
 

Mod ACTS_DP06 1 

ACTA NÚM. 10 
SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA   21 DE NOVEMBRE DE 2013 

1a CONVOCATÒRIA 
 

Expedient Núm: PLE2013000002  
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 de novembre 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 del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, amb objecte  de celebrar 
sessió ordinària, pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà , Núria 
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Mique l Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar 
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Co rominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, A lbert Rubirola  Sirvent, Adriana 
Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa,  Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa 
Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas, Júlia 
Sala Esteban .    
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Comencem aquest Ple quan encara tenim el Ple del mes d’octubre 
ben bé a tocar. A veure com anirà aquest Ple, que sembla que hauria de ser un Ple que 
estaria més obert a les intervencions dels diversos grups que no pas els punts que portem 
aquí, que en principi semblen punts tranquils. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 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. Començaríem per coses positives. 
 
Segur que estaran tots d’acord en enviar una felicitació, de fet ja els vàrem fer un 
reconeixement, però enviar una felicitació al Club Patinatge Artístic Olot per haver 
aconseguit un nou Campionat del món. Si hi estan d’acord els hi enviaríem aquesta 
felicitació. 
 
També, i és ben recent això, han mantingut les dues estrelles i l’estrella Michelin tant el 
Restaurant de Les Cols com el Restaurant de Ca l’Enric, i per tant, si els hi sembla, també 
els enviaríem una felicitació per la importància que té pel territori. 
 
I també al Mas Can Batlle, una casa de turisme rural de Santa Pau, li han donat la cinquena 
espiga, que ve a ser com les tres estrelles Michelin, i si els sembla bé, tot i que sigui amb 
caire comarcal, els hi faríem arribar una felicitació en nom d’aquesta Corporació. 
 
En quant a activitats que han passat durant aquestes gairebé tres setmanes des de l’últim 
Ple, potser el més destacat és la confirmació per part del Director General del Servei de la 
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Salut, el Sr. Padrosa, que va estar aquí fa pocs dies, que en la proposta de pressupostos de 
la Generalitat hi ha una partida destinada als equipaments de l’Hospital d’Olot, que això 
d’alguna manera desencalla el procés –el penúltim pas va dir el Director, perquè hi ha l’últim 
que és el trasllat–, desencalla el penúltim pas i per tant tenim a l’horitzó que l’Hospital d’Olot 
i comarcal de la Garrotxa el tindrem en funcionament a l’entorn de l’estiu vinent. Crec que és 
una bona notícia de la qual valia la pena que en el despatx oficial en donés compte. 
 
La resta són activitats bastant habituals en el dia a dia. 
 
Només destacar, perquè la veritat és que ha estat una sorpresa, el Congrés de l’Associació 
d’Espais Verds,  que s’està celebrant aquests dies al Torín, hi ha més de 180 inscrits, 
tots els hotels de la ciutat estan  gairebé plens; realment la Sala Torín té un aspecte 
magnífic, i llavors d’alguna manera també donar coneixement que com a activitat com a 
Alcalde, he estat aquest matí en la inauguració, si tenen algun moment ho passin a veure 
està molt bé i és realment una de les voluntats que aquesta ciutat vagi avançant en aquesta 
idea dels congressos entre volcans i que és una activitat que jo crec que està molt bé.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de la 
darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 26 de setembre  :   
 
- de particulars : 42 
- i d’entitats :  44 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia  6 de novembre va rebre la visita de la Sra. MARTA SUBIRÀ, Directora General de 
Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya.    
 
- el dia 8 de novembre, va mantenir una reunió de treball amb el Sr. EUDALD 
CASADESSUS, Delegat del Govern de Catalunya a Girona. 
 
- el dia 9 de novembre va rebre la visita del Sr.  DOMÈNEC VILA, Director General 
d’Indústries Alimentàries, que va  venir a Olot per la Fira Orígens.   
 
- el dia 10 de novembre va rebre la visita de l’Hble. Sr. SANTI VILA, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat,que va ser a Olot per visitar la Fira Orígens.  
 
- ahir 13 de novembre,es va entrevistar amb el Sr. ALBERT CARNÉ, Director Gral. de 
Política i Promoció Econòmica del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 18 de novembre, va estar amb el Sr. ALBERT BAYOT, Director del Serveis 
Territorials d’Ensenyament que va assistir a la Taula de Planificació Escolar.   
 
- i finalment, el dia 19 de novembre va assistir a la roda de premsa que va oferir el Sr. 
JOSEP M. PADROSA, Director de Catsalut, a l’Hospital Sant Jaume, en relació als 
pressupostos i al calendari del nou Hospital.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el 
mateix període :  
- el dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, va assistir a l’Ofrena als Olotins Difunts, que 
va tenir lloc com és habitual de cada any, a l’entrada del recinte del Cementiri Municipal.  
 
- el dia 4 de novembre es va desplaçar a Girona per assistir a les reunions dels Consells de 
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Salut i de Direcció de la Regió Sanitària de Girona, que van tenir lloc a la seu dels Serveis 
Territorials de la Generalitat i a continuació va ser present a l’acte de lliurament de premis 
per part de la Cambra de Comerç de Girona, als establiments antics, entre els quals figurava 
l’empresa olotina ASCENSORS SERRA (90 anys).  
 
- el dia  6 de novembre va assistir a les reunions del Patronat i del Consell Rector de 
l’Hospital.   
 
- el dia 7 de novembre va assistir a una reunió informativa amb els veïns de la nova Plaça 
Mercat que va tenir lloc al Saló de Sessions.  
 
- el dia 8 de novembre va assistir al sopar de la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa, que 
aquest any va tenir lloc a la sala el Torín.  
 
- el dia 9 de novembre va participar en la passejada inaugural de la Fira Orígens i a la tarda, 
va presenciar el darrer assaig del Club de Patinatge Artístic al pavelló abans de marxar cap 
a la Xina per participar del mundial; va assistir a l’acte de presentació de les Pubilles i 
Hereus d’Olot i la Garrotxa que va tenir lloc al Saló de Sessions;  va passejar pel centre 
d’Olot per veure l’espectacle de llum i de foc Lluèrnia i finalment va participar del sopar 
d’elecció de la Pubilla i Hereu de la Garrotxa que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 10 de novembre va tornar a visitar la Fira Orígens i va anar a felicitar una monja de la 
Comunitat de germanes del Cor de Maria, la M. Carme Serra, en el dia del seu centè 
aniversari.  
 
- el dia 11 de novembre va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 12 de novembre, va assistir a l’acte d’entrega d’una distinció a l’Hospital Sant Jaume 
d’Olot per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per haver promogut la dieta 
mediterrània en el seu menjador laboral.  
 
- el dia 13 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per mantenir una reunió amb diferents 
càrrecs de Catsalut.   
 
- el  dia 14 de novembre es va desplaçar a la ciutat de Solsona per assistir a la reunió del 
Consell directiu de l’AMI i al vespre va assistir a la presentació del nou llibre d’en Rafel 
Nadal,que va tenir lloc a la seu d’Òmnium.  
 
- el dia 15 de novembre va presenciar la retransmissió en directe de l’actuació de les 
patinadores del CPAO a la Xina, des de l’espai jove de l’Ideal i al vespre va assistir a la 
reunió del voluntariat del gran recapte que es farà el cap de setmana vinent  i que va tenir 
lloc a l’escola Cor de Maria.  
 
- el dia 16 de novembre, amb motiu de la celebració del primer aniversari de l’espai Ideal, va 
participar d’un programa radiofònic en el qual els joves preguntaven i ell responia. I 
seguidament va assistir a la presentació del llibre de la Pilar Rahola que va tenir lloc al Casal 
Marià.  
 
- el dia 17 de novembre, va assistir a la Missa Rociera que es va celebrar a l’església de 
Sant Roc; va anar a saludar la comunitat sikh en la festa Gurdwara que feien al pavelló firal, 
va participar del  dinar del Dia del Sardanista que va tenir lloc en un restaurant de la 
comarca i va presidir la recepció de les patinadores del Club patinatge artístic d’Olot, amb 
motiu del seu setè títol mundial, al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
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- i finalment comenta que avui dijous, ha estat present a l’obertura del 17è Congrés APEVC 
Espais verds en transformació que va tenir lloc ala salaTorín.  
 

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. 
 
5.1. - HONORS I DISTINCIONS: NOMENAR FILL IL·LUSTRE  DE LA CIUTAT D'OLOT AL 

POETA JOAN TEIXIDOR I COMES.  
 

Núm. de referència : X2013017007     
Núm. expedient: PL112013000005 
 
El Consell Rector de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, en sessió de data 22 d’octubre 
de 2013, va proposar que, coincidint amb el centenari del seu naixement,  es nomenés a 
Joan Teixidor i Comes, com a Fill Il·lustre de la Ciutat d’Olot, en atenció a la seva àmplia i 
reconeguda trajectòria en el món de la poesia 
 
A la vista d’aquesta petició i de conformitat amb el Reglament d’Honors i Distincions de la 
Ciutat d’Olot, l’Alcaldia per decret de 28 d’octubre de 2013 va nomenar jutge instructor i 
secretari per tal que s’instruís el pertinent expedient administratiu. 
 
En data 6 de novembre de 2013, l’instructor de l’expedient va emetre el dictamen que a 
continuació es transcriu i que va ser exposat al públic de conformitat amb l’article 17 del 
Reglament d’Honors i Distincions: 
 
“Josep Berga i Vayreda, tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Olot, regidor de Cultura i president 
de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, en qualitat de jutge instructor de l’expedient 
administratiu per al nomenament de Joan Teixidor i Comes com a Fill Il·lustre de la Ciutat 
d’Olot, assistit per Miquel Torrent i Compte com a secretari, en compliment de l’article 16 del 
Reglament d’Honors i Distincions, emet el següent 
 
DICTAMEN 
 

Joan Teixidor i Comes, neix el 8 d’abril de 1913 a Olot. 

De ben jove es trasllada a Barcelona i estudia a la universitat de Filosofia i Lletres, on hi ha 
professors com Pompeu Fabra, Rubió i Balaguer, Carles Riba, Dámaso Alonso o Jorge 
Guillén. Amb tan sols dinou anys, el jove lector de Verdaguer, Maragall, Baudelaire i Salvat-
Papasseit publica el seu primer llibre de poesia, Poemes 1931, d’inspiració avantguardista i 
influències de la castellana Generació del 27. 

El seu vessant com a crític literari queda també palès des de ben aviat quan l’any 1934 
publica un monogràfic sobre Joan Salvat-Papasseit. Els seus amplis coneixements poètics 
fan que l’any 1936 publiqui una Antologia general de la poesia catalana, juntament amb 
Martí de Riquer i Miquel i Vergés. La seva intensa activitat intel·lectual i cultural es tradueix 
en col·laboracions a diverses revistes literàries del moment: La Publicitat, –on Foix dirigeix 
les pàgines de literatura els anys abans de la guerra–, o Mirador i Quaderns de Poesia, de 
les quals és fundador, a més a més. Aquesta activitat cultural fa que tingui l’oportunitat de 
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conèixer grans personalitats líriques europees com ara Valéry, Éluard, Ungaretti o García 
Lorca. Alhora continua publicant llibres de poemes: Joc partit (1935) i L’aventura fràgil 
(1937) recullen també influències del postsimbolisme i l’avantguarda. 

Rubió i Balaguer, que, en paraules d’ell mateix, li fa com de pare, el duu a treballar a la 
Biblioteca de Catalunya. L’autor comença a escriure articles per Destino, i l’any 1942 funda 
l’editorial homònima amb Josep Vergés, el creador de la revista. Fruit d’aquesta associació 
sorgeixen també els premis literaris Nadal i Josep Pla, dels quals és factòtum parcial. Pel 
que fa a la seva carrera com a poeta, la Guerra Civil provoca un silenci allargat fins a l’any 
1948, any en què publica Camí dels dies. Els versos de l’autor s’han depurat de gairebé tota 
influència per aconseguir una veu poètica molt més personal i original. 

L’any 1954 publica El príncep, un poemari que recull l’experiència traumàtica de la mort d’un 
fill seu encara infant. Joan Teixidor continua escrivint articles, i des dels anys quaranta 
comença a escriure també sobre art. Els seus interessos per les manifestacions artístiques 
plàstiques, també, desemboquen en una postura còmplice amb els moviments 
avantguardistes, com Dau al Set, Tàpies, Ponç o Brossa. El 1957 apareix un dels seus 
volums miscel·lanis en què combina la crítica literària i artística amb escrits de caire més 
intimista, Entre les lletres i les arts. 

Paral·lelament a la seva activitat d’articulista, apareixen ja a finals dels anys seixanta, dos 
llibres de prosa: Els antics (1968) i Viatge a Orient (1969), que és un recorregut pel sud 
d’Itàlia, Grècia, Turquia i els països àrabs de la zona adriàtica. L’any 1969 Edicions 62 
aplega la seva obra poètica completa en un volum anomenat Una veu et crida. 

Durant els anys setanta publica sobretot assajos al voltant del món de l’art, com ara Miró: 
escultures (1973), Miró, Lithographe III (1977) i Eudald Serra (1978). Tres dietaris on 
combina els textos autobiogràfics i lírics amb els escrits més intel·lectuals culminen la seva 
creació prosística. Són Tot apuntat 1965-1975 (1980), Apunts encara (1986) i Més apunts 
(1990). 

A banda del seu procés com a escriptor, la seva activitat cultural continua sent destacable: 
no només persisteix com a editor de Destino, de l’obra de Josep Pla, per exemple, sinó que 
als anys setanta és president de la Fundació Miró (1975-1981). L’any 1988 rep la medalla 
d’or al mèrit artístic de Barcelona. En aquest mateix any, l’Ajuntament d’Olot li concedeix la 
Medalla de la Ciutat. 

El 1989 trenca un silenci poètic de molts anys i publica Fluvià, que es pot considerar un 
testament poètic. Amb ell guanya el Premi Ciutat de Barcelona. 

Mor el 10 de gener de l’any 1992.  

L’any 1998 l’Ajuntament d’Olot va decidir donar el nom de Joan Teixidor al premi de Poesia 
de la convocatòria anual dels Premis Literaris Ciutat d’Olot (abans Guerau de Liost). L’any 
2002 el premi manté el nom, però s’especialitza en Haikus. 

En el Ple de l’Ajuntament d’Olot del 17 de juny de 2010 es va aprovar a decidir dedicar un 
Parc a Joan Teixidor. 

L’any 2013, l’Ajuntament d’Olot coincidint amb el centenari del seu naixement, per acord del 
Ple Municipal del 21 de febrer de 2013, va declarar oficialment l’any 2013 com “l’Any 
Teixidor”. Olot, 6 de novembre de 2013.Josep Berga I Vayreda, Jutge instructor. Firma 
Il·legible” 

 

En el termini d’exposició pública del dictamen no es va presentar cap al·legació a la proposta 
de nomenament de Fill Il·lustre de la Ciutat d’Olot al poeta Joan Teixidor i Comes. 
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La Junta de Portaveus constituïda com a Comissió Informativa de conformitat amb l’article 
74 del Reglament Orgànic Municipal, en data 21 de novembre de 2013, va informar 
favorablement la proposta de nomenament de Fill Il·lustre de la Ciutat d’Olot al poeta Joan 
Teixidor i Comes, elevant-la al Ple de la Corporació per tal que d’acord amb l’article 18 del 
Reglament d’Honors i Distincions adopti l’oportuna resolució.  
 
De conformitat amb el Reglament d’Honors i Distincions de la Ciutat d’Olot i vist l'expedient 
administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- NOMENAR Fill Il·lustre de la Ciutat d’Olot al poeta JOAN TEIXIDOR I COMES. 
 
Segon.- Col·locar el retrat de Joan Teixidor i Comes a la Galeria dels Olotins Il·lustres que es 
troba al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot.  
 

Intervé el Sr. Josep Berga. Avui portem a aprovació el nomenament de Joan Teixidor i 
Comes com a fill il·lustre de la ciutat.  
 
Voldria destacar la importància d’aquest honor reservat a molt pocs olotins i olotines. Hem 
de pensar que en 98 anys –els fills il·lustres són els que ens acompanyen amb aquests 
retrats al Saló de sessions– en aquest temps se n’han nomenat tan sols 17 i  el darrer va ser 
fa 13 anys, JOSEP BERGA I BOIX, l’any 2000. Em refereixo que el que estem fent avui és 
un fet excepcional i que es dóna poques vegades.  
 
A continuació el Sr. Berga llegeix el dictamen que es recull a la proposta. 
 
Joan Teixidor i Comes, va néixer el 8 d’abril de 1913 a Olot, ara fa 100 anys.  

De ben jove es traslladà a Barcelona i estudià a la universitat de Filosofia i Lletres, on tingué 
mestres com Pompeu Fabra, Rubió i Balaguer, Carles Riba (1893-1959), Dámaso Alonso o 
Jorge Guillén.  

