ACTA NÚM. 8
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 26 de setembre de 2013, a dos quarts de vuit
del vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de
l’Ajuntament, sota
la presidència de l’alcalde, Sr. JOSEP MARIA COROMINAS
BARNADAS, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria
que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, Núria
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas, Anna Maria Linares i
Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Adriana
Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa, Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa
Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas, Júlia
Sala Esteban.
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
1.- ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2.- DESPATX OFICIAL
Intervé el Sr. Alcalde. Començo per un tema trist: la mort del senyor Joan Vilà Moncau,
artista, regidor de Cultura d’aquest Ajuntament durant les legislatures del 1983 al 1987 i del
1987 al 1991, persona plenament vinculada a l’art i a l’Escola d’Art d’Olot, que va morir el
proppassat 17 d’agost. Per tant si els hi sembla bé, faríem arribar el condol de la Corporació
als seus familiars.
L’altre tema ja no és trist i estic segur que ja el coneixen: és donar compte a la Corporació
que s’ha jubilat el Sr. Joan Avellana Bassols, que ha estat director tècnic de la Brigada
durant més de 30 anys, un treballador que de sempre hem vist, dels històrics que ha estat
treballant en el nostre Ajuntament. Si els hi sembla, crec que estaria bé fer constar en acta
l’agraïment de l’Ajuntament per la feina que ha estat fent per a la nostra ciutat durant més de
30 anys.
I per últim, em semblava que també seria de justícia, ara que acabem de passar les Festes
del Tura, que són dies en general complicats per tot un seguit de persones que han de
treballar, que mentre uns ens ho passem molt bé, d’altres necessiten atendre les seves
obligacions. Per tant un agraïment a la gent de la Brigada –que treballa moltíssim– a la gent
de la Policia municipal –que penso que han fet una bona feina– als Mossos d’Esquadra, a la
gent dels serveis de neteja, a la delegació local de la Creu Roja per aquesta magnífica
assistència que presten darrera del Teatre i que facilita molt les coses; i a tot el personal de
l’Hospital de Sant Jaume, especialment al del servei d’urgències que han estat de guàrdia
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aquests dies, que han donat una molt bona assistència a tots els ciutadans que ho han
necessitat. Crec que també està bé que des del Ple els hi enviem aquest nostre agraïment.
Dit això, moltes de les entrevistes i visites que hem fet estan relacionades amb la
participació en actes de les Festes del Tura o amb les festes dels barri, hem intentat ser
presents en totes les que hem pogut.
De les reunions que hem fet aquests últims dies ha estat interessant la reunió amb la Sra.
Marian Muro, Directora General de Turisme per parlar de temes de turisme que penso que
són del màxim interès per a la nostra ciutat.
També la reunió amb el Sr. Miquel Campà, cap de Gabinet de la Direcció General de
Telecomunicacions per parlar de la fibra òptica, que després es va reunir amb empresaris.
Anem treballant per aconseguir que la fibra òptica estigui a disposició de la nostra ciutat i de
tota la comarca el més aviat possible.
O la visita amb el Sr. Antoni Maria Grau, Director General d’Indústria, juntament amb gent de
diversos clústers de Catalunya i amb la gent d’Innovac, que és qui ens va demanar aquesta
trobada.
I en quant a activitats més festives, això que deia, el tema de les festes de barri, el tema de
les Festes del Tura. Parlar també de la nostra participació, com a Alcalde i amb diversos
regidors, en diversos actes organitzats per l’Assemblea Nacional Catalana en la preparació
d’aquesta gran festa que s’organitza per al dia 5 d’octubre, la fosa de la campana Llibertat i
la participació també a la Via Catalana; donar compte al Ple que hem estat diversos els
regidors que hem estat participant en aquestes activitats.
I després dues qüestions més que penso que també són d’interès per a aquest Ple: un és
que el dia 24 de setembre vaig assumir la presidència del Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa, això és un canvi que ja està pactat: les presidències es van alternant amb el
President del Consell Comarcal. Expressar la satisfacció i l’honor que representa poder estar
a la Presidència del CASG.
I per últim que ahir vaig estar a Vic, en què ens van convidar per si ens volíem integrar en la
Taula de la C17. La C17 és l’eix que sortint de Barcelona travessa pel Vallès, cap a
Granollers, fins a Vic, va a Ripoll i cap a Puigcerdà. Han fet una Taula que fa diversos
treballs per buscar que les infraestructures acompanyin un eix on hi ha molta economia
productiva. Ens han demanat si la Garrotxa, ja que ara tenim aquest eix com una via
habitual de circulació, ens hi volem adherir. Hi vaig anar l’altre dia i crec que és molt
interessant: hi ha el tema del tren, en què s’està treballant intensament en la reclamació del
desdoblament de la via fins a Ripoll. És a dir, hi ha diverses discussions: per al
desdoblament de la via de Barcelona, des de Montcada fins a Ripoll, estan parlant de temes
de circulació, de temes de promoció econòmica de polígons, i crec que és molt important
que l’Ajuntament d’Olot pugui ser-hi present.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia
de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 25 de juliol :
-

