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ACTA NÚM. 1 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 30 DE GENER DE 2014  
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2014000001  
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 de gener de 2014 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 Fité i Grabalosa, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Ai bar, Maria del Mar Roca i 
Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas , Anna Maria Linares i Bravo, 
Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert R ubirola  Sirvent, Adriana Serra 
Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa, Ignas i Mulleras Vinzia, Rosa Maria 
Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casano vas i Sarsanedas, Júlia Sala 
Esteban . El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la regidora Sra. Núria Zambrano i 
Costejà . 
 
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. Saludar a tots els assistents i especialment als alumnes del Petit 
Plançó, crec que m’han dit de primer, segon, tercer i quart, que han volgut venir aquí a 
conèixer quin és el funcionament d’un Ple i penso que això és una cosa molt 
interessant i els agraeixo molt que hagin volgut venir aquí i si treuen alguna conclusió, 
que ens la facin arribar, perquè sempre és bo saber des de l’altra banda, des dels que 
estan asseguts com a públic, com veuen el que estem fent aquí.  
 

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. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sé que el Sr. Guix ens ha fet arribar una petita rectificació a 
l’acta, que em sembla que ja hi està incorporada i per tant si ningú més té cap 
esmena, s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 

2. - DESPATX OFICIAL  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tots aquests dies de Nadal hi ha hagut moltíssimes activitats, i 
voldria fer algunes precisions.  
 
La primera, jo crec que és important felicitar les patinadores del Club Patinatge Artístic 
Olot –que gairebé ara cada Ple les hem de felicitar– per haver guanyat el Campionat 
Provincial, i desitjar que tinguin moltíssima sort diumenge, en el Campionat de 
Catalunya de Patinatge, estic segur que representaran i deixaran el nom de la ciutat 
d’Olot molt bé. Per tant, si us sembla bé, felicitar-les tots conjuntament i desitjar que 
tinguin sort. 
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Em sembla que també mereixen una felicitació i un esment especial en aquest despatx 
oficial el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que ha renovat la distinció 
de la “Q de qualitat” en termes de gestió, crec que això és un gran mèrit de la seva 
feina i és un gran actiu de la nostra comarca i de la nostra ciutat. Juntament amb el 
Mas les Comelles, al qual  també li han donat una “Q de Qualitat”. Necessitem turisme 
de qualitat i per tant crec que està molt bé que els hi fem arribar la nostra felicitació 
com a Corporació a aquestes persones que des d’entitats o des del món privat estan 
ajudant-nos a aconseguir aquesta qualitat i reben aquests reconeixements. 
 
En aquest Nadal també hi ha hagut diverses coses, en general a la ciutat els 
comentaris que ens han fet arribar han estat positius, per tant si els sembla bé també 
faríem arribar un agraïment i una felicitació a l’Associació de Comerciants d’Olot, i 
especialment a tots aquells comerciants que varen decidir contribuir econòmicament 
en millorar la il·luminació nadalenca de la nostra ciutat. Crec que aquest és un actiu 
dels comerciants i de l’associació, que cada vegada estan més implicats en el dia a dia 
de la ciutat i sempre volen col·laborar. Crec que és bo i per tant els hi podem fer arribar  
la nostra felicitació. 
 
I fer arribar també la nostra felicitació al Centre Catòlic, que cada any organitza el 
Campament Reial, hi ve gent fins i tot de fora de la nostra comarca, venen nens al 
Campament Reial  o a la Cavalcada de Reis, cada any atreu moltíssima gent i crec 
que també els hi podem fer arribar una felicitació per l’organització. 
 
I en quant a informacions que no són purament el tema de felicitacions –i crec que no 
me’n deixo cap– donar també compte al Ple que hi va haver una reunió al Servei 
Català de la Salut, per parlar específicament de dates i dels concursos de compra, 
com està aquest tema, com s’està desenvolupant, com està la negociació específica 
per l’augment que haurà de tenir la partida d’ordinari de l’hospital perquè així sigui 
absolutament sostenible. Donar compte al Ple que les coses van bé, que hi ha partides 
molt importants que ja estan fins i tot llançades: radiologia, aprofitant la pròrroga del 
pressupost ja varen posar a licitació el concurs i ja està en marxa; i això és una part 
molt important dels diners que falten. I els altres concursos conjuntament amb la gent 
de l’Hospital ja s’estan portant a terme.  
 
En fi, tenim aquest mes que és el mes d’agost, i no sé si serà abans o després, fins i 
tot hi ha problemes organitzatius per quan s’ha de decidir que faci vacances el 
personal i s’ha de decidir ara ja, perquè l’hospital no para, el sistema de torns fa que la 
planificació d’unes vacances no sigui com en una empresa que es tanca, sinó que s’ha 
de planificar amb molt temps. No sé què passarà amb la data de l’obertura de l’hospital 
però sí que podem assegurar que al voltant del mes d’agost ho tindrem en marxa –si 
tot anés molt bé abans i si no just després– però ara ja no estem parlant de teoria, 
estem parlant ja de concursos que ja s’està acabant de comprar, que va arribant 
material a l’hospital. Per tant jo penso que és un motiu també d’alegria i de satisfacció 
de tots plegats, que gairebé tenim confirmat que aquest serà l’any d’inauguració de 
l’hospital, i això en els moments que estem vivint crec que és una molt bona notícia. 
 
Dins la meva activitat com a Alcalde, que no els detallaré, sí que és important la reunió 
que vàrem tenir a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, amb els alts càrrecs de la 
conselleria, amb el Secretari General, el Sr. Pau Villoria, i el Director dels Serveis 
Territorials de Girona. Vàrem parlar de diverses coses, crec que va ser molt important i 
que va anar molt bé.  
 
També ens vàrem reunir amb la Sra. Esther Planas de la Caixa, per diversos temes 
relacionats amb la nostra ciutat i buscant una  mica la complicitat de la Caixa. Crec 



 

 

Mod ACTS_DP06 3 

que també va ser molt bona gestió, que ha d’anar seguint, que d’aquí a uns dies la 
tindrem aquí a Olot i anem avançant aquesta col·laboració amb la Caixa que penso 
que ha de ser una molt bona col·laboració.  
 
Ens ha visitat la Sra. Maite Masià, Directora de l’Institut Català d’Energia, crec que tot 
el tema de les energies renovables, basat en tota la feina que s’està fent des de l’IES 
la Garrotxa amb l’empresa EspaiZero. Crec que en aquests moments la ciutat està 
molt ben posicionada, hi ha molt bones iniciatives, i en fem difusió, ve gent fins i tot de 
fora les comarques gironines a escoltar el que s’està explicant aquí. Veure un dissabte 
al matí la sala d’actes de l’IES Garrotxa amb força assistència i a més amb 
conferenciants que explicaven l’experiència de la nostra ciutat. Això també és un motiu 
d’orgull i me n’alegro de poder-ne donar compte aquí al Ple, crec que és un dels actius 
positius que hem de continuar estimulant. 
 
I després hi ha tot un seguit d’activitats de Nadal en les que vaig participar, i crec que 
no té cap tipus d’interès que us les detalli aquí al Ple.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant 
el mateix període:  
 
- el mateix dia 19 de desembre va convocar els propietaris del c/ Estadi per parlar de 
les obres de la seva urbanització; va anar a saludar els residents dels apartaments de 
la Plaça Balmes que celebraven el dinar de Nadal; va assistir a la Junta i a 
l’Assemblea del clúster carni Innovacc que va tenir lloc a la sala Gussinyé i al sopar de 
Nadal de la Corporació.  
 
- el dia 20 de desembre, va participar de l’esmorzar de Nadal del CASG; va anar a 
saludar els jubilats del Casal de la gent gran amb motiu de la celebració del dinar de 
Nadal; va assistir a l’aperitiu de Nadal del personal de l’Hospital, va anar a felicitar el 
Nadal als residents del geriàtric del mateix Hospital, va assistir a l’acte d’entrega de 
premis del Casal de la Gent Gran i finalment al Concert de Nadal dels alumnes de 
l’Escola  Municipal de Música que va tenir lloc a l’església de Sant Esteve.   
 
- el dia 23 de desembre, es va desplaçar al domicili de la Sra. MARIA ROURA, per 
felicitar-la amb motiu de la celebració del seu centè aniversari i fer-li entrega d’un 
obsequi i d’un detall floral.  
 
- el dia 24 de desembre, va anar a felicitar les diferents comunitats religioses de la 
ciutat: a les Monges de l’Hospital, Mn. Miquel Ramió, Rector de les parròquies de Sant 
Roc i les Fonts, Mn. Lluís Solà, Rector de Sant Esteve, les Monges del Cor de Maria, 
les de la Divina Providència i els frares del Convent del Carme. I a la tarda, va assistir 
a la cagada del tió de la Residència Montsacopa. 
 
- el dia de Nadal va anar a esmorzar als pisos del Parc Nou, per desitjar-los un bon 
Nadal; i seguidament es va desplaçar a les residències de la Caritat i del Tura per 
desitjar-los també unes molt bones festes. 
 
- el dia  de Sant Esteve va assistir a la inauguració del nou Museu Parroquial i al 
Concert de Sant Esteve organitzat per l’Agrupació Sardanista Olot al Casal Marià.  
 
- el dia 28 de desembre va assistir al Concert de Nadal que va tenir lloc a l’església de 
Sant Esteve.  
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- el dia 30 de desembre va anar a visitar els Casals de Nadal del Pavelló d’Esports i de 
l’Escola Municipal d’Expressió i va assistir a la celebració del 4t aniversari del punt de 
trobada del Mercat d’Olot al Casino Olotí.  
 
- del 31 de desembre al 4 de gener es va trobar fora de la ciutat per vacances i va ser 
substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia, pel primer Tinent d’Alcalde Josep Berga 
Vayreda. Concretament el dia 2 de gener, l’alcalde accidental es va desplaçar a 
l’Hospital Sant Jaume per felicitar el primer nadó de l’any, ORIOL ANGULO PUIG.  
 
-  el mateix dia 9 de gener va efectuar una visita amb la premsa a les obres de la nova 
plaça mercat.  
 
-  el dia 12 de gener va participar de la Marxa Nadalenca, que ja s’ha consolidat a la 
ciutat com el darrer dels actes postnadalencs.   
 
- el dia 13 de gener va mantenir una reunió amb els propietaris de places de pàrquing 
de l’Estació d’Autobusos, per informar-los dels detalls de la nova concessió.  
 
- el dia 14 de gener va assistir juntament amb la Núria Fité a un sopar que van oferir 
els Donants de sang de Girona per l’èxit de la Marató, en un restaurant de la ciutat.   
 
- el dia 15 de gener es va desplaçar a Barcelona per assistir a un esmorzar col.loqui 
sobre el tema : De l’economia internacional a la dels nostres centres de salut i a la 
reunió del Consell Rector del Consorci Hospitalari de Catalunya.  
 
- el mateix dia 16 de gener va assistir a la Junta del Sigma.  
 
- el dia 17 de gener va assistir a la preestrena del ball del CPAO que presentaven 
l’endemà al Campionat Territorial a Girona.      
 
- el dia 18 de gener va assistir a l’acte organitzat per diferents entitats de la ciutat, que 
portava per títol, “Qui país volem”,  que va constar de la projecció d’un documental i 
d’una xerrada de la Patrícia Garbancho, a la sala Torín, I a continuació va anar a 
presenciar l’obra Dos cops bo és bobo que va tenir lloc al Teatre.  
 
- el dia 19 de gener va assistir a la Fira de Sant Antoni i a la Fesolada del municipi de 
Santa Pau.  
 
- el dia 20 de gener va efectuar una visita a la depuradora, acompanyat de tècnics del 
Sigma.  
 
- el dia 22 de gener, juntament amb la regidora Núria Fité, va assistir a l’obertura de la 
15ª Jornada de delegats de secundària que va tenir lloc al Casal Marià. 
 
- el dia 25 de gener va assistir a l’obertura d’una Jornada sobre energia, eficiència 
energètica i producció d’energia per a l’autoconsum que va tenir lloc a l’Institut la 
Garrotxa, organitzada per l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la UdG i 
també va ser present a la inauguració de l’exposició de Josep Beulas que va tenir lloc 
a a Sala Oberta 2 del Museu Comarcal.  
 