Amb tan sols dinou anys, el jove lector de Verdaguer, Maragall, Baudelaire i Papasseit 
publica el seu primer llibre de poesia, Poemes, al 1931, d’inspiració avantguardista i 
influències de la castellana Generació del 27. 

El seu vessant com a crític literari queda també palès des de ben aviat quan l’any 1934 
publica un monogràfic sobre Joan Salvat-Papasseit.  

Els seus amplis coneixements poètics fan que l’any 1936 publiqui una Antologia general de 
la poesia catalana, juntament amb Martí de Riquer –que ara tot just el desembre passat, 
Martí de Riquer a l’edat de 99 anys ens va deixar també– i Josep Maria Miquel i Vergés  

La seva intensa activitat intel·lectual i cultural es tradueix en col·laboracions en diverses 
revistes literàries del moment: La Publicitat, –on Foix dirigeix les pàgines de literatura els 
anys abans de la guerra–, Mirador i Quaderns de Poesia, de les quals, a més a més, és 
fundador  

Aquesta activitat cultural fa que tingui l’oportunitat de conèixer grans personalitats líriques 
europees com Valéry, Éluard, Ungaretti o Federico García Lorca.  

Alhora continua publicant llibres de poemes: Joc partit l’any 1935) i L’aventura fràgil el 1937 
que recullen marcades influències del postsimbolisme i l’avantguarda. 

Rubió i Balaguer, que, en paraules d’ell mateix, li fa com de pare, el duu a treballar a la 
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Biblioteca de Catalunya. La Biblioteca de Catalunya he de recordar que serà el 1915 quan 
es celebrarà el Centenari de al seva creació i Rubió i Balaguer en va ser el primer director i 
Joan Teixidor va treballar allà. 

Teixidor comença a escriure articles a la revista Destino, i l’any 1942 funda l’editorial Destino 
amb Josep Vergés, el creador de la revista.  

Fruit d’aquesta associació sorgeixen també els premis literaris Nadal i Josep Pla, dels quals 
és factòtum parcial.  

Pel que fa a la seva carrera com a poeta, la Guerra Civil provoca un silenci allargat fins a 
l’any 1948, any en què publica Camí dels dies.  

L’any 1954 publica El príncep, un poemari que recull l’experiència traumàtica de la mort d’un 
fill seu encara infant.  

Joan Teixidor continua escrivint articles, i des dels anys quaranta comença a escriure també 
sobre art.  

Els seus interessos per les manifestacions artístiques plàstiques, també, desemboquen en 
una postura còmplice amb els moviments avantguardistes, com Dau al Set, Tàpies, Ponç o 
Brossa.  

El 1957 apareix un dels seus volums miscel·lanis en què combina la crítica literària i artística 
amb escrits de caire més intimista, està Teixidor entre les lletres i les arts. 

Paral·lelament a la seva activitat d’articulista, apareixen ja a finals dels anys seixanta, dos 
llibres de prosa: Els antics (1968) i Viatge a Orient, el 1969, que és un recorregut pel sud 
d’Itàlia, Grècia, Turquia i els països àrabs de la zona adriàtica.  

L’any 1969 Edicions 62 aplega la seva obra poètica completa en un volum anomenat Una 
veu et crida. 

Durant els anys setanta publica sobretot assajos al voltant del món de l’art, però a banda del 
seu procés com a escriptor, la seva activitat cultural continua sent destacable: no només 
persisteix com a editor de Destino, de l’obra de Josep Pla, per exemple, sinó que als anys 
setanta és president de la Fundació Miró, l’any 1988 rep la medalla d’or al mèrit artístic de 
Barcelona i en aquest mateix any, l’Ajuntament d’Olot li concedeix la Medalla de la Ciutat. 

El 1989 trenca un silenci poètic de molts anys i publica Fluvià, que es pot considerar un 
testament poètic. Amb ell guanyà el Premi Ciutat de Barcelona. 

Joan Teixidor, morí el 10 de gener de l’any 1992.  

L’any 1998 l’Ajuntament d’Olot va decidir donar el nom de Joan Teixidor al premi de Poesia 
de la convocatòria anual dels Premis Literaris Ciutat d’Olot. 

En el Ple de l’Ajuntament d’Olot del 17 de juny de 2010 es va aprovar dedicar un Parc a 
Joan Teixidor. 

Enguany, el mes del febrer, l’Ajuntament d’Olot coincidint amb el centenari del seu 
naixement, per acord del Ple Municipal va declarar oficialment l’any 2013 com “l’Any 
Teixidor” 

Sobre Joan Teixidor s’han escrit molts i molts articles que lloen la seva figura, ja sigui des 
del seu vessant poètic, prosista, editor o empresari. I les commemoracions de centenaris 
han de servir per revaluar els grans autors del passat, per conèixer més i millor les seves 
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obres i per establir el lloc que veritablement ocupen en la tradició.  
 
Un dels grans especialistes de Teixidor Sam Abrams, que el proper 30 de novembre, en 
aquesta mateixa sala, pronunciarà una conferència sobre Teixidor, diu sobre ell: una lectura 
aprofundida de la seva obra lírica, revela que era un poeta sostingudament excel·lent, plural 
i complex. És més, justament amb Salvador Espriu, Bartomeu Rosselló, Porcel i Joan Vinyoli 
és un dels grans renovadors de la poesia catalana moderna. Indiscutiblement Joan Teixidor 
és un dels grans poetes catalans del segle XX.  
 
Per tot plegat, i atès que Joan Teixidor és una figura clau i indiscutible en el panorama de la 
literatura, la poesia, l’art i la cultura de Catalunya del segle XX, es proposa anomenar-lo Fill 
Il·lustre de la Ciutat d’Olot.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Deixi’m que abans de passar-los la paraula doni la benvinguda, tot i 
que ja fa una bona estona que ja és aquí a la sala, al Sr. Andreu Teixidor, fill del poeta, i jo 
crec que també és un honor per a nosaltres que avui estiguis aquí, Andreu. Els hi passaré la 
paraula, senyors portaveus. 
 
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc, agrair l’assistència a aquest Ple al Sr. Andreu Teixidor, 
fill de Joan Teixidor, i penso que és un honor fer el reconeixement públic el dia 30 de 
novembre i nomenar Fill Il·lustre de la ciutat d’Olot al poeta, assagista, articulista i editor. I 
agrair també al Sr. Carbonell que fa el quadre retrat que es penjarà aquí al Saló de Plens de 
l’Ajuntament.  
 
Penso que hi ha poetes que assoleixen el cim creatiu, i ell ho va aconseguir. Persona ben 
preparada, Llicenciat en Filosofia i Lletres, publicà el seu primer poema als 19 anys, 
President de la Fundació Miró de l’any 1975 a l’any 1981, també he pogut constatar que va 
rebre la Medalla d’or al mèrit artístic de Barcelona l’any 1988, i Olot el mateix any li va 
concedir la Medalla de la Ciutat –tot això també ens ho ha comentat el Sr. Berga, però com 
que ho portava preparat m’agrada fer una mica d’explicació–- 
 
Tenia moltes fonts d’inspiració, sovint utilitzava el riu com a al·legoria a la vida. Entre moltes 
obres, l’any 1954 publicà El príncep, inspirat en la pèrdua d’un fill estimat, i després entrà en 
un temps de silenci poètic i l’any 1962 escriu uns poemes per a cadascun dels seus fills. 
Escriu Fluvià, llibre brillant i d’una gran espiritualitat, més ben dit, el seu testament poètic. I 
els seus últims versos s’acosten a l’ànima de l’home.  
 
Per tant és una gran satisfacció des del nostre Ajuntament, i jo personalment, com a 
regidora del Partit Popular català poder retre aquest homenatge a tan il·lustre poeta nascut a 
la nostra ciutat d’Olot.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Per la meva formació, em permetran que deixi de banda l’ambient tan 
àrid, sovint, d’aquests plens, i que adopti un to una mica més poètic. Anant més enllà és 
evident que Joan Teixidor és un dels millors poetes catalans del segle XX, i per descomptat, 
almenys personalment així opino i segur que molts de vostès estan d’acord amb mi, Teixidor 
és l’escriptor de literatura de creació més important que ha donat la nostra ciutat i per tant 
que no estigui en aquesta galeria d’olotins il·lustres és com un greuge que en aquests 
moments estem a punt de saldar.  
 
L’únic poeta, com poden comprovar en els quadres que tenim aquí, l’únic poeta que hi ha és 
un olotí entre cometes, que és en Jaume Bofill i Mates, Guerau de Liost, que és olotí 
accidental, va nèixer aquí i prou. En Joan Teixidor és el gran escriptor de la ciutat i per això 
els Premis Ciutat d’Olot de poesia reben el nom de Joan Teixidor.  
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I per tant, jo que sóc de formació filològica –com saben vostès– res més puc agrair que estar 
en aquest Consistori quan fa Fill Il·lustre de la nostra ciutat un grandíssim poeta com Joan 
Teixidor.  
 
I deia que deixem el to àrid, ja que a banda de tot això que s’ha explicat de Joan Teixidor, 
perquè a part d’escriptor és moltes més altres coses –com ja s’ha dit– ja que estem parlant 
d’un poeta, em penso que és de rebut si més no citar un parell de poemes que segur que els 
trobaran molt interessants.  
 
Quatre versos de Fluvià, que és, com s’ha dit, l’últim poemari que escriu, el 1988, quatre 
anys abans de morir, quan ja va cap a la vuitantena, recorda Fluvià, fa un repàs de la seva 
vida i la simbolitza en el recorregut del riu des de la ciutat fins que arriba al mar, i el 
començament és, ja per sí sol, els quatre versos inicials valdrien per ser declarat Fill Il·lustre. 
Diu: 
 
La petita ciutat encara m’acompanya 
i el riu que la travessa em farà de camí  
Ara que arribo ja a l’última frontera 
i només em tocava viure en el record 
 
I a partir d’aquí recorda  travessant el riu Fluvià, fins arribar al mar. I l’altre gran moment 
poètic de Joan Teixidor és El Príncep, també s’hi han referit. És un poemari tràgic, és el 
poemari per la mort d’un fill; què més tràgic segurament que morir un descendent teu i Joan 
Teixidor acumula tota la seva força poètic en aquests moments i acaba el poemari amb 
quatre versos també, que igual que els anteriors, només per aquests quatre versos ja valdria 
la pena ser declarat com “el poeta d’Olot”. Diu a El Príncep en honor a la mort del seu fill, el 
publica l’any 1954 en plena postguerra, abans de fer quaranta anys i se li ha mort el fill. I diu: 
 
Era un àngel que feia el seu camí 
i sojornava uns anys a casa nostra. 
Ens partírem el pa; tot era alegre. 
Ara torna a ser fora. 
 
On d’una manera molt clara ens treu aquesta absència del dolor del fill mort. Bé, dit això, em 
sembla que no hi ha gaire res més a dir, un poeta així segur que es mereix ser declarat Fill 
Il·lustre, segurament Teixidor va tenir la mala sort d’haver nascut el mateix any que Salvador 
Espriu, i per tant, la gran figura, l’enorme figura de valor mundial que és Salvador Espriu, a 
nivell català ha eclipsat els homenatges que es poden dedicar a Joan Teixidor, però com a 
olotins ens toca homenatjar el que ens toca més a prop i per tant, per part nostra, 
evidentment, més que d’acord amb el títol de Fill Il·lustre de la Ciutat a Joan Teixidor. 
 
Només recordar o demanar als senyors de l’equip de govern que tinguin present la gent que 
ha treballat durant molts anys per reivindicar la figura de Joan Teixidor, que suposo que ja 
ho han fet i m’imagino que ho han tingut en compte, però no està de més recordar-ho, en els 
actes que suposin un reconeixement públic de la figura de Joan Teixidor a la nostra ciutat, 
tenir present que tenim en Joan Josep Mayans que és un music excel·lent i que ha musicat 
molts dels poemes de Joan Teixidor d’una manera exquisida, esperem que tinguin en 
compte les seves cançons en algun acte que es pugui fer. I també el col·lectiu que té el nom 
d’Horitzó blavíssim, que és un sintagma que forma part d’un poema de Teixidor 
conegudíssim, de Fluvià mateix, Horitzó blavíssim, també tenir en compte aquest col·lectiu 
per tot el que es pugui fer de Joan Teixidor a la nostra ciutat.  
 
Molt agraïts de poder declarar Fill Il·lustre a Joan Teixidor, i també agrair la presència del fill, 
de l’Andreu que està entre nosaltres, entre el públic. 
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Intervé el Sr. Mulleras. Primer de tot afegir-me a les paraules dels meus dos companys, i 
especialment felicitar al Sr. Pere Gómez pel seu recital de rapsòdia, que els que tenim una 
sensibilitat especial amb la poesia, crec que és una cosa que t’arriba a dins de l’ànima. 
 
Jo com a descendent directe i hereu del primer Fill il·lustre que va ser proclamat en aquesta 
ciutat, i que encapçala l’ordre de proclamació d’aquesta sala de Plens, em refereixo al meu 
besavi, el filantrop Camil Mulleras, és un honor per a mi donar la benvinguda a un nou Olotí 
Il·lustre, en aquest cas crec que hem dit que era el 18è, que és el Sr. Joan Teixidor, 
incomparable poeta, editor, articulista i crític d’art. 
 
Tant el Jutge Instructor, Sr. Josep Berga, com els meus companys que m’han precedit en la 
paraula, ja han deixat constància dels mèrits d’en Joan Teixidor, al que ens unim des del 
nostre grup municipal. Únicament voldria deixar constància de dos fets que crec que és 
important destacar: el primer, és que la seva aportació a la cultura catalana es desenvolupa 
fonamentalment des dels dinou anys, que escriu el seu primer llibre de poesia, crec que era 
l’any 1931, fins l’any 1989, en què va publicar Fluvià, que tal com hem dit repetidament es 
pot considerar el seu testament poètic. Repeteixo, des de l’any 1931, fins l’any 1989 escriu i 
edita, contínuament en llengua catalana.  
 
I per altra banda, a part dels seus innegables mèrits literaris, cal assenyalar, pel que m’ha 
comentat una persona que el va tractar personalment els darrers anys, cal destacar la seva 
gran humanitat. Crec que aquest aspecte, també de vital importància a l’hora de seleccionar 
olotins il·lustres, el fan mereixedor de poder tenir l’honor de compartir amb altres bones 
persones aquesta Sala de plens del nostre Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Per afegir alguna cosa al que ja s’ha dit, que serà difícil, i aprofitant 
que s’ha publicat fa pocs dies l’obra poètica completa de Joan Teixidor, Sam Abrams, el 
millor coneixedor de la vida i de l’obra de l’escriptor olotí, us llegiré el que es diu en la 
introducció per ressaltar-ne la seva figura.  
 
Sam Abrams diu: “Joan Teixidor és sens dubte una figura clau en el panorama de la 
literatura, l’art i la cultura catalanes del segle XX, i poc després ho argumenta amb aquestes 
paraules: “Ara podem veure amb nitidesa, que Teixidor, des del terreny de la literatura, va 
fer una contribució de primera magnitud al món de la poesia lírica, a la crítica literària, la 
crítica d’art, l’assagisme personal, la crònica de viatge, el memorialisme, l’urbanisme i 
l’articulisme. També podem constatar, que abans de la Guerra Civil es va convertir en un 
referent sòlid del desplegament del gran projecte de modernització de la literatura i l’art del 
país, i durant la postguerra, a través d’innombrables iniciatives, va treballar incansablement 
en la represa i el restabliment de tot allò que la contesa bèl·lica s’havia endut.”  
 
Tot i que la tasca professional de Teixidor es va desenvolupar bàsicament a Barcelona, 
ningú no pot negar la seva relació amb la ciutat on va néixer, tota la seva obra, tant la 
poètica, el seu últim poemari es diu precisament Fluvià, com la memorialística i articulista 
està plena de referències al paisatge d’Olot. Alexandre Cuèllar, amic i company de 
generació de Teixidor, i del qual també hem celebrat recentment el centenari del seu 
naixement, ho manifestava així amb motiu de la imposició a l’escriptor de la Medalla d’argent 
de la Ciutat l’any 1988: “Si heu llegit l’obra d’en Joan, hi deveu haver vist sempre com un 
teló de fons, com una boirina penjada al seu nostàlgic horitzó, i deveu haver descobert 
sempre els anys de la seva infantesa i adolescència olotina, els costums i sobretot els 
paisatges olotins. Quantes meravelloses visions literàries no li ha suggerit el nostre paisatge 
olotí!   
 
