar, 
treballar en positiu i participar en els diferents temes de la ciutat. Per tant nosaltres... 
 
Respon el Sr. Alcalde. No el malinterpreto Sr. Guix, només em sap greu la falta de confiança 
perquè li havia dit que segur que la faríem, i que la convocaríem i que trobàvem que hi 
havíem de ser tots, i que ja li vaig dir que si volia venir a alguna comissió tècnica que es 
reuneix habitualment, també hi estan convidats; no hi ha cap mena de voluntat de tancar 
res. Però si n’hem de fer una de política –que no tècnica perquè evidentment no ho podrem 
seguir tècnicament i que aquesta ja existeix– jo no tinc cap problema a fer-ho. 
 
I deixi’m també només aclarir-li una altra cosa pel que diu de control directe: al plec de 
condicions hi ha que una empresa especialitzada en seguiment d’obres, externa a 
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l’Ajuntament, a part que hi ha tècnics de l’Ajuntament que són responsables d’aquest 
seguiment, doncs també hi ha una empresa externa que dintre el pressupost global està 
comptada i que farà el seguiment tècnic de l’obra en nom de l’equip de govern. Perquè tenim 
els tècnics municipals, però a més en això també hi haurà una empresa externa. 
 
Decidim. La retiren? La retiren. 
 
La moció es retira, i per tant, no se sotmet a votació. 
 

25.- MOCIÓ CUP. MOCIÓ CONTRA EL FRANQUISME I EL FEI XISME 
 
Intervé el Sr. Mulleras. A la darrera Junta de Portaveus vaig demanar que aquesta moció no 
s’admetés a tràmit en aquest Ple. Des de Plataforma per Catalunya d’Olot considerem que 
aquesta moció serveix únicament els sentiments dels olotins i reobrir ferides que 
afortunadament ja estaven cicatritzades. Ara, aquí, no hi toca parlar d’això. A Olot hi ha 
molts problemes i coses molt importants per resoldre, que no passen per discutir fets 
històrics de fa més de setanta anys, que considerem que no són adients en aquest moment. 
Això hem de deixar-ho per als historiadors que és la seva feina. Aquest és el nostre sentit de 
la responsabilitat política.  
 
Plataforma per Catalunya no entrarà en aquest joc cruel. El nostre grup agraeix el suport 
d’altres grups d’aquesta sala, que van recolzar a la Junta de Portaveus la nostra sol·licitud i 
lamentem que l’equip de govern demostri la seva feblesa en acceptar aquesta moció, davant 
un grupet marginal que busca el protagonisme a tota costa, sense importar-los les 
conseqüències negatives per a la convivència de tots els olotins. 
 
Pel bé de la democràcia i de la llibertat, aquesta moció totalitària no hauria d’haver-se 
acceptat. Acollint-nos a la normativa legal vigent en aquesta matèria, demanem permís a 
l’Alcalde per abandonar la sala durant el debat i posterior votació d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras, com veu, interpretem el Reglament de la manera més 
àmplia possible i vostè ha pogut intervenir abans que es presenti la moció, quan el 
Reglament diu: primer es presenta la moció, després intervenen els portaveus. Intentem 
assumir la participació i assumeixo jo personalment la decisió que aquesta moció es pugui 
presentar al Ple, més enllà que després cada un ja dirà el que pensa, excepte vostè, perquè 
té tot el permís per retirar-se i a més ja ens ha fet saber el que pensava. 
 
Si volen retirar-se tenen permís i quan hàgim acabat poden tornar per participar. 
 
Respon el Sr. Mulleras. Perdoni, tinc dubtes seriosos del que vostè m’ha dit sobre la 
reglamentació sigui el que m’acaba de dir, penso que precisament és abans de començar a 
fer-se la moció, i si no que em corregeixi en aquest moment la Sra. Secretària, és 
precisament en aquest moment quan jo he de demanar a l’Alcalde, com he fet, el permís per 
abandonar la sala. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Doncs té tot el permís.  
 
Respon el Sr. Mulleras. Gràcies per donar-me la raó. 
 
Els dos regidors del grup municipal PxC es retiren de la sessió. 
 
Com ja es ben sabut i conegut, el 18 de juliol de 1936 es va produir un cop d’estat militar 
contra el govern legítim de la Segona República Espanyola. En el mateix van participar 
activament membres de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la Comunión 
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Tradicionalista i la Falange Española de las JONS, mentre que entre els militars que es 
revoltaren destacà especialment el general Francisco Franco.  
 
Aquell cop d’estat va fracassar en part per la lleialtat d’una part dels comandaments i soldats 
de l’exèrcit espanyol, però sobretot va fracassar per la ferma oposició de bona part de les 
classes treballadores, les quals van sortir des del primer moment al carrer per fer front a 
l’aixecament militar. Tot i això la rebel·lió va donar pas a una cruenta guerra civil en la que 
es van produir detencions arbitràries i execucions en els dos bàndols bel·ligerants, però que 
van prendre especial crueltat en el bàndol revoltat.  
 
Ha de ser la memòria històrica la que dignifiqui el record de totes les persones que van morir 
al llarg d’aquell conflicte. Les 150.000 persones que aproximadament van morir víctimes de 
la repressió (100.000 a mans de les tropes revoltades i 50.000 en la zona sota control 
republicà) han de ser objecte d’un reconeixement, amb total independència del bàndol que 
formessin part.  
 
Aquest fet, però, no ha de ser una excusa per evitar que es depurin les responsabilitats 
d’aquells que foren responsables de la repressió duta a terme pel regim d’inspiració feixista 
encapçalat pel general Francisco Franco un cop acabada la guerra. Aquell regim dictatorial, 
el qual va ser sustentat per les oligarquies i la majoria de l’Església Catòlica espanyola des 
del 1939 fins a finals de 1975, va abolir les llibertats democràtiques, va suprimir les 
institucions polítiques de Catalunya, va perseguir sistemàticament la llengua catalana, i va 
aplicar una feroç repressió contra els vençuts –acusant-los de “participación en la rebelión “– 
i contra totes les persones que se li van oposar, utilitzant tots els mitjans que va tenir al seu 
abast, duent a terme un autèntic genocidi contra el seu propi poble. Així pel cap baix es creu 
que prop de 50.000 persones van ser executades pels franquistes en els anys 
immediatament posterior a la finalització de la guerra. A aquesta xifra se’ls ha de sumar els 
milers de morts a les presons i els milers de persones que van haver de marxar a l’exili.  
 