- el dia 27 de gener, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació La Caritat.  
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- I finalment ahir, dia 29 de gener va assistir a una reunió sobre la C-17 que va tenir 
lloc aquesta vegada al Museu Etnològic de Ripoll i va dinar en un restaurant de la 
comarca, amb uns quants diputats al Congrés que es trobaven de visita a la ciutat.  
 

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. - DONAR COMPTE AL PLE DE LA PÒLISSA DE TRESORE RIA CONCERTADA  
 

Núm. de referència : X2014001538     
Núm. expedient: PL162014000001 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa donar compte al Ple de la pòlissa de tresoreria concertada 
amb l’entitat financera BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)  per 
resolució de l’Alcaldia de data 17/01/2014, amb les següents condicions: 
 
Import  3.000.000.- euros 
Període 1 any des de la data de formalització 
Tipus d’interès Euribor a 3 mesos + 3,25% (revisable trimestralment) 
Comissió d’obertura 0,00% 
Comissió d’estudi 0,50% 
Comissió de no disponibilitat 0,25% trimestral 
Intervenció Per la secretària de l’Ajuntament 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Això no és més que un tema de gestió habitual en el nostre 
Ajuntament, en què per qüestions de tresoreria volem tenir lligades unes operacions 
de crèdit, que sempre estan tancades a final d’any. És a dir, és només per assegurar-
nos que en aquelles puntes en què pot fallar un pagament o hem de fer un pagament 
més específic, tinguem bé el tema de la tresoreria.  
 
Són dues operacions: amb el BBVA i amb La Caixa, amb unes condicions jo crec que 
molt favorables. Encara aquest matí que estàvem parlant amb la gent de BBVA, ells 
ens consideren un ajuntament seriós des del punt de vista econòmic, que fem les 
coses bé, i per tant ells no tenen cap problema en venir aquí i signar aquestes 
operacions. Ja tenen la informació per escrit, una pòlissa és de 3 milions d’euros i 
l’altra d’1 milió d’euros, amb unes condicions que en general –tal com està avui el 
mercat bancari– són favorables.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
5.2. - DONAR COMPTE AL PLE DE LA PÒLISSA DE TRESORE RIA CONCERTADA  
 
 

Núm. de referència : X2014001540     
Núm. expedient: PL162014000002 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa donar compte al Ple de la pòlissa de tresoreria concertada 
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amb l’entitat financera “LA CAIXA”  per resolució de l’Alcaldia de data 17/01/2014, 
amb les següents condicions: 
 
Import  1.000.000.- euros 
Període 1 any des de la data de formalització 
Tipus d’interès Euribor a 3 mesos + 4% (revisable trimestralment) 
Comissió d’obertura 0,75% 
Comissió d’estudi 0,25% 
Comissió de no disponibilitat 0,25% trimestral 
Intervenció Notarial 
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.3. - APROVAR PREUS PÚBLICS PATRONAT MUNICIPAL D'E SPORTS 
 

Núm. de referència : X2014001519     
Núm. expedient: PL102014000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar els preus públics del Patronat Municipal d’Esports, que es detallen a 
continuació, corresponent a: 
 

- Als carnets d’abonats de les instal.lacions esportives municipals 
- A l’utilització del rocòdrom 
- A l’utilització del gimnàs de l’estadi d’atletisme 
- A les entrades i abonaments de la piscina municipal 
- A la cessió de les carpes de protecció plegables 

 

Intervé el Sr. Alcalde. És donar compte d’uns preus públics que fan referència al 
Patronat Municipal d’Esports en relació al preu d’utilització de diverses instal·lacions 
com el rocòdrom o el gimnàs de l’estadi d’atletisme; també en quant a l’Institut 
Municipal de Promoció de la Ciutat corresponent a fires i mercats i en quant a l’Institut 
de Cultura de la Ciutat d’Olot en relació a la utilització del Torín i del catàleg de 
l’exposició de Francesc Vayreda. Si volen fer alguna intervenció els hi passaria la 
paraula. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.4. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNI CIPAL DE 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  

 

Núm. de referència : X2014001522     
Núm. expedient: PL102014000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar els preus públics del l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat corresponent 
a les fires i mercats del 2014. 
 

El Ple es dóna per assabentat. 
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5.5. - APROVAR PREUS PÚBLICS INSTITUT DE CULTURA DE  LA CIUTAT 
D'OLOT  

 

Núm. de referència : X2014001523     
Núm. expedient: PL102014000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar els preus públics de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot corresponent a la 
venda del catàleg de l’exposició Francesc Vayreda i de l’utilitzacio de la sala Torín. 
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - ORGANISMES AUTÒNOMS: APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ 
DELS ESTATUTS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAM ENT D'OLOT.  
 

Núm. de referència : X2014001544     
Núm. expedient: PL112014000003 

 
L’Ajuntament d’Olot en el marc de la potestat d’autoorganització i en els termes que li 
reconeix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, ha creat quatre organismes autònoms locals, destinats a la 
gestió dels interessos públics municipals en matèries tan diverses com: educació 
(INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ: IME); esports (PATRONAT MUNICIPAL 
D’ESPORTS D’OLOT: PME); cultura  (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA DE LA 
CIUTAT D’OLOT: ICCO); i promoció econòmica i turística (INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: IMPC) 
 
Aquests organismes autònoms varen ser creats en diferents moments històrics i, en 
conseqüència, responien a sensibilitats diferents i a normatives també diferents. 
 
Actualment, més enllà d’alguna modificació puntual, ens trobem que al costat 
d’organismes autònoms que funcionen amb Estatuts aprovats als anys vuitanta del 
segle passat -com ara el Patronat Municipal d’Esports- o a primers dels anys noranta –
com ara l’Institut Municipal d’Educació- n’hi ha d’altres que, van aprofitar la 
transformació d’uns organismes autònoms primigenis per modificar els seus Estatuts i 
fer-los similars al model que avui es proposa, tal van ser els casos de l’Institut 
Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot i de l’Institut Municipal de Promoció de la 
Ciutat. 
 
L’origen d’aquesta proposta de modificació dels Estatuts ha de buscar-se en la 
reorganització de l’estructura municipal centrada en la voluntat d’unificar les politiques 
d’educació i de joventut en un mateix organisme autònom. A conseqüència d’aquesta 
voluntat era imprescindible modificar els Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació per 
tal de donar entrada, entre els seus objectius, a aquells que estan relacionats amb les 
competències municipals en matèria de joventut. D’altra banda, la modificació dels 
Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació era una bona oportunitat per racionalitzar els 
Estatuts de la resta d’organismes autònoms de l’Ajuntament d’Olot, per tal de donar-
los una uniformitat i una coherència de la que estaven mancats, alhora que per 
simplificar el seu funcionament. 
 
Les característiques d’aquest nou model d’Estatuts són diverses. Una primera 
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peculiaritat la trobem en el canvi de nom; tots els organismes autònoms passen a 
denominar-se “Institut Municipal” i en tots ells apareix el nom d’”Olot”. 
 
En relació als òrgans de govern dels organismes autònoms es crea la figura de la  
vicepresidència, amb la finalitat de substituir la presidència en els casos de vacant, 
d’absència o de malaltia. La Junta General es regula com a òrgan amb funcions 
consultives, mentre que es reforça la posició de la Junta de Govern (nova denominació 
que es dóna als antics Consells Rectors) com a òrgan executiu de l’organisme. 
Aquesta Junta de Govern no es limita als membres de l’equip de govern de 
l’ajuntament, sinó que també s’obre als membres dels grups municipals que no formen 
part del govern de la ciutat, ja sigui com a membres de ple dret amb veu i vot (quan 
així siguin nomenats pel ple de la corporació) o bé podran assistir-hi amb veu i sense 
vot (quan actuïn en qualitat de membres de la Junta General). Així mateix es preveu la 
creació d’uns òrgans complementaris (consells assessors i comissions“ad hoc”) que 
estan específicament oberts a la participació de les entitats de la ciutat i de la 
ciutadania en general, així com als experts que en cada cas es consideri convenient. 
La representació d’aquests òrgans complementaris podrà participar en la Junta de 
Govern de l’organisme autònom, amb veu i sense vot, a requeriment d’aquesta 
 
Finalment aquests Estatuts assenyalen expressament que els organismes autònoms 
locals, en tant que forma de gestió directa de serveis púbics de competència local, han 
d’adequar la seva operativa pressupostària i comptable a les previsions que amb 
caràcter general determini la normativa estatal i autonòmica sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i, en darrer terme, reiteren la potestat de tutela 
que sobre ells exerceix l’Ajuntament d’Olot. 
 
Considerant el que disposen els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; els articles 249 i 254 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; i els articles 199 a 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu PL112014000003 i antecedents corresponents, el  
President de la Comissió Informativa , proposa al Ple l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’articulat de tots els Estatuts dels 
organismes autònoms de l’Ajuntament d’Olot, que figuren íntegrament en els 
documents annexos a aquesta proposta. 
 
Aquesta modificació comporta el canvi de nom dels organismes autònoms en la forma 
que a continuació s’assenyala: 
 
a.- Institut Municipal d’Educació, que passa a dir-se: 
 

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ i JOVENTUT D’OLOT 
 
b.- Patronat Municipal d’Esports d’Olot, que passa a dir-se  
 

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT. 
 

c.- Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot, que passa a dir-se  
 

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT. 
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d.- Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, que passa a dir-se 
 

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D’OLOT. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació dels Estatuts dels organismes autònoms de l’Ajuntament d’Olot, mitjançant 
la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de 
trenta dies, per a la presentació d’al·legacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text dels diversos 
Estatuts al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, 
posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagin publicat.  
 
Cinquè.- La modificació definitiva d’aquests Estatuts es notificarà al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals per a la seva anotació en el pertinent registre. 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Això s’aprova inicialment, és a dir, tornarà a venir a Ple un cop 
haguem fet l’exposició pública.  
 
Intervé el Sr. Berga. El que portem avui a aprovació inicial és una modificació dels 
estatuts dels quatre organismes autònoms que té aquest Ajuntament. Aquesta 
proposta arriba arran de la necessitat d’incloure qüestions relacionades amb Joventut, 
per poder integrar el servei de Joventut amb el d’Educació, però en el moment de fer 
això, i que forçosament s’havien de modificar els d’aquest organisme autònom, ens va 
semblar que era el moment adequat per posar ordre en la forma de regular els estatuts 
dels nostres organismes autònoms, que venen d’èpoques molt diferents.  
 
He de recordar que el Patronat municipal d’Esports es va crear als anys 80 i no se 
n’havien tocat els estatuts; després l’Institut municipal d’Educació, que es van fer els 
estatuts als anys 90; i els més recents que són els dedicats a l’Institut de Cultura de la 
Ciutat d’Olot –l’ICCO– i a l’IMPC –l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat– que 
tenien unes formes primigènies però després es van adequar en el seu dia els seus 
estatuts. 
 
Els estatuts que portem avui a aprovació s’assemblen molt a aquests dos darrers. Jo 
destacaria les coses més importants relatives a aquesta proposta que fem, que ens 
sembla que és una bona oportunitat per unificar tots els òrgans de govern dels 
organismes autònoms, és a dir, el que ens trobàvem eren organismes autònoms que 
tenien la mateixa forma però funcions diferents: uns dedicats a esports, uns a cultura, 
uns altres a promoció econòmica o a educació; però tenien uns òrgans de govern 
diferent. En un cas n’hi dèiem Consell rector, en un altre Junta de Govern, en un altre li 
dèiem Patronat. Això moltes vegades creava confusió i a més ens adonàvem que 
aquests òrgans de govern tenien formes diferents precisament perquè aquests 
estatuts s’havien creat en moments diferents del temps . 
 
Ens semblava que era una bona oportunitat per racionalitzar el funcionament 
d’aquests organismes autònoms, per simplificar el seu funcionament; aquesta també 
és una qüestió important.  
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I atenent a uns principis, que crec que val la pena resumir, se me n’acudeixen tres de 
molt importants:  
 

- Un primer que és aquest, el fet d’unificar-ho tot en una mateixa nomenclatura, és a 
dir, que quan ens referim a la Junta de Govern o ens referim a la Junta General ho 
fem servir sempre per un institut o per l’altre.  