de particulars : 40
i d’entitats : 48

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs
de l’administració, durant el mateix període :
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- el dia 13 de setembre es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb la Sra. MARIAN
MURO, Directora General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. En aquesta entrevista
hi va assistir també el regidor de Turisme, Estanis Vayreda.
- el dia 20 de setembre, va tenir una trobada amb el Sr. MIQUEL CAMPÀ, Cap del Gabinet
de la Direcció Gral. de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que es trobava a Olot
per entrevistar-se amb els empresaris d’Euram. Tot seguit va tenir una reunió amb diferent
personal de CATSALUT al mateix Hospital nou, per demanar l’agilització dels tràmits que
han de culminar en la dotació dels corresponents equipaments.
- el dia 23 de setembre es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. ANTONI
M. GRAU, Director General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, per tractar sobre
diferents temes d’Innovacc.
- el dia 25 de setembre, juntament amb el regidor Josep Berga,.van rebre la visita del Sr.
JORDI BOIXADERA, actual Director de l’Agència Catalana de Joventut, per parlar sobre
l’alberg de joventut.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el
mateix període :
- en principi comenta que del 27 de juliol al 16 d’agost es va absentar de la ciutat per
vacances i que el va substituir en les funcions pròpies de l’alcalde, el Primer Tinent
d’Alcalde, Josep Berga, a qui agraeix la seva substitució.
- el dia 16 d’agost va assistir a la Missa en honor a Sant Roc i seguidament a la tradicional
benedicció de les aigües de les fonts de Sant Roc.
- el dia 17 d’agost va assistir a la festa del barri de Pekín.
- el dia 19 d’agost va anar a saludar els balladors dels gegants, nans i cavallets quan feien el
primer assaig dels diferents balls al pati de l’Hospici.
- el dia 24 d’agost va assistir al sopar popular organitzat per l’AV. Montolivet en el marc de la
festa del barri, que va tenir lloc al Casal de l’Associació.
- el dia 29 d’agost, juntament amb el regidor Josep Berga, es va desplaçar a Riudellots,
concretament a la foneria Barberí, on es van convocar tots els alcaldes de la comarca per
participar en l’acte de fondre la campana, anomenada LLIBERTAT, ideada pels
representants garrotxins de l’Assemblea Nacional de Catalunya i símbol de les nostres
ànsies de llibertat per al nostre país.
- el dia 30 d’agost, va participar del dinar de comiat a Joan Bassols Avellana, diector-tècnic
de la Brigada amb motiu de la seva jubilació, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
Seguidament va assistir a la cloenda del workshop, impartit durant tot el mes d’agost al
despatx dels arquitectes RCR – Aranda, Pigem, Vilalta. A continuació va presidir la recepció
que es va oferir al Saló de Sessions de l’Ajuntament a la waterpolista JENNIFER PAREJA :
medalla d’or al Mundial de Natació de Barcelona i a l’atleta XAVI PORRAS : medalla de
bronze en salt de longitud al Mundial d’Atletisme adaptat de Lió. I al vespre, va anar a
saludar les Tures que es trobaven sopant en un restaurant de la ciutat, per celebrar la
segona trobada de les Tures d’Olot i comarca.
- el dia 31 d’agost va passejar per la Botiga al carrer; va presidir l’acte de reconeixement als
alumnes dels Instituts de la ciutat, amb millors notes a les proves de selectivitat, que va tenir
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lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament; va assistir a la Botifarrada de l’AV. Nucli Antic que
es va celebrar a la plaça Pia Almoina i finalment va anar a entregar els premis als
guanyadors del 73è Concurs Colles Sardanistes, a la Plaça de Braus.
- el dia 1 de setembre va assistir a l’entrega de premis als guanyadors de la Travessia
Tossols-Basil.
- el dia 2 de setembre va assistir a la reunió de Junta de la Caritat.
- el dia 4 de setembre va assistir a la reunió del Patronat i del Consell Rector de l’Hospital
Sant Jaume.
- el dia 5 de setembre, es va desplaçar a Tortosa per assistir a la reunió del Comitè Executiu
de l’AMI. I al vespre, va assistir a la inauguració dels apartaments turístics del grup Morera
del carrer Verge de la Guia i seguidament a la de l’Òptica situada al c/ Sant Esteve 27.
- el dia 6 de setembre va assistir a la inauguració del curs de les Universitats que va tenir
lloc al Parc Científic i Tecnològic de la UdG; i a la tarda va ser als principals actes del primer
dia de festes : va presenciar la cercavila de la faràndula, va assistir a l’Ofrena floral al
Santuari del Tura, al Pregó de Festes i al sopar de l’AOAPIX al carrer baix del Tura.
- el dia 7 de setembre va assistir a les inauguracions de les tres exposicions ubicades al
Museu Comarcal, al Museu dels Sants i a l’Arxiu Comarcal i a la tarda a part de presenciar
diferents actes de carrer, va visitar una exposició del Cercle Filatèlic muntada al local del
CEO.
- el dia 8 setembre al matí, va assistir a l’Ofici solemne al Santuari del Tura, va presenciar
el Ball dels Gegants, Nans i Cavallets a la Plaça Major i seguidament va participar de
l’habitual brindis de festa major de la Residència del Tura. I a la tarda, va assistir a la
primera sessió del Festival de patinatge artístic al pavelló, va seguir els actes programats de
carrer i a continuació va assistir a la representació de l’obra Echanté, al Teatre Principal.
- el dia 9 de setembre va assistir al Concert, ofert per la Selvatana a la Plaça Major i al de
Gospel ofert per Olot Gospel Cor Garrotxa que va tenir lloc als claustres del Carme.
- el dia 10 de setembre va assistir a la conferència institucional que va pronunciar l’olotí
Miquel Puig Reixach a la sala Torín amb motiu de la Diada i va presenciar la sardana “Adéu,
Vila d’Olot”; l’espectacle pirotècnic del Puig del Roser i el ball dels nans, gegants i cavallets
a la Plaça major.
- el dia 11 de setembre, va participar de la VIA CATALANA en un tram del municipi de Pont
de Molins (Alt Empordà).
- el dia 12 de setembre, va assistir a una reunió a l’Ajuntament de Vic, amb diferents
alcaldes de l’AMI i seguidament es va desplaçar a Barcelona per ser present a la
inauguració d’una exposició al Museu d’Història, dedicada al poeta olotí Joan Teixidor.
- el dia 14 de setembre va assistir a la clausura de la jornada esportiva de persones amb
discapacitat i a la presentació dels equips de bàsquet que van tenir lloc al pavelló i al vespre
va presenciar la Batalla de les flors, que s’havia de celebrar per Festes i havia quedat
ajornada a causa de la pluja.
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- el dia 18 de setembre es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell
Rector del Consorci de Salut i Social de Catalunya i a una reunió de coordinació de l’AMI al
Parlament de Catalunya.
- el dia 19 de setembre, ell i el regidor de Cultura,Josep Berga, van rebre oficialment de la
mà de l’artista local Xavier Carbonell, el retrat de Joan Teixidor que se li havia encarregat i
que el proper mes de novembre, passarà a formar part de la Galeria d’Olotins Il.lustres del
Saló de Sessions. I al vespre, va assistir a l’habitual reunió mensual del Consell d’Alcaldes
que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.
- el dia 20 de setembre va assistir a la reunió Consell d’Administració de Ràdio Olot i a la
inauguració de l’exposició col.lectiva, a la capella de Sant Ferriol, titulada : Un barri
d’artistes, relacionats tots ells d’una manera o altra amb el barri.
- el dia 21 de setembre va presenciar el Ball de l’Àliga davant la capella de Sant Ferriol.
- el dia 24 de setembre,va assistir a les reunions de les Juntes Generals del SIGMA i del
CASG, que van tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.
- el dia 25 de setembre a la tarda, es va desplaçar a Vic per assistir a una reunió d’alcaldes
sobre la configuració de l’Eix C-17.
- i finalment avui dijous, ha inaugurat el Seminari Internacional Redescobrir el paisatge des
del món local que té lloc al Casal Marià, organitzat per l’Observatori del Paisatge.
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.- ACORDAR LA PRÒRROGA DEL PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE
DE LA CIUTAT D’OLOT
En data 18 de desembre de 2008 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar el Pla d’Igualtat de
gènere de la Ciutat d’Olot. Aquest Pla inicialment havia estat dissenyat per implementar-se
durant els anys 2009-2012, no obstant el servei del SIAD ha informat que durant l’any 2013
s'ha seguit implementant i desenvolupant les estratègies del Pla i per tant resulta convenient
formalitzar una prorroga de la vigència d'aquest.
La directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Sra. Teia Fàbrega, com a
responsable del servei del SIAD de la comarca, ha informat de la conveniència de
formalitzar la prorroga de la vigència del Pla d’igualtat de gènere de la Ciutat d’Olot.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el president de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Aprovar la prorroga del Pla d’Igualtat de gènere de la Ciutat d’Olot, que s'ha d'entendre vigent
fins a l’aprovació del proper Pla d’igualtat.
Intervé el Sr. Berga. Aquesta és una proposta molt formal, molt tècnica, es tracta de prorrogar un
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pla que és vigent des de l’any 2008. Aquest Pla d’igualtat de gènere, en el seu dia, quan es va
aprovar l’any 2008, se’n va fer un per a l’Ajuntament d’Olot i un altre en paral·lel per al Consell
Comarcal de la Garrotxa. És un Pla que tenia una vigència de quatre anys, un Pla que permet
rebre un suport del Departament de Benestar a través de l’Institut Català de la Dona, i que ens
permet finançar el SIAD, el Servei d’Informació i Assessorament a Dones, i bé, tot i que el Pla va
acabar l’any 2012, s’ha continuat implementant amb tota normalitat. En aquest moment estem a
punt de renovar aquest Pla, que el farem diferent i ja unificat, els ajuntarem tots dos perquè
aquest servei des de fa dos anys també està unificat al Consorci d’Acció Social. Senzillament és
el tràmit de prorrogar aquest Pla fins que tinguem el nou.
Intervé la Sra. Sala. Només deixar constància que estic totalment d’acord en prorrogar aquest
Pla d’igualtat de gènere entre els homes i les dones, perquè penso que és un pilar fonamental
per a la nostra societat, garantida, també s’ha de dir, des de la Constitució de l’any 1978. De
totes maneres, penso que les dones en tots aquests anys hem aconseguit avenços importants,
tant legals com en la igualtat d’oportunitats al món laboral, tan laboral com polític i econòmic, i en
la participació activa a la vida social. Per tant voto a favor.
Intervé el Sr. Gómez. Només un matís aprofitant aquest acord que s’ha de prorrogar: els
demanaríem celeritat en la presentació del nou Pla. Aprofitant que hem pogut repassar el Pla
actual, hem pogut constatar una cosa que ja vàrem celebrar en el seu moment: que el Pla actual
que prorroguem es va configurar a partir d’un procés important de participació; un procés en què
es consultava a la ciutadania i tenint en compte aquesta participació es van generar una sèrie
d’eixos i d’objectius. Entenem que el Pla que s’està organitzant per al proper quadrienni, també
compta amb la mateixa capacitat d’acollir les col·laboracions de la ciutadania. En tot cas només
és un apunt, estem a favor de prorrogar-ho.
Intervé el Sr. Mulleras. Considerem que si la mateixa directora del CASG, la Sra. Teia Fàbrega,
recomana aquesta pròrroga fina a l’aprovació del proper Ple d’igualtat, tenim plena confiança en
ella i pensem que deu ser el més adient. A més, que segons ens ha informat és necessari per
aconseguir subvencions i ajuts, per la qual cosa hi estem a favor.
Intervé el Sr. Rubirola. Si, nosaltres també hi estem a favor. En tot cas ens agradaria saber, si és
possible, si el SIAD funciona i si té molta demanda.
Respon el Sr. Berga. En primer lloc contestant la pregunta que feia el representant d’ERC, per
descomptat que sí, és a dir, tampoc s’iniciarà un procés de participació com el que es va fer l’any
2008, aquest va ser un treball que es va encarregar en el seu dia a Idesga; de fet es comptava
amb un treball previ que havia estat el “Conviure en la desigualtat” que és un encàrrec que
l’Associació de dones Alba havia fet el 1992, que era l’únic pla que recollia totes les dades
estadístiques de les dones, l’únic Pla que es tenia en aquell moment. El procés que es va fer
amb aquest encàrrec que es va fer del Pla d’Olot a Idesga va ser amb unes taules de participació
que potser no serà necessari tornar-les a convocar totes novament, tenint en compte que tot
plegat fa quatre anys d’això i que ja és un bon Pla, al qual s’hi ha de donar continuïtat. Tenim la
intenció de comptar amb l’ajuda externa d’una entitat especialitzada en fer aquest tipus de plans,
aprofitant una subvenció que la Generalitat dóna per fer la revisió, però el que segur que no es
farà és continuar amb la tramitació d’aquest Pla sense passar-lo o donar-lo a conèixer a les
entitats que es dediquen més expressament a treballar en els temes d’igualtat.
I en quant a la pregunta que em fa el Sr. Rubirola, sí, efectivament el Servei funciona, és un
servei que consta com un dels serveis de la pàgina web del Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa. S’hi destinen uns recursos que no permeten la totalitat d’un tècnic durant tot l’any, però
sí durant unes hores setmanals. Les principals demandes que s’atenen són, sobretot, temes
socials relacionats amb famílies monoparentals i temes socials amb contractació d’ajuda de
suport psicològic de vegades, que s’ha d’aconseguir a fora, i temes de violència de gènere. És a
dir, el SIAD s’ha especialitzat en temes més socials que no en fer orientació laboral, que era la
funció que inicialment se li havia donat al SIAD; ara el SIAD no fa això, i en tot cas l’orientació
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laboral que posi l’accent en temes de dones, es fa des de les Mates, es fa des d’un altre lloc.
Però sí, és un servei demandat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1 PP)

6.- CONTRACTACIÓ.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19
DE SETEMBRE DE 2013
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 de setembre de 2013 va adjudicar a
l’empresa “GUMIN, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a
l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castellà i Llovera i De Martí
Pararols.
I vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19
de setembre de 2013 relatiu a l’adjudicació a l’empresa “GUMIN, SL” de la concessió
administrativa d’ús privatiu del domini públic per a l’explotació d’un aparcament
soterrat als carrers Lorenzana, Castellà i Llovera i De Martí Pararols (Estació
d’Autobusos).
Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local d’adopció de tots aquells acords relatius a
aquesta concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació d’un
aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castella i Llovera i De Martí Pararols (Estació
d’Autobusos), que no constitueixin alteracions substancials del mateix i publicar aquesta
delegació en el Butlletí Oficial de la Província.
Intervé el Sr. Vayreda. Bé, com saben el 19 de setembre vàrem adjudicar a l’empresa
Gumin la concessió de l’explotació d’aquest aparcament. Vàrem aprovar-ho per agilitzar el
procés i avui portem la ratificació al Ple.
Suposo que han pogut veure l’informe tècnic, Gumin ha estat l’única empresa que s’ha
presentat i ha tingut una puntuació de 86 punts sobre 100, es marquen els cànon establerts
en la plica i s’acorda també que l’empresa tingui tres mesos per executar les obres
d’adequació de l’espai, per tant que a 1 de gener ja pugui gestionar l’aparcament. També es
donen tres mesos per presentar un Pla d’explotació i d’obres de la zona del solar del carrer
Castellà Llovera, que també com saben entra dins la concessió, i s’accepten també totes
les millores, que esperem que millorin la gestió de l’aparcament i també temes
d’accessibilitat que ara hi havia alguna mancança.
Intervé la Sra. Sala. Només un petit comentari: celebrar que s’hagi pogut donar a una
empresa de la nostra comarca i que per fi aquest pàrquing pugui donar els resultats que
tots esperem, perquè és un pàrquing que deixa que desitjar, en el sentit que no ha pogut
estar en ple funcionament, i esperar que sigui el que tots voldríem.
Intervé el Sr. Guix. També estem d’acord en l’adjudicació, vàrem participar en el procés de
selecció de l’empresa, en la Mesa de contractació. Simplement que vàrem demanar una
sèrie de millores, que algunes s’han recollit aquí com a millores tècniques, però trobem a
faltar –no sé si és per error o perquè finalment no es podrà fer– l’entrada dels cotxes pel
carrer Castellà Lloveras. Aquesta és una cosa que varem acordar que seria així.
Valorem molt positivament que a les polítiques tarifàries de foment, entre d’altres, hi hagi
bonificacions per als residents del nucli antic, això ho vàrem demanar per al comerç de la
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ciutat i sobretot també per als usuaris del transport públic, que la gent que agafi el transport
públic, la TEISA, per anar a qualsevol ciutat o poble, tingui els preus més econòmics per
deixar el cotxe a l’aparcament soterrani. I després també demanaríem aquestes mateixes
millores, o aquest foment de tarifes positives, de cara al solar que també ha d’entrar en
gestió d’aquí a tres mesos, que és el solar que ha de gestionar aquesta mateixa empresa.
Respon el Sr. Vayreda. En principi es preveu que també es pugui entrar pel carrer Castellà
Llovera, aquest és el plantejament que s’ha fet amb l’empresa, durant aquests tres mesos
que executaran les obres, aquesta era la previsió. Igualment com diu, pel tema de totes les
bonificacions que vàrem comentar, sobretot en el transport públic, ja hem iniciat converses
amb l’empresa de transport per intentar arribar a un acord, perquè la gent que vulgui anar a
Barcelona puguin deixar el cotxe a un preu molt raonable. Ara estan iniciant les converses i
les negociacions.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1 PP)

7.- APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2012
Vist
l'expedient
administratiu
i
antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Examinat per la Comissió Especial de Comptes, el “Compte General de 2012”, compte que
inclou: els estats comptables, així com els comprovants que han generat aquests estats, els
detalls de tresoreria, les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament d’Olot, dels seus
organismes autònoms locals i de l’empresa municipal “GUOSA” i la documentació
complementària que fixa la legislació vigent.
Atès que l’esmentat Compte General, ha estat exposat al públic mitjançant els corresponents
edictes, sense que s’hi hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments.
Atès que el Compte General ha estat informat i revisat pels serveis econòmics de la
Corporació i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Olot es
proposa:
1.- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost 2012, de l’Ajuntament d’Olot,
dels seus organismes autònoms, Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot, Institut Municipal d’Educació de la Ciutat i Patronat Municipal
d’Esports, així com el de l’empresa municipal “Gestora Urbanística Olotina SA” (GUOSA).
2.- Portar a terme totes les gestions escaients fins a la definitiva justificació d’aquest compte
davant els òrgans que correspongui i especialment davant la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, abans del dia 15 d’octubre d’enguany amb el que disposa la legislació vigent.
Intervé el Sr. Gelis. Bé, la Comissió Especial de Comptes ha examinat el Compte General
de 2012 de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i l’empresa pública GUOSA. S’ha
fet l’exposició pública d’aquest compte general i no hi ha hagut cap al·legació ni cap
reclamació o suggeriment, també ha estat informat positivament pels Serveis econòmics de
l’Ajuntament, per tant proposem aprovar definitivament aquest Compte General de
l’Ajuntament i els organismes autònoms i fer les gestions escaients perquè els òrgans
corresponents rebin aquest Compte General.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
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ERC, 1 PP)