Un cop mort el dictador, els responsables de tots aquells delictes i assassinats es van 
garantir la seva impunitat mitjançant els pactes acordats entre les forces que aspiraven a un 
canvi democràtic i les autoritats franquistes, que van donar com a resultat la llei d’Amnistia 
de 1977. Aquesta llei, que pretenia ser un gran acord per establir una “transició” ca p a la 
democràcia, en realitat va servir per garantir que totes les persones que van tenir a veure 
amb la repressió franquista durant els 36 anys que va durar la dictadura no haurien de fer 
front a les seves responsabilitats en tots els delictes comesos al llarg d’aquell període.  
 
Ençà aquell temps la justícia espanyola ha mantingut una posició fonamentada en el principi 
de “passar pàgina” i ha sostingut que la majoria de delictes ja han prescrit. En canvi des 
d’instàncies internacionals, com és el cas del Comitè de Drets Humans, es va amonestar el 
gener de 2009 a l’Estat espanyol pel manteniment en vigor de la Llei d’Amnistia de 1977 i 
per no jutjar delictes de lesa humanitat, així com per haver aplicat una amnistia sobre actes 
constitutius de greus violacions dels drets humans. En un mateix sentit s’expressava el 10 
de febrer de 2012 Navanethem Pillay, representant de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans, la qual va demanar formalment a l’Estat espanyol la 
derogació d’aquesta llei, degut a que la mateixa incompleix la normativa internacional sobre 
Drets Humans. 
 
Avui en dia a l’Estat espanyol no només hi ha organitzacions polítiques, com és el cas del 
Partit Popular entre d’altres, que no condemnen el cop d’estat militar de 1936 ni la posterior 
repressió franquista, sinó que es permet l’existència d’organitzacions polítiques de caire 
feixista i falangistes, a la vegada que no es considera un delicte fer apologia d’aquestes 
ideologies ni commemorar l’aixecament militar i l’esclat de la Guerra Civil. 
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Avui en dia a molts municipis encara hi ha persones que van participar de la sublevació i la 
repressió feixista que continuen ostentant honors que els consistoris sota el regim franquista 
els van concedir. Sense anar més lluny, a Olot, tot i que en els seu moment ja es van retirar 
tots els honors al dictador, encara són considerats “fills adoptius” el general Rafael García 
Valiño i el tinent coronel Ricardo Alonso Vega, els quals van participar l’any 1936 en el cop 
d’estat militar, van prendre part a la Guerra Civil en el bàndol revoltat i van tenir 
responsabilitats en la posterior repressió per part del règim franquista.  
 
Avui en dia a l’Estat espanyol es calcula que encara hi ha 143.000 desapareguts dins de 
foses comunes –dels quals uns 10.000 es troben arreu dels Països Catalans– tal i com 
recull una investigació feta per l’Audiència Nacional espanyola a l’octubre de 2008. L’Estat 
espanyol té el trist honor de ser el segon estat del món amb més desapareguts. Només és 
superat per Cambotja.  
 
Per tots aquests motius exposats la Red ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina contra 
los crímenes del franquismo (Red AQUA), que aglutina a moltes entitats de la societat civil, 
va presentar l’any 2010 més de 300 querelles a la justícia argentina contra dirigents 
franquistes encara vius, acusant-los de delictes de lesa humanitat perpetrats al llarg de la 
dictadura franquista, els quals van tenir lloc entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 
1977. Aquestes querelles es van presentar a l’empara del que estableix el dret internacional, 
el qual considera que aquesta mena de delictes no prescriuen, així com en el fet que a la 
Constitució de la República Argentina es reconeix el principi de jurisdicció internacional el 
qual permet jutjar delictes d’aquesta mena encara que s’hagin fet fora del territori argentí. 
Així, el procés instruït per la jutgessa Maria Servini, titular del Jutjat Nacional Criminal 
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, pot ser un punt d’inflexió per acabar amb la 
impunitat que els crims comesos durant el franquisme semblen tenir en el marc de la justícia 
espanyola.  
 
No es tracta de reescriure la història ni obrir velles ferides, com podran argumentar els 
detractors a que aquesta mena de processos es portin a terme. Es tracta que s’obrin totes 
les fosses i es faci un reconeixement de les víctimes, es tracta de declarar la nul·litat dels 
processos sumaríssims duts a terme per les autoritats franquistes contra els vençuts, i es 
tracta, sobretot, de dirimir les responsabilitats d’uns fets de tal magnitud, els quals poden ser 
considerats sense cap mena de dubte com a genocidi, i no poden ser justificats sota 
l’excusa que es van produir en el marc d’un conflicte bèl·lic entre germans i veïns.  
 
Es tracta doncs, d’un fet d’importància transcendental en la lluita per la Justícia, la Veritat i la 
Reparació dels danys causats als centenars de milers de persones víctimes de la repressió 
franquista. 
 
És per tot el que s’ha expressat que aquest Ajuntament reunió en sessió plenària acorda: 
 
Primer.- Reafirmar-se en la defensa dels valors de la llibertat, la convivència i la democràcia, 
valors que han caracteritzat i que han de continuar caracteritzant a la nostra societat. 
 
Segon.- Condemnar el cop d’estat militar que va tenir lloc el 18 de juliol de 1936 per part 
d’un sector de l’exèrcit espanyol contra el règim legítim de la Segona República espanyola. 
Igualment condemnem el posterior règim dictatorial que durant quasi quaranta anys va 
reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la Justícia Social i els drets de les 
persones. 
 
Tercer.- Mostrar l’oposició a la realització de qualsevol mena d’acte on es faci apologia del 
feixisme i el franquisme, així com els actes on es vulgui commemorar el cop d’estat militar o 
en el que es vulgui recordar a destacats membres del franquisme. Aquest Ajuntament farà 
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totes les gestions que estiguin al seu abast per a que els mateixos no es puguin dur a terme 
a la nostra ciutat.  
 
Quart.- Retirar els títols de “fill adoptiu” d’aquesta ciutat, concedits per aquest consistori el 3 
de febrer de 1940, al General Rafael García Valiño, comandant en cap del Cos d’Exèrcit del 
Maestrat, i al Tinent Coronel Ricardo Alonso Vega, comandant de la 82a divisió del Cos 
d’Exèrcit del Maestrat. Les tropes d’aquests dos alts comandaments varen ocupar Olot a 
començaments de febrer de 1939 en el marc de l’ofensiva militar de les tropes revoltades 
sobre Catalunya. 
 