De fet, quan el govern socialista va inaugurar el passeig de Vora riu, que s’inicia al pont de 
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Palau, va dedicar a Joan Teixidor, escoltant les paraules del Sr. Cuèllar, un petit parc que 
porta el seu nom i on s’hi poden observar, incrustades a la paret, unes lletres amb retalls del 
seu poemari Fluvià, és Fluvià des del Fluvià. En aquest dia assenyalat també voldríem 
recordar la feina feta, com ha comentat el regidor Sr. Gómez, per Horitzó blavíssim, que des 
de la societat civil han estat incansables impulsors de l’obra poètica de Joan Teixidor. Joan 
Teixidor és un d’aquells casos en què es pot dir que no només la ciutat honora un seu 
ciutadà, sinó que la Galeria d’olotins quedarà honrada i ennoblida amb la presència del seu 
retrat en aquesta sala.  
 
Intervé el Sr. Berga. Molt breument, tan sols agrair les paraules de tots els portaveus i 
regidors que han parlat de Joan Teixidor. Dir que sí, que l’Any Teixidor que vàrem declarar 
el mes de febrer ha servit perquè fossin diverses les activitats, el declarar-lo Fill Il·lustre de la 
ciutat és una més d’aquestes activitats, en Joan Josep Mayans el va tenir present com bé 
recorden, amb un concert al Teatre Principal dedicat únicament i exclusivament al poeta, i 
tot aquest any ha d’acabar amb una exposició que es va inaugurar fa poques setmanes al 
Museu d’Història de Catalunya, està a Barcelona en aquests moments, i que després vindrà 
a la Sala Oberta de la nostra ciutat, quan acabi l’exposició dedicada a Vayreda n’hi haurà 
una altra dedicada a Josep Traiter, quan acabi la de Traiter tindrem aquesta exposició que 
en aquest moment és a Barcelona.  
 
Per descomptat afegir-me a la felicitació al col·lectiu Horitzó Blavíssim que sobretot durant la 
commemoració de Fluvià va fer tot el possible per veure’n una nova publicació. I ja que el Sr. 
Rubirola ha fet referència a aquesta obra completa que tot just fa una setmana que és a les 
llibreries, estic intentant vendre llibres en aquest moment, però sí que tothom que tingui 
l’interès, perquè fins ara no era fàcil accedir a la poesia de Joan Teixidor, no era fàcil trobar 
algunes publicacions, ara gràcies a Corbet edicions ja és possible tenir-la des de fa molt 
pocs dies que hi ha el llibre. Una de les coses que es farà el dia 30 de novembre en aquesta 
sala, doncs  es presentarà també aquest llibre. 
 
Intervé la Sra. Sala. Un petit comentari, com he vist que el Sr. Gómez ha fet un petit recital 
d’unes estrofes de poesia, jo m’havia preparat i m’agradaria compartir amb vosaltres tres 
estrofes que jo he agafat dels llibres. 
 
Una és d’El Príncep, que també m’ha agradat molt, que diu: 
 
Tot ha finit, el silenci m'abriga, 
fill d'aquest son que ignorava el demà. 
Tinc por de tot, i l'angoixa se'm lliga 
com la llavor que no pot madurar. 
 
Aquest és un, l’altre és Pla Travé, que diu: 
 
M’arribo a la casa que m’espera fa segles, 
Puigsacalm és a prop i el Sallent a tocar. 
La fageda s’enfila a l’estimball de pedra 
i l’aigua va cantant a la font amagada. 
 
I l’altre suposo que fa referència a la Font de la Moixina,  
 
Anàvem a la font quan ja queia la tarda, 
resseguíem camins, corriols i dreceres, 
ens arribava el cant que fa l'aigua i la pedra. 
Érem els habitants d'un estiu de miracle, 
tot era tan feliç que no ho enteníem. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Si volen afegir-hi alguna cosa més, si no crec que ja està tot dit. I 
també com a Alcalde mostrar la  meva satisfacció de la sensibilitat del plenari però de tota la 
ciutat de voler celebrar el centenari de l’Any Teixidor, perquè realment és tota la ciutat que té 
ganes de celebrar aquest centenari. Agrair totes aquelles persones que han estat treballant 
en mantenir i dignificar la memòria de Joan Teixidor; evidentment la gent d’Horitzó blavíssim 
es mereix tot el nostre reconeixement, en Joan Josep Mayans també, perquè aquesta tasca 
que està fent de musicar poemes és molt positiva i en el cas de Joan Teixidor encara més. I 
totes aquelles persones que hagin treballat d’una forma anònima que sàpiguen que tenen 
l’agraïment d’aquesta Corporació. 
 
Convidar tothom que el dia 30 de novembre fem que aquesta sala de plens tingui un aspecte 
magnífic amb aquest acte que culminarà el procés aquest de declarar-lo Fill Il·lustre, que de 
fet el declarem avui Fill Il·lustre però culminarà posant el quadre en aquesta Sala de plens. 
Sincerament quan el Ple tracta aquests temes també t’enorgulleixes de dedicar-te a la feina 
de la política que de vegades porta a enfrontaments però quan tots ens posem d’acord per 
reconèixer olotins, penso que és molt important i calia remarcar-ho.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat (10 CIU, 6 PSC, 2 PXC, 2 ERC, 1 
PP) 
 

6.1. - PROPOSANT SOL·LICITAR EL NOMENAMENT D'OLOT C OM A VILA 
GEGANTERA L'ANY 2014  

 

Núm. de referència : X2013017049     
Núm. expedient: PL112013000006 
 
Vist que l’any 2014 els Gegants d’Olot celebraran els 125 anys, ja que foren presentats a la 
ciutat, el dia de Corpus de l’any 1889, i atès que l’Ajuntament d’Olot té especial interès en 
celebrar aquest aniversari. 
 
Vist que és tradició la celebració de la Vila gegantera, cada any, en un municipi de les 
comarques gironines. 
 
Considerant que el nomenament de Vila gegantera només s’atorga si prèviament s’ha 
sol·licitat l’adhesió.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa , proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sol·licitar a la Coordinadora de les Colles Geganteres de les Comarques Gironines, el 
nomenament d’Olot com a Vila Gegantera l’any 2014. 
 

Intervé el Sr. Berga. L’any que ve s’escaurà que els nostres gegants, un gegants centenaris, 
celebraran el 125è aniversari i la Coordinadora de colles geganteres de les comarques 
gironines que des de fa vint anys anualment fan una trobada on acostumen a participar entre 
60 i 80 colles geganteres, que no és broma, perquè vol dir un munt de gegants i de cabeçuts 
i de figures de la faràndula passejant per aquestes ciutats, aquesta celebració no s’ha fet 
mai a la comarca de la Garrotxa i ens van convidar a ser-ho. Nosaltres tenim aquella 
peculiaritat com a ciutat que tenim uns gegants que no poden correspondre visitant les altres 
ciutats, així els ho vàrem fer saber i ens varen dir que era igual, aprofitant que és aquest 
125è aniversari tots els gegants de les comarques gironines els agradaria venir a Olot a 
felicitar els gegants. 
 
Hem triat una data, ens hem posat d’acord amb totes les entitats, colles geganteres que 
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tenim a la ciutat per fer-ho plegats, s’ha escollit finalment el 31 de maig i 1 de juny com a 
data escollida, és la data que no hi havia gaire coincidència amb res més de la ciutat,  i això 
sí que ens ho va demanar la Coordinadora de les colles geganteres que ha d’anar a través 
d’un acord de Ple i és aquest el motiu que avui ho portem al plenari. 
 
Més endavant, d’aquí a uns mesos ja presentarem el programa exacte de com es fa aquesta 
celebració dels 125 anys dels gegants d’Olot i també el programa d’actes d’aquesta trobada 
gegantera, però de moment avui el que fem és l’acord de sol·licitar ser declarats Vila 
Gegantera l’any que ve. 
 
Intervé la Sra. Sala. Estic d’acord amb el nomenament que com ha dit el Sr. Berga Olot sigui 
nomenada Vila Gegantera durant el 2014, matisant que dintre la faràndula de la nostra 
ciutat, els gegants penso que són les figures més importants que tenim i que tots els olotins 
ens en sentim molt orgullosos, i m’atreviria a dir que són per a nosaltres els millors del món. 
 
Tinc entès que l’any 1984 en el Ple de l’Ajuntament es va acordar no deixar sortir els 
Gegants fora dels dies que toca que són Corpus i les Festes del Tura, ni tampoc fora de la 
ciutat, jo suposo que aquesta mesura era per protegir la figura i preservar el carisma dels 
gegants. Hi estic totalment d’acord. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Nosaltres també ens n’alegrem molt de poder demanar ser Ciutat 
Gegantera, de fet Olot des del 1521 ja té tradició de gegants i de faràndula i ha seguit tot un 
procés i la ciutat ha estat bolcada en donar suport a la faràndula i als gegants especialment. 
Aquest que celebrem els 125 anys, cal remarcar que ja tots ho sabem que són fruit de grans 
artistes, en Blay dirigit aleshores per Berga i Boix i després Celestí Devesa, realment obres 
artístiques en gegants i els gegants també tenen la seva funció.  
 
Nosaltres des del grup municipal d’ERC desitgem que aquesta celebració dels 125 anys 
serveixi no tan sols per a la promoció de la ciutat –que també servirà, sens dubte– sinó que 
també ens atrevim a demanar un canvi en el protocol que hi ha sobre la faràndula, que és el 
punt 4.2.2 en el qual ens diu –ho llegiré exactament per no equivocar-me– “L’Ajuntament ha 
de tenir l’espai per conservar i guardar les figures no estan a la vista del públic, tot i això els 
gegants es podran veure si la pertinent sol·licitud escrita” –és a dir una instància–. A 
nosaltres ens agradaria que es modifiqués aquest punt perquè creiem que poder mostrar els 
nostres estimats gegants a tots els visitants de la nostra ciutat, que amb un sol gest d’entrar 
a l’edifici de l’Hospici pugui gaudir i apreciar una obra d’art, que a la vegada fa les delícies 
del ciutadà.  
 
Ens sembla que tal com està actualment, els vidres opacs que tanquen i desen a la seva 
caseta els gegants durant tot l’any, podrien esdevenir uns vidres transparents amb uns focus 
que els il·luminessin i que un visitant de la ciutat, només d’entrar allà pogués adonar-se’n de 
la grandesa de les obres dels nostres gegants. 
 
I a la vegada llavors això, pensem nosaltres, que també els estimularia a venir el dia de la 
Festa Major, a veure’ls ballar i a veure’ls participar de la festa. Potser tampoc estaria 
malament tenir un petit vídeo de les Festes. En fi, pensem que precisament celebrant aquest 
125è aniversari seria potser un motiu de revisar aquest punt i de poder donar més vitalitat al 
125è aniversari. 
 
Pensem que són un referent igual com els nostres artistes i els nostres paisatges, i que 
tenim l’obligació com a olotins de mostrar-los de la manera més fàcil possible, tenint sempre 
cura, evidentment, de la seva protecció física.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Em sembla fabulós celebrar el 125è aniversari dels nostres gegants 
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amb el nomenament de la vila d’Olot com a Vila gegantera de les comarques gironines. 
Lògicament recolzem aquesta proposta, i de qualsevol forma, fidels al recolzament de les 
tradicions, no sé fins a quin punt estaríem d’acord amb aquest canvi d’aquest punt que ha dit 
la Sra. Casanovas, ens ho hauríem d’estudiar.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres com a grup municipal del PSC estem també d’acord en què es 
faci aquest nomenament de la ciutat d’Olot com a Vila gegantera de les comarques de 
Girona per celebrar aquest 125è aniversari dels gegants d’Olot, però sí que demanaríem 
que realment fossin uns actes que anessin lligats amb el prestigi que tenen els gegants 
d’Olot, uns actes institucionals de molta qualitat, perquè pensem que els gegants d’Olot i la 
ciutat d’Olot s’ho mereix. Per tant demanaríem aquí al responsable de cultura que tingués 
cura que aquesta trobada o que aquests actes que s’han d’organitzar per als gegants d’Olot 
siguin uns actes de reconegut prestigi per a la ciutat i per a les comarques. 
 
També respectem al màxim el que diu la Comissió gegantera de la ciutat d’Olot i en aquest 
sentit, si hi ha unes normes estrictes que els gegants només poden sortir per Corpus i per la 
Festa Major ens sembla bé, en tot cas hauríem de fer un acord de Ple excepcional perquè 
puguin sortir aquest dia; suposo que ja ho tirarem endavant. Però aquesta proposta que fa 
ERC ens l’hauríem de pensar també molt bé perquè no ho tenim gaire clar, perquè les coses 
que realment ens agraden val més que es vegin poc, que així quan surten, surten i tothom 
les vol veure en el  moment que surten. S’hauria d’estudiar i ens ho hauríem de pensar bé. 
En tot cas, estem d’acord amb la proposta. 
 
Intervé el Sr. Berga. Sí, alguna puntualització perquè el tema dels gegants dóna per 
moltíssim en aquesta ciutat i suposo que val la pena aclarir un parell de coses. La primera 
que ha sortit tant en la Sra. Sala com en el Sr. Guix s’hi han referit: avui el que fem  és 
demanar ser vila gegantera, no estem encara aprovant que els gegants puguin fer una 
excepcionalitat en les dues vegades que poden sortir, que és per Corpus i per les Festes del 
Tura. Això haurà de tornar a venir en aquest Ple, per poder-se aprovar que aquest 31 de 
maig i 1 de juny puguin sortir.  
 
Però ja no hauríem començat tot aquest procés sense haver-nos reunit amb la Comissió de 
la Faràndula, amb les entitats, amb les colles geganteres; aquesta és una reunió que es va 
fer fa dues o tres setmanes –no ho recordo exactament– i hi va haver unanimitat en el sentit 
que fins i tot els mateixos portadors –que aquests són els imprescindibles, perquè si aquests 
no hi estan d’acord això no prosperaria de cap de les maneres– però tothom va estar 
d’acord que és un motiu d’excepcionalitat. A part que se n’han fet moltes altres, aquí tenim el 
Sr. Murlà, que encara l’altre dia en parlàvem: els nostres gegants fins i tot han pujat a 
l’escenari del Teatre en L’auca del Sr. Esteve o han acompanyat els gegants de Sant Miquel 
el dia que se’ls ha estrenat; és a dir, quan repassem la història de la ciutat trobarem diverses 
vegades.  
 
Una altra cosa és sortir de la ciutat, això sí que s’ha respectat sempre i ni als Jocs Olímpics, 
que volien que a la inauguració hi hagués els nostres gegants anessin a la inauguració, no 
varen sortir ni per aquest motiu. Però aquest tema tornarà a sortir al Ple quan tinguem ben 
definida aquesta excepcionalitat. 
 
Pel que fa a fer els actes amb cura, tot el que fem ho fem amb cura a l’àrea de cultura, o 
intentem fer-ho sempre, en aquest cas encara amb més motiu, però jo penso que aquestes 
coses també es demostren amb pressupost, i no sé si ho recorden, que en el pressupost 
que vàrem aprovar el mes anterior hi havia una partida específica per a aquesta  celebració 
dels 125 anys i per tant hi posarem tota la il·lusió i el compte a que surti el màxim de bé.  
 
I respecte al canvi del protocol que demana el grup d’ERC, aquí mateix, a l’equip de govern 
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hi trobarà dues opinions diferents: jo vaig ser-hi present en el moment que es va aprovar 
aquest Protocol i jo també sóc favorable al que vostè diu, que es poguessin veure els 
gegants en qualsevol moment en un lloc tancat, em sembla una cosa que no els hi treu la 
màgia, però aquí, dos més enllà tinc un regidor del meu grup que opina exactament el 
contrari. Aquest no és un tema senzill, en el seu dia quan es va aprovar el Protocol, vàrem 
ser uns pocs que vàrem opinar que havien de ser visibles i una majoria que va opinar que 
no, que havien d’estar guardats; i ja ha vist també els grups de Plataforma i del partit 
socialista com de seguida s’han posat en guàrdia, allò, ep, parlem-ne.  
 
En tot cas és un tema que vostè ha fet aquest prec, el tornarem a traslladar a la reunió de la 
propera Comissió de la faràndula que l’han fet, i bé, si es creu convenient revisar-ho ja els 
comunicarem quin ha estat el resultat, perquè si veiem que no ha de prosperar ja ni ho 
tornarem a intentar de moment, perquè repeteixo, és un tema que divideix l’opinió amb molta 
claredat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Segur que de la controvèrsia per la seva proposta n’estarem parlant 
una colla de dies perquè això és una d’aquelles coses, que les tradicions van com van. Però 
de moment celebrem els 125 anys, amb tota la grandesa i amb tot el prestigi que tenen els 
nostres gegants i segur que farem una gran celebració.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat (10 CIU, 6 PSC, 2 PXC, 2 ERC, 1 
PP) 
 

7.1. - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA I ECONÒMICA  
D'UNA XARXA DE CALOR AMB ÚS D'ENERGIES RENOVABLES  

 

Núm. de referència : X2013017056     
Núm. expedient: PL132013000005 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar en data 3 de febrer de 2012 l’adhesió al Pacte 
d’Alcaldes, que suposa el compromís voluntari de reduir les emissions de C02 en el territori 
propi en més del 20% per l’any 2020, mitjançant l’execució de plans d’acció per a l’energia 
sostenible (PAES) a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de 
l’eficiència energètica. 
 