8.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2013
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
el President de la
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions
de fons:
APLICACIONS DE FONS:
Ordinari:
IMPC
ICCO
IME
Aportació CCG
Convenis esportius
Transferències alcaldia
Programes de convivència

64.000,00
46.000,00
10.318,49
9.361,53
13.500,00
15.000,00
6.390,43

Inversions:
Conveni Joventut St.Pere Màrtir
Actuacions camp Unió Esportiva Olot
Informàtica
Quotes urb. Pla P. Pla de Dalt Rebaixinc
Expropiacions
Plànols i projectes
Adquisició immoble Av. St.Joan Abadesses
Adequació espai Sant Ferriol

5.095,53
100.000,00
9.500,00
30.686,07
90.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00

TOTAL APLICACIONS DE FONS

519.852,05

ORÍGENS DE FONS:
Ordinari:
Retribucions bàsiques laboral cultura
Altres remuneracions laboral cultura
Assegurances socials
Promoció i recepcions
Govern Local
Conveni Unió Esportiva Olot
Programes de convivència

19.192,68
15.970,64
109.612,23
13.500,00
5.000,00
50.000,00
6.390,43

Inversions:
Romanent tresoreria 2012
Sobrant préstec liquidació 2012
PIE 2013

40.186,07
38.949,83
221.050,17
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TOTAL ORIGENS DE FONS