 
- Després un tema de legitimitat democràtica, i aquest és un tema en el que em 

voldria aturar un moment: ens trobàvem que els òrgans de govern d’aquests 
organismes autònoms, a vegades la decisió última d’aprovar punts no corresponia 
als electes que estem elegits a través de les urnes cada quatre anys; sinó que 
donàvem la responsabilitat de donar un vot afirmatiu o en contra als punts que es 
discutien en aquests organismes autònoms a persones que no tenien aquesta 
legitimitat democràtica –és a dir, que no havien estat elegits a través de les urnes–
i que venien en representació a vegades d’entitats o a vegades d’altres 
organismes on es podia donar un conflicte d’interessos.  

 
És a dir, una persona que és el president d’un club esportiu, és elegit president 
d’aquell club esportiu per defensar els interessos d’aquell club, i no té la legitimitat 
per haver de decidir sobre subvencions que afecten altres entitats esportives o 
sobre altres qüestions que a vegades hem d’aprovar en aquests instituts. Aquest 
ens semblava un tema important de posar sobre la taula, és a dir, que realment 
les decisions que pren aquest Ajuntament –sigui a través de la Junta de Govern, 
sigui a través del Ple, o sigui a través dels seus organismes autònoms– realment 
les persones que acabem prenent aquelles decisions i aprovant-les, se’ns 
aplaudeixi quan ho endevinem o se’ns castigui quan ho fem malament, però som 
nosaltres qui tenim la responsabilitat i l’hem d’exercir.  
 
En alguns casos, en alguns organismes autònoms això no era d’aquesta manera, 
valia la pena aturar-nos i adreçar això; és a dir, que les persones que acaben 
prenent decisions som els vint-i-un que estem aquí representats i elegits a través 
de les urnes cada quatre anys. 
 
Voldria dir que la legitimitat democràtica no està ni renyida ni en contradicció amb 
la transparència, amb la col·laboració, amb la participació i amb tots aquells 
aspectes que cada vegada hem d’incorporar més els ajuntaments en les nostres 
maneres de governar; allò que en diuen “el govern obert”. És a dir, el fet que hi 
puguin haver consells consultius, assessors, òrgans de col·laboració, que poden 
perfectament els seus representants assistir a les nostres reunions, a les nostres 
juntes de govern o a les nostres juntes generals –els estatuts regulen que això 
sigui possible– però que no tinguin aquesta responsabilitat per a la qual no tenen 
aquesta legitimitat a la que feia referència. 
 
I aquest és un aspecte que m’agradaria aturar-m’hi i que quedés molt clar: la 
voluntat d’aquesta modificació no és en cap cas anar en contra d’aquests principis 
–la transparència, la col·laboració, la participació– tot al contrari; afavorir-los, però 
deixant clar quines són les normes del joc.  

 
- I per últim, em semblava que també valia la pena que ens aturéssim, una vegada 

reconeguts aquests òrgans consultius, aquests consells assessors, que en alguns 
casos, en alguns àmbits no hi són; a partir d’ara crear-los,  estimular que 
existeixin, buscar les maneres i això ho hem de fer entre tots, des de la Junta de 
Govern.  
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Aquesta és una mica la voluntat d’aquesta modificació, això avui és una aprovació inicial, 
per tant aquests estatuts encara no entren en funcionament fins que no tinguin l’aprovació 
definitiva, que no serà fins el proper Ple. I per tant vol dir que en el Ple del mes de març ja 
haurem d’elegir, altra vegada des del Ple, els representants que tenim a dins dels òrgans.  
 
Hem incorporat alguna cosa a petició dels grups a l’oposició, que és el fet que sempre en 
tots aquests organismes autònoms, com a mínim un dels vots dels regidors que formen 
part de la Junta de Govern correspongui a un grup que no estigui al govern. I a més a 
més garantim també a través dels estatuts –no si volem, sinó que ens hi obliguem– a que 
sempre tots els grups que tenen representació al Consistori puguin assistir tant a les 
Juntes Generals com a les Juntes de Govern.  
 
I dit això, estic per si cal aclarir algun aspecte concret. 
Intervé la Sra. Sala. Agrair al Sr. Berga el resum que ens ha fet, molt ben explicat i molt 
entenedor. Estic d’acord amb la modificació dels estatuts, ja que es van crear, com ha dit, 
en moments diferents i amb altres normatives, i ara penso també que s’han d’actualitzar 
amb el model que avui es proposa, i ho trobo bé d’unificar les polítiques d’educació  i de  
joventut en un mateix organisme. I que amb el nou model d’estatut als quatre organismes, 
aparegui el nom de la ciutat d’Olot, penso que és molt important.  
 
També dir que estic totalment d’acord que la Junta no només es limiti als membres de 
l’equip de govern, sinó que també donin opció a haver-hi algú de l’oposició, que penso 
que això també és bo.  
 
I també dir que la representació d’aquests organismes municipals, també quan s’agafin 
els membres, hi hagi una mica experts en la matèria, que dins d’això sigui gent que hi 
entengui.  
 
Llavors jo hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Res més, subratllar el mateix que han dit els regidors que m’han 
precedit, estem molt d’acord amb tot aquest plantejament que s’ha fet, nosaltres també 
teníem molt d’interès a impulsar-ho. Pensem que està molt bé que existeixin organismes 
autònoms que tinguin una certa autonomia de gestió, però que al capdavall tenen un 
pressupost que depèn integrament del que es decideixi en aquest Consistori, i per tant 
més que pressupost, estem parlant d’una manera de gestionar aquests espais, aquests 
àmbits en què intervé l’acció municipal, i que nosaltres pensem que és molt coherent tenir 
aquesta autonomia de gestió. 
 
Ara, com s’ha dit, aquests organismes s’han creat en èpoques diferents i segurament 
calia homogeneïtzar els estatuts i reimpulsar també l’acció que fan cada un d’aquests 
organismes. Nosaltres volem subratllar especialment la part participativa; és a dir, 
aquesta revisió dels nous estatuts no va en detriment de la participació, sinó tot el 
contrari.  
 
Pensem que d’entrada és lògic que sigui l’equip de govern que tingui majoria decisiva a 
l’hora de votar, i per tant el fet que hi hagi algun membre de l’oposició que tingui vot és 
purament testimonial.  
 
El que sí que pensem que és important és que tots els grups de l’oposició –o tots els 
grups que estem representats en aquest Consistori– tinguem presència en cada un 
d’aquests organismes, cosa que fins ara no quedava absolutament explicitada. I a partir 
d’ara, sí que quedarà explicitat. I sobretot, en la mateixa línia de la participació, nosaltres 
subratllem especialment aquesta idea dels consells assessors, de la participació de totes 
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aquelles persones o entitats implicades en els temes que tracten tots aquests 
organismes, que puguin tenir veu en organismes que creem, perquè la gestió autònoma 
d’aquests organismes estigui vinculada amb la realitat pràctica del dia a dia de la gent 
que hi treballa des de les entitats, a través de clubs, a través d’associacions, o 
simplement a nivell individual.  
 
Pensem que és un bon moment per fer-ho i que és una bona acció i felicitem a l’equip de 
govern que hagi tingut l’interés de tirar-ho endavant i nosaltres, evidentment, estem molt 
d’acord amb aquesta línia.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Es tracta d’una proposta de l’equip de govern que durant dos 
mesos hem anat parlant i consensuant i crec que tots hem pogut dir la nostra. Unificar 
criteris i nomenclàtors, donar la representació als electes, això vol dir avançar en 
l’aprofundiment de la democràcia i deixar més endreçades les coses. És que lògicament 
ningú pot estar-hi en contra.  
 
Intervé el Sr. Guix. Una mica en la línia dels regidors que m’han precedit, estem d’acord 
amb la filosofia; és a dir, estem d’acord en què s’hagi ordenat la normativa dels instituts 
municipals que tenim a la ciutat: el d’educació i joventut, el municipal d’esports i lleure, el 
municipal de cultura i també el de promoció de la ciutat. Estem d’acord que s’hagin 
reordenat i simplificat aquests estatuts. Estem d’acord amb aquesta fase que hi ha hagut 
de negociació, que hem fet aportacions i se’ns han acollit bé, però malgrat que el regidor 
d’ERC deia que hi ha molta participació, nosaltres pensem que encara estan coixos 
d’aquesta participació.  
 
És a dir, està bé que han incorporat aquesta esmena que vàrem fer que hi hagi un regidor 
de l’oposició a dins de cada organisme de govern dels instituts, amb veu i vot, 
evidentment; però també ens agradaria –ja ho vàrem comentar al Sr. Berga en el seu 
moment– que també hi hagués un representant escollit entre tots els òrgans 
complementaris o consells assessors que es creïn dins els instituts. Tampoc demanem 
que sigui amb veu i vot, en tot cas que tingui veu, però que estigui dins de l’òrgan de 
govern de cada institut, perquè se’l convoqui de forma regular, perquè puguin constar en 
acta les seves aportacions, etc. Penso que això enriqueix molt la participació i el 
funcionament dels estatuts; que un membre que no és regidor, que és representant dels 
clubs si és d’esports, o de les entitats culturals si és de cultura, o dels estaments 
d’ensenyament o d’educació si és de l’IME, escollit pels altres representats, que pugui 
també estar directament a l’òrgan de govern fent aportacions que ens sembla que és molt 
positiu. 
 
Per tant nosaltres en aquest cas, com que és una aprovació inicial, ens abstindrem en la 
votació i presentarem aquestes al·legacions en el procés d’exposició pública. 
 
Intervé el Sr. Berga. Agrair els comentaris de tots els companys de Consistori. 
 
En tot cas, Sr. Guix, si té alguna proposta més concreta, en aquest període d’al·legacions 
la pot formular; però jo penso que he intentat explicar-li ja aquests dies que hem tingut 
diverses  discussions amb  el seu grup, la  dificultat  que  representa que només sigui un 
–perquè ens podem trobar perfectament que en l’àmbit de l’educació tinguem un consell 
assessor, el consell escolar municipal, tinguem un consell vinculat a les escoles bressol, 
un altre a l’Escola de Música– al final és la dificultat de tots aquests consells, que si aquí 
formalitzem de posar-hi que un i només un tindrà veu i vot i podrà participar en deixarem 
a d’altres fora. A nosaltres ens sembla molt més correcte aquest redactat “també hi 
podran assistir amb veu però sense vot, si així se’ls requereix, els tècnics dels diversos 
àmbits i també tots els representants que hi hagi d’aquests possibles consells que es 
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creïn”. El que passa és que en aquest moment, quan aquests consells no estan creats, 
limitar-ho a un –amb vot i veu o sense– pensem que és tot el contrari del que pretén: que 
és limitar les coses perquè ens podem trobar amb situacions en què tinguem diversos 
consells assessors vinculats a una única matèria.  
 
En tot cas ja ho tornarem a discutir, perquè això, repeteixo, és una aprovació inicial i 
tindrem encara l’oportunitat. Però realment és difícil d’encaixar això d’aquesta manera, 
d’una manera estricta en aquests estatuts. Hi he donat moltes voltes i es fa molt 
complicat de posar-n’hi un quan ens podem trobar amb diversos consells assessors.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 6 abstencions (PSC). 
 

7.1. - PLAÇA MERCAT.- PROPOSANT FACULTAR A LA JUNTA  DE GOVERN 
LOCAL PER TAL QUE FORMULI ELS ACLARIMENTS EFECTUATS  AL PLEC DE 

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES P ER A 
L'OCUPACIÓ DELS LLOC DE VENDA DE LA PLAÇA MERCAT  

 

Núm. de referència : X2014001508     
Núm. expedient: PL132014000001 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió de 19 de desembre de 2013 va aprovar 
definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que 
regeixen la licitació de  les concessions d’ús dels llocs de venda del nou  mercat 
municipal i va acordar convocar l’obertura de la corresponent licitació. 
  
Durant el període de presentació de proposicions ja s’han formulat diversos qüestions 
en relació als plecs de clàusules i a les característiques dels llocs de venda. 
 
Considerant que l’òrgan de contractació és el Ple municipal i que per tant a ell li 
correspon la facultat d’interpretar els plecs. 
 