A conseqüència d’aquest acord, l’octubre d’enguany la Junta de Govern ha aprovat el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible d’Olot. Una de les línies que inclou el PAES és actuar 
sobre els edificis municipals per aconseguir reduir les emissions de C02 i alhora promoure 
mesures d’estalvi i eficiència energètica. 
 
Com a actuació concreta, encaminada a la precisament a reduir el cost energètic dels 
edificis municipals i alhora contribuir a l’ús de les energies sostenibles l’Ajuntament es 
planteja la possibilitat d’estudiar l’ús i la utilització de fonts d’energies renovables dins la 
zona compresa entre l’actual Hospital d’Olot i l’edifici de l’Hospici, zona on s’hi concentren 
diferents equipaments municipals grans consumidors d’energia. 
 
En aquest espai es preveu instal·lar una xarxa de distribució  de calor partint d’un sistema 
que combini diferents energies renovables (geotèrmia, fotovoltaica i biomassa), que 
requerirà d’una banda la construcció de les instal·lacions i de l’altra la gestió de la mateixa, 
amb el benentès que els usuaris d’aquesta xarxa de calor en serà la pròpia administració, la 
qual ha de veure reduït el cost energètic dels edificis actuals amb les noves actuacions que 
es proposen. 
 
L’execució de les instal·lacions i la gestió de les mateixes serà objecte d’un contracte de 



 

Mod ACTS_DP06 16 

concessió d’obra pública, que es tramitarà d’acord amb allò previst al RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del Sector Públic. 
 
Tal com preveu l’article 128 d’aquest text legal, prèviament a la decisió de construir i explotar 
en règim de concessió d’obra pública, caldrà aprovar i sotmetre a informació pública un 
estudi de viabilitat. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals del Sigma de data 15 de 
novembre de 2013. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’estudi de viabilitat econòmica i financera d’una xarxa de calor 
amb ús d’energies revonables. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per tal que s’hi 
formulin al·legacions. 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de formular ni aprovar cap altre tràmit. 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Aquest punt fa referència a un tema que fa temps que venim 
estudiant, que des que es va projectar poder fer una nova Plaça Mercat en l’emplaçament 
on era, va sortir la idea que en una Plaça Mercat on volem donar prestigi i que els placers 
han aconseguit prestigi perquè han tractat molt bé els productes de proximitat, productes de 
qualitat, que està molt relacionat amb el respecte als productors locals, estaria molt bé poder 
afegir a aquest projecte una iniciativa que posés en valor l’ús d’energies renovables.  Això 
ha costat una mica de poder-ho concretar, hi va haver moments en què ens semblava que 
econòmicament no seria viable, perquè també tenim clar que tota la filosofia de la 
construcció d’aquesta nova Plaça Mercat es basa des del punt de vista econòmic en què 
seran privats els que acabaran fent la inversió i que acabaran recuperant aquesta inversió 
amb l’explotació. Per tant, per a nosaltres també era una condició que si incorporàvem les 
energies renovables també havia de ser a través d’uns privats que hi creguessin i que ho 
fessin rendible. La Plaça Mercat sola semblava que no era prou atractiu, llavors ens en 
vàrem adonar i vàrem estar parlant del fet que al costat de la Plaça Mercat hi ha una 
residència geriàtrica amb força persones –que estan vivint allà i que tenen un consum 
energètic bastant elevat– I que tenim al costat d’aquí l’edifici de l’Hospici amb tots els 
museus de la ciutat però també amb un altre geriàtric, que per tant també tenen un consum 
energètic important. I en direcció contrària a la Plaça Mercat tenim l’actual hospital que 
marxarà, però que també hem de ser capaços i això ho hem explicat repetidament i hem 
manifestat tots plegats la mateixa voluntat; que li hem de donar activitat, que no ha de ser un 
edifici que quedi amb poca activitat, i en tot cas segur que també hi queda un geriàtric amb 
seixanta residents que també garanteixen un bon consum energètic.  
 
Plantejat des d’aquest punt de vista, sí que hem vist que hi ha empreses de serveis 
energètics que hi estan interessades i per tant ens atrevim a llençar el procés que comença 
per aquesta aprovació prèvia del projecte de viabilitat econòmica d’aquest projecte. En total 
estem parlant d’un contracte de concessió d’obra pública també amb la mateixa filosofia, de 
redacció del projecte, de fer l’obra i de l’explotació, el consum dels centres que hi ha 
actualment està al voltant dels 3,5 milions de quilovats, per tant és un consum important, 
pensem que entrarà des del tema de la biomassa al tema de la geotèrmia especialment per 
a la Plaça Mercat, on és molt important el consum de calor però també el de fred; el tema de 
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l’energia fotovoltaica per coordinar-se, no per fer molta corrent elèctrica sinó per coordinar-
se amb les bombes de geotèrmia i n’estem convençuts que reportarà importants beneficis 
ambientals, des del punt de vista que disminuirem bastant les emissions de CO2 i que 
aquest és un objectiu que ja per sí sol val la pena, però també un gran benefici social. Ens 
sembla que és iniciar un camí i veiem moltes altres possibilitats en l’ús de les energies 
renovables i que el fet d’incorporar un soci tecnològic, per dir-ho així, una empresa 
especialitzada que comenci a treballar a la ciutat en aquest tema serà positiu, a més també 
el projecte incorpora la possibilitat que tota la biomassa que s’ha de fer servir sigui de 
quilòmetre zero, és a dir, del nostre entorn, i intentar que la recollida d’aquesta biomassa es 
pugui fer a través d’una empresa d’inclusió social, que treballa amb exclosos i que d’alguna 
manera ens ajudi a donar feina a aquestes persones i ens sembla que també tenim 
avançats els tractes i per tant hi haurà un benefici social clar. I per últim formació de nous 
tècnics i de nous professionals en l’ús d’aquest tipus d’energia, ens sembla que això és 
també un altre benefici molt important que cal tenir en compte.  
 
I per últim el benefici econòmic, perquè està clar que el cost de l’energia es dispara, ningú 
pot preveure fins on arribaran aquests augments continuats del cost de l’energia, i si una 
part d’aquesta energia que consumim és de quilòmetre zero i la podem controlar nosaltres, 
és veritat que fa falta una inversió inicial important, de l’ordre de 700.000 euros i escaig, però 
que després en l’explotació durant aquests cinc anys surt que es pot recuperar 
tranquil·lament aquesta inversió; ens sembla que és un complement magnífic a la Plaça 
Mercat que s’està tirant endavant. I que hi haurà un benefici important perquè a la plica, a 
part del que hi ha del benefici de la inversió serà una baixa en el preu d’aquest consum 
d’energia que tindrà l’edifici de la Plaça Mercat, però també els altres edificis que hem dit: 
l’edifici actual de l’hospital, la residència geriàtrica Montsacopa, el Museu Comarcal de la 
Garrotxa, l’edifici de La Caritat i evidentment la Plaça Mercat. Ens sembla que aquí a la plica 
hi haurà el punt de millora que podem trobar, la rebaixa d’aquest cost energètic. Per tot això 
pensem que és una molt bona obra per a la ciutat que tirem endavant amb aquest primer 
punt, que és l’aprovació del projecte de l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica que avui 
portem a aquest Ple i els proposem d’aprovar. 
 
Intervé la Sra. Sala. Vostè ja ens ha comentat més o menys tota la part més tècnica, llavors 
jo el que volia dir és que estic totalment d’acord a modificar el contracte, i incorporar 
l’energia renovable, que són considerades avui en dia com a normatives per a la 
construcció, com a energies alternatives comparades amb el model energètic tradicional i 
pel seu menor impacte ambiental, que sempre és important. Llavors hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, nosaltres només recordarem que és un projecte que ens agrada 
moltíssim, sempre hem apostat per les noves tecnologies i les energies renovables, que 
evidentment són el futur, i que hàgim pensat a implantar-ho d’aquesta manera en aquests 
edificis  ens sembla perfecte  i els felicitem. En tot cas només recordar-los que mirin de tenir-
ho present sempre en qualsevol actuació d’aquest tipus, de cara al futur i en la mesura del 
possible anar substituint les energies tradicionals per les fonts energètiques que tenen més 
futur, que contaminen menys i que no són tan dependents del gas i del petroli. Hi estem a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Nosaltres ho entenem com un pas previ per a la contractació de 
l’energia renovable, i lògicament, com no pot ser d’altra manera, hi estem d’acord.  
 
Intervé el Sr. Guix. Entenem que avui fem l’aprovació inicial d’aquest estudi, en aquest Ple, 
per tant és un estudi que ens l’hem d’acabar de mirar. En principi els felicitem per la 
iniciativa, nosaltres això també ho teníem en el nostre programa electoral, és a dir, apostar 
decididament per les energies alternatives, em penso que és una qüestió de futur. L’altre dia 
precisament va estar aquí a Olot un tinent d’alcalde d’un ajuntament alemany de 2.600 
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habitants que produeixen cinc vegades més d’energia que no gasten en el municipi, amb 
diferents fonts energètiques. Per tant aquest és el model que a la llarga hauríem de seguir i 
penso que és molt interessant per tots els aspectes.  
 
En aquest cas combinem la geotèrmia amb uns pous sondes que s’han de fer a la Plaça 
Mercat, que és el punt que després contractem, amb la fotovoltaica i la biomassa. La 
biomassa en principi ens feia una mica de respecte sobretot per la ubicació de la caldera, 
que ha d’estar ubicada, entenem, justament en el pati de l’hospital, si fos una caldera de 
grans dimensions això podria tenir un efecte de contaminació potser o de fums o molèsties 
als veïns, però ens sembla que per la capacitat que té la caldera en aquest cas, de 600 
quilovats, amb una aportació de 400 tones/any de fusta pensem que tampoc és la 
importància.  
 
De fet hem estudiat aquest cas i hi ha exemples reeixits a la comarca del Ripollès, com per 
exemple a l’Ajuntament de Llanars que també té una caldera de biomassa que alimenta 
diferents edificis municipals o al de Ribes de Freser, que justament fa pocs dies que el va 
inaugurar; a Alp a la Cerdanya també tenen centrals d’aquest nivell; o per exemple també a 
Riudarenes i Arbúcies, per tant són centrals que donen bon resultats, i a més a més el que 
és important és això, és poder cremar aquesta biomassa que tenim a l’entorn de la ciutat o 
de la comarca, donant feina a gent que és molt interessant que puguin treballar en aquests 
aspectes.  
 
En el que és la geotèrmia, hi ha també experiències reeixides que funcionen molt bé, per 
exemple a Núria fa poc en l’edifici de sant Josep,  on es va convertir aquest edifici que era 
un antic hotel amb alberg, es va fer també canvis i tots els informes que hi ha de 
funcionament del que és la calefacció –en aquest cas només calefacció perquè d’aire 
condicionat no els n’hi fa falta a Núria– però sí que els funciona molt bé i amb bons 
rendiments tan calòrics com econòmics. Per tant també estaríem d’acord en aquest aspecte 
amb aquest estudi, i en tot cas en principi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només pel tema de la caldera, dir que no està decidit exactament 
quina serà la seva ubicació definitiva, jo crec que va lligat també amb tot l’estudi d’usos que 
vàrem dotar pressupostàriament i que hem d’engegar a veure què farem amb l’edifici de 
l’actual hospital, on hi ha molt d’espai i que probablement en tot el frontal que dóna a la zona 
de la Plaça Mercat trobarem una ubicació, en planta o soterrada, per poder posar aquesta 
caldera, que tampoc és una caldera molt sobredimensionada, sinó que té unes dimensions 
que podrem encaixar perfectament; igual que la tolva on s’hi haurà d’anar posant la llenya 
que s’anirà cremant.  
 
A mi també em va preocupar molt la possible contaminació i els fums que pogués 
desprendre la caldera, els tècnics em diuen que això és un problema que està solucionat, 
que hi ha filtres i que tot el projecte ens donarà totes les garanties que situar això al centre 
de la ciutat no generarà cap mena de contaminació  ni cap mena de problema. I en principi 
les garanties no són només de tècnics nostres de l’Ajuntament, sinó que són de gent que 
tenen experiències en altres llocs, com molt bé el Sr. Guix ha citat, i no hi ha d’haver cap 
mena de problema en aquest sentit. Però bé, ho vetllarem, perquè realment és un punt una 
mica crític la seva ubicació.  
 
Però creiem que val la pena apostar-hi i que a més en el tema de la biomassa incorporar-hi 
l’aspecte social, el fet de poder treballar amb el tema de la inclusió; no tenim boscos 
comunals com en moltes d’aquestes ciutats tenen boscos que són propietat dels mateixos 
ajuntaments, i nosaltres com a ciutat no tenim això. Però pels càlculs que s’han fet, sembla 
que amb les neteges de lleres i les neteges que per seguretat s’han d’anar fent per evitar els 
incendis, que també és molt important que segurament amb això aconseguiríem biomassa 
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suficient per alimentar aquesta caldera. I a part d’això parles amb propietaris de boscos que 
et diuen, escolta, si feu això, parlem-ne perquè jo no vull tallar el bosc per tan sols netejar-lo, 
amb la idea de neteja i poder-hi aportar persones que necessiten feina i per crear llocs de 
treball, i fins i tot per fer-ho amb un caire social, amb gent jove, els famosos ni-nis, intentar 
incorporar-los aquí, jo crec que això seria també n punt més positiu per tenir en compte 
aquest tema de la utilització d’energies renovables a la Plaça Mercat. 
 
Però torno a repetir això, només ha de ser un inici –com molt bé han dit vostès– perquè hi 
ha altres oportunitats a la ciutat on també podem plantejar-nos la substitució de les energies 
tradicionals per aquestes, i aquesta és una línia que anirem seguint. I el que deia, quan 
tinguem un concessionari que sigui una empresa experta amb aquest tipus d’energies, ens 
ajudarà també a anar definint altres projectes, que segur que si ara parléssim aquí tindríem 
tots en ment, i que no és només de la ciutat d’Olot sinó també a d’altres llocs de la comarca.  
 
Llavors anirem caminant de mica en mica, avui només és l’aprovació d’aquest punt de 
l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica, i el punt següent, que ara exposaré i que 
necessitem aprovar per l’estat de les obres de la Plaça Mercat, començar un camí i estic 
segur que vindran altres vegades a aquest Ple iniciatives en aquest sentit, i estic segur que 
podrem comptar també amb la complicitat i el suport de tots els grups municipals.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat (10 CIU, 6 PSC, 2 PXC, 2 ERC, 1 
PP) 

 
8.1. - MODIFICACIÓ CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚ BLICA PER A LA 

REDACCIÓ DE PROJECTE, ENDERROC, CONSTRUCCIÓ I EXPLO TACIÓ DEL NOU 
EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLOT PER INCORPORAR ENERGIES 

RENOVABLES AL PROJECTE  
 

Núm. de referència : X2013017060     
Núm. expedient: PL132013000006 
 
El Ple de l’Ajuntament en data 18 d’octubre de 2012 va adjudicar el contracte de concessió 
d’obra pública per a l’enderroc, construcció i explotació del nou edifici del mercat municipal. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar en data 3 de febrer de 2012 l’adhesió al Pacte 
d’Alcaldes, que suposa el compromís voluntari de reduir les emissions de C02 en el territori 
propi en més del 20% per l’any 2020, mitjançant l’execució de plans d’acció per a l’energia 
sostenible (PAES) a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de 
l’eficiència energètica, pla que ha estat aprovat per la Junta de Govern Local de data 3 
d’octubre de 2013. 
 
Com a actuació concreta, encaminada precisament a reduir el cost energètic dels edificis 
municipals i alhora contribuir a l’ús de les energies sostenibles l’Ajuntament es planteja la 
possibilitat d’estudiar l’ús i la utilització de fonts d’energies renovables dins la zona compresa 
entre l’actual Hospital d’Olot, plaça mercat i l’edifici de l’Hospici, zona on s’hi concentren 
diferents equipaments municipals grans consumidors d’energia. 
 
En aquest espai es preveu instal·lar una xarxa de distribució  de calor partint d’un sistema 
que combini diferents energies renovables (geotèrmia, fotovoltaica i biomassa), que 
requerirà d’una banda la construcció de les instal·lacions i de l’altra la gestió de la mateixa, 
amb el benentès que els usuaris d’aquesta xarxa de calor en serà la pròpia administració, la 
qual ha de veure reduït el cost energètic dels edificis actuals amb les noves actuacions que 
es proposen. 
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L’execució de les instal·lacions i la gestió de les mateixes serà objecte d’un contracte de 
concessió d’obra pública, que es tramitarà d’acord amb allò previst al RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del Sector Públic. 
 