519.852,05

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà
definitivament aprovada.
Intervé el Sr. Gelis. Bé, proposem una modificació del pressupost municipal, que tots
entenem com una modificació de crèdits del pressupost de 2013, per un import total de
519.852 euros. Una part d’aquest import és simplement un canvi de partida dintre del
pressupost, de traspàs d’un capítol a un altre, l’import aproximat és de 110.000 euros. De la
resta dels imports, en tot cas comentaré els d’import més elevat.
Aplicacions de fons que fem a l’Institut Municipal de la Ciutat, bàsicament per la Fira Orígens
d’aquest any, que no estava prevista al pressupost, aportacions també a l’Institut de Cultura
de la Ciutat d’Olot, per una baixa que va tenir a la plantilla, aquesta persona estava a la
plantilla de l’Ajuntament i hem de traspassar aquest import per la contractació que ha fet
l’ICCO d’aquest servei. Destacar diferents inversions en aquesta modificació: 100.000 euros
al camp municipal d’esports, 50.000 provinents del pressupost de l’any 2013 i 50.000 que els
anticipem de la previsió del proper any per poder licitar l’any 2013 la construcció dels
vestidors del camp municipal d’esports.
Per altra banda, també tenim unes quotes del Pla de Rebaixinc d’anys anteriors que hem de
fer efectives en aquest moment, per un import de 30.686 euros; unes expropiacions,
conseqüència del POUM, que en aquest moment els propietaris ja ens exigeixen
l’expropiació d’aquestes parcel·les, i que abans d’anar al Tribunal d’expropiació preferim
arribar a un acord i fer front a aquestes expropiacions. I una adquisició d’un immoble a
l’avinguda Sant Joan les Abadesses, que ens permetrà ampliar la calçada i la vorera perquè
sigui molt més fàcil de passar i menys perillós el trànsit per aquella zona. I finalment, també
adequar un espai a Sant Ferriol, just als Quatre cantons, firmarem un conveni amb el
propietari que ens deixarà aquest espai mentre ell no hi faci obres i farem allà un espai per
esbarjo del barri.
Els orígens d’aquests fons, provenen bàsicament d’estalvis en el capítol 1 de l’Ajuntament,
del romanent de tresoreria de l’any 2012 i de l’increment d’aportació de la PIE de l’any 2013,
de la participació en els impostos de l’Estat, que és la partida més important, de 221.000
euros. Bé, si això ho aprovem, el que faríem és exposar-ho públicament i el que proposem
ara és l’aprovació d’aquesta modificació.
Intervé la Sra. Sala. Jo m’ho he estat mirant, tampoc punt per punt, però el Sr. Gelis ha estat
bastant explícit a l’hora de comentar-nos cada partida.
De totes maneres aquesta quota de la urbanització del Pla de Dalt Rebaixinc, de 30.000
euros, jo penso que si això és una cosa de l’anterior mandat s’hauria d’haver tingut en
compte. Llavors suposo que aquests 50.000 euros de la Unió Esportiva Olot deuen ser
avançats perquè aquest any ja estaven pressupostats, deuen ser de cara a l’any vinent, el
2014?
He pogut comprovar les diferents partides, ho veig bastant coherent; algunes penso que són
necessàries fer aquestes aplicacions, millor que no s’haguessin de fer, però a vegades cal
per fer diferents compromisos i poder arribar a tot a l’hora. Dono la meva confiança i hi voto
a favor.
Intervé el Sr. Gómez. Bé, d’entrada només un apunt: ens preocupa que els diners venen
sobretot de l’excés del PIE sobre el que teníem pressupostat; com ja vàrem dir en el
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pressupost, ens preocupa tremendament la dependència d’aquesta partida, que és una
partida important per al pressupost municipal, i la incertesa: de vegades arriba, de vegades
no arriba, d’altres n’arriba de més i després te’n reclamen una part. En aquest moment
podem fer això, però no deixa de ser que el pressupost municipal queda depenent d’una
qüestió: que de tots els impostos que paguem els olotins i que gestiona Madrid, una part ens
la tornen i mai sabem ben bé quina és.
Dit això –que em sembla que és lògic insistir-hi– pel que fa a les aplicacions de volum hi
estem completament d’acord, potser tindríem algun matís en alguna aplicació menor, però
des d’aquí també hem defensat –i em sembla que els altres grups coincidien– que davant de
l’èxit la Fira Orígens calia fer-la anualment si es podia fer, per tant és una aplicació important
que pensem que és interessant.
El tema de convenis esportius també ho hem demanat des d’aquí i la majoria de grups
coincidíem, sobretot calia fer alguna cosa al camp de futbol i que urgeix, s’ha dit
reiteradament, és el tema dels vestidors, i calia fer-hi una actuació ràpida.
En general pensem que és una aplicació correcta, sobretot en les grans partides: pensem
que també quedarà molt bé l’espai que podrem utilitzar al carrer sant Ferriol; i finalment
resoldrem aquell punt negre de l’entrada d’Olot per l’avinguda Sant Joan les Abadesses.
Malgrat algun detall de matís, votarem a favor.
Intervé el Sr. Mulleras. D’entrada aquesta ampliació de crèdit de més de 500.000 euros ens
sembla una quantitat important, de fet ens Gelis, que molt amablement em va explicar els
detalls, em va tranquil·litzar en dir-me que és una operació necessària i que no suposa cap
tipus de risc. Un altre tema és l’estar d’acord o no amb la destinació d’aquests diners, i com
que en aquest aspecte no hem tingut temps d’estudiar-ho amb detall, preferim optar per
l’abstenció.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres no estem massa d’acord amb aquesta modificació
de crèdit. És a dir, sí que estem d’acord amb que es faci una modificació de crèdit, perquè
amb el tarannà i el dia a dia de l’Ajuntament, com a empresa que donem serveis als
ciutadans hi ha d’haver modificacions, evidentment, però veiem una modificació molt
agosarada. El representant de Plataforma ho deia: més de 500.000 euros, que són diners, i
veiem que és per anar tapant forats però no hi ha unes polítiques ben dirigides de cara a la
ciutat. Són diners públics que els hem d’administrar bé, són de tots, i pensem que aquí a
l’Ajuntament, l’equip de govern ha fet una modificació d’anar tapant aquí i anar tapant allà,
però no hi ha una línia clara. Per tant, en aquest aspecte, no ens agrada aquesta modificació
de crèdit tal com està concebuda.
Estem en un temps de crisi que penso que cal prioritzar al màxim les polítiques de servei als
ciutadans, i també cal prioritzar tenir calaix i tenir coixí. En tot cas potser caldria –si ens ha
anat bé algunes partides, que ens han sobrat diners– guardar per tenir romanent de cara al
2014, que ara tenim temps de parlar-ne i estudiar-ho i veure quines són les polítiques que
necessita la ciutat de cara al 2014 i 2015, etc. Per tant potser també caldria guardar
romanent, uns diners que poguéssim guardar al calaix per fer un pressupost més acurat el
proper any.
Podríem entrar en partides concretes, però tampoc ho faré. Amb la Fira Orígens nosaltres
no hi estem massa d’acord; és a dir, l’equip de govern i l’Ajuntament van dir que seria una
fira que es faria cada dos anys, i a mi em sembla que amb bon criteri, perquè les fires
professionals que es fan arreu de Catalunya o arreu del món, si són fires professionals
normalment són fires bianuals –podem veure el sector alimentari, podem veure la fira que es
fa a Girona de la degustació o dels aliments que es fa a Girona– moltes d’aquestes fires,
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cada vegada més, són bianuals. Per tant pensàvem que en tot cas per l’enfocament que es
feia amb la Fira Orígens, era interessant fer-la cada dos anys. Són 45.000 euros que hem de
destinar aquí a aquesta Fira per fer-la aquest any; són molts diners.
En el tema del club esportiu, de les inversions que s’han de fer en el camp municipal
d’esports, en tot cas ens agradaria parlar-ne. És a dir, ara aquí de sobte surt una inversió,
primer paguem unes despeses en quant a elaboració de plànol o de projecte per fer
aquestes obres –que no sé perquè no ho fem els serveis tècnics municipals– i després
també hi ha una inversió important en diners públics que destinem a un equipament
municipal, molt d’acord, però que l’utilitza un club privat, que és la Unió Esportiva Olot. Per
tant en tot cas ens agradaria parlar-ne d’això, és a dir, que ens asseguéssim, miréssim els
projectes, miréssim el pla d’etapes, miréssim on hem d’arribar. Però ara de cop aquí,
aprovar ja una quantitat important que s’ha de fer per arreglar no sé què, que no se’ns ha
explicat, tampoc ho veiem massa clar. Que no vull dir que no veiem clar que s’ha d’invertir
en un equipament municipal com és l’estadi municipal de la ciutat d’Olot, però en tot cas ens
agradaria parlar-ne.
Hi ha alguns altres aspectes que són petites quantitats, però que al final arribem a més de
500.000 euros que és aquesta aplicació de crèdit. Els Quatre cantons, bé, està bé arreglar el
centre de la ciutat que és al carrer sant Ferriol, que és un carrer on hem d’actuar-hi, però
estem intervenint en un solar privat, quants anys? Per quants anys durarà aquesta inversió,
50.000 euros en un solar privat? Són molts diners també que estem destinant en un espai
que no és públic.
I després penso que ens quedaran coses al tinter de cares al pressupost de l’any que ve que
no podrem afrontar, o que no tindrem prou garanties per afrontar-ho, com és per exemple la
urbanització de l’avinguda del carrer Estadi, que és una obra que ha de fer la ciutat. A més a
més, tenim deures aquí: tenim deures amb el parc de bombers i tenim deures amb el camp
de futbol, que lògicament és un camp que hi va molta gent cada quinze dies a veure els
partits, i aquell espai que està molt degradat i s’ha d’arreglar. Aquest estiu van haver-hi
pluges torrencials i algunes fàbriques d’allà van quedar inundades, per problemes que el
carrer no està ben urbanitzat i les aigües no van poder marxar com havien de marxar.
Per tant, pensem que potser sí que convé deixar més diners al romanent per poder afrontar
aquestes polítiques d’inversions de cares a l’any que ve. En tot cas nosaltres ens
abstindrem, és a dir, tampoc serà un vot en contra perquè no volem posar pals a les rodes;
és decisió de l’equip de govern que és qui governa, però no estem massa d’acord amb
aquesta modificació.
Intervé el Sr. Gelis. Una mica el que han comentat els diferents portaveus: la Sra. Sala
preguntava per les quotes de Rebaixinc, són quotes d’anys anteriors que hem hagut
d’afrontar ara, no teníem coneixement que haguéssim de preveure aquestes quantitats, bé,
hi fem front i no volem posar més història a la qüestió.
I en quant a la Unió Esportiva Olot, els 50.000 euros a què vostè feia referència inicialment,
n’hi haurà 50.000 que els anticipem del pressupost del 2014, els passem a aquest any pel
tema dels vestidors.
Bé, el Sr. Gómez feia referència a l’origen dels fons i a la importància que té la participació
en els impostos de l’Estat en el pressupost del nostre Ajuntament. Estem absolutament
d’acord, és així, i tampoc no ens faria res que ens incrementessin molt aquesta aportació
perquè ens permetria fer més coses i probablement més inversió, però sí que és veritat que
en aquest moment, en el pressupost depenem molt d’aquests diners.
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El Sr. Mulleras també feia referència, igual que el Sr. Guix, a la quantitat i importància
d’aquesta modificació de crèdits, aquests 500.000 euros i escaig. És cert, ja els he dit abans
que una part no són pròpiament de desemborsament addicionals de l’Ajuntament, donat que
uns 100.000 euros aproximadament ja estan contemplats en el pressupost de l’any 2013,
simplement el que fem és un canvi de capítol d’aquests diners, de capítol 2 a capítol 4, o
d’aquest tipus. Per tant, pròpiament, són 400.000 euros i poc més, addicionals en el
pressupost. Vull donar la tranquil·litat que això de cap de les maneres farà trontollar les
finances municipals, perquè entre altres coses, com vostès bé saben, en la partida que feia
referència abans de participació en impostos de l’Estat, aquest any, el seu import serà molt
superior al previst i aquest diferencial encara no el gastem en aquesta modificació de
crèdits. Per tant estiguin tranquils des d’aquest punt de vista, que en absolut posem en risc
cap finança municipal, sinó al contrari, encara ens queda un romanent d’aquesta partida per
si el volguéssim aplicar més endavant.
I en la mesura que acabem l’any, si veiem que tot va com està anant com fins ara, és
probable –no ho sé, ja ho veuríem– que al mes de desembre els hi proposéssim alguna
nova inversió amb els estalvis que no hem utilitzat ara o amb els ingressos que puguem tenir
addicionals d’aquest any 2013.
Per altra banda el Sr. Guix ens deia que tapem forats, home, no tapem forats amb aquesta
modificació de crèdits. Jo crec que en el cas de la finca de l’avinguda Sant Joan les
Abadesses és una obra important i que farà un gran favor a la seguretat en el trànsit i als
vianants per aquella banda, això és exactament així. Per altra banda, deia que havíem de
prioritzar i fer estalvis, el que li explicava abans al Sr. Mulleras: continuem tenint estalvis, si
més no només en la participació en impostos de l’Estat, la quantitat que rebrem aquest any
és superior a la modificació de crèdits. Per tant ho hem fet amb molta cura, amb molta
tranquil·litat i amb la seguretat que no posarem res en risc amb aquesta modificació de
crèdits.
En quant a la Fira Orígens, vostè diu que no hi està massa d’acord, que havíem dit que seria
bianual; és cert que ho havíem dit inicialment, però també és cert que des del nostre punt
de vista aquesta fira va ser un èxit important, i les pròpies empreses que varen anar a la Fira
ens han demanat la continuïtat. No volem posar en risc no fer la Fira durant un any perquè
pogués anar a una altra ciutat i volem continuar podent fer la Fira sempre aquí a Olot. Per
tant mentre tingui la participació i l’èxit que va tenir l’any passat, pensem que l’haurem de
continuar fent anualment. Per últim, també entenem que aquesta Fira és una promoció
importantíssima de la ciutat i que ens situa i fa venir molta gent d’altres comarques i per això
entenem que és un deure que la continuem.
Pel que fa referència als comentaris que feia sobre la construcció dels vestidors de la Unió
Esportiva Olot, creiem que és una obra absolutament necessària. Vostè coneix els vestidors
actuals, tenen molt que desitjar, i entenem que s’ha de fer. El que fem aquí és simplement
que hi ha una part dels diners que teníem previstos aquest any i anticipem l’aportació que
hauríem de fer el 2014, que ja estava prevista, per poder licitar el més aviat possible aquesta
obra i poder posar a disposició de la Unió Esportiva Olot uns vestidors en condicions. Sí, és
cert que els utilitzen ells, però els podrien utilitzar qualsevol altre club que utilitzés el camp
municipal d’esports; aquests vestidors no són privatius de la Unió Esportiva Olot, ni molt
menys, si hi hagués algun altre club o alguna altra entitat que utilitzés aquell camp d’esports
per una altra activitat, els podrien utilitzar.
I per últim, feia referència al tema dels Quatre cantons, d’aquella zona d’allà, que volem
arreglar una mica per esbarjo i esponjament del barri de Sant Ferriol. Sí és cert que en
aquest moment jo no li puc dir per quant de temps disposarem d’aquest espai, però tot fa
pensar que no serà per a una utilització immediata per part del propietari. En el conveni
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veurem el temps a què ens comprometem uns i altres, però no crec que de forma
immediata, en molt poc temps o pocs anys es construeixi allà, per tal com estan les coses.
Però bé, és un dels punts a tenir en compte en el conveni, que no fos que avui fem les obres
i l’endemà haguéssim de fer el retorn de la parcel·la.
I per últim el carrer Estadi és un carrer que el tenim identificat com que s’ha de fer
necessàriament, ho farem, començarem a tenir reunions els propers dies amb els propietaris
per veure com hem d’afrontar aquesta obra, com hem de fer les aportacions uns i altres. Jo
crec que no acabarem l’any sense tenir clar com el farem i probablement també els hi
proposarem al Ple una modificació per poder fer aquest carrer Estadi.
Intervé el Sr. Alcalde. Els hi tornaré a passar la paraula per si volen fer alguna intervenció
més, sí que voldria fer una aportació. El fet de fer modificacions de crèdit és una cosa
bastant habitual en qualsevol administració, és a dir: plantegem un pressupost, anem
gastant les diferents partides, anem veient com anem, i quan s’acosta final d’any podem
ajustar si hem fet les coses bé. És a dir, si hem pressupostat amb prudència i ho hem fet bé,
hem gastat d’acord amb les partides en general, i veus que vas a tenir un romanent positiu,
com que no ha de ser aquest l’objectiu de l’Ajuntament, vas a plantejar-te altres objectius.
Per això, fem això: determinades quantitats de diners que estaven en unes determinades
partides, les traspassem a un altre lloc. No és més pressupost, sinó que és canviar només el
destí d’aquests diners. I sí, en la participació d’impostos de l’Estat que hem de patir, però
aquest any que ja el tenim confirmat, és més del que havíem pressupostat i per tant podem
fer-ho sense cap mena de risc.
A partir d’aquí, on destinem els diners, només és dotar les partides: sobre les obres que
s’han de fer al camp de la Unió Esportiva Olot, que ja hem anat dient repetidament que
s’han de fer obres. No tenim un projecte tancat, quan el tinguem tancat –potser serà demà
mateix, que tenim una reunió amb la gent de la Unió Esportiva Olot– ens asseurem amb tots
vostès i els hi explicarem i escoltarem, evidentment, totes les seves aportacions. No tenim
tancat el projecte, sinó que disparem: hi posem 100.000 euros i hem intentat parlar a veure
si a través del POUM hi podem aportar alguna altra quantitat de diners. Quan tinguem el
projecte amb un plantejament econòmic i fins i tot constructiu bastant avançat, el
presentarem, en parlarem i ens farà moltíssima il·lusió poder-lo compartir i explicar. El que
fem, de moment, és dotar les partides i tenir els diners que ens possibilitin que si hi ha un
projecte en el qual tots estiguem d’acord, el puguem fer, perquè fins ara no podíem. Però
s’ho prenguin només com això, com una dotació de diners.
Als Quatre cantons hi hem posat 50.000 euros, veurem, probablement no es necessitarà
tant, i tal com està la construcció tenim l’opció de dir que durant ves a saber quants anys
tindrem allà un espai molt cèntric, que ara fa mal efecte o no l’efecte que hauria de fer un
punt tan cèntric de la ciutat, i tenim la possibilitat d’arreglar-ho una mica. Això ja s’ha fet en
altres zones, d’acord amb el propietari, que ens cedeix l’espai mentre no faci res en aquella
zona. I hi ha pisos buits, hi ha altres solars on es pot edificar, que a més molts d’aquests
espais fan pena. És una reclamació repetida dels ciutadans, que aquests espais abandonats
acaben essent un lloc on la gent hi llença escombraries, que estan bruts, que hi ha rates... si
podem fer això jo penso que està bé que ens ho plantegem.
I en totes les partides és el mateix: només és dotar econòmicament perquè a partir d’aquí
surtin els projectes. Les inversions en el camp de la Unió Esportiva Olot ja els hi dic que ens
farà il·lusió compartir-ho, però és que a més era un compromís que vàrem fer, ja des de la
campanya electoral vàrem dir: en aquest mandat toca el futbol, abans s’han fet altres
inversions on també hi ha clubs privats; els pavellons els fan servir clubs privats, l’estadi de
la Unió Esportiva Olot, evidentment és un club privat. Vàrem fer una gran inversió en
pavellons, que està molt bé, i que ha dotat a la ciutat i a tots aquests clubs d’unes grans
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instal·lacions i ens sembla que és una mica una línia en què hi havíem coincidit tots. Tant de
bo poguéssim fer-hi més, però no podem gastar les quantitats de diners que es van gastar
en els pavellons en el camp de la Unió Esportiva Olot per més que ens reclamin i ens diguin
“escolti, és que fa cinquanta anys que ningú hi ha fet res”. Seran molt més modestes però
intentarem que siguin el més dignes possibles, i el més consensuades entre tots.
Bé, jo no tinc gaire res més a afegir-hi, només dir que estem a la seva disposició per aclarir i
tornar a refermar el que ha anat dient ara el Sr. Gelis: no posem en risc cap mena de
finança, això són diners que quan s’acosta final d’any i veiem que hi ha partides que hem
gastat de menys o ens han arribat diners de més, podem destinar-les a altres objectius
d’acord amb el Pla de govern que varem presentar. Dit això, no sé si volen fer algun altre
comentari o alguna altra intervenció.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 ERC, 1 PP) i 8
abstencions (6 PSC, 2 PxC)

9.- UPL12012000012 MPOUM-37 – (proposant aprovar provisionalment la modificació
puntual del POUM "aparcaments Benavent")
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 20 de juny de 2013 va adoptar, entre d’altres, l’acord
d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM – aparcaments Benavent, redactada
pels serveis tècnics municipals en data juny 2013
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 131 de 9 de juliol de
2013, al diari El Punt de 4 de juliol de 2013, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de
l’Ajuntament.
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist l’art. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
referit a la tramitació a seguir.
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM –
aparcaments Benavent, redactada pels serveis tècnics municipals en data juny 2013.
SEGON- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si
procedeix.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Miquel Àngel Zarza. Bé, el que portem avui al Ple és l’aprovació provisional
dels aparcaments de Benavent. Passat tot el període d’informació pública i sense que hi
hagin al·legacions, avui portem l’aprovació provisional, amb la voluntat que ben aviat, si és
possible i arriba a temps, a la Comissió d’Urbanisme de Girona aquest proper mes d’octubre
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es doni ja l’aprovació definitiva i per tant poder tenir ja ben aviat el punt de partida per
començar ja les obres dels garatges de Benavent.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1 PP)