Considerant que el termini per a presentar les proposicions finalitza el 14 de febrer i 
que la següent sessió plenària no és fins una setmana després. 
 
Considerant la necessitat de formular els aclariments necessaris en relació a la licitació 
per tal d’establir uns criteris interpretatius únics i clars a tots els possibles licitadors i 
que aquests es puguin conèixer abans no finalitzi el termini de presentar les 
proposicions. 
 
Vist el que preveu l’article 22.n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i el 52.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,  el President de la 
Comissió informativa del Ple   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Facultar a la Junta de Govern Local per tal que formuli els aclariments 
efectuats al plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a l’ocupació 
dels lloc de venda de la plaça mercat. 
 
Segon.- Determinar que els aclariments s’hauran de produir com a mínim cincs dies  
abans que finalitzi el termini de presentació de proposicions i que s’hauran d’inserir en 
el perfil del contractant a fi que totes les persones interessades hi puguin tenir accés. 
 

Intervé el Sr. Vayreda. Bé, com recordaran, el 19 de desembre vàrem aprovar els 
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plecs definitius amb les clàusules per a la licitació dels llocs de venda del nou Mercat. 
Durant aquest període ja s’han demanat i formulat diverses qüestions en relació al plec 
de clàusules; són qüestions molt tècniques. I donat que l’òrgan de contractació és el 
Ple i que el termini de presentació de proposicions és el 14 de febrer i no tenim Ple fins 
a la setmana següent, el que proposem és facultar la Junta de Govern per poder fer 
tots els aclariments que se’ns faci en relació a les clàusules particulars i tècniques dels 
llocs de venda. Evidentment, qui acabarà licitant és el Ple i també donarem compte de 
tota la informació que hi pugui haver, però ens sembla que és la manera de poder 
reduir aquesta problemàtica de terminis facultant a la Junta de Govern. 
 
Intervé la Sra. Sala. Només dir que no hi veig cap problema en facultar a la Junta de 
Govern, el que passa és que també penso que per a properes vegades es poden tenir 
en compte les dates dels Plens. Hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres també entenem aquest tema temporal i per tant hi 
estem d’acord, i també entenem que s’informarà a la Junta de Govern Local i per tant 
que estarem al cas de tot el que s’estigui decidint. Per tant també estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, jo crec que poden estar absolutament convençuts que 
informarem de tot el que faci falta, tot el que succeeixi, i que al final l’òrgan de 
contractació és el Ple, per tant vindran aquí al Ple. El que passa és que a vegades són 
consultes molt tècniques que algun licitador pot demanar i que no té cap sentit que ho 
portem al ple, on probablement ni tan sols nosaltres hi entendrem, perquè són 
consultes tècniques que s’han de resoldre tècnicament. Però la voluntat és que l’òrgan 
sigui el Ple i que vingui aquí. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

8.1. - VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL D EL POUM AL 
POLÍGON INDUSTRIAL DE LES MATES  AMPLIACIÓ D'USOS.  

 

Núm. de referència : X2014001537     
Núm. expedient: PL142014000002 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària de data 31 d’octubre de 
2013, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM al 
polígon industrial de les Mates – ampliació d’usos, redactada pels serveis tècnics 
municipals. 
  
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 17 de desembre 
de 2013, va aprovar definitivament la modificació del Pla d’Ordenació urbanística 
municipal al Polígon industrial de Les Mates-ampliació d’usos, referit en l’apartat 
anterior, supeditant la seva publicació al DOGC i per tant la seva executivitat a la 
presentació d’un text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot que incorporés les 
prescripcions següents: 
 

• Que s’excloguin de l’ampliació d’usos proposada els usos cultural, associatiu, 
administratiu i religiós. 

 
Vist el text refós de la modificació del Pla d’Ordenació urbanística municipal al Polígon 
industrial de les Mates-ampliació d’usos, redactat pels serveis tècnics municipals en 
data gener de 2014. 
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En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa del Territo ri i Medi 
Ambient  proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- VERIFICAR el text refós de la modificació del Pla d’Ordenació urbanística 
municipal al Polígon industrial de les Mates-ampliació d’usos, redactat pels serveis 
tècnics municipals en data gener de 2014 i que incorpora les prescripcions de la 
Comissió d’Urbanisme de Girona, adoptades en l’acord d’aprovació definitiva de 
l’expedient en data 17 de desembre de 2013. 
 
SEGON.- TRAMETRE el present acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Girona i als interessats. 
 

Intervé el Sr. Zarza. En data 31 d’octubre vàrem iniciar el procés de la modificació del 
Pla General en referència als usos el polígon de les Mates. Aquesta modificació 
bàsicament era l’ampliació dels usos que teníem en aquest polígon, bàsicament per 
generar més activitat econòmica al polígon. A partir d’aquí vàrem iniciar un procés de 
converses amb els propietaris, vàrem tenir una reunió, els hi vàrem exposar el tema, 
ho varen veure tots molt adequat, però ens varen manifestar que aquesta ampliació 
d’usos estaria bé limitar-la a aquelles activitats que generessin precisament activitat 
econòmica directa. I per tant, que excloguéssim d’aquesta ampliació aquells usos que 
no tenien una activitat econòmica directa.  
 
Per tant, això és el que vàrem presentar finalment a la Comissió territorial d’urbanisme, 
que en data 17 de desembre ho va aprovar, però que ens va demanar que 
presentéssim un text refós on limitéssim aquesta ampliació als usos estrictament 
econòmics, i que traguéssim de l’ampliació els que no tenien a veure amb una activitat 
econòmica. 
 
El que portem avui a Ple és aquest text refós on s’exclouen d’aquesta ampliació els 
usos que no tenen relació directa amb una activitat econòmica. 
 
Intervé la Sra. Sala. El que ha dit el Sr. Zarza ho trobo bé, en principi, el que passa és 
que jo no ho veig coherent, vostè no ha comentat els usos que s’han exclòs o s’han 
limitat, que els que treuen són els culturals, associatius, administratiu i religiós, tinc 
entès. Llavors referent a l’ús administratiu, aquest és el que no veig coherent i no hi 
estic massa d’acord, llavors jo voldria si em pogués fer un aclariment de l’ús 
administratiu. 
 
També dir que el que s’ha portat al polígon de les Mates, jo penso que s’hauria de dur 
a terme en altres polígons de la ciutat, concretament al polígon Pla de baix, que ara 
degut a la crisi econòmica hi ha indústries molt grans que es podrien partir les naus 
industrials, llavors en aquest moment no permeten dos usos en una mateixa indústria, 
en una mateixa nau. Si això es pogués fer la modificació, permetria poder llogar la 
part, reduir les naus i fer dos usos en un sol edifici.  
 
De totes maneres ho veig bé i hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. La modificació va en la línia que havíem aprovat, ja ho ha dit el 
Sr. Zarza, i per tant el que és important i en la línia del que havíem aprovat era intentar 
que aquells espais que ara quedaven desocupats, que eren per a activitats 
econòmiques, amb aquella ampliació d’usos aconseguíssim –o si més no intentéssim 
impedir– que gent que es volia establir en aquest espai per fer activitat econòmica, ho 
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pogués fer. Per tant l’ampliació d’usos tenia ple sentit.  
 
Limitar-ho, impedir que aquesta ampliació sigui per usos culturals, associatius, 
administratius o religiosos, en aquest cas nosaltres pensem que és correcte, perquè va 
en la línia que el que s’hi pugui establir sigui activitat econòmica. El que sí, que si ho 
estenem a tota la ciutat, llavors vigilem que hi hagi prou espai en el pla urbanístic 
reservat perquè realment s’hi puguin fer nous espais de cultura, associatius, 
administratius o religiosos; que no ens carreguem després tot el sòl dedicat a aquests 
altres usos. Entenc que això només afecta a les Mates, i per tant és en la línia del que 
havíem aprovat i hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Des de Plataforma per Catalunya felicitem a l’equip de govern 
per aquesta modificació del POUM, que creiem pot servir per dinamitzar les activitats 
econòmiques del polígon les Mates. Celebrem, lògicament, aquesta ampliació d’usos 
de la mateixa manera que celebrem que s’exclogui expressament l’ús amb finalitats 
religioses. Això evitarà, com tots sabem, que s’instal·lin mesquites, per exemple, com 
malauradament passa en alguns polígons industrials del territori, amb totes les 
problemàtiques que això genera.  
Una actuació assenyada d’aquest caire per part del nostre equip de govern demostra 
que encara que plataforma per Catalunya no estigui –de moment– al govern d’aquesta 
ciutat, només la presència com a tercera força política ja té un pes específic. A les 
Mates, pistes de pàdel sí, desenvolupament econòmic sí, mesquites no gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Sr. Mulleras, pot estar ben segur que reconeixem 
el pes que tots els partits polítics que estan a l’Ajuntament i els que estan a fora tenen, 
i que quan pensem en governar la ciutat, pensem en la ciutat i no en criteris individuals 
i intentem escoltar tothom. Però pot estar segur que li valorem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Mulleras en tot cas ens ha fet un míting, però no calia, ja el 
podia haver fet quan vàrem fer l’aprovació inicial o la provisional. 
 
Una mica la meva queixa per aquí, ens abstindrem avui en la votació, també ho vàrem 
fer en l’aprovació provisional i inicial perquè no ho vèiem massa clar. Tampoc vàrem 
fer propostes en aquest sentit, perquè enteníem que al polígon de les Mates convé un 
canvi d’usos per reactivar aquest polígon, però això és molt delicat, perquè a la vegada 
anem perdent en alguns casos peces industrials, i hem de tenir clar que a Olot és una 
ciutat industrial i hem de potenciar la indústria. Per tant ens vàrem abstenir, no vàrem 
estar en contra. 
 
Però sí que ens sap greu que després de l’aprovació inicial i la provisional, que ara des 
de la comissió d’Urbanisme ens diguin que canviem alguna cosa del text refós. Jo 
entenc que l’expedient administratiu que aprova l’Ajuntament és el text inicial i la 
provisional que és ja per tancar el tema, no ara tornar a venir aquí el text refós al Ple. 
Que en tot cas ara s’ha parlat amb els veïns i han fet algunes aportacions em sembla 
bé, però potser amb els veïns s’hi havia d’haver parlat abans. Perquè jo sí que vaig 
parlar amb algunes empreses i em van dir: no ens han dit res, suposo que ja ens diran 
alguna cosa però encara no ens han dit res d’aquest tema. Això quan ja fèiem 
l’aprovació inicial i estàvem en exposició pública. 
 
Simplement això, ens abstindrem d’aquesta votació. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, responent una mica les diferents coses que han sorgit: els 
usos administratius bàsicament és perquè no són usos vinculats directament amb un 
aspecte d’activitat econòmica, són usos administratius de l’administració general i que 
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per tant donaria peu també a un tipus d’activitat que a vegades no pot ser adequada al 
tipus d’activitat que s’està portant, per exemple, a la nau del costat. És un polígon que 
en general hi ha força pau, hi ha força bona entesa entre els locals que hi ha, els 
tallers, i per tant pensàvem que era una activitat més com les altres que hem dit, que 
no calia donar-hi, que calia excloure-la. 
 
En referència al tema de l’estudi dels diferents polígons, precisament aquest és un 
exemple en el que hem començat a treballar-hi, hi estem treballant, és la primera 
prova.; ja ho vaig dir en el Ple quan vàrem presentar l’aprovació inicial: que hem 
començat a fer per veure com funciona, què diuen els propietaris, com estan les 
coses. I per tant a partir d’aquí això ho anirem estenent, no solament amb 
modificacions d’usos sinó també amb modificacions no tant d’ús sinó de les condicions 
urbanístiques que tenen les parcel·les, que evidentment també afecten a què es pugui 
generar més activitat econòmica, però en qualsevol cas és un tema que estem 
treballant des de l’àrea i que anirem avançant. 
 
No ens volem carregar el sòl, de fet, hi ha molts espais de la ciutat que tenen aquest 
ús cultural, administratiu, religiós, i per tant aquí l’únic que hem fet és ampliar però 
limitar un ampliar a aspectes econòmics i evidentment que hem de promoure la ciutat 
en tots els seus àmbits i que per tant sigui equilibrada l’oferta que hi ha de sòl per 
poder dur activitats de qualsevol mena. 
 