Cinquè.- En aquesta línia de compromís, l’Ajuntament d’Olot manifesta el seu suport i 
adhesió a la querella 4591-10, del Jutjat Nacional Criminal Correccional Federal número 1 
de Buenos Aires, República Argentina, que està instruint la jutgessa Maria Servini de Cobria 
per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets 
humans durant el regim franquista. Així mateix animem al conjunt de la població a recolzar 
aquesta querella contra aquests crims. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord a la Red ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina contra 
los crímenes del franquismo (Red AQUA), al Jutjat Nacional Criminal Correccional Federal 
número 1 de Buenos Aires, República Argentina, al Parlament de Catalunya i al Congreso 
de los Diputados de l’Estat espanyol.  
 
Presenta la moció el Sr. Hugo Alvira. Bé, aquesta és una moció que la CUP ha presentat en 
diversos municipis, en el cas d’Olot hi afegim altres elements.  
 
També lamentar que hi hagi persones que deixin aquí la seva opinió i se’n vagin i no vulguin 
participar del posterior debat que pugui haver-hi. Si no li importa llegeixo la moció. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Li agrairem que la resumeixi una mica perquè portem moltes hores 
de Ple, i de fet la moció ens l’hem llegit. 
 
Intervé el Sr. Alvira. Se l’han llegit. Bé, bàsicament és una moció que posa èmfasi en què el 
18 de juliol es va produir un cop d’estat militar contra la legalitat de la 2a República, que 
passat aquest cop d’estat es va produir malauradament una Guerra civil, que en el transcurs 
d’aquesta Guerra Civil es va produir la mort de 150.000 persones, 100.000 a mans de les 
tropes revoltades i 50.000 sota control republicà.  
 
Que es considera que ha de ser en l’àmbit de la memòria històrica que s’han de prendre les 
mesures pertinents –com l’Ajuntament ha fet amb l’adequació de l’espai del Cementiri– 
perquè es ressitui la memòria de totes les persones que van morir. Tot i això hi ha un 
element, que és que hi ha un seguit de responsabilitat en tot allò que va passar que es pot 
considerar genocidi, així com a mínim ho consideren les famílies de les víctimes d’aquelles 
persones que emparant-se en la Llei d’amnistia de 1977 no poden accedir, estem parlant de 
143.000 persones que es troben en fosses comunes, segons la pròpia Audiència Nacional 
l’any 2008; i que a la justícia espanyola tot i les demandes que s’han fet tant des del Comitè 
dels Drets Humans, com des de  l’Oficina del Comissionat de Nacions Unides pels drets 
humans, la Llei d’Amnistia de 1977 continua en vigència. Que avui en dia malauradament 
encara hi ha partits que no condemnen aquell cop d’estat –encara que sigui una mesura 
simbòlica– i que consideren que sempre que es parla d’aquesta qüestió és un atemptat a la 
convivència. 
 
També posar èmfasi en què en aquesta ciutat –segons vàrem poder descobrir– en acords 
que tenim aquí del 3 de febrer de 1940, dintre del que seria la commemoració del primer 
aniversari de la vuitantadosena divisió que formava part del cos de l’exèrcit del Maestrat que 
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va entrar a Olot, en l’ofensiva de l’exèrcit revoltat sobre Catalunya, se li va concedir el títol 
de fill adoptiu al general Rafael García Valiño i al tinent coronel Ricardo Alonso Vega; els 
quals, posteriorment van tenir responsabilitat en la repressió que es va produir tant a la 
Garrotxa com en altres zones, on va ser desplaçat el cost de l’exèrcit del Maestrat, sobretot 
en el marc de l’ofensiva final, sobre el territori de la República en el centre de la península.  
 
I bé, que hi ha aquesta querella que ha presentat la Red Aqua. El que sí que els demanaria 
és llegir els acords. 
 
A continuació el Sr. Alvira llegeix els acords que proposa la moció. 
 
Continua el Sr. Alvira. Només volia acabar fent un petit comentari: personalment jo sóc 
historiador i no es tracta de reobrir ferides, el Sr. Mulleras abans de marxar parlava dels 
historiadors, i jo com a persona que aspiro a dedicar-m’hi professionalment, en podria parlar 
una miqueta. Però sí que és veritat que hi ha un reconeixement cap a les víctimes. Hi ha una 
sèrie de persones que van guanyar, i que a totes les places de l’estat espanyol hi havia 
aquelles creus amb els noms de les persones que van ser represaliades, i que hi ha tot un 
seguit de persones que malauradament encara no poden veure, ni tan sols les seves 
famílies els poden treure i portar-los a algun lloc. 
 
Bàsicament del que es tracta és d’això, ni molt menys plantejar aquí un debat sobre si el 
feixisme i tal, perquè clarament, és més qüestió de restitució en l’àmbit de la memòria 
històrica. 
 
Intervé la Sra. Sala. Torno a reiterar, com sempre, que les mocions s’haurien de referir a la 
nostra ciutat. Hem de fer referència a aquesta, aquesta moció concretament, ja ens ho ha 
comentat el Sr. Alvira, jo penso que sí que fereix molts sentiments de moltes persones, i 
concretament aquí a la nostra ciutat. Vull dir que penso que aquesta moció no s’hauria 
d’haver presentat, però jo prefereixo debatre-la i donar els meus arguments.  
 
Jo el que penso és que el passat és el passat, i el que hauríem de fer nosaltres és viure el 
present i treballar per al futur. Perquè perdre el temps constantment en temes que ja formen 
part de la història del nostre país és no tirar endavant i voler seguir aferrats a un passat, i no 
comparteixo el contingut de la moció, per tant, voto en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres sí que estem absolutament a favor que es presenti aquesta 
moció, no perquè estiguem a favor de la moció, que ho estem, ni de la interpretació o del 
resum que fa dels fets històrics, que ho estem; sinó perquè estem a favor de la participació, i 
no només de la CUP, sinó de qualsevol ciutadà que tingui inquietuds perquè els seus 
representants polítics ens posicionem sobre temes que –com he dit abans– afecten els 
olotins i les olotines, i en aquest cas concret hi ha un punt que afecta directament aquest 
Consistori. Per tant és perfectament lícit que es presenti i que simplement en parlem, 
tampoc no passa res, hi dedicarem un quart d’hora o vint minuts i ja està, ens posicionarem. 
 