Per a la geotèrmia, es preveu la perforació del subsòl de la  Plaça Mercat per a instal·lar-hi 
24 sondes, amb les corresponents instal·lacions que permetran, juntament amb una 
instal·lació fotovoltaica, proveir d’aquest tipus d’energia tant al mateix edifici  de la plaça 
mercat com també a la resta d’equipament inclosos dins l’àrea d’influència del projecte. 
 
En aquests moments, el projecte de construcció de la plaça mercat no preveu aquestes 
instal·lacions de climatització a través d’energies renovables amb la qual cosa es fa 
necessari modificar el contracte vigent amb Rubau Tarrrés. 
 
El cost de les obres està quantificat en 175.643,68€ als quals s’hi ha d’afegir l’IVA, un cop 
efectuats el ajustaments entre els treballs a executar, les instal·lacions noves que 
s’incorporen i la deducció de les instal·lacions previstes en el projecte actual que se 
substitueixen. 
 
Considerant que aquestes actuacions suposen un cost addicional per a l’empresa 
adjudicatària, no prevista en el projecte aprovat, però que es considera necessari incorporar 
per donar compliment als compromisos assumits en el Pla d’Acció per a l’energia sostenible. 
 
Vist el que preveu l’article 107.1.e i 107.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
 
Vist l’informe  emès pel director tècnic del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de data 
15 de novembre de 2013 i l’informe de la secretària de  l’Ajuntament de data 18 de 
novembre. 
 
Considerant que Rubau Tarrés, SAU ha mostrat la seva conformitat en l’esmentada 
modificació i execució dels treballs. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa del Ple   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la redacció de projecte, 
enderroc, construcció i explotació del nou edifici del mercat per a incorporar energies 
renovables al projecte, consistents en l’execució de les  perforacions per a 23 sondatges 
geotèrmics amb les corresponents connexions posteriors i el canvi de climatització per poder 
connectar a la xarxa de calor, per un import de 175.643,68 euros més IVA. 
 
Segon.- La retribució d’aquest cost addicional serà en primer a càrrec del contractista al qual 
s’adjudiqui el contracte de construcció i explotació de la xarxa de calor amb ús d’energies 
renovables que l’Ajuntament convoqui, i subsidiàriament a càrrec de majors aportacions de 
l’Ajuntament, que se satisfaran d’acord amb les anualitats que pactin les parts i que serà 
cordat per la Junta de Govern Local. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura de la tota la documentació necessària que derivi 
d’aquest acord. 
 

Intervé el Sr. Alcalde. En el temps en què hem estat estudiant tot aquest projecte 
d’incorporar les energies renovables a la Plaça Mercat, hi va haver un moment en què 
vàrem veure que si volíem posar geotèrmia el millor que podíem fer era posar-ho a la base, 
fer els pous a la basa de la Plaça Mercat. Fent-ho només amb biomassa perdíem alguns 
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dels avantatges que ens aporta la geotèrmia i més a  la Plaça Mercat, on és més clar el fet 
de poder utilitzar geotèrmia perquè està previst que hi hagi un terra radiant i per tant ho 
podrem utilitzar tant per a la calor com pel fred. 
 
Per fer això, no som a temps a fer tot el procés tècnic de licitació perquè ja sigui la 
concessionària  qui faci directament aquesta inversió. I l’única manera de fer-ho és que 
l’empresa concessionària, l’empresa constructora de la nova Plaça Mercat,  Rubau Tarrés, 
contracti directament la construcció d’aquests pous de geotèrmia i segueixi amb el seu 
projecte de construcció, que garantim nosaltres  que després en el concurs aquests diners 
els posarem a la plica i que per tant serà la nova empresa adjudicatària de tot el procés qui 
retornarà aquests diners directament a Rubau Tarrés.  
 
És a dir, Rúbau Tarrés l’única cosa que fa és fer l’obra i finançar-ho. Evidentment, si el 
projecte no acabés funcionant, pel que sigui, seríem l’Ajuntament qui se’n faria responsable, 
no podríem imputar-ho directament a Rubau Tarrés, seria l’Ajuntament qui se’n faria 
responsable. Però com que estem convençuts que sí que hi haurà licitació i que hi haurà 
més d’una empresa interessada i que el projecte atraurà empreses molt importants del món 
de serveis energètics, per això posem això.  
 
En principi Rubau Tarrés hi està d’acord, ells són els que contractaran la construcció 
d’aquests pous de geotèrmia; ja es va fer una prova fa uns mesos, no sé si se’n recorden, al 
jardinet de davant la Plaça Mercat antiga vàrem fer una prova i es va demostrar que els 
pous aquests que tindran cent metres de fondària són eficients i que per tant és un bon punt 
on posar un camp de geotèrmia. Directament Rubau els contractarà i farà els vint-i-quatre 
pous que el projecte tècnic decideix que són bons i  a partir d’aquí farem la plica, segur que 
això ho incorporem a la plica i el punt aquest haurà estat un punt de tràmit, legal, per donar 
cobertura a tot aquest procés.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres aquí ens abstindrem, justament perquè veiem que és un tema 
molt precipitat: és a dir, fem una contractació a Rubau Tarrés, li adjudiquem el contracte de 
la Plaça Mercat, per un import de 175.643 euros més IVA, amb la qual cosa són diners el 
que estem contractant avui. L’únic document que em presenta en l’expedient de contractació 
és un full on indica: “valoració dels treballs, perforació de 23 sondejos geotèrmics... tal, tal, 
tal... val tant” però jo penso que hi hauria d’haver una memòria valorada o un informe més 
tècnic, que almenys nosaltres com a oposició poguéssim tenir més documentació per saber 
el que costa això realment. Estem parlant d’una contractació important. 
 
Clar, en l’estudi que acabem d’aprovar, que hi estem totalment d’acord, em posa que les 
perforacions valen 120.000 euros i aquí em parla de 143.000, amb la qual cosa no entenc 
aquest decalatge de 23.000 euros a l’hora de contractar les perforacions. 
 
Per tant, com que no tenim clar això, entenem que és una obra que s’ha de fer i que està bé 
que es tiri endavant, com he dit abans, el que passa és que no veiem clars aquests temes 
més tècnics que són diners, evidentment. Per tant ens abstindríem en aquest punt i 
demanaríem aclariments. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Molt bé. Evidentment són aclariments des d’un punt de vista tècnic, 
que tampoc els hi puc facilitar directament, nosaltres hem controlat quines són les 
possibilitats de contractació, quin és el valor que tenen, al final és una contractació entre 
privats, és a dir de Rubau Tarrés que contractarà una empresa que farà els pous, entenem 
que vistes les altres ofertes que havíem vist els preus són raonables i són acceptables, això 
ho incorporarem a la plica. Suposo que quan surti la plica ja s’hi hauran acabat d’incorporar 
tots aquests detalls i bé.  
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El fet d’aprovar-ho avui, la urgència és el que he intentat explicar, és que la Plaça Mercat 
està en el nivell que està, i si ara no fem això, què farem, agafarem i farem un camp de 
geotèrmia a la zona del parc dels Coloms? Això serà molt més complicat i serà molt més 
car. Ara tenim l’espai, tenim exactament delimitat, ja uns metres avall tenim les màquines i 
tenim la facilitat de fer-ho i jo crec que això ho abaratirà molt més que no pas si hem d’anar 
a buscar un altre punt.  
 
Per què no ho hem portat abans? Perquè quan ho portem volem estar segurs que això tirarà 
endavant i que hi haurà empreses de serveis energètics que hi estaran absolutament 
interessades. I a més hem estat valorant diversos sistemes: si fer una plica, si fer una 
empresa mixta per anar tirar endavant això de les tecnologies lligades a les energies 
renovables; la veritat és que ho hem estudiat molt. Jo crec que en aquests moments el preu 
que ens donen és fiable, és una altra empresa qui ho farà, de les comarques gironines, amb 
la qual hem treballat o que treballem moltíssim habitualment amb ells, nosaltres donem per 
bons aquests números per comparació, per garanties que ens dóna l’empresa, i per tant ho 
traslladarem directament al plec econòmic que pensem portar a aprovació el mes de 
desembre i on probablement hi haurà més temps per poder-ho acabar d’estudiar perquè el 
plec pràcticament està. Però el primer pas que hem de fer avui és aquest: és aprovar l’estudi 
de viabilitat i garantir a Rubau Tarrés perquè comencin a encomanar-ho, perquè la 
construcció dels pous de geotèrmia començarà segur abans que tinguem el nou Ple i 
necessitem fer la contractació. 
 
Intervé el Sr. Guix. Estic d’acord, el que passa és que és una contractació que fem 
l’Ajuntament i contractem l’Ajuntament i pagarem l’Ajuntament, aquesta contractació, 
s’entén, i per tant són 175.000... 
 
Respon el Sr. Alcalde. No. És a dir, el que fem és garantir que si no paga ningú pagarà 
l’Ajuntament. No, és diferent. És a dir, per això els ho he explicat, per això hem tardat a tenir 
i a portar això al Ple i hem fet molts estudis perquè n’estem plenament convençuts. Ara, com 
ho demostrarem? Doncs ho demostrarem quan passi el temps, quan traguem el concurs, 
quan obrim les ofertes i quan veiem quanta gent s’ha presentat a aquest concurs. Què pot 
passar, que de cop i volta no es presenti ningú i diguin: escolti això no? Doncs llavors sí que 
és l’Ajuntament el que afegeix un cost dintre la construcció de la Plaça Mercat que és posar-
hi geotèrmia i dotar única i exclusivament a la Plaça Mercat de geotèrmia, un cost que 
llavors hauríem de veure com ho repercutim, perquè hi ha altres sistemes per recuperar 
això.  
 
És a dir, estem convençuts que l’energia que es generarà per geotèrmia serà molt més 
barata que si l’hem d’anar comprant a través d’energia elèctrica, tant la calefacció a través 
del gas o a través de la refrigeració; serà molt més barata. Els placers o les persones que 
utilitzaran la Plaça Mercat sí que tenen el compromís que aniran pagant mensualment el que 
sigui el seu consum energètic. Si la factura de l’energia va a zero, bé els hi podrem 
repercutir alguna cosa de la inversió, en quant a l’estalvi; és a dir, no demanar-los que 
paguin res de més, però si els estalviem un percentatge de l’energia que han de fer servir, 
llavors en comptes de cobrar-los l’energia també podem dir que el cost de l’energia pot ser 
aquesta inversió.  
 
Hi ha diverses possibilitats, però jo crec que haurem d’esperar un parell o tres de mesos a 
veure què passa amb el plec de clàusules, però hi haurà empreses interessades a fer-ho i 
seran aquestes mateixes empreses qui pagaran directament aquests diners. Si no, serà un 
cost més afegit al projecte de la Plaça Mercat, que haurem de veure com el lliguem al seu 
estudi de viabilitat econòmica i com el recuperem; no ens sembla que això hagi de ser un 
cost a fons perdut per part de l’Ajuntament de cap de les maneres, sinó que bé veurem com 
ho podem recuperar en el suposat cas que la plica no funcioni i no es presenti ningú. Si no, 
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està dins la plica.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CIU, 2 PXC, 2 ERC, 1 PP) i 
6 abstencions (PSC). 
 

9.1. - PROPOSTA DONAR NOM A DIVERSOS CARRERS I ESPA IS PÚBLICS.  
 

Núm. de referència : X2013017017     
Núm. expedient: PL182013000001 
 
Ateses les peticions rebudes del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de l’Àrea 
de Patrimoni Municipal d’aquest Ajuntament per posar nom a diversos carrers i espais 
públics de la ciutat. Atesos els acords adoptats per la Comissió del Nomenclàtor en sessió 
celebrada el dia 20 de novembre d’enguany i  vist l’expedient administratiu corresponent, el 
president de la Junta de Portaveus  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Donar nom a l’espai natural situat al peu del volcà del Montsacopa, que està indicat 
al plànol 1, i que s’anomenarà: GREDERES DEL VOLCÀ DEL MONTSACOPA  
 
Segon. Donar nom al carrer d’accés a la carretera de Riudaura, amb límits amb la plaça del 
Farcell i a prop dels carrers de la Pala i de la Forca, que està indicat al plànol 2, i que 
s’anomenarà: CARRER DEL CORRÓ . 
 
Tercer. Donar nom al paratge situat entre el Mas Can Xons, el carrer de Josep i Joaquim 
Serra, l’avinguda de Pere Badosa, el riu Fluvià i la font de les Tries, que està indicat al plànol 
3, i que s’anomenarà: PARATGE DE LA FONT DE LES TRIES.  
 
Quart. Donar nom a l’espai situat a l’avinguda de Santa Coloma, carrer de l’Avet, carrer del 
Freixe, carrer del Faig, carrer del Roure i avinguda de Sant Jordi, que està indicat al plànol 
4, i que s’anomenarà: PARC DE LA PUJADA DE LA SOLFA.  
 
Cinquè. Donar nom a l’espai públic situat entre el carrer de la Viola i el límit de terme 
municipal amb Les Preses, que està indicat al plànol 5, i que s’anomenarà: PARC DEL 
GRÈVOL. 
 
Sisè. Donar nom a l’espai públic situat al sector de les Mates, entre l’avinguda d’Alba Rosa, 
el carrer d’Amadeu Vives, l’equipament del Camp de Futbol les Mates” i el carrer de Manuel 
de Falla, que està indicat al plànol 6, i que s’anomenarà: PARC DE LES MATES  
 

Intervé el Sr. Berga. Abans que res recordar quin és el funcionament de posar noms als 
espais públics de la ciutat, places, carrers, paratges, etc. Hi ha una Comissió del 
Nomenclàtor que li diem, que és una comissió formada per persones que pel seu 
coneixement de la ciutat, en termes d’història o lingüístics formen part d’aquesta comissió, i 
a partir de totes les peticions que ens arriben a la ciutat, que són moltes i variades d’entitats i 
ciutadans que proposen noms, aquests noms passen a una llista i després a partir d’un 
protocol que té aquesta Comissió del Nomenclàtor, que explica els criteris que s’utilitzen per 
escollir noms, fan una proposta de noms, que avui és el plenari el que acaba donant per 
bons aquests noms.  
 
Això en paral·lel, en aquest moment s’està fent l’inventari dels espais públics de la ciutat que 
són propietat de l’Ajuntament i tot fent aquest inventari s’han descobert diversos llocs, 
normalment parcs urbans, que tenen prou entitat com per ser batejats, és a dir que estem 
parlant de zones grans. En aquests moments en teníem diversos, cinc exactament i a més a 
més hi havia un carrer al qual havíem de donar nom, que és un carrer que des de les 
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Vivendes Garrotxa porta a uns aparcaments que s’han fet a la part de darrera, i la Comissió 
del Nomenclàtor ens proposa els noms següents. 
 
- En primer lloc a l’espai natural que hi ha situat al peu del volcà del Montsacopa, a la part de 
darrera del cementiri, on s’acaba de fer una actuació, que convido a tothom que no l’hagi vist 
que la vagi a visitar perquè ha quedat molt bé, se li proposa el nom de: grederes del volcà 
del Montsacopa.  
 
- El segon punt, que és el que comentava a les vivendes Garrotxa, que hi ha un camí que 
porta a uns aparcaments que hi ha a la part de darrera, i vist que tots els carrers d’aquella 
zona tenen noms d’eines del camp, se li proposa el nom de: carrer del Corró, que era una de 
les poques eines perquè sorprenentment tenim més d’una vintena de carrers amb noms 
d’eines del camp i es van acabant. El corró entendre que molta gent potser no sàpiga el que 
és, potser el Sr. Guix ens ho explicaria més bé, però és un cilindre que pesa molt i que 
serveix per aplanar el camp. 
 
- En tercer lloc, un paratge que hi ha a la zona al final de l’avinguda de Pere Badosa, al final 
de les instal·lacions del Club Natació Olot, hi ha tot aquell paratge que queda entre les fonts, 
la passera i que acompanya tota una franja de terreny que va fins a darrera del frontó i de 
les pistes de tennis del Club Natació Olot, que  és un espai gran, se li dóna el nom de: 
paratge de la Font de les Tries.    
 
- En quart lloc, i aquest ens va fer especial gràcia a la Comissió del Nomenclàtor, perquè 
sorprenentment és un nom, això ho diu el protocol de la Comissió, que s’ha de procurar que 
aquells noms que es coneixen popularment, que la gent fa servir i que formen part de la 
nostra tradició, si no acaben donant nom a un carrer o a una plaça hi ha el perill que es 
perdin, hi ha la Solfa, que no donava nom a res i tots sabem on és la pujada de la Solfa, per 
als de les Preses la baixada de la Solfa, però per als d’Olot la pujada de la Solfa. I al parc 
que hi ha situat pujant a la Solfa a l’esquerra se li dóna el nom de: parc de la pujada de la 
Solfa.   
 