No faré un recurs polític referent a tot aquest tema, per tant jo penso que hem de 
prendre les decisions de manera objectiva, amb sentit comú i amb la realitat que tenim, 
i el que els ciutadans ens expressen i ens demanen. Sí que hi vàrem parlar amb 
alguns, i de fet, des que vàrem entrar al govern hem instat a fer aquesta modificació 
perquè hi ha hagut diferents propietaris d’aquella zona que ens ho demanaven i per 
tant va ser a partir d’aquí que vàrem decidir fer la modificació. 
 
L’aprovació inicial, provisional, definitiva –la Secretària em corregirà si dic alguna cosa 
malament– però tot aquest procés precisament es fa per evitar que quan arribis al final 
facis alguna cosa que no toca. Per tant jo penso que si en qualsevol moment del 
procés veiem que una cosa es pot millorar, és el moment de fer-ho per corregir-la, i 
l’únic que hem fet ha estat això. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 6 abstencions (PSC). 
 

9.1. - Aprovar INSTAR A LA TERRITORIALITZACIÓ DE LA  GESTIÓ DE LA 
SOCIETAT DE GESTIÓ D'ACTIUS PROCEDENTS DE LA RESTRU CTURACIÓ 

BANCÀRIA (SAREB)  
 

Núm. de referència : X2014001477     
Núm. expedient: HA012014000003 
 
Per part de la CUP es va presentar a la Taula de Coordinació Local per al Dret de 
l’Habitatge una PROPOSTA DE MOCIÓ, PER L’APROVACIÓ DE LA 
TERRITORIALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA SOCIETAT DE GESTIÓ D’ACTIUS 
PROCEDENTS DE LA RESTRUCTURACIÓ BANCÀRIA (SAREB) que es va debatre 
en la sessió de 18 de desembre de 2013, aprovant-se per unanimitat aportar-la al Ple 
Municipal de l’Ajuntament la seva aprovació. 
 
Per Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d’agost, al desembre del 2012 es va constituir la 
Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) 
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conegut com el “Banc Dolent”, entitat per gestionar els actius tòxics, tant de pisos, com 
sòls i hipoteques de caixes i bancs nacionalitzats i altres entitats que el FROB 
determini, i que s’ha constituït amb un 45% de participació de fons públics i un 55% de 
fons privats, produint-se noves sumes de diners públics que van incrementant l’espoli 
que pateix la població davant la mala gestió financera d’aquestes entitats i dels seus 
avaluadors. 
 
En aquest context de canvis legislatius continus, sense debat i poc transparents, 
institucions públiques com el Síndic de Greuges amb col·laboració de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya, del Col·legi de Notaris de Catalunya, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de Càrites Diocesana de Barcelona i entitats 
financeres han elaborat un informe amb diverses propostes relacionades amb la 
Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) al 
considerar que aquests actius tòxics són propietat de l’Estat pel fet de pertànyer a les 
caixes nacionalitzades (en el moment actual els bancs intervinguts són: Bankia, 
Catalunya Caixa, Nova Caixa Galícia i Banco de València). Unes propostes que, sense 
ser una solució definitiva al problema de l’especulació immobiliària i a les males 
pràctiques empresarials i financeres en matèria d’habitatge o al saqueig de les arques 
públiques, poden suposar algunes solucions parcials. Unes solucions que poden 
implementar les administracions públiques més properes a la ciutadania, com són els 
Ajuntaments… 
 
Atès que la SAREB, per Reial Decret Llei del govern del Partit Popular (PP), té la 
missió de comprar actius tòxics amb diner públic, que representa un 45% del fons 
total, i capital privat, que representa un 55%. Atès que, per Reial Decret Llei del govern 
del PP, el capital privat que entra a la SAREB, a més a més, tindrà possibilitat de 
demanar uns préstecs avalats amb fons públics. 
 
Atès que, per Reial Decret Llei del govern del PP, aquests actius es posaran a la 
venda en el mercat per tal de que els fons d’inversió especulatius, que en molts casos 
seran estrangers, puguin comprar.  
 
Atès que, per Reial Decret Llei del govern del PP, es considera, sense proves fefaents, 
que d’aquesta manera s’aconsegueix eliminar dels bancs els actius tòxics que 
provoquen desconfiança i així facilitar que se’ls torni a donar crèdit en el mercat 
interbancari.  
 
Atès que els legisladors europeus i els espanyols, a través de reials decrets,amb la 
SAREB estan establint un marc, diuen, de sanejament de caràcter comptable i financer 
per a les entitats financeres intervingudes, però no estan establint cap tipus de normes 
sobre la conveniència de destinar els immobles a algun tipus de finalitat social. És a 
dir, no estableixen cap tipus de marc relatiu a una necessària i imprescindible política 
urbanística i d’habitatge. 
 
Atès que la creació de la SAREB pot repercutir d’alguna manera en l’impuls i/o 
reforçament d’un Parc Municipal d’Habitatge públic de lloguer social en els municipis 
catalans. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents,  el President de la 
Comissió Informativa del Ple , proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Instar al Ministerio de Economía y Hacienda fer possible la territorialització 
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de la gestió de la SAREB i fer-la pròxima, amb informació, transparència i participació, 
al conjunt de veïns i veïnes i al teixit associatiu de la ciutat. 
 
SEGON.- Demanar al Ministerio de Economía y Hacienda informació pública de quins 
habitatges sota gestió de la SAREB es troben en el municipi d’Olot. 
 
TERCER.- Demanar que al municipi d’Olot, a través del seu Ajuntament i mitjançant 
l’Oficina Local d’Habitatge, ,gestioni el parc d’habitatges del municipi integrats en la 
SAREB. 
 
QUART.- Demanar al Ministerio de Economía y Hacienda que la totalitat dels 
habitatges integrats a la SAREB i provinents de bancs i caixes nacionalitzades siguin 
cedits a l’Ajuntament d’Olot, sense cap cost econòmic, per incorporar-los al Parc 
Municipal d’Habitatge, i que s’ofereixin en lloguer social mínim a través de l’Ajuntament 
mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge. La destinació del fons econòmics generats amb 
aquests lloguers socials haurien d’anar destinats a la política pública d’habitatge 
d’entitats locals i comunitats autònomes. 
 
CINQUÈ.- Que l’import de la renda d’aquest lloguer social s’haurà de fixar segons el 
concepte “lloguer just”, d’acord amb l’ORDRE MAH/402/2009, de 5 d’agost, per la qual 
es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer, concretament 
segons el que estableix el seu article 2.4 i 2.5: 
“S’entén per lloguer just l’import que hauria de pagar l’arrendatari, i que no hauria de 
superar el 20% o el 30% dels seus ingressos en funció que aquests estiguin per sota o 
per damunt del 0,94 vegades l’Índex de renda de suficiència de Catalunya” 
“S’entén que hi ha risc d’exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la 
persona que sol·licita la prestació paga un lloguer superior al definit com a lloguer just 
al paràgraf anterior” 
 
SISÈ.- Que, un cop cedits el habitatges a l’Ajuntament d’Olot, la resta d’habitatges del 
municipi integrats en la SAREB puguin ser comprats de forma preferent per qualsevol 
veí i veïna del municipi, així com el propi Ajuntament si ho considera oportú i factible, a 
un preu igual o menor al preu que la SAREB ha comprat. 
 
SETÈ.- Que els veïns i veïnes del nostre municipi desnonats i/o amb informe favorable 
per part del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, tinguin prioritat en l’accés al lloguer 
social de pisos provinents de la cessió d’habitatges de la SAREB. 
 
VUITÈ.- Per evitar l’especulació i ús lucratiu dels actius de la SAREB al municipi 
d’Olot, demanar que només puguin ser comprats com a primera residència o habitatge 
habitual, amb un màxim d’un habitatge per comprador. Aquest límit podrà ser superat 
en el cas que qui adquireixi aquests habitatges sigui l’Ajuntament i posi a disposició del 
Parc Municipal d’Habitatge aquests pisos a través del lloguer social. 
 
NOVÈ.- Demanar a les autoritats competents perquè imposin unes regles clares per 
evitar la especulació amb els habitatges provinents de la SAREB, és a dir, que  un cop 
adquirits no puguin esser venuts.  
Considerem, en aquest sentit, que l’administració central ha de deixar clar que els 
habitatges comprats a través de la SAREB no es puguin tornar a vendre en un període 
mínim de 20 anys, aplicant-se els impostos i taxes necessaris un cop vençut aquest 
període i produïda una segona venda de l’habitatge (tractament similar als habitatges 
de protecció oficial). 
 
DESÈ.- Demanar que s’estableixi, dins del FROB (Fons de recuperació ordenada 
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bancària), una línia de crèdit per a famílies del nostre municipi amb greu risc de pèrdua 
del seu habitatge per reduir el deute pendent, igual que s’ha posat a disposició de 
bancs i caixes des del FROB i ara també a disposició dels capitals privats que entren a 
la SAREB. 
 
ONZÈ.- Traslladar els presents acords al govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels 
Diputats, al Govern i al Parlament de la Generalitat de Catalunya, als membres de la 
Taula de Coordinació Local per al Dret a l’Habitatge. 
 

Intervé la Sra. Linares. Bé, aquest punt respon a una de les principals preocupacions, 
–no diré la que més perquè realment hi ha molts àmbits en què treballem i ens 
preocupen– però el tema d’habitatge és una de les principals preocupacions que hi ha, 
sobretot des de les àrees d’habitatge i serveis socials. 
 
El text  –com vostès veuran– és ampli, extens, fins i tot tècnic, però jo em limitaré a 
destacar algunes idees, i sobretot una d’elles, que crec que ha estat molt enriquidora i 
interessant, ha estat el procés pel qual aquest text ha arribat al Ple municipal. 
D’entrada fou un text que va presentar la CUP a la Taula d’habitatge i això va propiciar 
que en les sessions del 18 de desembre tots i cadascun dels membres de la Taula, i 
evidentment també en aquella ocasió la CUP com a convidada, debatessin el text que 
inicialment es presentava, text que fou jo diria que enriquit i millorat amb la idea de 
consens, i que és el que finalment es presenta avui a aprovació del Ple. Per tant 
destacar la tasca de la Taula d’Habitatge en aquest sentit. 
 
Els punts que es proposen i que bàsicament són peticions a realitzar al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, són com veuran –perquè ara també els citaré–molt lògics i 
coherents; de vegades de tant que ho són semblaria que no haurien d’entrar ni a 
discussió, però malauradament no és així. Sobretot si tenim en compte que estem 
parlant de la Sareb, o de l’anomenat “banc dolent”, que si bé és una entitat privada ho 
és només en un 55%, per tant la resta, el 45% està dels fons són públics i per tant la 
vessant social hi hauria de ser present. Igualment en el cas del Frob.  
 
Per tant bàsicament el que sol·licitaríem i el que portem a aprovació, seria d’una banda 
demanar al Ministeri d’Economia i Hisenda que tinguem informació clara i concisa de 
quins són els actius que el Sareb té a Olot, entenent per aquest els pisos, però també 
poden ser solars o edificis en construcció. Això que semblaria que podríem anar al 
Registre de la Propietat o a través del Cadastre saber-ho, no és així, perquè aquests 
actius no estan inscrits a nom del Sareb sinó a nom de cadascuna de les entitats d’on 
provenen. 
 
Per altra banda també es sol·licitaria demanar al Ministeri d’Economia i Hisenda que la 
totalitat d’aquests habitatges, o sigui, una vegada sapiguem que tenim a Olot i els 
pisos que integra la Sareb a la nostra ciutat, que siguin cedits a l’Ajuntament perquè 
puguin ser gestionats com habitatge social a través de l’oficina d’Habitatge, amb tots i 
cadascun dels criteris que es venen aplicant. 
 
Per altra banda també, i per evitar l’especulació d’aquests pisos que ha adquirit el 
Sareb, sol·licitaríem també al Ministeri d’Economia i Hisenda que aquests pisos puguin 
ser comprats preferentment per veïns d’Olot, a un preu igual o menor al qual els ha 
adquirit el Sareb, que siguin comprats com a primera residència, i en tot cas que no es 
puguin vendre en el termini de vint anys. En definitiva, aquests serien criteris dels que 
s’apliquen en les vivendes de protecció oficial. 
 