Estem d’acord, no es tracta d’obrir ferides –com ha dit l’historiador– sinó de tancar-les 
d’acord amb el dret internacional, com ha passat en tants altres llocs. Des d’ERC, a nivell 
nacional hem endegat al llarg de molts anys parlamentaris, iniciatives per intentar anul·lar els 
judicis polítics del franquisme, intentar anul·lar les lleis franquistes que anaven contra el dret 
de les persones, i no ens n’hem sortit. El màxim que hem aconseguit al Parlament espanyol 
és aprovar una Llei de la memòria històrica, la qual finalment no vàrem votar a favor, perquè 
ni de bon tros cobria les expectatives que havia de tenir una llei tipus amb un estat de dret 
democràtic.  
 
I també, com feia referència la moció, des d’ERC ens hem personat, fa poc, a la justícia 
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argentina –que sembla ser que des de l’Argentina sí que els jutges poden actuar amb 
llibertat–per tot allò que té a veure amb les persones relacionades amb ERC i que van patir 
judicis d’una dictadura. De vegades es parla del franquisme com el final d’una guerra i punt; 
era un règim dictatorial, no ens hem d’enganyar, i normalment quan es restitueix el règim 
democràtic el que es fa és passar comptes i aquí no s’ha fet. Per tant, el que s’està intentant 
fer és que les coses es tanquin com s’han de tancar, i no fent veure que no han passat. 
 
De totes maneres sí que des d’ERC a l’Ajuntament d’Olot ens agradaria subratllar que en 
aquest tipus de qüestions cal ser molt prudent, ho farem amb un símil, i espero que se 
m’entengui: amb les actuacions que fem hauríem de voler evitar matar una mosca a 
canonades, perquè segurament no la tocarem i potser el que farem serà que surtin moltes 
mosques que estaven tranquil·lament al seu cau,  que només ens servirà per ensenyar les 
etiquetes, i segurament hi sortirem perdent. Per tant, siguem molt prudents, siguem molt 
cauts a l’hora de tractar segons quins temes, i fem-ho amb seny i correcció, com és el cas 
d’aquesta moció. Nosaltres hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres simplement dir-li que ens abstindrem i no entrem en el debat, 
ens quedem aquí com bons demòcrates, però no entrem en el debat. 
 
Intervé el Sr. Berga. Bé, aquest Ajuntament fa poquíssimes setmanes ha acabat de 
completar tot el procés de supressió dels símbols franquistes de la ciutat, els que encara 
eren visibles; però el que no podem és suprimir la història, això és com és, és d’aquesta 
manera i la veritat és que no entenem aquesta moció amb aquests termes que es presenta. 
Quan l’analitzes amb detall –perquè hem tingut l’oportunitat de llegir-nos-la detingudament–
no sabem què aporta en positiu, ni li sabem veure el sentit global que es presenti en aquest 
moment al plenari. 
 
El que és l’anar a buscar uns  fets d’uns senyors  que se’ls va fer fills adoptius ara fa 
setanta-set anys, la veritat jo diria que el 99,99% de la població no sabia d’aquests fets; de 
fet la figura del fill adoptiu és una figura no reconeguda en cap tipus de llibre d’actes, 
senzillament forma part d’un acte que no ho trobarem enlloc més i aquests senyors estaven 
absolutament en l’oblit, jo ara mateix ja ni en recordo els noms. Vull dir que són uns fet que 
si ens volem remuntar a estudiar les actes i a estudiar el que ha marcat la història i el que 
han fet els nostres antecessors en el plenari ens en podem anar molt enllà. De fet la primera 
acta, el que per primera vegada es considera una acta ens n’hem d’anar a l’1 de gener de 
1546, en el llibre del consolat, que és el primer llibre que es considera un llibre d’actes de la 
ciutat, i des de llavors imaginem-nos: la Guerra gran, la guerra del francès, tres guerres 
carlines, dictadures, repúbliques... hem viscut absolutament de tot. I és evident que si 
rebusquéssim en els papers que als ulls ara del segle XXI ens semblarien absolutament 
inadmissibles. 
 
Però nosaltres sí que ens sentim comòdes fent aquesta revisió de la supressió de símbols 
franquistes tal com s’ha fet, d’acord amb les directrius del memorial democràtic i d’acord 
amb una planificació que es va fer arreu de Catalunya, s’ha intentat fer aquest procés de la 
manera més respectuosa possible –tot i saber que hi ha persones que se senten ofeses o 
que se senten ferides– però és una cosa que l’hem completat, que l’hem fet i que n’estem 
orgullosos d’haver-ho fet. Però pensem que en aquest moment a la ciutat també el que li 
convé és generar notícies positives i no acabem d’entendre la moció. 
 
I sí que els he de traslladar el malestar de la Junta de Portaveus, és a dir, vostès estan 
acostumant a aquest plenari en el que és un dret com és el dret de la democràcia, és el dret 
de les entitats i els ciutadans a poder participar en el Ple, i que és un dret que ens agrada 
defensar i per aquest motiu el 100% de les mocions que en aquest moment han vingut al 
plenari han estat acceptades; tot i que en alguns casos hi ha hagut algun grup que ha dit: jo 
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això no ho acceptaria, ja n’hi ha prou, n’estem tips i no sé què. Els he dir que això no esta 
només en la Junta de Portaveus, sinó que ja està traslladat a la ciutat i aquí és quan ens 
preguntem si allò que és un dret de les entitats i dels ciutadans, no s’acaba confonent amb 
fer un ús partidista d’aquest dret, que el pot fer perillar en un moment determinat. Pot no 
agradar-li el que li estic dient, però ha de respectar l’opinió i ha de respectar que és una 
cosa que ha creat un ampli debat a dintre casa nostra, i que hi ha persones, hi ha grups 
polítics, hi ha entitats i hi ha ciutadans que estan cansats d’un tipus de mocions, que la 
veritat, no veiem en què contribueixen a millorar la ciutat, i en canvi hi veiem un clar intent de 
protagonisme del seu grup, en anar-nos-en presentant repetidament cada mes. És veritat 
que l’Alcalde aquesta vegada –una vegada més– va haver de fer un cop de puny a la taula, 
per dir-ho d’alguna manera, de dir: jo em vaig comprometre a la participació, és una cosa 
important; l’Alcalde és qui té l’última decisió davant de prendre una decisió d’aquest tipus. 
Però sàpiguen i siguin conscients i tinguin aquest debat a casa seva, que amb la seva forma 
d’actuar estan posant en risc el que he dit, que és un dret de tots els olotins. 
 