10.- PRECS I PREGUNTES
Intervé la Sra. Sala.
ACTES FESTES DEL TURA.- Hem passat les Festes del Tura d’aquest any 2013, malgrat el
temps han estat unes Festes penso que positives. Felicitar a la regidora Sra. Roca i a les
persones que han col·laborat amb ella, per la bona acollida que han tingut les Festes,
malgrat les retallades econòmiques, que no és gens fàcil portar-ho a terme en aquests
moments.
De totes maneres, tinc unes puntualitzacions que m’agradaria que tinguessin en compte:
respecte a la Turinada, que és una cosa que ja fa molts anys que es parla si s’ha de fer o si
no s’ha de fer, perquè penso que ens dóna una mica de mala imatge a la gent de la ciutat
perquè els menors d’edat beuen alcohol, i això ens porta problemes. De totes maneres tinc
constància que les barraques no venen alcohol, el que passa és que els nanos el porten de
casa o hi ha algun major d’edat que els hi dóna. Llavors això és una pena, perquè aquests
nanos han d’anar a l’hospital, a urgències, això ens acaba repercutint a tots els ciutadans i a
més a més dóna una mala imatge a la ciutat. Hauríem de veure si conscienciem els pares,
perquè primer de tot els fills els hem d’educar a casa; intentar a casa si els podem
conscienciar que els menors intentin no beure alcohol.
També el tema dels urinaris als carrers, ja vaig llegir que intentarien obrir els llums. Això és
una cosa que també s’ha de conscienciar a la gent perquè és el poc civisme que tenim,
penso que també hi pot influir la part d’alcohol –que aquest jovent a l’ingerir alcohol de
vegades no saben massa el que es fan– i intentar per aquesta banda si ho solucionem tot de
cara a les Festes del Tura de l’any que ve.
Però penso que en general ha anat bé.
Respon la Sra. Roca. Bé, Sra. Sala estic d’acord amb vostè que la Torinada és un acte que
té un cert conflicte a nivell social i fins i tot hi ha gent que diu que queda malament.
Nosaltres el que vàrem intentar és no perdre aquest acte, perquè si vostè va parlar amb
persones joves, la majoria el volen mantenir, i seria obrir un altre foc. Nosaltres el que vàrem
intentar és reconduir una mica la festa, que no fos tan una festa d’alcohol sinó que fos una
festa més d’aigua. Jo li puc ben assegurar que els carros d’alcohol han disminuït, aquest any
només n’hi havia dos: un portava altaveus i l’altre no era gent jove sinó que era gent més
gran. I les assistències que han estat ateses a l’hospital per aquest acte han estat cinc, i per
coses lleus, és a dir, d’una trepitjada... Llavors hauríem d’anar cap a reconduir aquesta festa
i que sigui la festa de l’aigua.
Vostè ha tret un altre tema i és el tema del consum d’alcohol per part dels menors, la majoria
d’aquests menors surten amb l’alcohol de casa; evidentment no és un problema de les
Festes del Tura ni de la Turinada, sinó que és un concepte global que hauríem de treballar.
Si el regidor Ferrés m’ho permet, el tema dels urinaris al carrer, penso que hem millorat
també en aquest aspecte, hi ha una demanda cada any que hi hagi més vàters i nosaltres
cada any ja n’hem portat més però per la gent que hi ha a vegades es fa curt. Aquest any he
pogut constatar que no hi ha hagut moltes cues als lavabos i posant multes a la gent que
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orina als carrers, jo penso que hem reduït aquest problema. Sí que és veritat que pel volum
de gent que hi ha al carrer està demostrat que la majoria de la gent anem al lavabo, no
anem al carrer, sinó seria una altra cosa. Però hi estic d’acord i hi hem de continuar
treballant.
Intervé la Sra. Sala.
PAVIMENT CARRER CANDI AGUSTÍ.- Al carrer Candi Agustí –que és l’altre carrer del Pou
del Glaç, perquè se situïn– ja fa diversos plens que els he comentat que s’hauria d’arreglar
el paviment del terra. Aquest carrer té molt de trànsit, tot i essent un carrer molt petitó, ens
hem d’adonar que tots els blocs de pisos del carrer Pou del Glaç sortint del garatge passem
pel carrer Candi Agustí, i en aquest carrer hi ha un forat immens, a part del paviment en mal
estat. Llavors no sé si a part d’arreglar el paviment del carrer –que això ja fa molts mesos
que dura–també s’hauria de mirar la possibilitat que quan la gent surt del pàrquing, en
comptes de fer la volta tot el carrer Candi Agustí –s’hauria d’estudiar la possibilitat, no és
una cosa de veure-ho avui per avui– que els cotxes en lloc de voltar per darrera Sant Pere
Màrtir per la baixada, poguessin accedir directament per l’esquerra, que aquell cantó petit
fos de dues direccions. Això és una cosa que s’hauria de mirar, però el que sí que convé és
la pavimentació del carrer.
Respon el Sr. Gelis. Respecte a aquest carrer, és veritat que fa temps que parlem del
paviment i com que fa temps que en parlem i li fem cas, està en el Pla de pavimentacions
d’aquest any. Aprofito per dir que ha començat just aquesta setmana, i que esperem que en
un període d’uns dos mesos, tot aquest Pla estigui tancat. Com saben hi va haver una baixa
important que ens ha permès fer més carrers dels previstos inicialment i jo ara no sé
exactament quin dia, però sí que es va informant als veïns de cadascun dels carrers en el
moment que es farà la pavimentació, perquè ho sapiguen i per si hi ha garatges, que puguin
deixar el cotxe fora.
I quant a la sortida i l’entrada d’aquests garatges ho desconec ara mateix, ho passarem als
serveis tècnics i que ens diguin alguna cosa.
Intervé la Sra. Sala.
CAMIONS PORCS ESCORXADOR.- Tot i que ens diuen que sí, que no hi ha problema,
cada vegada va persistint els camions de porcs aparcats a l’avinguda Europa, concretament
a la recta de l’empresa Simon. Vull dir, que ha anat molt bé l’ampliació que dóna feina, entre
cometes, perquè també m’han comentat que ve molta gent de la comarca d’Osona a
treballar aquí a la Garrotxa, tampoc sé si ens ha augmentat tant els treballadors que han
pogut anar a l’Escorxador. El que sí és molest són els crits dels animals que transporten a
dins el camió. Tots sabem que els animals han d’anar a matar a l’escorxador, tots ho
entenem això, però sort que ara també vindrà la tardor que no fa tanta calor, perquè estan
aparcant bastant camions a la recta de l’avinguda Europa del sector de la Simon, que
comporta molts crits dels animals i per la gent que ho sentim no és gaire agradable.
Penso que haurien d’intentar que aquests camions, o bé vinguessin més tard, perquè n’hi ha
que venen de lluny, d’Osca, o bé que es paressin més pel camí, perquè si no s’acumulen
tots allà i amb la ràdio que porten els camioners es van comunicant i van entrant de mica en
mica a l’Escorxador. Llavors això seria bo que poguessin entrar a dintre, ja em varen dir que
estava previst que hi hauria una nau al soterrani de l’Escorxador per entrar-hi.
Respon el Sr. Alcalde. Intervindré, jo espero que per tancar d’una vegada la polèmica dels
porcs i de la seva situació actual; és a dir, això és provisional, hem fet un concurs i hi ha
d’haver un rentador de camions situat a la zona del voltant de la planta de compostatge. Les
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obres de l’escorxador encara no s’han acabat, perquè l’entrada i sortida de camions ha de
ser molt més ràpida i per tant, les obres es van fent. La inversió en quant a diners és molt i
molt important, en quant a la creació de llocs de treball estem en negociacions amb
l’empresa per veure com podem influir, perquè una cosa que és la iniciativa privada –és a
dir, la contractació a través de grups organitzats que venen a fer la feina– com ho podem fer
des de l’Ajuntament, fins i tot fer formació perquè la gent d’aquí pugui entrar-hi, però el
negoci que s’estimula al voltant de l’escorxador no és només això; són els proveïdors i és el
manteniment.
Jo penso que és molt important que l’Escorxador hagi fet la inversió que ha fet i que estigui
generant tot el negoci que està generant. Demanaria una mica de paciència perquè acabem
tot el projecte; no és allò que comencem avui i demà passat ja estarà fet, sinó que és un
projecte complex, que ha anat passant per aquí, que l’anem seguint, que la depuradora, que
el rentador de camions... I sincerament, jo personalment he anat a llocs com l’ITV a
preguntar directament què passava amb la pudor i no he tingut les protestes. Jo crec que si
anem dient que la nostra prioritat és crear llocs de treball i que hauríem de lluitar contra
l’atur, i llavors anem intentant posar pals a les rodes... a davant l’empresa Simon passa molt
poca gent, ja ho entenc que és molest tenir un camió allà, però és allà baix de tot al polígon.
No tenim cap altra solució: anar perdent empreses a la ciutat o fer el que diem: el més
important és la promoció econòmica, no perdem el temps amb d’altres coses i dediquem-nos
a estar al costat de les empreses i de la gent que crea riquesa i això és el que els voldria
demanar. Ja ho hem explicat repetidament, ja hi ha les actuacions previstes i les anirem
fent, però jo els demanaria que no ho anem portant al Ple repetidament perquè al final sí que
causarem una certa alarma social.
Demana la paraula la Sra. Zambrano. Només era per dir a la Sra. Júlia Sala que no ha fet
una pregunta però que ha semblat una inquietud, i ja que avui tenim temps, aprofito per
comentar-ho. Deia que potser això que havíem comentat que el fet que s’incrementés tant
tota l’activitat de l’escorxador portaria gent contractada i davallada de l’atur i semblava que
ho posava una mica en dubte. Sàpiga que jo hi estic ben bé a sobre, que si bé és cert que
venen d’una cooperativa tota una sèrie de matarifes que fan anar molt bé el ganivet, estem
en contacte des de les Mates amb aquest senyor, que es diu Paco, que qualsevol persona
d’Olot que sap fer anar el ganivet, contracta amb prioritat aquesta gent, el que passa és que
no n’hi ha prous. No hi ha ningú d’Olot que vulgui treballar a l’escorxador i que li ocupi una
plaça una persona de fora, són gent molt preparada i el que havíem pensat des de les Mates
és que quan hi hagi un grup de gent d’aquí a Olot que en vulgui aprendre, els hi farem un
curs de fer anar el ganivet, però estem ben bé al cas que comporta tot aquest enrenou allà,
que tothom qui vol treballar allà té prioritat, i no venen de fora a prendre la feina de gent
d’aquí. Estem en contacte amb el gerent i amb tothom de l’escorxador. Era comentar-li això.
Intervé la Sra. Sala.
PISOS LLOGUER SOCIAL.- És referent a la notícia que ha sortit avui a la premsa que a
l’Ajuntament de Figueres, als propietaris dels pisos que els posin a lloguer social no se’ls hi
cobrari l’IBI. És una pregunta que em faig, jo no sé si aquí a Olot fan falta pisos socials i si
seria bo que es pogués mirar aquesta iniciativa que avui ha sortit a la premsa.
Respon el Sr. Gelis. Efectivament la Llei 16/2012 permet fer exempcions a l’IBI per pisos
socials i altres qüestions. Justament aquests dies estem preparant els pressupostos i les
ordenances per a l’any 2014, ha sortit aquesta qüestió i és probable que això ho recollim a
les ordenances que portarem a aprovació el proper mes. Podem arribar fins a un màxim d’un
95% i veurem com ho fem exactament, però sí que sortirà alguna cosa en aquest sentit.
Intervé la Sra. Sala.
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FIRA BESTIAR ST. LLUC.- Voldria demanar al regidor de Fires, com que el Ple del mes
d’octubre el farem després de la Fira de Sant Lluc, si la fira del bestiar, que es fa sempre a
l’esplanada del passeig de Sant Roc, es mantindrà allà o si hi ha alguna novetat.
Respon el Sr. Vayreda. Sí, li confirmo que aquest any la fira ramadera del dia 18 serà a la
plaça de braus i als voltants. Aquesta és una demanda que ens van fer els mateixos