I per últim també instaríem al Ministeri d’Economia i Hisenda que la Frob estableixi una 
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línia de crèdit per a les famílies en greu risc de pèrdua de l’habitatge per reduir el 
deute pendent. 
 
Per tant d’alguna manera tot són mesures encaminades a aquest habitatge social, i 
que és cert que de la reducció que en va derivar de la Taula d’habitatge, són 
perfectament lògiques i possibles, perquè de vegades podem presentar propostes 
d’acord que poden suscitar certs dubtes, però aquests em sembla que jurídicament no 
en presentarien cap, si més no la seva petició. 
  
Intervé la Sra. Sala. Tal com ha dit la Sra. Linares és un tema molt delicat, intentaré fer 
una breu exposició. Penso que en temps de crisi com la que estem patint ja fa temps, i 
entre l’augment de l’atur, aquesta situació ha originat que moltes famílies siguin 
desnonades del seu habitatge, ja que no poden pagar la hipoteca. Són moments 
difícils que requereixen solucions justes, ja que sempre recau en les persones més 
febles i en les seves famílies.  
 
Són indispensables les polítiques que atorguen que no hagi cap família sense llar, per 
això hem de treballar conjuntament amb les entitats locals i en defensa dels afectats. I 
l’Ajuntament com a institució és la més propera al ciutadà, i coneixedor de primera mà 
dels seus problemes. Jo penso que no ens podem quedar amb els braços plegats.  
 
També vull fer esment que el Congrés dels Diputats, la Comissió d’Economia, es va 
aprovar que les vivendes desocupades i gestionades per la Sareb siguin cedides 
temporalment a les administracions públiques, i en particular a les entitats locals, que 
es destinen a una borsa pública de lloguer social, que garanteixi el dret a tenir una 
vivenda a un preu raonable, depenent de les necessitats econòmiques de cada família. 
I les persones que hagin perdut l’habitatge a conseqüència d’una situació d’insolvència 
vinguda d’un procediment de desnonament, això s’ha tingut en compte. 
 
Donat que dels onze punts dels acords per a la seva aprovació, n’hi ha que hi estic 
totalment d’acord i d’altres no, m’abstindré. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Com ha dit la regidora Sra. Linares, sobretot ens agradaria des 
del grup d’ERC subratllar la importància de la Taula d’habitatge, que vàrem acordar de 
crear al llarg d’aquest mandat. Pensem que està fent una feina molt ben feta, en uns 
moments realment difícils per a tothom, però especialment difícils per aquells que 
tenen problemes derivats de l’habitatge, per mantenir el seu habitatge habitual, i 
qualsevol iniciativa que pugui millorar la situació que tenim actualment –que és una 
situació molt difícil– serà molt benvinguda. Qui ha de tractar especialment aquests 
temes és la taula d’especialistes, la Taula d’habitatge, i per tant no podem fer-ho 
d’altra manera. Entenem que si la Taula d’habitatge creu que aquest punt de l’ordre del 
dia és un tema important i que es pot aprovar, evidentment nosaltres hi estarem a 
favor.  
 
Analitzant les demandes, com ha dit la regidora són demandes absolutament lògiques, 
són demandes que en un temps realment difícil facilitarien que aquests actius es 
posessin al servei dels que més ho necessiten. A diferència del que ha dit la regidora 
representant del grup municipal del PP, nosaltres per experiència, quan toquem a la 
porta del Ministeri d’Economia i Hisenda, normalment trobem un “no”. I per tant, encara 
que sigui amb molt d’escepticisme la resposta que puguem rebre del Ministeri; ja ens 
agradaria perquè seria lògic, com ha dit la Sra. Sala seria lògic que tots aquests actius 
es posessin a disposició de qui els pot gestionar millor, que són les administracions 
locals. Tan de bo sigui així, però deixi’m que mostri el nostre escepticisme habitual 
amb els tractes amb els diversos ministeris del Govern del PP. La veritat és que les 
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polítiques recentralitzadores dels últims temps del PP no fan preveure que tinguem 
gaire èxit amb la demanda.  
 
Ens agradaria, i per tant subratllem el nostre vot a favor. I la veritat és que si és així, 
felicitarem els representants del PP sense cap mena de recança. Votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Jo els hi faré una confessió, i és que reconec que em costa 
molt treballar amb un arquetipus de persones determinat, molt determinat, que sembla 
que molts cops són al darrera de certes reivindicacions. Els hi ben asseguro que faig 
un gran esforç,i no ho dic precisament per la Sra. Linares,  sinó més  bé  pels senyors 
–o jovenets– de la CUP.  
 
Dit això, des de Plataforma per Catalunya, sempre estarem a favor de mesures de 
caire social, vinguin d’on vinguin, que ajudin als treballadors de casa, per la qual cosa 
hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres també hi votarem a favor i també ens sumem als 
elogis a la Taula d’habitatge que ha fet el company d’ERC.  
 
Aquí l’única queixa que tenim una mica, és que jo em penso que un tema com el que 
avui es porta al Ple, s’havia d’haver debatut a la Taula política. En aquesta taula des 
del principi hem tingut uns problemes clars en definir el que es considera tècnic o 
polític, i sí, es convoca una vegada cada sis mesos la Taula política, però jo diria que 
aquest era un cas clar que ens havien d’haver convocat. Però votarem a favor. 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo també voldria fer una manifestació precisament en la línia del 
que han estat fent tots vostès. Fa pocs dies la CUP va presentar a la premsa unes 
determinades reivindicacions des del punt de vista de l’habitatge, que jo vaig contestar, 
i m’agradaria matisar les meves declaracions d’aquest dia. Jo penso, tal com han dit 
tots vostès, hi estic absolutament d’acord, que el tema de l’habitatge i de les derivades 
socials de l’habitatge i del patiment de la gent per culpa dels problemes de l’habitatge, 
és un problema en el que hi hem de fer molt poca política, i el que hem de fer és ser 
eficients i treballar-hi molt intensament en silenci, i deixar-ho en mans de tècnics que 
ens ajudin a fer això. I sincerament jo continuo pensant que el tema del Consorci 
d’Acció social de la Garrotxa, que d’alguna manera sempre ha anat gestionant abans 
que arribi el desnonament com podem fer ajudes; penso que a la Garrotxa ens hem de 
felicitar perquè el Consorci està fent molt bona feina aquí. 
 
D’altra banda reconèixer això que diu el Sr. Mulleras, a mi no em costa gens 
reconèixer que va ser la CUP qui ens va presentar una moció en aquest sentit, i que 
després tots nosaltres que som els que tenim la capacitat executiva de decidir què 
fem,  vàrem decidir crear la Taula d’habitatge.  
 
És veritat que aquesta disfunció, si hem de repetir la Taula d’habitatge al que és el Ple 
i llavors ens semblava que és millor que la Taula d’habitatge hi haguessin regidors de 
l’equip de govern perquè necessitem prendre decisions, ser executius i decidir 
determinades actuacions, però després ho portem al Ple i ho acabem decidint aquí i jo 
penso que és més una valoració global; la Taula política ha de ser més per valoracions 
globals que no pas per individualitzades que acabem portant i discutint aquí al Ple. 
 
Felicitar-me que haguem fet cas i que tinguem aquesta Taula d’habitatge que funciona; 
garantir a la gent de la CUP que ens preocupa i molt el tema de l’habitatge i que hi 
estem treballant; que intentem treballar-hi en silenci, sense fer gaires explicacions, 
però sí que tenim dades i que realment són dades preocupants de com va aquest 
tema.  
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I com ha explicat la Sra. Linares: crec que hi ha coses que es poden fer des de les 
administracions per solventar problemes de gent que realment pateix, i hem de ser 
capaços de prendre aquestes decisions; moltes vegades no és l’administració local la 
que té possibilitats de fer-ho, però ens oferim per fer-ho. Nosaltres, crec que tenim la 
capacitat de conèixer realment on són els problemes, on podem aplicar solucions que 
serviran per a persones concretes amb noms i cognoms que esta en situacions molt 
apurades, i necessitem que l’administració estatal, que és la que té la competència i 
ens marca aquests condicionants, ens accepti com una part; no per generar 
problemes, sinó com una part que ens posarem per solucionar els problemes. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC) i 1 abstenció (PP). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Donem per aprovada aquesta proposta de la Taula d’habitatge i 
que probablement, podem estar segurs  que precedeix una altra que també la CUP 
volia presentar com a moció, i que seguint una mica la mateixa dinàmica, jo els 
agraeixo la generositat que han tingut en aquest cas d’acceptar el que tota la Junta de 
Portaveus vàrem decidir: que la proposta d’una moció era millor que passés per la 
Taula d’habitatge i que després vingués aquí un cop parlada i consensuada amb 
tothom. 
 

10.1. - MOCIÓ D'INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ES QUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA (ICV-EUiA) CONTRA L'HOMOFÒBIA, LA LESBO FÒBIA I LA 

TRANSFÒBIA (LGTBFÒBIA) A OLOT  
 

Núm. de referència : X2014000685     
Núm. expedient: PL112014000001 
 
Exposició de motius 
 
Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que 
criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del 
mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort. 
 
Atès que a l’Estat Espanyol s’ha avançat notablement a nivell legal des de la 
reinstauració de la democràcia amb la derogació de la llei de perillositat social (que 
havia substituït la de vagos y maleantes), amb l’aprovació de la llei de matrimoni i 
adopció entre persones del mateix sexe, o la llei d’identitat de gènere aprovada l’any 
2007 que avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les persones 
transsexuals. I que, tanmateix, a nivell social segueixen existint discriminacions per raó 
de gènere o d’orientació sexual.  
 
Atès que, malgrat aquests avenços, a les ciutats petites i mitjanes, com és el cas 
d’Olot, les lesbianes, els gais i les persones transsexuals han tendit a escapar 
d’aquestes zones del país principalment cap a Barcelona i altres ciutats grans. Que 
aquest exili ha afavorit la guetització del col·lectiu en determinats barris de les capitals i 
la invisibilitat a la resta de ciutats, pobles i comarques. I que s’evidencia, per exemple, 
en unes ràtios de matrimonis celebrats entre persones del mateix sexe a les 
comarques d’interior de Catalunya, inferiors a les registrades a la regió metropolitana i 
molt allunyades de les de Barcelona ciutat.  
 
Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn 
educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte 
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cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques 
i actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com 
més petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el 
mateix entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 
80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, 
amenaces, agressions, aïllament, etc.) cap a persones LGTB. 
 
Atès que a Olot, malgrat ser una ciutat de convivència en la que puntualment s’han fet 
accions per normalitzar el fet LGTB, estem encara lluny d’haver assolit els nivells de 
visibilitat existents a ciutats properes com Vic o Girona on s’han organitzat grups com 
Tal com som  o el Front d’Alliberament Gai. 
 
Atès que cal treballar per la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal, i que en 
aquests moments al Parlament de Catalunya s’està tramitant la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 202-00035/10). 
 
Per tot això, ICV-EUiA  de la Garrotxa proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Declarar la ciutat d’Olot respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat 
de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les 
persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual. 
 
Segon.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia” presentada 
al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.  
 
Tercer.- Fer onejar la bandera de l’art de Sant Martí a l’Ajuntament o en altres edificis 
municipals els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 
28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, i també posar el llaç vermell el dia 1 de 
desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida. 
 
Quart.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats 
que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia.  
 
Cinquè.- Donar a conèixer els continguts de la proposició de Llei a la ciutadania a 
través dels mitjans de comunicació municipal, els centres educatius i els equipaments 
municipals. 
 
Sisè.- Fer seguiment, a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de 
l’estadística de les denúncies que es registrin a la comarca en matèria d’LGTBfòbia. 
 
Setè.- Instar els centres educatius de la ciutat a treballar per explicar de forma 
objectiva, clara i sense prejudicis la diversitat sexual i a lluitar contra la LGTBfòbia en 
totes les seves manifestacions. 
 
Vuitè.- L’Ajuntament garantirà que als diversos espais municipals per a joves de la 
ciutat (L’Ideal, equipaments esportius, l’Escola Municipal d’Expressió, etc.) es treballi 
per a la normalització del fet LGTB i que s’hi millorin els protocols d’acollida a 
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adolescents i joves lesbianes, gais i transsexuals.  
 