En aquest cas concret, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. Ja per moltes altres 
coses que li podria dir, perquè sàpiguen que quan aprovem una moció, després això se’n va 
a Secretaria, genera una feina important, i per exemple una cosa és donar suport a una 
querella que s’ha aprovat a Argentina, i una altra molt diferent és adherir-s’hi, que vol dir 
contractar un advocat, que l’Ajuntament se sumi a la querella; hi ha tota una sèrie de coses 
tota una feinada, que ve després dels nostres vint minuts –que deia el portaveu d’ERC–  que 
genera molta feina a aquest Ajuntament, i que tampoc estem nosaltres, repeteixo.  
 
I perquè aquesta moció es diu “en contra del feixisme i del franquisme”, no interpreti la 
nostra intervenció ni el nostre vot com estar a favor del feixisme i del franquisme, perquè no 
és aquesta la voluntat ni és aquesta la intenció, i penso que està clarament demostrat. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Jo aquest cop també faré ús de la llibertat de vot, i votaré diferent de la 
resta de companys de l’equip de govern, però tot i així m’agradaria explicar perquè. 
 
Veuran que els arguments, no tots van en la línia que defensa la moció, perquè 
particularment em sap molt de greu l’estratègia partidista d’aquesta moció, una estratègia 
partidista del grup que la presenta, que també va demostrar arran de la concentració de 
dissabte passat a l’església del Carme. Jo crec que la majoria de les persones que 
representem avui els olotins i que seiem aquí, estem francament i directament en contra del 
feixisme i del franquisme, però aquest fet de  buscar enfrontar dicotomies no porta enlloc.  
 
L’equip de govern, com tots vostès saben, l’hem demostrat ben fermament la nostra postura 
davant d’aquests fets, tant exercint la nostra influència perquè els actes del 13 de juliol no es 
fessin, com en totes les actuacions que hem fet referent a la memòria històrica. Rectificar 
llibres d’actes? Bé, no es rectificaran, el llibre d’actes de l’any 1940 continuarà dient que 
aquests senyors se’ls nomena fills adoptius, i el llibre d’actes de 2013 dirà que això es retira, 
tot plegat fruit del temps i parlant d’aquells moments, també de les pors que hi havia. 
 
Tot i així votaré a favor, perquè estic absolutament d’acord que tot aquell període històric 
s’ha tancat molt malament i no deixa de ser sorprenent que calgui recórrer a la justícia 
argentina per resoldre aquests temes. 
 
Intervé el Sr. Alvira. Bé, comentar per començar a la Sra. Sala, dir-li que el passat 
malauradament és allò que ens configura. Vull dir, el passat no és una cosa que és passat, 
vull dir que el que ha passat en el passat, és el que ens configura a nosaltres avui en dia. I 
els pobles que obliden el seu passat estan condemnats a repetir la història. I es tractaria de 
fer això. 
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Respecte al PSC, em sorprèn que no hagi volgut entrar al debat, perquè crec que és això, 
encara que sigui només per dir que no hi estan d’acord com ha dit el Sr. Berga; però no 
entraré més aquí. 
 
El que sí que em sorprèn i m’entristeix molt el paper que li ha tocat jugar al Sr. Berga, amb 
uns arguments que sincerament no els acabo d’entendre. Perquè el fet que nosaltres 
presentem aquesta moció, la moció la presenta una entitat o la presenta un partit. Aquesta 
moció l’ha presentat la CUP en diversos llocs, però el que no hi ha darrera ni molt menys és 
una voluntat de partidisme. Perquè sí que ens afecta, ens afecta perquè tenim dues 
persones que busquem en els espais i són fills adoptius d’aquesta ciutat. I són dues 
persones que van tenir responsabilitat en la repressió. I li puc dir una cosa: no es tracta 
d’una qüestió ni d’anacronisme, ni d’entendre elements, coses que van passar en altres 
períodes, amb la visió que tenim avui en dia, que és una cosa que no es fa a la moció.  
 
I el fet de reescriure la història, aquí ningú està reescrivint la història, ni està dient que en els 
llibres de text no es parli d’aquest fet. Se n’ha de parlar i s’ha de fer d’una forma pedagògica 
perquè la gent entengui què és el que va passar i perquè vàrem arribar en aquesta situació. 
 
I fins i tot també ho diu la moció, diu clarament “lamentar la mort per les dues bandes”, però 
hi ha unes persones que han tingut una restitució. Si vostè tingués un avi o una àvia 
afusellat en una cuneta, segurament no hauria fet el paper que ha fet avui.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si us plau, el Sr. Berga parla en nom de l’equip de govern, no ho 
personalitzi, perquè si ho personalitza li retiraré la paraula. 
 
Respon el Sr. Alvira. No ho personalitzo. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No ho personalitzi en el Sr. Berga. Ell parla en nom de l’equip de 
govern. 
 
Respon el Sr. Alvira. Em vol deixar acabar Sr. Alcalde? Però no ho personalitzo... 
 
Respon el Sr. Alcalde. D’acord. 
 
Continua el Sr. Alvira. No ho personalitzo, jo vinc a dir que segurament no ho hagués fet 
perquè ell hagués dit que ell això no podia assumir-ho, per una qüestió de dir: tinc una 
persona que és allà. Llavors això és una cosa que s’ha d’entendre, hi ha un seguit de 
persones, que en aquest país malauradament han de recórrer a la justícia argentina perquè 
es pugui veure restituït l’honor dels seus familiars. Aleshores vostè pot anar fent run-run i 
segurament de les coses que podrà dir és que la CUP fem aquest tipus de coses i tal, a mi 
particularment, em sap molt de greu i vull comentar un seguit de coses. 
 
No es reescriu la història però també és conèixer-la i abans ha dit aquí una cosa que 
possiblement per molta gent  no és coneguda:l’any 1939, les primeres Festes del Tura, els 
gegants de la ciutat i els cabeçuts i tot això, van ballar a la plaça Major, on hi havia un 
enorme retrat... No, ho dic perquè hi ha un senyor que abans d’abandonar la sala ha dit una 
cosa.  
 