organitzadors per apropar-ho al centre.
Intervé el Sr. Gómez.
MATRICULACIÓ ALUMNES P3.- Jo volia demanar si en el procés de matriculació de P3
d’aquest any s’han seguit els paràmetres habituals, si hi ha hagut algun entrebanc en la
matriculació i si regularment es fa un procés de revisió de com ha anat la matriculació dels
alumnes de P3.
Respon la Sra. Fité. Bé, el procés de matriculació ha estat exactament igual que la resta
d’anys anteriors i el seguiment d’aquest procés de matriculació, és a dir, de la matrícula viva,
es va fent periòdicament a les comissions de garantia d’admissió d’alumnes que les
presideix l’inspector, nomenat pel Departament, on hi assisteixen tots els directors de les
escoles de primària i de secundària. Hi ha dues comissions diferents, i aquí es va fent el
seguiment de tots els alumnes que s’han matriculat a l’inici de curs i de tots els alumnes
nous que s’han d’anar matriculant. Depèn de l’època del curs hi ha més reunions, però com
a mínim és una al trimestre.
Intervé la Sra. Casanovas.
ZONA VERDA.- Primerament ens agradaria saber com va el seguiment de la Zona verda,
que ja quan es va avançar que es posaria en funcionament nosaltres vàrem dir que seria
interessant que es fes un seguiment sobretot al principi, que és quan costa més que els
ciutadans adquireixin la rutina. A veure si hi ha un seguiment i quin ha estat el resultat.
Respon el Sr. Ferrés. Realment estem molt satisfets, perquè des del moment què vàrem
treure els obstacles perquè hi accedissin els cotxes, quan encara no estava en funcionament
perquè faltava finalitzar el període d’exposició pública, s’ha demostrat que és un bon lloc per
aparcar i des del primer moment va estar pràcticament ple. La posta en funcionament
concreta de les places de zona verda es va fer pocs dies abans de començar les Festes del
Tura i ha anat bé. És a dir, ha anat bé en el sentit que continuen essent molt utilitzades,
efectivament, en algunes ocasions hi ha algun ciutadà que es descuida o s’oblida que allà
ha d’utilitzar-ho amb el distintiu. Però exceptuant els primers dies que això era més corrent,
jo els dies que hi passava, pràcticament era un 50% dels cotxes amb distintiu i un 50% de
cotxes sense distintiu.
El que vàrem fer va ser no començar sancionant sinó informant, vàrem deixar un paper als
parabrises dels cotxes i així hem anat corregint la situació. Continuem estant-hi a sobre, per
veure com va evolucionant, per allò que havíem comentat en el seu moment. També estem
bastant satisfets perquè la demanda de distintius ha estat força moderada, sabem que
posàvem en joc una oferta reduïda pel cens de vehicles que hi podien tenir dret a accés,
però bé, per tant ens movem en números moderats que poden donar un bon joc de rotació
en aquella zona.
Intervé la Sra. Casanovas.
CAMIONS PORCS ESCORXADOR.- Després també, tenia anotat el tema dels porcs,
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perquè realment l’altre dia hi havia cinc camions aparcats l’un darrera l’altre plens de porcs,
ja no cal que hi doni més voltes perquè ja ho han dit.
Intervé la Sra. Casanovas.
PARC MARTÍ I POL.- Sí que ens han fet arribar ciutadans de la zona del Parc Martí i Pol
que es neteja cada dia, però que hi ha un col·lectiu que de vegades no té prou cura amb la
neteja, que usen molt assíduament aquest parc i per veure si s’hi podia fer alguna acció,
d’ensenyar-los i explicar-los que hi ha les papereres i que s’han d’utilitzar.
Respon el Sr. Berga. No és un problema de neteja, és un problema d’exclusió social amb
tota claredat: estem parlant d’unes persones en situació d’exclusió que no tenen altre lloc on
anar i es reuneixen a l’espai públic. Durant molt de temps ho varen fer al passeig de la
Muralla on hi ha comerços i on hi ha més trànsit de gent, i volgudament se’ls va convidar a
anar als jardins de la Vila Vella on només hi ha entre el riu i el Consell Comarcal hi passa
molta menys gent. Es pot intentar fer algun tipus d’actuació des d’un educador, però són
persones amb una situació complicada i difícil de gestionar, i no sé si és més qüestió d’un
educador o una qüestió policial, però tampoc fan res com perquè la policia pugui actuar de
manera contundent. Ho he viscut des del Consell Comarcal i els veia des de la finestra, i és
un tema difícil de resoldre, però en tot cas també en prenc nota i ho tindrem en compte.
Intervé la Sra. Casanovas.
EXPOSICIÓ FARÀNDULA.- Si no vaig errada, l’exposició de la faràndula que hi havia al
nostre Museu, estava anunciat que duraria fins a finals d’octubre –als cartells ho deia– i en
canvi, segons tinc entès ja està tancada. No sé si és per alguna causa major, però a
nosaltres ens sembla que si s’anuncia que una exposició durarà fins un termini, s’hauria de
respectar aquest termini, per més que no hi hagi afluència.
Respon el Sr. Berga. Sobre l’exposició de la faràndula no li sé donar una explicació, a mi
també em sona que el dia que vàrem inaugurar totes les exposicions sortia que era el dia 4
d’octubre, crec? Doncs desconec, en aquests moments no li sé donar els motius perquè
sigui tancada, no sé si ha una explicació que la faràndula participi en la festa de la setmana
vinent de les 4 barres; la veritat. Ho preguntaré, ho miraré, ara ho he intentat però no m’ho
saben respondre; ja li faré arribar la resposta.
Em comuniquen pel que fa a l’exposició, que el motiu és que en Clam celebra un aniversari i
va convidar altres elements exposats que van decidir anar-hi, però quan van programar
aquesta exposició –és a dir, quan van sortir les dates i va sortir tota la informació– aquesta
invitació encara no havia arribat a les altres entitats. És a dir, tot i que estava programat han
estat els mateixos propietaris de les peces de la faràndula que han decidit anar a aquest
aniversari. Aquest és el motiu.
Intervé la Sra. Casanovas.
ENCREUAMENT PLAÇA CLARÀ.- Temps enrere vàrem parlar de l’encreuament a la plaça
Clarà i el Sr. Gelis ja ens va explicar que volien fer una actuació en tot aquell sector. Però
nosaltres era el creuament pura i exclusivament de l’antiga benzinera, de retirar tan sols el
que és un cotxe la ratlla de parar sota els semàfors, i això evitaria les dificultats que tenen de
vegades els camions i els autobusos per girar allà. A veure si seria possible.
Respon el Sr. Ferrés. Nosaltres quan ens plantegem els temes de mobilitat tenim dues
prioritats principals: una és la seguretat, especialment la dels vianants; ja han anat veient
com en aquest període hem reprès actuacions que estaven aturades, actuacions en punts
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negres de la nostra ciutat, i hem fet campanyes i tot això, ajustant les fases dels passos de
vianants de l’entorn de la plaça Clarà. L’altre punt que ens plantegem sempre és donar flux
als vehicles, sobretot al centre de la ciutat és molt important que hi hagi un flux continuat de
vehicles, perquè si no el que fem és anar desplaçant els taps, anem desplaçant els
embussos amunt o avall. És en aquest sentit que quan vàrem valorar de disminuir la zona
de parada d’abans del semàfor, tallàvem el flux en aquella direcció i el desplaçàvem cap a
l’encreuament que hi ha entre els Reis Catòlics i el passeig de Barcelona. Com que la
situació que vostè descriu no és continua, sinó que es dóna puntualment, ens va semblar
més adient que de vegades hi hagués un petit embús allà, però que en canvi, en la resta de
moments, que són la majoria i que no hi ha problemes, poguéssim donar flux a aquella zona.
Intervé la Sra. Casanovas.
OBRES PLAÇA MERCAT.- Aquests últims dies, per la meva feina, he estat veient i vivint
totes les obres de la Plaça Mercat. Sí que hem pogut comprovar que els terminis no es van
complint, però jo diria que gairebé me n’alegro, perquè sí que hem observat que és en bé de
la ciutat i de la seguretat dels vianants, de les botigues i de tot plegat. I llavors dir
senzillament que ens sembla que l’empresa està fent les coses amb cautela i
respectuosament i que els terminis no han de tenir importància si les coses es fan ben fetes i
amb coneixement.
Respon el Sr. Alcalde. Jo voldria que seguissin més el cronograma, perquè el Sant Lluc de
2014 ens fa patir una mica, però quan intento apretar em diuen això: que més val que ho
fem amb seguretat que no pas de pressa i ho entenc i ho accepto. El cronograma, quan
hagin pogut fer tot l’enderroc i hàgim pogut fer el forat i sigui més aixecar parets i fer tota
l’estructura, tindrem un cronograma bastant més exacte; ara anem més amb la sorpresa que
si hi havia més serveis dels previstos.
Anem seguint però li agraeixo aquest comentari, jo que a l’empresa l’he fet al revés m’han
dit això i que ho intenten prioritzar.
Intervé el Sr. Mulleras.
CONSELL D’AMBAIXADORS DE LA CIUTAT.- Un prec seria si es podria canviar el
concepte del Consell d’ambaixadors de la ciutat, en el sentit que poguessin formar part
d’aquest Consell els olotins i olotines que resideixen fora de la Garrotxa; no com fins ara,
que només poden ser ambaixadors els que viuen fora de Catalunya. Si fos per una qüestió
terminològica, fins i tot podrien anomenar-se cònsols d’Olot, no ambaixadors. Crec
sincerament, que hi ha il·lustres olotins amb excel·lent reputació professional que resideixen
a Barcelona, o Lleida o Tarragona, que de ben segur poden portar per tot arreu el nom
d’Olot donat el seu prestigi internacional. A tots se’ns acudeixen exemples, fins i tot
d’esportistes olotines o olotins molt qualificats.
Respon el Sr. Alcalde. El concepte dels ambaixadors ens el vàrem inventar nosaltres, no hi
ha ni tan sols cap normativa. Intentàvem que fos gent de fora de Catalunya perquè ens
semblava que la gent que viu a Barcelona o a Lleida ve sovint a la ciutat, i el que ens
interessava era la visió de gent des de lluny, que ens donessin la seva opinió. No hi ha cap
reglament escrit, jo continuo pensant que per a la gent que està al voltant de casa nostra ja
hi ha mil maneres de posar-nos d’acord. Si del que es tracta és de fer alguna distinció a
alguna persona ens ho podem plantejar, però si no en general, jo crec que és molt més
interessant tenir un professor de Harvard, o algú que està a Amèrica del Sud o que està al
Togo, i que ens vagi dient.
Sobre el que heu dit me n’alegro, o l’alegria que no sé si era en l’últim Ple o quan ho vàrem
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poder comentar, que a la missa d’un diumenge al Togo varen aplaudir que la Jennifer Pareja
i en Xavi Porras haguessin guanyat medalles.
Aquest era el criteri dels ambaixadors, però no hi ha res escrit i en podem parlar.
Intervé el Sr. Mulleras.
FESTES DEL TURA.- Tenim unes quantes preguntes relacionades amb les Festes del Tura,
festes, que dit sigui de pas, en termes generals considerem un èxit i també aprofitem per
felicitar la regidora de Festes, la regidora Mar Roca. Primera pregunta: quin criteri es
segueix per a la ubicació de les barraques durant les Festes del Tura? Imagino que hi haurà
algun criteri, ja que lògicament hi ha millors i pitjors ubicacions, i hi ha alguns llocs que per
qüestions d’obres al carrer, poden ser més incòmodes.
Segona: després del nou èxit aquest any, un cop més, del correbou, es podria considerar
per a l’any que ve la possibilitat de fer dues sessions del correbou? Em consta que la Penya
Taurina de la Garrotxa aplaudiria aquesta decisió.
Tercera: algú de l’equip de govern em pot explicar si existeix algun motiu perquè cap
representant de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot no participi en la solemne processó