- Hi ha un altre espai força gran i important, situat darrera del centre cívic de Bonavista, una 
franja de terreny prou gran que la separa del bosc, i aquí, atenent a què tots els carrers de la 
zona porten noms d’arbres autòctons, d’arbres de la comarca, se li dóna el nom de: parc del 
Grèvol.   
 
- I per últim, on hi ha el camp de futbol de les Mates, on hi ha el Mas les Mates, la caserna 
dels bombers actualment, hi ha tota una altra franja de terreny vegetal, que se li dóna el nom 
de parc de les Mates.   
 
Per tant: grederes del volcà del Montsacopa, carrer del Corró, paratge de la Font de les 
Tries, parc de la pujada de la Solfa, parc del Grèvol i parc de les Mates, són els sis noms 
que la Comissió del Nomenclàtor ens porta a aprovació. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo el que volia comentar és que estic d’acord amb tots aquests noms 
que ens han fet arribar, l’únic punt és que n’hi ha alguns que els trobo una mica llargs, 
perquè els acabaran escurçant. Llavors, el que ens ha comentat del “parc de la pujada de la 
Solfa”, jo penso que acabaran dient “parc de la Solfa”, i això de la pujada a mi em sobra, 
perquè és clar, depèn de com t’ho mires, de si puges o baixes. Jo crec que aquest hauria 
quedat més bé “parc de la Solfa”, i no “parc de la pujada de la Solfa”. 
 
Llavors també s’havia comentat en principi el que deien del volcà Montsacopa, deien “espais 
museístics grederes del volcà Montsacopa”, i me n’alegro que al final hagin posat “grederes 
del volcà Montsacopa” que aquest nom és el que jo els hi vaig comentar el dia de la reunió 
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que m’agradava molt més.  Llavors els altres els trobo bé, una mica llargs però bé.  
 
També vull fer constar, ja sé que sóc repetitiva, cada any em sembla que els hi dic, quan ve 
algun nom de nomenclàtor, que aquí a la nostra ciutat hi ha un senyor que penso que se li 
hauria de dedicar un carrer, que és un senyor que penso que ha fet molt per a la nostra 
ciutat i és un ex-alcalde d’Olot, que ha col·laborat en moltes coses de la ciutat, que és el Sr. 
Francesc Casas, de can Besora. Jo penso que quan hi hagi un carrer important o s’hagi de 
fer algun tipus d’actuació que hi hagués, s’hi hauria de posar el nom d’aquest senyor.  
 
Res més, hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només permeti’m un aclariment, llegim “grederes del volcà 
Montsacopa”, no sé si hi ha un error o hi ha un motiu, una mica aclarir-nos, nosaltres sempre 
hem dit “grederes del volcà Montsacopa”, si és “del Monsacopa”, si ens ho aclareix ho 
agrairíem. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Afegir-nos a la petició de la Sra. Sala, respecte al carrer a l’ex-alcalde 
Sr. Casas. Crec que per posar el nom d’un carrer han de passar almenys deu anys des de la 
mort de la persona, la qual cosa penso que quan s’hagin fet deu anys també hi hauria un 
altre ex-alcalde d’Olot que també mereixeria un carrer, una persona que va fer molt per a la 
nostra ciutat, però encara no fa deu anys que va morir. Em sembla correcte i no tenim res a 
objectar.  
 
Intervé el Sr. Guix. Estem d’acord amb el que ha dit la Comissió.  
 
Intervé el Sr. Berga. Només quatre puntualitzacions perquè aquí es despatxa molt de pressa 
un tema que acaba portant molta reflexió, és a dir, en primer lloc “l’espai museístic” que 
finalment s’ha retirat, és a dir, el rètol que apareixerà a les grederes del volcà del 
Montsacopa posarà “espai museístic” en aquest moment, perquè en aquest moment hi ha 
un espai museístic, però pot ser que d’aquí a deu anys aquest espai museístic deixi de ser-
hi, i el nom que quedarà allà serà el de “grederes de l’espai del Montsacopa”. No sé què ens 
passarà si algun dia posem nom a unes altres grederes que tenim per la part de sant Bernat, 
que llavors com els hi direm? Vull dir que aquestes preguntes surten. 
 
El que ha dit del Montsacopa, això vàrem haver-ho de buscar al Diari Oficial de la 
Generalitat, a la declaració del Parc Natural, és a dir, hi ha uns noms oficials que donen al 
volcà, perquè aquest tema també va sortir a dos articles, i el nom oficial del volcà és “volcà 
del Montsacopa”; com “volcà de les Bisaroques”, “volcà de la Garrinada”, però en canvi hi ha 
el “volcà Montolivet”. És a dir, són aquelles curiositats que en tot cas el que fem és ajustar-
nos a un nomenclàtor superior i mantenim els noms.  
 
I pel que fa al tema del Sr. Francesc Casas es va comentar a la Comissió del Nomenclàtor, 
es va incorporar aquest nom, com ja ha dit el Sr. Mulleras han d’haver transcorregut deu 
anys des de la defunció de la persona, aquest senyor va morir l’any 2007 i per tant encara 
no hi és, però com altres alcaldes quedarà allà per si es planteja. 
 
I que no són llargs els noms, aquest “carrer del Corró”, “parc del Grèvol”, “parc de les 
Mates”, no són llargs aquests noms. I el de la pujada ens va fer especial gràcia que recollís 
aquesta expressió tan olotina, que és la “pujada de la Solfa” i per això es va mantenir tot el 
nom més que “la Solfa”, però també va ser un tema que es va discutir estona. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CIU, 6 PSC, 2 PXC, 2 ERC, 1 
PP). 
 



 

Mod ACTS_DP06 26 

10.1. - MOCIÓ PRESENTADA PER L'ASSOCIACIÓ DE COMERC IANTS D'OLOT PER 
DEMANAR AL GOVERN LA CREACIÓ D'UN INSTRUMENT TRIBUT ARI QUE 

GARANTEIXI EL FUNCIONAMENT DELS BID's (Business Imp rovement District)  
 

Núm. de referència : X2013017004     
Núm. expedient: PL112013000004 
 

Jordi Rotllan Torrent, President de la Fundació Comerç Ciutadà i Jordi Rovira Pons, 
President de l’Associació de Comerciants d’Olot, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui aprovada davant del Ple de l’Ajuntament d’Olot 
 
Exposició de motius 
 
El passat 3 d’octubre de 2013 es va reunir a Barcelona el Patronat de la Fundació Comerç 
Ciutadà i es va convidar als diferents regidors de les ciutats que a través de les associacions 
formen part de la Fundació.  
 
La finalitat d’aquesta trobada és que des de la Fundació, coneixedors del context actual, 
pensem que avui té més sentit que mai poder treballar amb un nou model de finançament i 
gestió dels centres comercials a cel obert de Catalunya. 
 
Des de la Fundació Comerç Ciutadà s’hi ha treballat des dels seus inicis però l’evidència 
actual ens motiva a treballar de valent perquè el nostre sector pugui ser un actor important 
en la gestió dels centres urbans de Catalunya tot mantenint el model de comerç que sempre 
ens ha caracteritzat a Catalunya.  
 
Existeix actualment un model de gestió mixta que s’aplica en diferents països d’Amèrica i 
d’Europa i que es coneix com a Business Improvement District (BID’s) i que permet un marc 
obert d’actuació de les zones comercials urbanes. Es tracta d’organitzacions dirigides 
privadament però creades pels governs locals quan la majoria de propietaris / empresaris 
d’una zona geogràficament definida estan d’acord, majoritàriament, amb pagar una quota 
amb la finalitat d’oferir serveis que revitalitzen, milloren els serveis i promocionen el centre 
urbà.  
 
Existeix des del Grup Parlamentari Socialista una Proposició de Llei de 29 d’octubre de 2013 
per la qual es regulen les àrees de promoció de l’economia urbana (APEU) i que s’ha 
presentat per a la seva tramitació al Parlament. 
 
Existeix des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats una 
Proposició No de Llei relativa a la modificació de la Llei de les Hisendes Locals a 20 de març 
de 2012 amb el fi de facilitar la creació de l’instrument tributari habilitant que garanteixi la 
viabilitat de la col·laboració pública i privada en el finançament de la gestió i promoció dels 
centres comercials urbans. 
 
Per tots aquests motius, el Patronat de la Fundació Comerç Ciutadà presenta la següent 
 
Proposta de resolució 
 
Donar suport mitjançant el Ple municipal a la proposta presentada per la Fundació Comerç 
Ciutadà de Catalunya per tal de demanar al Govern de l’Estat que es procedeixi a la creació 
de l’instrument tributari habilitant que garanteixi el finançament dels BID’s, facilitant la 
posterior regulació del model per part de les Comunitats Autònomes, en exercici de les 
seves competències exclusives en matèria de comerç. 
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Demanar al Govern de la Generalitat que, un cop creat l’instrument tributari habilitant, 
impulsi un acord amb les entitats municipalistes i amb les entitats patronals representatives 
de les petites i mitjanes empreses comercials i generi els instruments normatius i de suport 
necessaris per tal que els municipis catalans que vulguin acollir-s’hi puguin disposar 
d’aquesta fórmula de gestió pública i privada per a la millora del finançament i la gestió dels 
centres comercials urbans de Catalunya.  
 

Intervé el Sr. Alcalde. Voldria dir al Sr. Jordi Rovira, mentre prepara els papers, un parell de 
coses: una és agrair-los i que faci arribar l’agraïment de tota la corporació a l’Associació de 
Comerciants d’Olot perquè col·laboren amb nosaltres en molts actes, estan fent una feina 
magnífica. 
 
Agrair-los també l’esforç que han fet per millorar la il·luminació de Nadal, pensem que això 
tota la ciutat se n’alegrarà molt, i voldria en aquest moment que el tenim aquí davant fer-li 
arribar aquest esforç que han fet des de l’Associació de Comerciants.  
 
I també agrair als membres de la Junta la seva voluntat per estar al capdavant en un 
moment especialment difícil, per una situació econòmica global però especialment per als 
comerciants; crec que també era de rebut que avui que el tenim aquí donar-li aquests 
agraïments i demanar-li que els retransmeti a la resta de membres de la Junta. 
 
Dit això té la paraula per explicar-nos els BIDs. 
 
Intervé el Sr. Jordi Rovira. Bé, faré esment d’aquesta felicitació als membres de la Junta 
quan tinguem la pròxima Junta. 
 
Bé, des de l’Associació de Comerciants d’Olot presentem aquesta moció al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, per demanar l’aprovació de la proposta promoguda pel Patronat de 
Comerç Ciutadà, en la qual estem inclosos les associacions de comerciants de diverses 
ciutats, com són Figueres, Terrassa, Badalona, Tarragona, Vic, Granollers i Olot. O sigui, és 
una proposta que ve una mica emmarcada en totes aquestes associacions de comerciants. 
Faré una mica d’exposició de la carta que crec que han de saber.  
 
A continuació el Sr. Rovira llegeix el text de la moció. 
 
Continua el Sr. Rovira. Bé, només he fet referència a tota la carta que s’ha exposat, no sé, 
ara esperant una miqueta que el vot sigui favorable en tots els grups municipals del municipi, 
si puc respondre alguna qüestió, jo no sóc un entès en matèria però puc explicar alguna 
cosa, i si no agraeixo l’atenció. 
 
Intervé la Sra. Sala. Gràcies Sr. Rovira per la seva exposició de la moció. Tinc en 
consideració qualsevol acció que serveixi per activar el comerç i l’economia d’Olot i la 
Garrotxa, però en aquesta moció m’abstinc perquè no queda del tot clar i no m’ho he pogut 
estudiar bé pel temps que he tingut la moció, quin esforç suposarà per als comerços i quin 
valor haurà de tenir el tribut del qual estem parlant, perquè això no queda clar, la quantitat 
del tribut. De totes formes, em mostro oberta a parlar-ne i a fer el millor per al comerç de la 
nostra ciutat.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, d’entrada com sempre fem quan algú de fora dels grups 
municipals presenta una moció, agraïm que ho faci, en aquest cas el Sr. Rovira com a 
representant de l’Associació de Comerciants d’Olot, ens afegim a les felicitacions que ha fet 
el Sr. Alcalde; agraïm que la gent participi, fomentem la participació des del nostre grup i per 
tant no tenim mai cap inconvenient a acceptar cap moció o cap demanda que es faci des de 
fora dels grups municipals. 
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Dit això, bé, d’entrada nosaltres pensem que és una moció com altres que s’han presentat 
en aquest consistori, que queda una mica fora del que és pròpiament l’àmbit de decisió 
local, però tot i així nosaltres sempre estem disposats a aportar la nostra posició, donar el 
nostre parer, que mai no està de més.  
 
Des del grup d’ERC, nosaltres ens atenim a altres àmbits en aquest cas, i volem recordar 
que en l’època del tripartit –que sembla que hi hagi algú que digui que tot estava malament 
el que feia el tripartit– però quan era conseller de Comerç el Sr. Josep Huguet va ser un dels 
principals impulsors d’aquest tipus d’àrees de promoció econòmica urbana, les “A peu” que 
en diem. I arran d’això, tant en el programa electoral del nostre partit per al Parlament 
espanyol del 2010, doncs precisament es demanava explícitament això, que es creés un 
tribut i que es regulessin aquest tipus d’àrees, i en el nostre programa electoral, el d’aquest 
grup per a la ciutat d’Olot, també nosaltres demanàvem impulsar aquest tipus d’àrees a la 
nostra ciutat. Per tant, no podem més que estar a favor.  
 
Tot i així, sempre que parlem de tributs o de quotes s’ha d’anar amb molt de compte, perquè 
si d’una banda ara que hem acabat de presentar les Ordenances Fiscals hem intentat fer 
una reducció pel que fa al tema d’establir més activitat comercial al centre, per altra banda, 
potser el fet que hi hagi la possibilitat d’aplicar una taxa sempre és una mica difícil, dificultós, 
i de vegades fins i tot contradictori. També entenem que depèn de com es faci, una cosa no 
treu l’altra, i que sempre que es faci en benefici del comerç i evidentment l’Associació de 
Comerciants res més té en el seu cap que fomentar el comerç local, entenem que si és una 
demanda de l’Associació de Comerciants, lògicament ha de ser en positiu.  
 
De totes maneres insistim, el tema que en aquests moments de crisi ampliar les taxes 
fiscals, sempre és delicat. Tot i així hi ha un punt que és fonamental per a nosaltres en la 
moció que presenta l’Associació de Comerciants, que és que després del procés de 
demanar al govern de l’Estat que generi aquest tipus de tribut i que en cedeixi la gestió a les 
comunitats autònomes, s’empra, a l’últim punt de la moció, s’empra “els municipis catalans 
han de voler acollir-s’hi”, i per tant, quan hi hagi aquest tribut, sempre queda a disposició, tal 
com es planteja –després l’aprovació de la llei ja veuríem com seria–, però tal com es 
planteja l’assumpció del tribut és voluntària, i llavors qui estigui al govern de la ciutat en 
aquell moment, segurament podrà triar la manera com implantar aquest tribut o no. 
 
I per tant, donats aquests procediments, nosaltres estem a favor, tot i que ja entenem que és 
una qüestió del Parlament espanyol i per tant queda una mica fora de l’àmbit de l’actuació 
municipal. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Agraïm al Sr. Jordi Rovira la presentació d’aquesta moció, que en 
definitiva el que persegueix és la dinamització del comerç als barris del centre d’Olot, per 
així beneficiar els nostres comerços. Ens sembla una idea original i pràctica que l’Estat 
pugui crear aquest instrument, que ens permetrà, en definitiva, més recursos. Des de 
Plataforma per Catalunya sempre recolzarem les iniciatives, vinguin d’on vinguin, per ajudar 
el nostre comerç de proximitat i les empreses de casa.  
 
Intervé el Sr. Mir. També felicitar el Sr. Rovira per aquesta moció, que bé, tot el que es faci 
per fomentar el comerç i l’economia de la ciutat benvingut sigui. Sobta avui en dia que algú 
demani de pagar més impostos, però bé, en tot cas entenem que són unes taxes o uns 
impostos que es preveu que vagin molt directament lligats a inversió directa cap a la gent 
que els paga, amb la qual cosa s’entén una mica més aquesta proposta. Aquesta proposta 
veiem que és una moció genèrica que ha presentat la Fundació Comerç Català, que no és 
només a Olot sinó que s’ha presentat a diversos municipis de Catalunya i tot i que no és de 
decisió nostra que hi sigui aquest tribut o no, penso que sí que afecta de manera molt 
directa a la nostra ciutat si és que en un futur això es pot acabar aplicant aquí, perquè pot 
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representar un gir important en la dinamització del comerç i l’economia de la zona urbana a 
la qual afecti aquesta àrea on s’apliqui això. 
 