Aleshores jo el que vull dir, i amb això acabo, és que em sap molt de greu, respecte al tema 
d’adherir-se, si vostè volgués modificar el tema de suport, nosaltres no tindríem cap tipus de 
problema, és més una qüestió perquè no impliqués tota aquesta paperassa a l’Ajuntament, 
des del punt de vista de dir tal; ara també considero que és greu que per tot aquest tipus de 
coses, una moció que parla sobre la llibertat, la convivència, la democràcia i oposar-se a què 
es facin actes feixistes es voti per tot un seguit de coses... hauran d’explicar-ho molt bé, però 
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tot això ja tindran molt de recorregut per dir-nos, perquè el discurs ja el tenen i el tenen 
construït. 
 
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 3 vots a favor (1 CiU: Sr. Ferrés, 2 
ERC),10 vots en contra (9 CiU: Sr. Corominas, Sr. Berga, Sra. Zambrano, Sra. Fité, Sr. 
Vayreda, Sr. Zarza, Sra. Roca, Sr. Gelis, Sra. Linares; 1 PP), 6 abstencions (PSC), i amb 
l’absència dels dos regidors de PxC. 
 
Finalitzada la votació, els dos regidors del grup m unicipal PxC es reincorporen a la 
sessió i passen a ocupar els seus llocs. 
 
26.- MOCIÓ D’OPOSICIÓ AL TANCAMENT DEL CENTRE DE FA UNA SALVATGE DELS 

AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ  
 

L’Assemblea de la CUP Garrotxa, en nom de la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa 
i Estudi de la Natura (IAEDEN) amb NIF G-17098534 i adreça social al carrer Sant Vicenç 
30, 1r de Figueres (17600) presenta al Ple de l’Ajuntament d’Olot, la present MOCIÓ relativa 
a l’OPOSICIÓ AL TANCAMENT DEL CENTRE DE FAUNA SALVATGE DELS 
AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ, per al seu debat i aprovació, si procedeix, d’acord amb la 
següent 
 
Exposició de motius 
 
Des del 1984, el Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà, depenent actualment del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), atén els 
exemplars de fauna autòctona salvatge de les comarques gironines, formant part de la xarxa 
pública de centres de fauna salvatge de Catalunya.  
 
La tasca del centre no es limita únicament a la recuperació i posterior alliberament de la 
fauna autòctona al medi, sinó que també realitza tasques d’investigació, educació ambiental, 
divulgació, estudis epidemiològics relacionats amb la salut pública i control d’espècies 
invasores. 
 
El nombre d’ingressos en el centre s’ha incrementat fins a apropar-se als 1.000 exemplars 
actuals, amb una taxa de recuperació equiparable a la resta de centres de fauna de 
Catalunya, tot i la mancança d’infraestructures i de personal. 
 
Actualment l’empresa pública Forestal Catalana SA gestiona aquest equipament públic, tot i 
que el Centre fou creat per la IAEDEN i posteriorment sostingut per la Fundació Roger 
Burlet.  
 
L’empresa Forestal Catalana SA ha anunciat un nou ERO, que afecta la totalitat dels 
treballadors d’aquest Centre. Aquest ERO ha servit d’excusa al DAAM per tancar el Centre 
de Fauna dels Aiguamolls. 
 
Les conseqüències d’aquest tancament són: 
 

- Les comarques gironines serà l’única zona del Principat sense centre de fauna 
salvatge, tot i que compta amb el major percentatge d’espècies protegides de 
Catalunya.  

- Disminuirà el percentatge de recuperació de fauna. 
- Desatenció de la fauna salvatge amenaçada. 
- Pèrdua de seguiment i control de malalties potencialment perilloses pels humans 

(grip aviar, ràbia...) 
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- La finalització de projectes educatius claus per la conservació de la fauna autòctona.  
- La finalització de tasques de control d’espècies invasores. 
- Pèrdua de tres llocs de treball. 

 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Olot 
 
ACORDA 
 

1. Instar a la Generalitat de Catalunya i en concret al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a no fer efectiu el tancament del 
Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà, buscant les alternatives 
necessàries per garantir els recursos humans i econòmics suficients per al correcte 
funcionament del Centre. 

2. Adherir-se al Manifest NO DEIXAREM QUE TANQUI EL CENTRE DE FAUNA de la 
IAEDEN. 

3. Difondre, proposar i recolzar les mobilitzacions contra el tancament del centre, i 
incentivar als ciutadans del municipi a participar a dites mobilitzacions a tal efecte. 

4. Transmetre aquests acords de la present moció, juntament amb una certificació 
literal de la seva aprovació, a l’Honorable Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya; al Director General de medi natural i biodiversitat de DAAM, el Sr. Antoni 
Trasobares; a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, convidant així a tots els ajuntaments a sumar-se a aquesta 
iniciativa; i per últim, es procedirà a enviar còpia d’aquests acords al mail de la 
campanya de la IAEDEN, promotora d’aquesta iniciativa (centredefauna 
@gmail.com). 

 

Intervé la Sra. Sílvia Pagès, que llegeix el text de la moció. 
 
Acabo aquí però abans voldria dir una cosa, perquè després d’una sèrie d’accions que s’han 
fet des de l’Empordà, la Generalitat va dir que no tancava el centre, tot i que no tancar el 
centre només vol dir que no tanca l’edifici on ara està situat el centre de fauna salvatge, 
perquè acomiada dues de les tres persones, deixant-n’hi només una, i el centre passarà a 
ser un centre d’atenció primària, on es recolliran animals i es portaran llavors a un altre 
centre de fauna de Barcelona. Per tant, realment sí que deixa de ser un centre de fauna 
salvatge com és actualment, i hem de tenir en compte que el 80% d’exemplars protegits de 
fauna salvatge que hi ha al Principat de Catalunya es troba a les comarques gironines. 
Només era aquest aclariment. 
 
Intervé la Sra. Sala. Estic totalment d’acord amb el contingut d’aquesta moció i que 
l’aplicació de l’ERO no és motiu de tancament del centre dels aiguamolls de l’Empordà i 
penso que s’han de buscar alternatives perquè això no es produeixi, per tant la voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, com ha dit la Sra. Pagès, les notícies que teníem per la premsa és 
que s’havia arribat a un acord –ja fa uns dies, crec que això era del catorze d’aquest mes– 
evidentment hi ha un ERO i per tant hi ha un aprimament de l’estructura. De totes maneres, 
tal com es presenta la moció, pensem que el dia 2 es va aprovar per unanimitat a Figueres, i 
altres pobles també l’han aprovat: l’Armentera, Celrà, etc.  
 