Novè.- Es garantirà que en els espais municipals per a gent gran també hi hagi 
protocols d’acollida a persones grans lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. 
 
Desè.- Que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre casos 
d’LGTfòbia.  
 

Presenta la moció la Sra. Núria Pascal. Jo vinc en representació del grup d’Iniciativa –
Verds Esquerra Unida a Olot a presentar aquesta moció. No la llegirem, farem una 
breu presentació perquè segur que ja se l’hagin llegit tots. 
 
Començarem exposant una mica els motius de presentar aquesta moció avui. 
Bàsicament és perquè hi ha una proposició de llei al Parlament de Catalunya que està 
en tràmit sobre aquest tema, i l’objectiu de presentar-la aquí al Ple, és que des d’Olot 
es doni suport a aquesta llei que s’està tramitant al Parlament i que s’actuï en 
conseqüència amb el contingut d’aquesta llei. 
 
Per posar una mica en antecedents, tot i que el col·lectiu de gais, lesbianes, 
transsexuals i bisexuals ja comença a estar una mica normalitzat al nostre país, 
encara és un fet que està condemnat a molts països, i tot i que com hem dit a l’estat 
espanyol s’ha avançat molt en el tema legislatiu en aquest tema, pensem que encara 
s’ha de buscar la igualtat real i que socialment no hi hagi cap tipus de discriminació. En 
el cas d’Olot, en una ciutat petita com la nostra, moltes vegades aquest tema es porta 
molt de portes endins i sabem que molta gent d’aquest col·lectiu se n’ha d’acabar 
anant a viure el que provoca guetitzacions en llocs concrets, i pensem que l’objectiu 
hauria de ser que sigui un fet totalment normalitzat i que la nostra ciutat sigui tolerant i 
justa en aquest sentit. 
 
En ciutats properes com Vic en aquest tema s’ha avançat molt més, per exemple, hi ha 
un grup d’aquest col·lectiu, que és Tal com som, en aquest cas a Olot encara no hi ha 
cap grup que treballi específicament per aquest tema. 
 
Com a compromisos per a l’Ajuntament, el que demanaríem d’una manera resumida, 
hi ha el detall a la moció, en primer lloc seria donar suport a aquesta llei i visibilitzar-ho, 
ja sigui en els mitjans d’informació locals, en els equipaments municipals; establir 
protocols d’acollida als equipaments municipals, tant per a joves com per a gent gran 
perquè aquest fet es pugui portar amb la major naturalitat possible  i evitem situacions 
de discriminació i marginació; crear protocols a la policia quan es creïn casos de 
LGTBfòbia, de discriminació o marginació ; fer un seguiment dels casos de LGTBfòbia 
que hi hagi a Olot a través d’una estadística de denúncies des del Consorci d’acció 
social i finalment declarar Olot ciutat respectuosa amb la diversitat sexual i contrària a 
la discriminació per aquest motiu.  
 
Intervé la Sra. Sala. Torno a reiterar en el ple, com he dit moltes vegades, que les 
mocions a mi m’agradaria que fossin representatives de la nostra ciutat. Però bé, veig 
que els agrada portar mocions que a nivell de competències d’Ajuntament tampoc s’hi 
pot fer massa cosa. Dit això, jo diré que respecto el que demaneu a la moció, però 
estic en contra de qualsevol tipus de discriminació, no només d’aquesta que avui 
portem al Ple i per tant el que cal és treballar perquè ni la condició sexual, ni la religió, 
ni la llengua, ni tampoc l’aspecte físic de les persones suposi cap tipus de 
discriminació. Crec que la no discriminació no es garanteix augmentant la legislació, 
sinó promovent el valor essencial i el respecte cap a les persones. I donat que hi ha 
alguns punts que hi estic d’acord, i altres que no, m’abstindré. 
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Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres sí, com sempre discrepem de la Sra. Sala en aquest 
punt, agraïm la participació de tothom, de la ciutadania especialment d’aquells que 
representen col·lectius, i d’aquells que com la Sra. Pascal representa en aquest cas un 
grup polític que ara no té representació en el Consistori, però que l’havia tingut i segur 
que ben aviat la podran tornar a tenir. I en aquest tema, que és un tema prou 
important, i que com deia la moció, com deia el comentari de la moció, segurament 
passa de vegades desapercebut, malauradament desapercebut o amb poca evidència, 
doncs és evident que analitzat fredament és un tema que sí que és important, que és 
delicat i que pot generar problemes de convivència. A més a més, segurament la 
situació legal de l’Estat espanyol ha avançat molt en quest sentit, però vaja, donada la 
regressió en els drets civils que hi ha últimament, tampoc no està de més que 
subratllem que les coses són així perquè entre tots plegats ho hem volgut, i que a algú 
no se li acudeixi de sortir amb algun ciri trencat, i que també pretengui tornar enrere en 
aquest sentit.  
 
Per tant insistim en el fet que és una moció que ens agrada, que no està de més 
treballar tots aquells aspectes que afavoreixen la convivència social; afavorir la 
convivència social vol dir, no pas imposar el que som cadascun de nosaltres, a Olot 
som gairebé 35.000 i per tant no hem d’imposar 35.000 maneres de veure la ciutat, 
sinó tot el contrari. Afavorir la convivència social vol dir explicar que tots som diferents, 
que les diferències precisament és el que ens uneix i el que ens cohesiona com a 
ciutat. I per tant no només això, sinó demanar respecte absolut per com pensa, com 
sent, què és el que creu, qualsevol dels nostres 34.999 –m’ho he inventat, eh?– 
conciutadans. 
 
En el tema del tractament a aquest col·lectiu del qual estem parlant, segurament no 
s’ha treballat prou, no s’ha avançat prou en la lluita contra la discriminació per motius 
d’orientació sexual, ni tampoc per motius de creença religiosa, per exemple. És a dir, 
tot allò que ens fa diferents és el que si ho sabem tractar, si ho sabem explicar, és el 
que ens uneix, ens cohesiona com a societat, i per tant, pensem que és una moció 
interessant i que és un bon moment per aprovar-la. Hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. En primer lloc agrair als amics comunistes d’Iniciativa la 
presentació d’aquesta moció. Són comunistes, no, vostès? 
 
Respon la Sra. Pascal. N’hi ha que sí, n’hi ha que no. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Després ja obrirem un torn de paraula. 
 
Continua el Sr. Mulleras. D’acord, en tot cas en el meu temps, Iniciativa eren 
majoritàriament comunistes, no ho sé ara. Bé, la moció fa una exposició de motius, 
amb alguns dels quals hi estem d’acord i amb uns altres hi estem menys d’acord. 
Comença fent menció a que encara avui en dia hi ha vuitanta països al món que 
criminalitzen l’homosexualitat: la criminalitzen amb presó i fins i tot vuit d’aquests 
països amb la pena de mort. Ens hauria agradat molt que a la moció vostès exposés 
aquests vuit països quins eren, però ja que vostès no ho ha fet, ja que Iniciativa no ho 
fa, doncs ho farà Plataforma per Catalunya. Miri, aquests vuit països són: Afganistan, 
Aràbia Saudí, Iran, Mauritània, Paquístan, Sudan, Iemen i alguns estats del nord de 
Nigèria. Pregunta: quin és el denominador comú de tots aquests països? Bingo, tots 
són de l’àrea musulmana. Tots són països islamistes. Clar, l’Islam és aquesta religió 
tan bona que alguns de vostès, entre ells Iniciativa per Catalunya, volen equiparar amb 
les altres religions a Olot, amb altres religions autòctones de Catalunya, com és l’única 
religió que és la religió catòlica. 
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Efectivament, per a informació de tots, una de les moltes perles de l’Islam, és penjar 
de la forca, públicament, quasi sempre amb retransmissió en directe televisiva, els 
homosexuals com fan aquests vuit països. Ficar-los a la presó, els que no maten, amb 
penes de cadena perpètua, que és el que demana l’Alcorà a tots els seguidors 
d’aquesta religió. Déu n’hi do, no?  
 
Per altra banda, ja que a l’apartat de resolucions, els senyors comunistes d’Iniciativa, 
ens proposen, entre altres coses, onejar la bandera de l’arc de Sant Martí des del 
balcó de l’Ajuntament en uns dies determinats, o posar al Consorci d’Acció social de la 
Garrotxa –que el paguem entre tots els olotins– a treballar amb finalitats d’aquest 
caire, o instar a les escoles d’Olot –als nostres nens, a la nostra mainada– a treballar 
per explicar de forma objectiva i sense prejudicis la diversitat sexual, doncs això últim 
hem de reconèixer que és una mica perillós. Perquè segurament l’objectivitat 
d’Iniciativa per Catalunya, per exemple, no serà la mateixa objectivitat que aplicaria un 
servidor.  
 
Això sincerament, hem de reconèixer entre tots, que és una qüestió molt relativa. En 
definitiva la sexualitat és quelcom molt personal, i pensem que de l’àmbit privat de les 
persones, i segurament vostès –sense voler, sense cap mala intenció– el que fan amb 
mocions d’aquest caire és precisament discriminar aquest col·lectiu de persones.  
 
Ahir precisament vaig parlar amb un amic meu, homosexual, que a més és votant del 
meu partit, gran persona, un gran olotí, i em va dir que el pitjor es podia fer 
precisament amb ells, era fer normes o lleis especials. Fins i tot em va posar l’exemple 
que si algú pogués imaginar o pot imaginar que existissin lleis especials, per exemple, 
per protegir a les persones per estar grasses, o els que siguin baixets o els que tinguin 
el nas tort, no?  
 
Malgrat tot i com que reconeixem la bona intenció del seu grup, per un sentiment i una 
qüestió de respecte a tothom, no hi votarem en contra, sinó que ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Mir. Abans de començar, no em puc abstenir de fer-li referència al Sr. 
Mulleras que qui equipara les religions és la Constitució, constitucionalment Espanya 
és un estat laïc i per tant  no és Iniciativa qui equipara les religions sinó que és la 
Constitució. En tot cas, com a incís. 
 
El nostre grup amb l’esperit d’aqueta moció hi està absolutament d’acord, perquè de 
fet, donar suport a aquesta proposició de llei, que en la ponència hi vàrem participar, 
en preparar i presentar la ponència, amb ERC, Iniciativa, CUP i PSC, evidentment hi 
hem d’estar d’acord. 
 
Sí que pel que fa a la concreció dels acords en la nostra ciutat, potser en alguns punts 
hi discreparíem o els plantejaríem diferent o potser alguns no els hi posaríem. Ens 
dóna la impressió que es planteja un problema on al nostre entendre no hi és, i això és 
centrar-ho ara en el nostre entorn més proper. Declarar la ciutat d’Olot una ciutat 
respectuosa i contrària a la discriminació, és un gest que està molt bé, però penso que 
fa molts anys que Olot és respectuosa i contrària a aquesta discriminació, però en tot 
cas ens sembla bé fer-hi èmfasi.  
 
El punt d’onejar la bandera en algunes dependències municipals, ens sembla més un 
gest folklòric que no pas efectiu, però en tot cas seria una qüestió menor. 
 
En el setè punt, el tema dels centres educatius,sí que ho trobo una mica més delicat: 
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“Instar els centres educatius de la ciutat a treballar per explicar de forma objectiva, 
clara (...)” dóna la impressió, jo conec bé els centres educatius d’aquesta ciutat, i 
penso que és un tema que ja fa molts anys que els excel·lents professionals que tenim 
treballant als nostres centres l’estan treballant de forma molt rigorosa i respectuosa. I 
posar aquest punt aquí posa en dubte que aquesta feina s’estigui fent, quan jo crec 
que s’està fent i s’està fent molt bé. De fet els alumnes que tenim aquí segurament ho 
podrien corroborar, en els nostres centres crec que és un tema que fa molts anys que 
es tracta, de forma molt clara, oberta i amb absoluta normalitat.  
 