Entenem que l’ACO fa seva aquesta moció i per això avui vostè és aquí a presentar-la, que 
s’han valorat des de l’Associació els pros i els contres, perquè sempre aquestes coses, com 
alguns companys regidors han dit, tindrà avantatges però també té inconvenients i aplicar 
majors tributs en aquests moments segurament que per a molts comerços i moltes petites i 
mitjanes empreses pot ser un problema. Però bé, en tot cas, entenem que s’ha valorat. De 
fet es preveu que això aporti avantatges, no és una mesura que ens l’inventem avui, a molts 
països d’Europa ja s’està aplicant amb resultats molt positius, en general, i per tant és una 
mesura en certa manera contrastada; l’aplicació d’aquesta mesura que s’ha fet en d’altres 
països aquí s’haurà d’estudiar amb molta calma i molt detall perquè el que serveix en un 
altre lloc no sempre es pot implementar tal qual i per tant s’haurà d’estudiar la casuística de 
la ciutat d’Olot per veure com s’implementa, si és que arriba el moment.  
 
Bé, tot el que sigui impulsar zones urbanes, evitar el deteriorament d’aquestes zones, 
atraure negoci, inversió, etc., ho valorem de manera molt positiva. També té perills això, 
perquè estem parlant que això s’aplicarà en una àrea de la ciutat, amb la qual cosa això en 
aquestes àrees els pot donar molt dinamisme, però la ciutat d’Olot no només és l’àrea 
urbana, hi ha molts comerços i molts negocis que estan fora d’aquesta àrea i per tant quan 
es faci l’aplicació d’això s’haurà d’anar molt en compte que no estiguem potenciant molt una 
zona i se’ns n’estigui deprimint molt una altra zona de la ciutat i per tant pot tenir efectes 
secundaris si no sabem fer-ho prou bé; si és que això s’acaba aplicant en algun moment. 
 
De tota manera entenem que el que avui aprovem no és el posar en funcionament el BID 
sinó que intentem demanar a qui té potestat per fer-ho, que creï els instruments tributaris 
necessaris perquè l’administració local, si ho considera oportú, pugui engegar una àrea 
d’aquest tipus a la seva ciutat. Per tant els instruments penso que està bé que hi siguin, però 
també penso que quan els tinguem hem de ser prou curosos i intentar aplicar-los de manera 
coherent i que afavoreixin a tot el comerç en general i no només el comerç que hi ha en 
aquestes àrees. Tot i això, nosaltres hi votarem a favor perquè pensem que és una iniciativa 
molt interessant.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta, primer perquè 
creiem i apostem pel nucli antic, em sembla que és l’espai central de la nostra ciutat, és cert 
com diu el company regidor que hi ha altres àrees, però segurament és el principal espai de 
serveis, de lleure i d’activitat econòmica que tenim a la ciutat. Segurament és la zona també 
més freqüentada per tots els ciutadans de la ciutat i per tant també ens sembla que 
requereix una atenció especial.  
 
Amb aquesta proposta de BID el que busquem és precisament valoritzar encara més 
aquesta zona de la ciutat i reforçar-la des d’un punt de vista social, també econòmic i 
d’imatge. Crec que no hi ha dubte que aquest equip de govern hem apostat pel centre de la 
ciutat i que contínuament intentem fer esforços perquè aquest nucli antic millori; ho hem fet 
dedicant-hi recursos, coses petites i anecdòtiques que poden semblar, com posar les flors 
als fanals, incrementant el servei de neteja que també em sembla important; fent projectes 
amb l’Associació de Comerciants com el tema dels Espais actius, per intentar posar en joc 
espais que estaven tancats. També fent activitats al centre, com els propers mesos podrem 
veure de nou la pista de gel o el Mercat de la joguina, que s’ha iniciat a la zona de la plaça 
Campdenmàs; o portant activitats com és la Fira de Sant Lluc al centre, que també ens 
sembla que és un altre aspecte positiu, i això que són petits projectes també amb apostes 
importants com un tema que hem parlat ara que és la Plaça Mercat, que al final no és 
només un projecte per als placers, sinó que a nosaltres, com a equip de govern, ens sembla 
una aposta estratègica per al nucli antic de la nostra ciutat.  
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Per tant aquests BID el que farien, en cas d’existir, seria reforçar accions que es podrien fer 
des de l’Ajuntament o des d’aquesta organització, però sobretot ens ajudaria a fer-ne de 
noves. En cap cas es pot plantejar els BID com una manera de substituir allò que ja ens toca 
fer a l’Ajuntament; és a dir: no podem utilitzar els BID per finançar el servei de neteja, perquè 
el servei de neteja ja l’estan pagant els ciutadans amb els seus impostos; en tot cas es 
tractaria de reforçar o fer accions noves.  
 
També ens agrada la proposta perquè incorpora un element en el que ens sentim molt 
còmodes que és la col·laboració públic-privada, ens sembla que és important la 
col·laboració, no només en el finançament, perquè és més finançament el que els propietaris 
i els comerciants haurien d’aportar, però sobretot la innovació en els BID és que tant en el 
disseny com en la decisió de les accions, hi ha una col·laboració, no és que l’Ajuntament 
decideixi allò que s’ha de fer, sinó que són els propis comerciants i propietaris els que 
decideixen aquelles accions i per tant això ens sembla molt positiu.  
 
També en el tema de la participació i el consens, s’ha comentat: aquí no és que l’Ajuntament 
decideixi o l’Estat decideix o habilita crear un instrument i l’Ajuntament de cop creï o apliqui 
aquest nou tribut; al final han de ser els comerciants o els propietaris de la zona que han de 
decidir si allò s’aplica o no. És més, hi ha casos en què s’han fet votacions i al final s’ha 
decidit no fer-ho. Per tant en tot cas això ha de ser un benefici que l’han de veure clarament 
els propietaris i els comerciants d’aquella zona que es decideixi.  
 
Ens sembla per tant que tota la proposta ajudaria encara més a revitalitzar aquest centre de 
la ciutat i avui el que demanem és que l’Estat, que és qui té competència en generar aquests 
instruments tributaris –no ens podem inventar els impostos els ajuntaments i de moment 
tampoc la Generalitat, esperem que aviat ho pugui fer quant al món local– sí que habiliti, i 
com es deia, llavors, primer els propietaris i els comerciants vegin clar si això es pot fer, i 
llavors en tot cas l’Ajuntament, l’equip de govern que hi hagi i la resta de partits acordin tirar 
endavant la creació d’aquests BID. A nosaltres ens agradaria molt que es fes i ens agradaria 
molt que Olot pogués tenir aquesta zona perquè crec que consolidaria molt un centre de la 
ciutat que ha rebut molts inversions urbanístiques, però que creiem que també 
econòmicament tot això ens ajudaria a què pogués tirar endavant. Per tant, per totes 
aquestes raons, hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Rovira. Bé, jo crec que ja s’ha exposat molt bé per part dels regidors. Jo crec 
que a molta gent el que els preocupa una miqueta és l’increment de l’impost, jo no crec que 
sigui un gran problema si els resultats són els que haurien de ser. Jo almenys, parlant amb 
companys que han estat fent exposicions d’aquest tema i de vegades en jornades que s’ha 
exposat, realment no crec que sigui el problema aquest, sinó que s’ha de veure les solucions 
que aporten aquestes quantitats, que van ingressades per a totes les activitats econòmiques 
que hi ha al carrer; perquè ara ens trobem precisament, ja que ha fet esment el Sr. Alcalde 
al tema de llums, que hi ha molta gent que a part de fer la gestió i fer la feina d’explicar el 
tema i creure que realment és una cosa vàlida per a la ciutat, jo penso que la negativa de 
col·laborar ens hi hem trobat molt, i de vegades això també desgasta molt i disgusta molt. Jo 
penso que si s’explica bé i les coses són bones per a la ciutat, millorant en neteja, millorant 
en seguretat i millorant en coses, jo penso que no pot tenir cap oposició realment quan es 
creïn aquests BID. 
 
I si a nivell d’Europa o d’Amèrica s’han implantat, jo penso que s’han d’estudiar però no crec 
que hi hagi gaire controvèrsies. Gràcies.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CIU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC) 
i 1 abstenció (PP) 
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11.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Els anuncio que des de la Candidatura d’Unitat Popular, des de la 
CUP, ens han fet arribar dues preguntes, com ja saben tots els portaveus, i que un cop 
tanquem l’acta del Ple els donarem la paraula per contestar aquestes preguntes. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
HOSPITAL.- Hi ha un col·lectiu de ciutadans que m’han fet arribar la següent pregunta: 
quina distància segons normativa vigent, hi ha d’haver entre un hospital i un escorxador? I el 
mateix, em demanen, entre l’hospital i el femer per conrear els camps i els usos de 
fertilitzants i altres. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sincerament no li puc respondre però és clar, això primer hi havia 
l’escorxador que l’hospital, no sé, s’hauria passat a tots els tècnics, a la Generalitat, a 
tothom, aquest fet, si és que hi ha alguna normativa al respecte. És més, entremig, entre 
l’escorxador i l’hospital hi hem posat algun polígon industrial. No ho sé si hi ha alguna 
normativa però sincerament, m’estranyaria moltíssim que a totes les administracions i a tots 
els tècnics els hagués passat per alt que hi havia una norma que impedia que l’hospital 
estigués on està situat. Ho preguntarem i intentarem donar-li resposta, però veig difícil i poc 
raonable que existeixi el tema de l’escorxador.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
APARCAMENT DEL CARRER MACARNAU.- Referent al pàrquing del carrer Macarnau, que 
tenim l’Ajuntament com a concessió, penso que el paviment està en molt mal estat i s’hi 
haurien de fer vàries reparacions, i a més els volia fer constar que no em sembla massa bé 
que a la paret de l’entrada s’hi ha pintat, molt mal pintat, una estelada i penso que allà no és 
el lloc idoni; a casa seva que tothom hi pengi el que vulgui però en una zona de tots els 
habitants de la ciutat jo penso que s’hauria de tornar a repintar aquella paret, d’un sol color. I 
també a la zona del pas del Colon hi faltaria un repàs de pintura. 
 
Respon el Sr. Gelis. És cert, està bastant deteriorat, li convé asfaltar-lo, el tenim dintre les 
previsions del Pla d’asfalt anual que anem fent, que hem donat preferència als carrers de 
pas més que als llocs que són per deixar-hi el cotxe, però suposo que el podrem incloure en 
la previsió del proper any. És una àrea bastant gran, tindrà un cost, però espero que el 
proper any puguem incloure-ho i quedi resolt aquest tema.  
 
Intervé el Sr. Ferrés. Pel que fa a l’estelada, si és la que jo penso, és una estelada que es va 
pintar amb el permís municipal, per tant nosaltres no ens fixem en quin és el contingut del 
que es pinta sinó en si té permís o no té permís. Per tant nosaltres, essent conscients del 
que es va pintar, havent consensuat el contingut de la pintada i en el marc dels actes dels 
Quatre barres i una estrella hi vàrem donar el permís. Nosaltres creiem que és correcte.  
 
Intervé la Sra. Sala. 

 
CARRETERA DE LES BIGUES.- A la zona de darrera la piscina municipal al Vial sant Jordi 
hi ha una carretera secundària que surt del barri de Bonavista, que abans s’anomenava les 
Bigues; el terra no està asfaltat, és de terra i hi ha uns forats impressionants. Em diran que 
aquest carrer no es fa servir massa, que és molt secundari, però hi ha unes cases allà que 
és més de pujada i els veïns també hi poden baixar. Jo penso que s’hi hauria de fer alguna 
actuació, asfaltar-ho si no es pot no, però almenys tapar forats i fer alguna actuació per 
poder-ho arreglar. 
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Respon el Sr. Gelis. En el que dóna justament al barri de Bonavista hi vàrem fer una mica 
d’asfaltat ara fa pocs dies perquè a l’entrada quedés una mica millor aquest carrer; la resta 
del carrer no està asfaltat ni està previst asfaltar-lo, quan hi ha pluges es deteriora i 
periòdicament s’hi posa grava o sub-base per anar-lo reparant. Aquesta informació que 
vostè ens dóna ja ens ha arribat, suposo que aqueta setmana o  la setmana que ve la 
Brigada repararà una mica aquest carrer. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
TALL D’AIGUA.- Jo voldria fer un prec que ve generat per vàries queixes, moltes queixes 
que hem tingut per part dels ciutadans. Donat la setmana passada que hi va haver el tall 
d’aigua, que es va anunciar per la ràdio i televisió olotines, però hi va haver molts ciutadans 
que no ho sabien; senzillament es van trobar d’anar-se a rentar, a banyar el nen o trenta mil 
històries i no hi havia aigua. Llavors el nostre prec és que si torna a passar una altra vegada 
que es torni a fer un tall d’aigua, encara que siguin dotze mil persones com les que aquesta 
vegada eren afectats, se’ls hi faci saber individualment a les cases, o als pisos que hi ha 
col·lectivitats posant un anunci a baix, o el que sigui. Si són d’altres coses la companyia ens 
ho fa arribar individualment i ens sembla que això també hauria estat bé que la companyia 
ho fes arribar.  
 
Respon el Sr. Alcalde. La responsabilitat d’avisar del tall d’aigua és de l’empresa, de 
SOREA, i les coses no s’han fet prou bé. Ja els hem fet saber i aprofitant també la seva 
intervenció en el Ple els ho farem arribar. De totes maneres jo també a quarts de vuit del 
matí vaig intentar sortir per la ràdio per explicar que hi havia encara algun barri on no havia 
pogut arribar l’aigua.  
 
La reparació s’havia de fer sí o sí, posava en perill una avaria molt més impactant i que 
probablement no la podien fer de forma programada. Jo crec que varen organitzar-ho tot bé, 
potser per la magnitud de cartes que s’havien d’enviar personalment potser va ser aquí 
l’error. Sí que varen intentar fer-ho a través dels mitjans de comunicació, sí que varen posar 
anuncis. Però en fi, jo també penso que podria millorar la dinàmica d’avisos quan hi ha una 
situació que pot alterar tant la vida ciutadana. 
 
Intervé el Sr. Mulleras.  
 
BARRAQUES FESTES DEL TURA.- Des de Plataforma per Catalunya d’Olot, malgrat el que 
pensi algun regidor de l’equip de govern, acostumem a ser molt directes, parlem clar i català 
i sempre que fem pública una denúncia ho fem amb coneixement de causa i amb proves 
fefaents. No som dels que llancem rumors i amaguem la cara; sinó molt al contrari, penso 
que som dels que donem la cara i defensem el que diem amb la cara ben alta.  
 
Vaig al tema. Molt amablement, la regidora Mar Roca, a petició del nostre grup municipal, 
ens va facilitar tota la documentació en relació a la concessió i ubicació de les barraques 
durant les darreres Festes del Tura. La normativa municipal a la que hem tingut accés, diu 
molt clarament, i sense cap mena de dubte a la confusió, que “en cap cas es concedirà una 
barraca a una entitat política o que faci de la política una de les seves principals activitats.  
 
I ara les preguntes: creuen que l’entitat Greda, col·lectiva independentista de la Garrotxa que 
va néixer a Olot el setembre de 2007, tal com diuen ells mateixos, en un sopar i un acte 
polític, no té una finalitat política? Creuen que les seves activitats, anunciades públicament a 
la web del partit polític CUP, no són activitats de marcat caire polític? Creuen que el fet que 
molt sovint els noms dels seus dirigents i promotors coincideixin amb els del partit polític 
CUP és una casualitat? En tenim exemples. Creuen que el fet de justificar les seves 
despeses de la subvenció municipal per a activitats de la Festa Major en què presenten 
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tiquets en que s’especifica la compra d’enganxines de caire independentista, no és una 
activitat clarament política? Creuen que en un dels bàrems fonamentals per a la ubicació de 
les barraques com és el número de socis de l’entitat, poden dir que ells tenen un nombre 
determinat de socis –lògicament elevadíssim– i tot seguit dir que estan exempts de quotes? 
Això fa riure. Un pot dir que té x socis,  jo tinc 3.000 socis, però com que no paguen; doncs 
no es pot demostrar. Però això després ho tenen vostès en compte per donar més puntuació 
a l’adjudicació de les barraques. No ho consideren tot plegat una presa de pèl i un greuge 
vers la resta d’entitats olotines? 
 
Ja ho vàrem dir a l’últim Ple: més seriositat a l’hora de complir les lleis i les normes que a 
més, vostès mateixos han establert. 
 
Respon la Sra. Roca. Sr. Mulleras jo no sé si li podré donar més informació de la que li he 
donat ja, però Greda està registrada com a entitat cultural en el Registre d’entitats, llavors 
les bases de les barraques no impedeixen que una entitat cultural es pugui presentar. Tenim 
un informe favorable dels serveis jurídics de l’Ajuntament que ho avalen i em consta que el 
col·lectiu Greda durant les Festes no fa cap tipus de manifestació política, per tant no sé què 
més dir-li, Sr. Mulleras. 
 