Hem de tenir en compte que tenim el context que tenim, és un context de crisi, també fa poc 
havíem llegit a la premsa que a Catalunya hi ha 15.000 treballadors públics menys i d’alguna 
manera la crisi arriba a tot arreu. S’ha de buscar la viabilitat, demanem que el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural faci el possible perquè es 
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mantingui el centre amb dignitat, però evidentment les estretors econòmiques són per 
tothom i per tant s’haurà d’ajustar, no es pot mantenir el centre amb les mateixes condicions 
en què estava si les possibilitats econòmiques no són les que hi havia. En principi hi estem a 
favor i que el Departament faci com bonament pugui.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, Sra. Pagès, nosaltres respectem molt la fauna, tant la salvatge 
com la que no és salvatge, i a més tenim molts amics a l’Empordà; però clar, amics de la 
CUP, no cal que us esforceu, això no toca, com la d’abans, que tampoc tocava. En aquest 
cas, afortunadament, no fereix a ningú i per això no sortirem de la sala, però per favor, no 
ens feu perdre més el temps.  
 
Intervé el Sr. Guix. Jo en tot cas demanaria a la CUP que la retirés, perquè em penso que 
ja com ha dit la seva portaveu, aquest tema s’ha solventat parcialment, hi ha un acord entre 
la Diputació i el centre de fauna perquè es tiri endavant. En tot cas, nosaltres hi estem 
bàsicament d’acord, és un tema que sí que ens afecta a la ciutat d’Olot, perquè justament 
els animals que es recullen de fauna salvatge a Olot van a aquest centre; alguns si estan 
molt greus ja van a Torreferrussa directament, però si no van a aquest centre que fa un 
primer acolliment i després decideixen si portar-los a Torreferrussa. Fa pocs dies una 
regidora del nostre grup va recollir un niu de cotxes fumades, el va poder salvar, va trucar 
els agents rurals i van anar a buscar els ocells que s’havien salvat i els van portar a aquest 
centre de fauna; per tant sí que és operatiu, i fa pocs dies que ha passat això aquí a la 
ciutat d’Olot. Per tant, hi estem d’acord, però jo penso que les administracions ja han fet un 
esforç aquí per poder-ho solventar; jo no sé si la voleu retirar o la manteniu, però ja hi 
estem d’acord.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. La manteniu? 
 
Respon la Sra. Pagès. Sí, sí. 
 
Intervé el Sr. Berga. Jo anava a demanar el mateix, que la retirés, perquè han passat 
moltes coses i el redactat parla d’un tancament que ja no és tal, és a dir, el centre no es 
tanca, el que sí que s’ha compromés amb recursos propis del Departament d’Agricultura és 
que de les tres persones una la segueix pagant amb recursos propis. 
 
De fet s’ha de saber el principi d’aquest centre on neix; és a dir, aquest centre ara té deu 
anys, quan es va crear es va fer a petició de les entitats ambientalistes que treballaven als 
aiguamolls amb el compromís que Forestal Catalana hi aportaria el personal durant els cinc 
primers anys, mentre aquestes entitats buscaven formes alternatives de finançament i això 
no es va fer, és a dir, aquesta feina no es va fer, fins i tot s’ha allargat el termini cinc anys 
més. Ara que la forestal catalana es troba en plena ERO, que ha hagut de prescindir 
d’agents rurals, perquè hem de pensar és que els recursos del Departament d’Agricultura 
que es destinen aquí es deixen de destinar a un altre servei, tant o més important que 
aquest.  
 
És veritat que aquest servei es queda amb una estructura de primers auxilis, de recepció de 
l’animal i de primers auxilis per tot seguit anar a Torreferrussa, al Vallès –tal com 
comentava el regidor del PSC– que és el centre on realment tenen un acolliment de set o 
vuit vegades superior a aquest de les comarques de Girona. Però fins i tot, a part d’aquest 
compromís de mantenir aquesta persona, avui mateix s’ha signat un conveni amb la 
Diputació de Girona que n’ha d’acabar de garantir el funcionament.  
 
La veritat és que les coses han canviat molt des de la presentació de la moció. Jo encantat 
de la vida, jo em considero un animalista convençut i ho sóc, és a dir, a mi m’agraden molt 
els animals i em trobaran sempre en aquestes qüestions, però tal com està plantejada 
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aquesta moció, la podem aprovar si vol, però vull dir que està molt fora dels acords a què ja 
s’han arribat en aquest moment.  
 
Intervé la Sra. Pagès. Nosaltres la mantindrem, perquè com ha dit el Sr. Berga, gràcies al 
fet d’aprovar-se aquesta moció a diferents ajuntaments han fet pressió sobre la Generalitat i 
s’ha arribat a aquests acords de mínims; gràcies a aquesta pressió que s’ha fet via 
ajuntaments i a mobilitzacions. I creiem que és molt important que no deixi de fer-se 
aquesta activitat de centre de fauna salvatge per ser un centre de primers auxilis, perquè 
tenint en compte que el 80% de la fauna protegida està a les comarques gironines, no pot 
ser que només tinguem un centre de primers auxilis, creiem que s’ha de mantenir i que s’hi 
han de posar tots els esforços necessaris. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Per desgràcia, hi ha tantes coses que no haurien de ser i són... 
Posem la proposta a votació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 1 PP) 
i 2 abstencions (PxC). 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala.  
 
VORERA CARRER PERE LLOSES.- Jo ja vaig dir fa dos mesos o tres en un Ple, que a la 
vorera del carrer Pere Lloses entre la peixateria i el Dream, allà hi ha una canalera que està 
en molt mal estat, i ja ha caigut alguna persona gran. Llavors això hauríem de mirar si es pot 
resoldre, que hi ha una canalera que sobresurt i passa per sobre la vorera. 
 
Respon el Sr. Gelis. Sí que és veritat que en vàrem parlar al Ple fa un temps, i si no recordo 
malament vàrem passar instruccions a la Brigada perquè s’ho miréssim, varen estar 
treballant per allà, però ara mateix no sé com ha quedat, si hi ha hagut algun problema. Bé, 
farem la gestió que correspongui i estarem al cas. 
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
TAPES EMBORNALS.- Vaig poder constatar –que és una cosa que em va estranyar molt–
divendres de la setmana passada al barri de Bonavista, que estava fent tempesta, jo baixava 
amb el cotxe, i em vaig trobar amb les tapes dels embornals del mig de la carretera obertes. 
Jo al moment de passar amb el cotxe, vaig pensar, qui és que les ha obert? N’hi havia dues 
de totalment obertes, i jo vaig pensar que algú les havia obert i no hi havia posat cap 
senyalització. A mi em va sorprendre moltíssim baixar la baixada, i veure els dos forats al 
mig de la carretera. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No va ser ningú, va ser l’aigua. 
 