pels carrers de la ciutat, acompanyant a la marededéu del Tura el dia de la festa major?
Quarta pregunta: perquè en l’ofrena floral no es va llegir el poema dedicat a la marededéu
del Tura del desaparegut Josep Congost?
I per altra banda: per què un senyor hindú amb un turbant al cap, que no sabem
sincerament, amb tot el respecte, què hi pintava, per què va participar, en nom –segons ell
va dir– d’un grupet de debat interreligiós a l’ofrena floral?
Si, com imagino, se’m respondrà que l’Ajuntament no organitza aquest acte de l’ofrena floral;
el que demano és que a partir d’ara, a partir de l’any que ve, i donat que es tracta de l’ofrena
floral oficial de l’Ajuntament d’Olot, es supervisi aquest acte perquè tot estigui preparat i
lligat.
Respon la Sra. Mar Roca. Miri, el tema de la ubicació de les barraques, sí, tenim unes bases
que funcionen i que les aprovem cada any per Junta de Govern Local i en aquestes bases hi
ha moltíssims criteris: un, hi ha el tema de quants equips hi ha, quants socis són, un tema
més d’estructura del club. Hi ha una altra cosa que suma molts punts, quan els clubs fan
actes desinteressats que donin un plus a la nostra ciutat; també hi ha un altre punt que té a
veure amb què fa el club a nivell social, per exemple: si realitzen un campionat per
discapacitats els dóna punts, si van a fer un partit a la presó els dóna punts; tot aquest tema
de col·lectiu social tot això dóna punts. Un cop tenim totes aquestes puntuacions, el club que
té més puntuació escull primer el lloc i anem baixant. Però si vol jo em comprometo a
passar-li aquestes bases perquè les pugui veure.
El tema dels dos correbous és un tema que aprovem per Ple, i si creiem de fer-lo l’any vinent
ho hem d’aprovar per Ple, el tema dels dos correbous no és meu exclusivament.
El tema de la processó, Sr. Mulleras, no li sé contestar. És a dir, jo sé perquè jo com a
regidora no hi vaig: després de la Missa el dia 8 és un dia que hem d’estar a l’escenari i
moltes vegades hem de fer parlaments, llavors el que jo faig sortint de la missa és anar a
posar-me a punt per veure els gegants. Si algú més vol contestar...
El tema de l’ofrena floral, va haver-hi una persona, la filla del Sr. Congost –ho podem dir
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públicament perquè a més ha sortit una carta–que l’any passat va posar-se en contacte amb
nosaltres i ens va demanar de llegir un poema del Sr. Congost. Jo em vaig posar en
contacte amb l’Agrupació Flor de Fajol que és qui vostè ha dit que organitza l’acte de
l’ofrena floral i resulta que hi ha un poema que el Sr. Congost va escriure exclusivament per
fer l’ofrena floral. Però la seva filla vol un tipus de poema que ni Flor de Fajol ni la gent del
Tura no hi està massa d’acord, perquè a l’ofrena hi ha molt de garbuig i és un poema llarg,
místic i és un poema per llegir en un lloc com una sala de Plens, no al Tura amb força gent
que està xerrant. Aquesta és l’explicació. Però el poema que es va llegir és del Sr. Congost i
el seu pare el va escriure expressament per l’ofrena floral.
Intervé el Sr. Berga. El tema que comentava el Sr. Mulleras de la intervenció del
representant de la comunitat sikh; és a dir, d’entrada dir-li que no és hindú, l’hinduisme és
una religió i aquest senyor és sikh. El que passa a la Índia –com passa a molts altres països
del món inclós el nostre– és que en els països hi conviuen diverses religions, persones que
tenen confessions diferents. En aquest cas hi ha un grup de treball que es diu Diàleg
interreligiós, que ve treballant des de fa molts anys i que precisament intenta que les
religions no siguin un obstacle perquè la gent convisqui junta, perquè es relacionin, perquè
no hagi de ser mai un motiu de confrontació, hi ha molta gent que treballa en aquest sentit.
I en tot cas l’explicació de perquè hi havia aquest senyor, que tot plegat el que va fer va ser
desitjar-nos unes bones Festes del Tura, és perquè estava convidat pel rector d’Olot. És a
dir, el rector d’una de les confessions, amb tota diferència la més practicada a la nostra
ciutat i per tradició, que va convidar aquest senyor a participar-hi. I jo més enllà d’aquesta
anècdota li diré que el dia que hi haurà la Festa del xai dels musulmans, doncs també hi
haurà algú de confessió catòlica allà desitjant-los una bona diada. Però penso que fer un
motiu de confrontació d’un gest simbòlic i simpàtic i agradable per la gran majoria de les
persones, puc entendre que per vostè no ho sigui, doncs és una cosa, que quan m’ho varen
comunicar, perquè ho vaig saber uns dies abans –no va ser una decisió de l’Ajuntament sinó
del Diàleg Interreligiós, dels mateixos organitzadors de l’acte– nosaltres ho vàrem aplaudir
com una bona iniciativa.
Intervé el Sr. Alcalde. Només dos comentaris. El tema dels dos correbous és una decisió de
l’equip de govern, ni tan sols de la Comissió de festes, ens varen fer arribar una petició per
un segon correbou, vàrem discutir com a equip de govern, quan ens ho varen demanar
teníem ja coneixement de més o menys com seria el programa i vàrem decidir que un i
manteníem la tradició. Això no vol dir que un altre any no ens ho puguem plantejar, o no ens
puguem plantejar no fer correbous. Això, després anirem decidint segons com vagin les
coses, però és una decisió de l’equip de govern.
I la segona cosa, en quant a la processó. Jo crec que hem demostrat la nostra devoció per
la marededéu del Tura de moltes maneres, de forma individual, de forma col·lectiva, ho hem
fet de moltes maneres. Quan vàrem entrar aquí a l’Ajuntament a la processó hi ha una
activitat que a mi em sembla que està bé, i és que l’Alcalde convida els regidors que han
anat a missa, a ofici, a esmorzar. I ho seguim mantenint, no anem a la processó sinó que els
regidors que han anat a ofici solem anar per aquí al centre de la ciutat i esmorzem. Em
sembla que és un acte també simpàtic i que la processó té tota la dignitat i tot el recolzament
que necessita, només que fem aquells moments una altra activitat, i com tot, sotmès a les
opinions de les diverses persones que hi pugui haver.
Demana la paraula el Sr. Mulleras. Únicament comentar, perquè crec que aquest és el lloc
per comentar les coses. M’han decebut una mica les seves respostes, sincerament, però bé,
han estat prou clarificadores. La processó ens han dit que no hi van perquè prefereixen anar
a esmorzar, em sembla molt bé la seva decisió, en comptes d’anar a la processó de la
marededéu del Tura.
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En quant als dos correbous m’han dit que ja estudiaran si l’any que ve en faran un, dos o
cap; resposta prou concreta.
Del tema del senyor sikh, del senyor del turbant al cap; per cert el meu avi Ramon em va
explicar quan era jove, que quan un entrava en una església, un s’havia de treure el barret,
es veu que aquest senyor no sap els costums catòlics, però bé. És clarificador el que m’ha
dit que ja ho sabien i ho van aplaudir, és interessant saber que ja ho sabien; crec que a la
gent li pot interessar.
Del tema del poema del Sr. Congost, dir-nos que no els semblava adient perquè és massa
místic en una església, en un acte religiós, també em sobta una mica.
I quant als criteris de les barraques, les puntuacions, etc., espero amb moltes ganes que me
les faci arribar la Sra. Mar Roca.
Intervé la Sra. Mercè Traveria.
PROGRAMA DE FESTES i FARÀNDULA.- Ja que parlem de les Festes del Tura, primer de
tot volia felicitar a la Comissió de Festes per l’èxit aconseguit. I llavors volia fer un comentari
sobre el programa de festes: sincerament crec que ha estat el pitjor programa de molt
temps, hi ha molta gent que en col·lecciona i en poden donar fe. Desmereix molt el renom
que tenen les nostres festes, ha sortit fins i tot algun programa de barri que sembla invertit:
sembla el programa de Festes, i el de les Festes sembla el del barri. I fet per una empresa
de León. Ja sé que tot té les seves explicacions, però de lluny costa d’entendre que en
temps de crisi i amb manca de feina no es pugui donar aquest treball a empreses de casa
nostra. La pregunta és: tot i els anuncis, que n’hi ha molts, amb l’import que s’ha aconseguit
d’aquests anuncis, les empreses d’aquí no han pogut competir amb el preu que ens ha fet
aquesta empresa de León?
I un altre comentari que ja sé que s’ha fet moltes vegades, però el volia posar sobre la taula.
També parlem de Festes. Per ballar els gegants i la faràndula hi ha una llista d’aspirants
crec que de 600 persones, una dada molt maca perquè demostra l’estimació que tots els
olotins tenim pels nostres gegants. Per contra, els barris de la ciutat n’hi ha molts que tenen
els seus gegants i la seva faràndula, i no troben ni balladors ni portadors o si els troben els
han de pagar. Jo em pregunto, no es pot plantejar un canvi? Ja sé que s’ha demanat altres
vegades. Per exemple, no ho sé, per exemple donar punts si algú va a ballar els gegants o
col·labora amb algun barri, que tingui una puntuació i el que tingui més punts que pugi
graons. Per qualsevol feina primer s’ha de fer un aprenentatge i al mateix temps els joves
potser aprendrien a fer actes de voluntariat anònim, perquè en els barris no surts ni a la foto
ni el teu nom no surt publicat enlloc. Ja sé que no és un tema de l’Ajuntament, que és de la
Comissió que es cuida dels gegants, però potser estaria bé tornar-los-hi a posar sobre la
taula.
Respon la Sra. Roca. El tema del programa, Sra. Traveria, no comparteixo amb vostè que
sigui el pitjor programa de la història, penso que aquest programa ha estat ben digne. Sí que
és veritat que l’any passat, quan vàrem començar a fer reducció de pressupost de festes,
junt amb la Comissió de festes i els tècnics vàrem decidir en què canviàvem. El programa és
veritat que aquests dos darrers anys s’ha fet amb aquest estil d’anuncis i el perquè es fa així
és perquè ens ha costat estat zero i hem apostat en continuar fent festa al carrer. No li estic
dient que no comparteixo que la gent fa un programa amb col·laboracions i que no puguem
tornar a fer un programa tradicional, però ens va semblar que havíem de fer l’activitat i el
programa ha estat el que ha rebut.
El perquè una empresa de fora? Miri, l’any passat vàrem fer diferents gestions amb les
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empreses d’aquí a Olot perquè ens poguessin oferir un cost zero. Va haver-hi una empresa
que ens ho va oferir i no ens ha satisfet del tot com ha anat, teníem una oferta sobre la taula
i l’hem volgut provar. Cost zero.
Intervé el Sr. Berga. El tema de les llistes de la faràndula, aquesta idea s’ha plantejat
moltíssimes vegades, de demanar a les persones que formen part de la llista de la faràndula
ballin als barris. I la veritat és que no és acceptable, és a dir, és un tema que la llista està
pensada per ordre estricte cronològic des que la gent s’apunta, a més és una cosa que es
regula escrupolosament; està controlat tant pels balladors dels cavallets, dels cabeçuts i dels
gegants perquè no se salti mai l’ordre. Es fa seguint un rigorós protocol de la faràndula que
ho explica, i a més introduir dins el protocol, que és un protocol aprovat per Ple fa anys, que
algú per anar a ballar una altra peça de la faràndula pugui avançar aquells que hi estan
apuntats... la veritat és que seria complicat, no sé si resultaria que cada vegada que anem a
ballar avancem tres llocs. Ja és un vesper aquest tema, és complex de gestionar i introduir
aquest tema seria complicat.
Bé, és una dificultat compartida per tots els barris i per totes les entitats; jo mateix en el cas
del Til·ler és una constant que tens dificultats per trobar balladors o gent que participi a la