Intervé la Sra. Traveria. 
 
CREUAMENTS VIANANTS.- Faig referència a la vorera de la plaça Clarà, al carrer Mulleras, 
davant una antiga benzinera que ara està tancada. Molts vianants per no anar a creuar al 
pas de vianants que es troba davant de Bicicletes Sánchez, quan són davant la benzinera, 
en ple revolt, travessen el carrer sortejant els molts cotxes que passen per anar a la vorera 
de davant, a la del parc Vell, ja que hi ha un pas fet, perquè hi ha unes tuies que no s’han 
replantat mai. No sé si seria interessant de buscar-hi alguna solució per evitar accidents.  
 
Anant amunt al passeig de Barcelona ens trobem també que davant de l’aparcament que hi 
ha situat al costat de l’agrobotiga, la gent que surt o entra de l’aparcament, no van a buscar 
el pas de vianants que hi ha davant de l’agrobotiga, sinó que travessen pel dret i sortegen 
els cotxes que pugen, els cotxes que baixen, els cotxes que giren. No ho sé, potser també 
s’hauria de buscar alguna solució perquè l’àngel de la guarda potser algun dia se’n cansarà i 
tindrem algun accident. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Quan nosaltres vàrem entrar a l’equip de govern, poc temps després, 
vàrem rebre un informe que va fer Intra que verificava el grau de compliment del Pla de 
seguretat vial que havia d’haver desenvolupat el govern del PSC, que fins aleshores, els 
anys anteriors, estava al càrrec del govern de la ciutat. Aquell informe d’Intra renyava el 
govern de la ciutat, independentment de qui fos que hi estigués, per la seva inacció pel que 
feia a les millores en seguretat vial. 
 
Des d’aleshores, nosaltres ens hem cuidat de netejar els punts negres i els anem convertint 
en grisos, tirant a blancs. La reducció de la sinistralitat, pel que fa a atropellaments, en 
aquells moments vàrem tenir la dada que Olot practicàvem doblava la taxa d’atropellaments 
respecte la mitjana catalana, en aquests moments l’estem reduint, és un pla que ens fa anar 
a poc a poc i que és realment simple, es tracta bàsicament de millorar la visibilitat dels 
passos de vianants, tant per als vianants com per als cotxes que venen. Ho estem fent de 
forma consistent, vàrem començar per les zones que eren més preocupants i anem 
avançant.  
 
Una altra cosa és que el que no podem fer és canalitzar els vianants i a vegades és cert que 
els vianants tiren pel camí més curt, fins i tot jo reconec que he tingut de vegades la 
temptació d’escurçar el camí.  
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Haurem de buscar-hi solucions, el pas de la plaça Clarà és conegut, perquè hi ha el pas de 
les tuies que es veu ben clarament, es veu que la gent passa per allà. Podem posar-hi 
tanques que siguin més difícils de passar, podem fer-ho. Però a d’altres llocs que no sigui 
tan clar serà impossible; la gent al final acaba passant per allà on vol. Insistim en el civisme, 
en els moments que disposem de gent cívica és un dels punts en què incidim, demanem a la 
Policia municipal que faci actuacions en això, costa molt que la gent entengui que un policia 
els recrimini quan travessen el carrer per on no han de passar; insistirem en aquest sentit. 
 
Intervé la Sra. Traveria. 
 
SOLAR AL PASSEIG DE SANT ROC.- I davant de l’aparcament de l’ambulatori, al 
començament del passeig de Sant Roc, hi ha un solar que no sé si tinc mal entès però crec 
que és de l’Ajuntament, i s’hi hauria de fer alguna actuació, tan sols netejar i tallar l’herba 
perquè fa molt mal efecte.  
 
Respon la Sra. Linares. En prendrem nota, ens ho mirarem i tramitarem l’actuació que es 
consideri pertinent. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
LLUÈRNIA.- El prec, que penso que vostè l’ha obviat i era interessant també d’esmentar-ho 
al Ple, era agrair a tota la gent que va participar el dia 9 de novembre a l’activitat cultural que 
hi va haver a la ciutat que es diu Lluèrnia. Penso que és una activitat que va ser molt 
interessant, lluïda i de molta qualitat a la ciutat, que a més va costar molt pocs diners a la 
ciutat em –consta– i que potser en futures edicions s’hi haurien de posar més recursos, 
limitats, però més recursos, perquè realment és una activitat que dóna molt de prestigi a la 
ciutat, està fet amb molta qualitat i a més a més hi participa molta gent de forma voluntària, 
amb la qual, això ens alegra. I per tant també aprofitem l’avinentesa d’aquest prec per 
felicitar-los des d’aquí.  
 
Respon el Sr. Berga. Disculpi però és que no he acabat d’entendre quin era el prec. 
 
Respon el Sr. Alcalde. La felicitació. 
 
Intervé el Sr. Guix. Puc contestar? Em dóna la paraula Sr. Alcalde? Per dir la pregunta, no 
vull parlar... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És que al final... No vull que entrem en un diàleg, perquè llavors em 
farà que parem això, i que li doni la paraula al Sr. Mulleras. Escolti, són unes preguntes que 
dirigeixen a l’Alcalde i que per tant no tenen torn de resposta, si us plau no tranquem això 
perquè si no estarem tota l’estona en un diàleg. 
 
Intervé el Sr. Berga. Doncs bé, jo m’afegeixo a la felicitació, va anar molt bé Lluèrnia, no he 
entès gaire el prec però deixem-ho aquí.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
CIUTAT DELS DETALLS.- Jo la sessió passada li demanava al Ple, i deia que a la ciutat hi 
ha fanals que no funcionen, hi ha embornals que estan tapats, hi ha passos de vianants que 
no estan pintats, hi ha parades d’autobus que també s’han de pintar, hi ha mitgeres dels 
carrers que estan ben despintades, i vostè em contesta, que entri a l’ordinador i li demani a 
la ciutat dels detalls. Jo no li faré això, Sr. Alcalde. Jo sóc el cap de l’oposició i per tant jo li 
demano al Ple, que és on li he de demanar. Seguidament el regidor d’Obres públiques de la 
ciutat em diu que actualment hi ha 78 fanals trencats, imagini’s que m’he de passar el dia 
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entrant això a l’ordinador, i hagi d’entrar tots els embornals, els fanals i els passos de 
vianants. No. Per tant, em sembla que l’oposició tenim un altre objectiu i una altra 
responsabilitat, que és denunciar aquestes coses aquí en el Ple, que és el nostre lloc i el 
que ens toca com a oposició. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Jo només li demanava col·laboració, no li imposava res, però  vostè 
pot anar-nos-ho dient en el Ple tantes vegades com vulgui i li anirem contestant el mateix: 
que la ciutat evidentemnt té molts punts on s’ha d’actuar, que som conscients que hi ha 
punts on s’ha de fer més esforços i punts on és més habitual que hi hagi avaries i que 
s’arreglin i que això ha passat abans i passarà després, que puguin haver més punts on 
actuar o no.  
 
La Ciutat dels detalls és una col·laboració que demanem als ciutadans per solucionar els 
problemes, i per  més que sigui cap de l’oposició li oferia aquest servei perquè ens sembla 
que té una àmplia resposta, que funciona, que demostra estadísticament pels informes que 
ens van passant que és més ràpid i que moltes d’aquestes coses que ens expliquen si el 
fanal d’aquest carrer o aquest altre, n’hi ha que els podem tenir detectats, però n’hi ha que 
pot ser, que si no hi passem nosaltres personalment per allà davant o no hi passa la Policia 
o algú de la Brigada poden passar dies abans no ens n’assabentem i en canvi el veí que 
està just a davant té fàcil avui en dia l’accés a internet i enviar-nos una foto i això està 
demostrat estadísticament pel control que portem, que en quinze dies se solucionen el que 
són petits problemes; el que són problemes més grans que necessiten una gran inversió, 
aquests queden.  
 
Però no pateixi que un dia portarem o donarem explicacions de tot el que s’està fent a la 
Ciutat dels detalls, on sobrepassem les sis mil col·laboracions de ciutadans indicant-nos 
punts a millorar, on portem percentatges de solució superiors al 80% i que per tant a 
nosaltres ens sembla que és una bona manera de col·laboració dels ciutadans amb 
l’Ajuntament per solucionar els problemes. Però ja li he dit, vostè pot fer-nos totes les 
reflexions que cregui oportunes i em sap greu si en algun moment va semblar que el volíem 
menystenir; no ha estat en cap moment aquesta la meva voluntat.   
 
Intervé del Sr. Berga. Del que sí que no em puc estar de dir, ho sento, perquè  sóc 
responsable dels regidors de barris, és de dir-li que nosaltres, els regidors de barris no tenim 
cap problema en fer servir l’aplicació de la Ciutat dels Detalls, quan anem a visitar les 
associacions de veïns, quan algun veí ens demana alguna cosa, per facilitar la feina 
precisament dels treballadors de la casa, cadascun de nosaltres com a regidor utilitza 
aquest procediment perquè quedin incloses les peticions. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
CONGRÉS ESPAIS VERDS.- Volia fer un parell de preguntes, vostè ha dit molt 
encertadament al principi d’aquest plenari, que avui s’ha obert a la ciutat d’Olot un congrés 
molt important de més de 180 professionals dels espais verds de Catalunya, que amb un 
prestigi molt important que ens aporta a la ciutat. Però lligat a això, i concretament com que 
un dels punts que aquest congrés tracta és els espais verds que estan a l’entorn de la ciutat, 
un és el tema dels horts, els horts municipals que fa més d’un any vàrem demanar en aquest 
Ple que es redactés un Pla de millora dels horts municipals, i també fer-ne de nous perquè hi 
ha gent que demana tenir un petit hort municipal. La regidora ens va contestar, no es 
preocupi Sr. Guix que dintre de pocs mesos portarem al plenari un document per aprovar, 
però no l’hem vist i fa més d’un any que vàrem presentar aquesta acció. 
 
L’altra que també va demanar la Sra. Clara Casanovas d’ERC repetides vegades, és que 
s’actuï en l’espai important per a la ciutat en l’espai de connexió entre la ciutat d’Olot i el 
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poble de les Preses pel carril bici en tot l’espai del Bosc de Tosca. Penso que també és un 
espai molt important, i just aquests dies en aquest congrés de l’ATEVEC aniran a visitar 
aquest espai i penso que en algun sector d’aquests espais, tal com deia la Sra. Casanovas 
està molt deixat. Per tant vostès ens van dir, no es preocupin, ja hem creat una Comissió 
mixta entre Olot i les Preses i estan treballant els tècnics, però és clar, això gairebé farà un 
any i encara no en tenim cap resposta oficial. 
 
Respon la Sra. Linares. Respecte als horts, és cert que no s’ha posat en negre sobre blanc 
la feina que s’ha dut a terme, però també és veritat que des de l’Àrea d’Acció Social s’hi ha 
treballat en el que és la vessant i l’aspecte més social del tema, i justament, vostè ara ha tret 
la pregunta però és que de fet és així, divendres de la setmana passada, els responsables 
que porten el tema des de l’Àrea d’Acció Social i SIGMA es van reunir, van ultimar els detalls 
que són bastant definitius. I ara sí que crec, que abans  de la primavera tindrem un 
document que podrem presentar al plenari. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Pel que fa al tema de Bosc de Tosca, com molt bé ja sap hi hem estat 
treballant, el projecte d’intervenir a Bosc de Tosca era un projecte compartit entre 
l’Ajuntament d’Olot, Ajuntament de les Preses i Parc Natural. Ho he de dir així perquè no tinc 
cap més manera de dir-ho, tant per part de l’Ajuntament de les Preses com de l’Ajuntament 
d’Olot hem fet els deures i els que ha encallat una mica el projecte ha estat el Parc Natural, 
perquè era el responsable de fer l’encàrrec a un tècnic, per fer el Pla especial d’intervenció i 
l’estudi al Bosc de Tosca i per un tema de pressupost que ens ha demanat que fins el 2014 
no podria fer aquesta contractació, ha alentit una mica el tema. Tot i això sí que ja estem 
treballant en un índex d’intervencions, que ja el tenim aquí als serveis tècnics municipals i 
que si vol demà mateix pot anar a consultar, a partir del qual estem treballant perquè a partir 
d’aquest gener que el Parc Natural pugui fer la contractació, ja puguem intervenir-hi. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
ESTABLIMENT OBERT 24 HORES.- Una pregunta pel tema de comerç, que s’ha obert un 
expedient a un supermercat del carrer Major per venda d’alcohol fora d’horaris o a  menors. 
Aquest és un establiment que té obert 24 hores al dia, jo no sé si això la normativa ho 
permet o no, però em sembla que no és coherent per a una ciutat com la nostra. Per tant 
també m’agradaria saber quina legislació permet que un establiment estigui obert 24 hores 
al dia i si ho creuen oportú per a la ciutat d’Olot; a mi em sembla que no és gaire oportú. 
 
Respon el Sr. Vayreda. En tot cas la regidora Sra. Linares li pot comentar el tema de 
l’expedient, però no per llei de l’Ajuntament d’Olot sinó per normativa de la Generalitat, 
qualsevol comerç d’alimentació de menys de 150 m2  pot obrir 24 hores, 365 dies l’any; no a 
Olot, a Olot i a tot arreu. I a Olot tenim una normativa, que sí que per normativa d’Olot, em 
sembla que és a partir de les onze de la nit no poden vendre alcohol durant la nit, i potser 
per això se li va incoar aquest expedient. Però poden obrir 24 hores si són de menys de 150 
m2 i qualsevol dia, però l’alcohol sí que és un tema que està establert en una normativa, 
potser el Sr. Rubirola ho recordarà, però és una normativa que és pròpia de l’Ajuntament.  
 
Intervé la Sra. Linares. Poca cosa més a afegir, les llicències o règims de comunicació són 
actes reglats, si l’expedient compleix la normativa no ens hi podem negar, i evidentment, 
vetllant perquè es compleixi tota la normativa sectorial que s’hagi de complir, s’han de donar 
els permisos i les llicències.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras, abans volia la paraula, si vol dir alguna cosa.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Simplement reafirmar-me en el que he dit, que les normes són per 
complir-les, i per complir-les tots: els amics, els enemics i tothom. Vull dir, hi ha unes normes 
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i s’han de complir i punt, hi ha una norma que diu que encara que l’associació Greda 
col·lectiu independentista de la Garrotxa, sigui una associació de caire cultural, realment tots 
els que estem aquí sabem perfectament, tal com els he demostrat, que és una associació de 
caire polític. Ho diuen ells mateixos. Llavors, com que la norma posa que no és només que 
no es puguin donar permís per posar la barraca a les entitats purament i estrictament 
polítiques sinó a les que tenen algun tipus d’activitat política, ho veiem claríssim. I no és res 
en contra d’aquesta entitat, és simplement que s’han d’aplicar les normes. Ja sé que vostès 
van guanyar les eleccions, ja ho sabem, però escolti, allò de “feta la llei, feta la trampa” em 
sembla que no s’ho pot passar qualsevol per qualsevol lloc, sincerament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Guix, vol afegir-hi alguna cosa, que volia la paraula? 
 
Intervé el Sr. Guix. Respecto la normativa de l’Ajuntament que penso que no ens toca parlar 
en aquest moment.  
 
Respon el Sr. Alcalde. D’acord. Sempre els precs i preguntes havien anat així, mai havia 
estat un diàleg. És veritat que és culpa meva per permetre aquestes intervencions i 
aquestes acusacions que ens fan ara. En fi, és igual. Sra. Sala, no sé què més vol dir. 
 
Intervé la Sra. Sala. No, jo només com que vostè m’ha dit això de l’escorxador, li volia fer 
constar que la persona que m’ha fet arribar aquesta pregunta precisament és un tècnic i molt 
competent. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Fantàstic. 
 
Continua la Sra. Sala. Només li volia dir això perquè ell va tenir un problema que no va 
poder posar una empresa per culpa de la distància aquesta, per això volia saber la distància. 
Res més. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Sra. Sala, i Sr. Mulleras, nosaltres complim les normes 
i complim la llei. En el moment que vulgui fer alguna acusació té els tribunals de justícia. 
Llançar acusacions aquí, no serveix per a res si no les pot recolzar amb la demostració de 
tot això; la seva opinió ens sembla molt interessant, però no funciona. Vagi als tribunals, si 
no pot presentar al·legacions quan fem les concessions. Nosaltres estem convençuts que 
complim les normatives i les lleis, i això d’anar difamant que alguna cosa queda, no, si us 
plau li agrairia que canviés d’actitud. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a les dos quarts i sis minuts de deu del vespre i per constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