Respon el Sr. Zarza. Bé, li comentaré a vostè sola, perquè crec que ja tothom ho coneix. El 
tema de Bonavista és un tema d’infraestructura important de la ciutat, que no és simplement 
resoldre un tema quan plou molt, sinó que s’ha de canviar tot el col·lector principal que va a 
l’avinguda Santa Coloma de Farners, i per tant és una obra faraònica que en aquest moment 
no és possible resoldre. Ja se n’han fet, quan hi va haver finançament per part del govern 
central de Madrid amb els FEILS, es va fer una gran obra al carrer Bolós i al carrer Reis 
Catòlics, però no arribaven les misses per a tot. Per tant aquest és un tema que sempre que 
caiguin tants litres per m2 com han caigut en poc temps, això continuarà passant, perquè la 
pressió de l’aigua quan baixa al col·lector no la pot engolir aquest col·lector de Santa 
Coloma, i les tapes del col·lector que baixa de Bonavista salten, i per tant, per evitar 
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problemes es treuen.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
GESPA POLÍGON PLA DE BAIX.- Al Polígon Pla de Baix trobo que s’hi tarda molt de temps 
a tallar la gespa i té un estat de deixadesa, concretament a la recta d’on hi ha la fàbrica 
Simon, hi havia una gespa que feia un metre d’alt, que semblava palla. Llavors a més a més 
ahir o avui van començar a tallar-ho, no ho han acabat, ho deixen a mitges... Francament 
s’hauria de mirar de parlar amb l’empresa que porta el tema de la jardineria. També és cert 
que plou, fa sol, i l’herba també creix més amb aquest temps, però mirar que quedi una mica 
més ordenat. 
 
Respon el Sr. Gelis. Vostè es deu referir bàsicament a la zona que es va obrir per passar, 
bé, en tot això hi ha un problema: no s’ha recepcionat encara aquesta obra, perquè en obrir 
tota la terra i fer la canalització per passar tota la canonada de l’escorxador cap a la 
depuradora, s’han de treure totes les pedres perquè no es facin malbé les màquines 
tallagespa, i això ho ha de fer qui ha fet l’obra. Això no s’ha fet, tan bon punt ho hagin fet, 
farem la recepció i continuarem tallant l’herba com habitualment es fa;  a tota l’altra zona on 
no ha passat això, està en bones condicions. Aquesta és l’explicació de perquè no s’ha fet 
allà. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
REUNIÓ CLÚSTER INNOVAC.- Un prec és que divendres 21 de juny, el President de la 
Generalitat va ser a Olot en una assemblea d’Innovac que es va fer al Torín. Em sap greu 
que no ens convidés als portaveus dels grups polítics de la ciutat, perquè si ve el President 
de la Generalitat i fa un acte amb els empresaris, encara que sigui un clúster privat, però si 
es fa en un lloc públic penso que és important que hi participem els diferents regidors de la 
ciutat, que sempre que ens ho demana venim. 
 
Respon el Sr. Alcalde. El tema d’Innovac és una assemblea d’una entitat privada, on mai hi 
ha anat l’oposició per res, sí que és veritat que l’Alcalde és el President, però el 
vicepresident és un empresari i acaba essent una assemblea d’empresaris, d’una entitat 
privada, i per això no vàrem fer la convocatòria. El president Mas va venir, va entrar directe a 
l’Assemblea, va dinar amb nosaltres i va marxar, no va fer cap altra acció aquí a Olot. 
Habitualment no s’havia fet mai, però ens podem replantejar si podem convidar els 
portaveus a l’assemblea, vingui qui vingui. 
 
PRESENTACIÓ NOU HOSPITAL.- Una cosa positiva és que dimarts dia 23, abans d’ahir, 
vàrem fer un acte de presentació de l’Hospital i el felicito per l’acte, i també pel discurs 
conciliador que va fer en aquella presentació de l’Hospital pel nou Patronat, a més dient que 
ha estat un tema de ciutat, que l’hem pactat i l’hem estudiat entre tots. Em sembla que és un 
aspecte positiu per a la ciutat que es facin coses d’aquestes. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Li agraeixo les paraules, sincerament, penso que és una gran obra en 
favor de la ciutat, que també hem fet una molt bona feina tots plegats consensuant com hem 
de fer els estatuts, quin ha de ser el seu sistema de governança futur. El que vaig dir ho crec 
absolutament, i els agraeixo molt que ens ho hagin posat tan fàcil per fer aquests estatuts, 
que podien haver generat alguna discussió; però que el Sr. Bosch, que és l’advocat que ha 
fet això ens comenta que es parla a nivell de Catalunya de quines són les solucions que han 
aportat aquí. També agrair públicament al Sr. Faus, que només de demanar-li que fos patró, 
em va dir que volia llegir els estatuts, els va llegir i ens ha fet aportacions que hem 
incorporat.  
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Jo també estic molt esperançat que les coses vagin bé, aquest matí he estat a Barcelona, al 
Servei Català de la Salut, negociant i intentant que aquests diners que ens falten surtin el 
més aviat possible; més que els diners el que falta és la fórmula de com acabarem de 
finançar tota l’obra i sobretot com farem que l’hospital funcioni sense generar cap mena de 
dèficit. Perquè hem deixat molt clar a la Generalitat que tot i la moltíssima il·lusió que ens fa 
aquest hospital, el que no acceptarem és un hospital que no estigui ben finançat i que ens 
acabi provocant problemes al cap de poc temps.  
 
La veritat és que n’estic convençut que és una obra de ciutat, i estic convençut que en els 
propers mesos farem tots plegats una gran festa que serà obrir el nou hospital.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
GUALS PETIT PLANÇÓ.- Parlant de coses positives, ha trigat dos anys, però és positiu. Els 
felicito perquè han pogut arreglar els guals que temps enrere vaig reclamar, del Petit Plançó, 
moltes gràcies perquè realment ha canviat substancialment. 
 
Respon el Sr. Gelis. Sí, efectivament, en un pla d’ocupació que hem pogut tenir paletes de 
més, hem aprofitat per fer moltes obres de guals i de passos de vianants, i aquesta n’ha 
estat una. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president desitja bon estiu i bones vacances a tots i aixeca la sessió a dos quarts d’onze de 
la nit. 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, 
 

 