faràndula i crec difícil que ho arribem a resoldre mai a través de la llista dels que estan en
els gegants.
Però bé, el tema es pot tornar a plantejar i així ho faré a la propera Comissió de la faràndula,
que ha arribat aquest prec des del Ple.
Intervé el Sr. Guix.
ORDENANÇA DE TERRASSES.- Una molt lligada amb Festes: jo no sé com s’ho fa el Sr.
Ferrés per modificar les ordenances municipals sense passar pel Ple. Vostè va modificar
l’Ordenança, és a dir jo vaig entendre això de la lectura del comunicat de premsa que varen
treure, que les terrasses tindrien una bonificació en la taxa perquè deixin anar la gent als
lavabos, que ens sembla una bona iniciativa però ens sembla que haurien de passar les
qüestions pel Ple, aprovar les ordenances i a partir d’aquí fer les accions que toquin.
Aquesta seria una qüestió molt tècnica, molt de tràmit, però em sembla que és important que
es facin les coses ben fetes.
Respon el Sr. Ferrés. Celebro que li agradés la iniciativa, sap greu dir que no va ser idea
nostra però ens alegrem que fos la idea d’un ciutadà i que la poguéssim recollir. Potser era
una mica el tema dels terminis: el mes d’agost no hi havia Ple, o a finals de juliol també era
una mica just. De totes maneres la nostra interpretació del fet de no portar-ho a Ple, era que
el que no fèiem era una modificació de la taxa, que aleshores sí que l’hauríem d’haver portat
a Ple, sinó que el que fèiem era que la taxa es mantenia i després si es complien les
condicions es feia una bonificació. Aquesta era la nostra interpretació. De totes maneres la
podem validar amb serveis econòmics i com que ha anat bé, i l’any vinent la idea és repetir
l’experiència amb alguns retocs per millorar-la; si aleshores es veiés convenient de portar-la
a Ple ho faríem.
Intervé el Sr. Guix.
FIRA DE BESTIAR FIRA DE SANT LLUC.- És un prec per al regidor i per a l’equip de
govern. A la Fira de Sant Lluc, la Fira del bestiar sempre s’ha celebrat de fa temps, de fa
anys ja, en el passeig de Sant Roc. És un mercat ramader que funciona, és un mercat
només d’un dia, molta gent d’arreu de les comarques de Girona ja sap que es fa allà, la
ubicació agrada, hi ha facilitat d’entrada i sortida pels camions i el bestiar està en unes
condicions molt òptimes, per tant no entenem que enguany la Comissió de la Fira de Sant
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Lluc, pretenen que aquest Mercat de bestiar de la Fira de Sant Lluc es faci a l’entorn de la
plaça de braus i a dins de la plaça de braus, per portar activitat cap al centre. A mi em
sembla que també està bé que fem activitats als barris, que els barris participin de les
activitats de la ciutat i el dia de fira penso que és molt important que es faci allà i a més a
més és una cosa que funciona, que la gent ja sap que es fa allà i no entenc perquè s’ha de
canviar. Per tant demanaria, tal com ha demanat la regidora del PP, que es reconsiderés
aquesta proposta que fa l’IMPC.
Respon el Sr. Vayreda. Bé, com deia, és una proposta que ens van fer els organitzadors per
apropar-ho al centre. No nego que té uns riscos d’accessibilitat que hem de veure com anirà,
potser és més pràctic i més fàcil a Sant Roc, però la veritat és que tampoc veiem que sant
Roc, per més tradició, perquè de fet si parlem de tradició tornem a l’origen on es feia, que
era aquí, per tant sí que fa anys que es feia a sant Roc, però en tot cas allà ajuda poc als
comerços, als bars i als restaurants. Ens quedava una activitat aïllada i ens sembla que al
centre ajudarà molt més a l’activitat econòmica, ajudarà al vehicle d’ocasió, ajudarà al
Mercat d’artesania, ajudarà al Mercat extraordinari de roba. I jo, Sr. Guix, em sap greu dir-li
que sí que estem obsessionats en fer coses al centre, perquè l’obsessió d’aquest regidor és
que els comerços funcionin, que els bars i els restaurants tinguin feina, per tant no deixarem
de perdre cap oportunitat perquè si hi ha alguna activitat que genera moviment i negoci,
això, com vostè sap, vol dir llocs de treball, vol dir feina, i estem en un moment en què els
mateixos bars i restaurants ens diuen que gràcies a aquestes activitats sobreviuen.
Desgraciadament és així, estem en un moment que l’activitat ha baixat moltíssim i gràcies a
l’activitat firal els permet continuar en molts casos oberts. Per tant tot el que puguem
–almenys fins que ens toqui governar– intentarem fer-ho al centre senzillament per aquesta
raó, perquè hi ha molta activitat econòmica que ens sembla que en surt beneficiada i a
nosaltres ens sembla que és millor.
Intervé el Sr. Guix.
PLA D’USOS VOLCÀ MONTSACOPA.- Un altre prec al mateix regidor, és com està el Pla
d’usos del Montsacopa que vàrem aprovar en aquest Ple, que semblava que hi havia una
certa celeritat perquè es portés a terme i es tirés endavant, però sembla que de moment no
s’ha avançat massa res. Sí que ens queixem que per exemple el volcà Montsacopa ha estat
bastant deixat durant l’estiu i sí que es va fer una neteja a més córrer abans de la Festa
Major per rentar la cara, però que en tot cas no s’han seguit les causes que marca el Pla
d’usos, almenys en qüestió de neteges, i sobretot aquest any que ha estat un estiu molt
plujós, d’estassar i de netejar aquell entorn.
Respon el Sr. Vayreda. El Pla d’usos del Montsacopa està aprovat per la Junta del Parc,
està aprovat també com saben per l’Ajuntament i ja hem ja començat a fer alguna actuació,
la més important, darrera la gredera del Cementiri. S’ha fet un inventari de totes les
actuacions que es preveuen fer i ara diferents tècnics de l’Ajuntament també aniran a validar
aquestes actuacions per veure concretament i posar noms i cognoms a cadascuna de les
feines; hem acordat també, ja amb el Parc, amb les associacions i entitats, totes les
activitats que s’han de fer durant aquest any, i l’any que ve, per primera vegada en aquest
Ajuntament hi haurà una partida pressupostària dedicada al Montsacopa. Fins ara era un
terreny de tots i no era de ningú i per tant finalment, ens sembla que el Montsacopa es
mereix aquestes actuacions que diu vostè. Com bé sap, en política les intencions i els
compromisos requereixen de recursos i nosaltres ho farem, per tant l’any que ve
començarem. Ens hauria agradat fer-ho abans però començarem amb petites actuacions de
neteja, de millora de la senyalítica, el tema dels horts... i per tant sí que hi ha el compromís
de poder-ho anar arreglant. Ens agradaria fer-ho més ràpid però la disponibilitat és la que
és, però no pateixi que el compromís d’aquest equip de govern amb el Montsacopa hi és i
continuarem fent-ho.
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Intervé el Sr. Mir.
NETEJA CIUTAT.- Fa referència al servei de neteja en un doble aspecte: un primer aspecte
fa referència a la qualitat del servei, últimament ens estan arribant força queixes i tinc la
percepció que no la ciutat en general, però algunes zones de la ciutat no estan tan netes
com estaven. La pregunta és si l’equip de govern també té aquesta percepció i el prec seria
parlar amb l’empresa a veure com es pot solucionar.
I la segona fa referència al cost del servei, el cost ja el vàrem aprovar, és una concessió
administrativa que té un import important, però la meva pregunta va més referida al
sobrecost que hi ha en aquest servei perquè hem estat analitzant una mica les factures de
més a més que han anat apareixent –a part del contracte que ja es va signar en el seu
moment amb l’empresa– i només de gener a maig ja portem més de 13.000 euros de
neteges extraordinàries. Això d’alguna manera ens sembla que desvirtua una mica el
concurs públic, perquè un dels elements que fa decidir per una empresa o una altra és el
que vagin més bé de preu, però si després van apareixent factures, no sé si ho vàrem
adjudicar bé o no.
I sobre el mateix hi ha factures que ja tenen una certa lògica, per exemple: la ventada de no
sé quin dia, o l’accident d’un cotxe entenem que és una situació extraordinària i que s’ha de
pagar a part; però hi ha unes quantes factures que fan referència, a l’1 de maig, que suposo
que són de la neteja que es va fer després de la Fira de l’1 de Maig i ens sobta que
apareguin fora del concurs, perquè precisament en les pliques de la concessió queda molt
clar, ho llegeixo textualment: “El servei comprendrà la neteja dels mercats i fires celebrats a
la via pública i la neteja de tots els actes cívics, festes i celebracions autoritzades per
l’Ajuntament”. Per tant entendríem que això hauria de quedar cobert ja per l’import pel qual
es va adjudicar a aquesta empresa. Per tant la pregunta és com és que hi ha aquestes
factures, si té alguna explicació.
Respon la Sra. Linares. Bé, em sembla pel que he anotat, que el Sr. Mir feia dues
preguntes, una pel que té a veure amb el servei de neteja i queixes, que diu que li arriben.
Jo el que sí li agrairia, si us plau, és que fos més concís, l’emplaço a què puguem
parlar-ne –punts concrets, llocs concrets– i evidentment el tema és revisable. El que em
sembla que no és massa concret és dir que el servei de neteja, en general, perquè el tema
és prou ampli, la ciutat és prou gran i llavors costa acotar-ho, sobretot amb la voluntat de
millorar-ho.
La segona qüestió em sorprèn més que la faci, bàsicament perquè el seu company de grup
la va fer a la Junta General del SIGMA dimarts i per tant potser és que no ha tingut temps de
comentar-li la resposta, o si ho ha fet no pateixi que jo hi torno. El tema del servei de la
neteja viària i recollida d’escombraries té aquests dos grans blocs: pel que fa a la neteja
viària és cert que hi ha la clàusula que vostè ha llegit, però no ho és menys també que el
propi plec de clàusules contempla per primera vegada un annex on s’inclou tots els actes
que sí que estan inclosos. Llavors és veritat que hi ha serveis extraordinaris, i factures,
perquè vostè en recull algunes. Jo he fet un recull des de l’any 2009, i sí que hi ha serveis
extraordinaris però pel que fa a la recollida d’escombraries, sobretot en el nou model que
vàrem implantar que es recullen dues fraccions cada dia però de forma alternativa, el fet de
tenir alguns festius podria donar la casuística de tenir 72 hores no cobertes en quant a la
recollida. Això entenem –i també és una voluntat política– que és inconcebible i per tant s’hi
ha de posar aquests esforços per esmenar-ho.
Val a dir també que, com li deia, aquesta voluntat que en tots els actes que es fan a la ciutat
hi hagi una resposta ràpida pel que fa a la recollida i també pel que fa a la neteja, no és nou,
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també és una voluntat instaurada, ja li he dit que he recollit facturacions des de l’any 2009.
Però també és veritat que la ciutat és viva i que per tant els plecs no poden recollir tots els
actes que s’organitzen, fins i tot potser això seria inconcebible des del punt de vista de
l’equilibri econòmic de la concessió.
I sí que és cert que si podem dir que són serveis extraordinaris des del punt de vista del que
és el contracte, no ho són des del punt de vista de la cobertura pressupostària. És a dir,
cada any es fa la corresponent previsió i no hi ha cap problema en aquest sentit, per tant
són factures que tenen la seva cobertura.
En qualsevol cas, els serveis tècnics d’aquesta àrea han emès un informe que està a
disposició de tots els regidors per si volen algun altre aclariment.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les nou i nou minuts del vespre. I per a constància del que s'hi
ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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