I pel que fa referència al vuitè, novè i desè punt, em dóna la impressió que s’estan 
plantejant actuacions especials en determinats àmbits de la ciutat, en diversos espais 
municipals, en espais de la gent gran, policia, etc., quan més que plantejar actuacions 
diferents per a aquests col·lectius jo crec que el que hem de tendir és a normalitzar-ho. 
No entenc massa que s’hagin de fer protocols especials d’acollida en àmbits diversos 
dels espais municipals, quan el que cal és que això sigui una cosa absolutament 
normal; de fet crec que mai hi ha hagut cap problema en aquest sentit, i no entenc 
massa el fet de detallar aquests protocols específics per a aquests col·lectius dels 
quals estem parlant. 
 
Dit això, com que nosaltres, ja he dit al principi que amb l’esperit d’aquesta moció hi 
estem absolutament d’acord, votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Penso que s’han dit ja moltes coses, 
i no voldria buscar-li tres peus al gat en el redactat d’algun acord o d’un altre, jo crec 
que l’esperit de la moció queda molt clar el que transmet, és un acabar de completar 
una normalitat que encara no es dóna. Crec que ho explica molt bé la moció, que a 
nivell legal s’ha avançat molt i molt i que a més a més en aquest moment hi ha 
aquesta proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals, que 
és un avantprojecte de llei que s’haurà de debatre, i que suposo que hi haurà 
oportunitat de conèixer; serà la llei que acabarà regulant aquest tema.  
 
Però allò que a nivell legal ha obtingut una plena normalitat, a nivell social cal 
reconèixer que no ha estat així, això no és una cursa de cent metres, això és una 
cursa de fons, una marató que cal continuar des de tots els àmbits –educatius, 
policials, la contribució que hi puguem fer des dels serveis municipals, la que es pugui 
fer des del món de l’escola, de la societat en general, i no cal dir el teixit associatiu, 
que si en altres ciutats ja ha crescut o s’ha format, és d’esperar que també ho acabi 
fent a casa nostra i comptarà amb el suport d’aquest equip de govern. Però jo penso 
que a nivell social sí que queda camí per recórrer i si a més d’aquesta moció podem 
contribuir a què això arribi a l’absoluta normalitat que hauria de tenir un tema com 
aquest, el de la no discriminació per motius sexuals, hi trobaran tot el suport del nostre 
grup i per tant votarem a favor d’aquesta moció.  
 
Intervé la Sra. Pascal. Un parell de coses que s’han dit, un parell de grups han parlat 
que s’ha de tenir respecte i s’ha d’evitar tot tipus de discriminació, evidentment, 
presentant això no vol dir que estiguem d’acord amb altres discriminacions, és igual 
que quan es fan lleis contra la violència masclista, no vol dir que es tolerin altres tipus 
de violència, però s’actua quan hi ha una minoria que és vulnerable; mesures com 
aquestes són per intentar protegir aquestes minories quan hi ha situacions més 
tenses.  
 
Llavors no he llegit tots les països perquè he resumit la moció, igual que no he detallat 
altres coses, no hem detallat això, a més no pensem que sigui important. I sí que 
l’Islam no és favorable a l’homosexualitat, però el catolicisme tampoc no seria un 
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exemple, hi ha declaracions molt recents que ho demostren. Bé, i n’hi ha d’altres que 
els envien a fer tractament, hi ha unes declaracions molt recents d’un alt càrrec de la 
jerarquia catòlica aquí a Espanya que va dir que s’haurien de portar a curar; per tant, 
bé, no hi ha un exemple molt clar en la religió catòlica de suport cap a aquest 
col·lectiu. 
 
Ja per no estendre’m massa, s’ha parlat de la bandera. Nosaltres més que folklòric 
pensem que sí que és un gest simbòlic, que no és el més important que demanem a la 
moció, però sí que parlant uns dies abans de venir a presentar la moció vàrem pensar 
que era un tema que podia sortir i si aquest és un tema que molta gent del col·lectiu 
l’ha portat portes endins i que costa poder-ho portar amb naturalitat a nivell públic; tot i 
que l’Ajuntament estigui d’acord i aprovi, de portes endins, donar suport, posar la 
bandera fora potser és una manera de simbolitzar que no se n’amaga i que ho pot 
portar al carrer igual que la gent del col·lectiu i ho ha de poder portar al carrer amb 
naturalitat. I ja està, fins aquí. 
 
Intervé el Sr. Mir. Voldria retirar la paraula “folklòrica” perquè no és l’adequada per a 
aquest cas, volia fer simplement referència a que era un fet menor el de la bandera, 
però no era aquesta la meva intenció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 3 
abstencions (2 PxC, 1 PP). 
 

11.1. - MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA DE LA LLEI DE  L'AVORTAMENT  
 

Núm. de referència : X2014001480     
Núm. expedient: PL112014000002 
 
Exposició de motius 
 
El passat dia 20 de desembre, el Consell de Ministres de l’Estat espanyol va aprovar 
l’avantprojecte d’una llei de l’avortament que no té suport social i que empitjorarà 
encara més la situació social, econòmica i de salut de les dones. Sota el nom de “Llei 
de Protecció de la Vida del Concebut”, aquesta reforma ens situa al marc normatiu 
postfranquista del 1985, destruint trenta anys de lluita per l’assoliment d’un dret 
fonamental pel conjunt de les dones als Països Catalans i a l’Estat espanyol. 
 
Des de l’aprovació d’aquest avantprojecte s’ha fet palesa una profunda indignació i 
ràbia en la societat catalana per la pèrdua, novament, d’un dret tan fonamental per a 
les dones com és el de l’avortament. Despenalitzat l’avortament després de trenta 
anys, com a resultat de l’aprovació de la “Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs”, actualment el PP vol 
restringir de nou la llibertat de les dones a decidir sobre si volen o no ser mares. 
Aquesta reforma de llei, doncs, pretén incapacitar les dones com a subjectes decisoris 
dels seus propis cossos. 
 
És necessari manifestar l’oposició frontal a l’aplicació d’aquesta reforma, ja que pretén 
convertir el que era una llei de terminis en una llei que només permet l’avortament en 
tres supòsits extremadament restrictius, i que deixa en mans d’un conjunt 
d’especialistes mèdics la decisió de si una dona pot avortar o no. Una decisió, a més, 
que té el risc de ser totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals. En 
aquest sentit, és clar que aquesta llei en cap cas respon a una millora de la llei del 
2010, sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals de l’actual partit en el 
govern de l’Estat espanyol i dels sectors més conservadors de la societat espanyola i 
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catalana. És a dir que les dones es tornaran a veure abocades a la funció reproductiva 
i al paper de mares i cuidadores. 
 
Igualment, cal remarcar la importància que l’avortament té a nivell internacional com a 
indicador de qualitat, igualtat i benestar per a les dones. Per això és necessari fixar-se 
en els índexs de benestar de les dones en aquells estats on l’avortament és legal i on 
les polítiques d’educació sexual i per a la salut estan consolidades. Estats on 
s’estableixen uns terminis al respecte o bé es tenen en compte el conjunt de 
circumstàncies que poden portar a una dona a avortar; supòsits que van més enllà del 
risc físic i/o psicològic de la dona, les violacions o la inviabilitat de la vida del fetus. Si 
les dones avorten és perquè simplement no volen ser mares, i aquesta és una decisió 
totalment legítima, vàlida i reflexionada per qui així ho decideix.  
 
Per últim, la nova llei no inclourà l’avortament en el codi penal en el cas de les dones, 
però sí serà considerat un delicte per aquell personal sanitari i conjunt d’especialistes 
que avalin un avortament fora dels tres supòsits que contempla la llei. Això té unes 
conseqüències personals i socials irreversibles cap a les dones, ja que suposa 
l’establiment de traves considerables a l’hora de poder avortar per les vies legals que 
es recullen en el nou text. Com ja s’ha advertit des del moviment feminista i altres 
sectors de la societat, aquesta reforma pot fer que després de molts anys patim una 
involució a l’obligar a moltes dones a marxar a altres estats a avortar, o bé a practicar 
avortaments de risc i insegurs per a la salut, en el cas d’aquelles dones que no tinguin 
recursos per marxar a fora per avortar.  
 
Cal defensar, doncs, que l’avortament sigui lliure i gratuït. Lliure perquè la Llei ha de 
permetre que cada dona es faci responsable del seu propi cos i prengui les decisions 
que consideri, tant per a ser mare com per a no ser-ho. Gratuït perquè el pagament 
suposa, a la pràctica, un impediment per a l’accés de moltes dones a aquest dret. És 
per tant més necessari que mai reivindicar l’avortament com un dret i no un privilegi 
només per aquelles dones que s’ho puguin permetre. 
 
Per tot plegat cal assumir com a pròpies les reivindicacions del moviment feminista i 
els moviments que defensen els drets de les dones i comprometre’s a defensar: 
 

- El dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsits, sense indicacions, sense 
tuteles; 

- Una educació sexual i afectiva igualitària, lliure, sana; 
- Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a l’abast de tothom; 
- El suport entre dones i professionals i la creació de les caixes de resistència 

econòmica per a les dones que vulguin avortar. 
 
Per tot això, el Ple municipal pren l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar el rebuig a l’avantprojecte de llei de l’avortament i transmetre’l al 
Consell de Ministres i al Congrés de Diputats espanyol; 
 
Segon.- Instar el Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per aprovar una 
llei pròpia de drets i salut sexual reproductiva; 
 
Tercer.- Incloure informació sobre l’actual reforma de la llei de l’avortament a les 
activitats de sensibilització i educació sexual que es duen a terme des dels punts 
d’informació i assessorament de salut, així com d’altres serveis municipals que es 
considerin oportuns; 
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Quart.- Denunciar les situacions injustes i perilloses derivades d’aquesta reforma que 
pateixin les dones olotines i de la societat catalana i espanyola; 
 
Cinquè.- Donar suport a les accions que diferents entitats ciutadanes puguin dur a 
terme en contra d’aquesta reforma.  
 

La Sra. Sílvia Pagés llegeix el text de la moció. 
 
Intervé la Sra. Sala. La reforma de la Llei de l’avortament encara no ha estat aprovada, 
i el mateix President del Govern, el Sr. Rajoy s’ha mostrat disposat a introduir canvis 
en la llei sobre un tema com aquest, que és enormement delicat i sensible. Per tant ara 
s’està estudiant l’avantprojecte de la llei en la protecció de la vida de l’embrió i els 
drets de la dona embarassada.  I estan en tràmits parlamentaris amb possibilitat 
d’introduir esmenes pels diferents grups, que finalment serà aprovat com a projecte de 
llei i que és una mesura que garantirà a les noies menors d’edat que hagin de 
demanar el consentiment als pares o tutors legals, i que per primera vegada 
despenalitzarà la dona que decideixi interrompre l’embaràs, i regula l’objecció de 
consciència del personal sanitari.  
 
Per tant, tot el que heu exposat en aquesta moció no hi puc estar amb més desacord i 
pensant en els meus principis, hi voto en contra. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Les dones naixem preparades per ser mares, com també 
naixem lliures per decidir quin és el millor moment per a ser-ho i si volem ser-ho. 
Injustament durant molts anys no vàrem poder exercir aquest dret i no farem cap pas 
enrere perquè ningú té cap dret de treure’ns aquesta llibertat; mai acceptarem que una 
llei decideixi per nosaltres, som les dones que decidim quan i com volem ser mares. 
Aquesta llei ens retorna a trenta anys enrere, és una provocació directa a la llibertat de 
les dones, el dret del propi cos i a la seva maternitat.  
 
Per això les dones i els homes d’ERC ens oposem fermament a aquest avantprojecte 
de llei espanyola i treballarem per no fer cap pas enrere pel que fa als nostres drets i 
amb l’esperança de tenir ben aviat la nostra llei de salut sexual i reproductiva, tal com 
es va comprometre el Parlament de Catalunya en una resolució del passat 27 de 
setembre. 
 
Cal remarcar que fins i tot els eurodiputats de l’Eurocamera, que defensen el dret de 
les dones a decidir sobre el seu embaràs, demanen al PP que aturi aquesta reforma. I 
jo em pregunto: deu ser que tot el que es refereix al dret a decidir els fa por? Bé, dit 
això, és evident que votarem a favor d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí, veig que avui gràcies a la modificació del ROM  amb la qual 
ens va obsequiar en aquesta legislatura l’equip de govern, doncs hi ha competència 
entre els diferents grups comunistes, que a més tracten tots vostès temes, i uns 
assumptes d’una gran transcendència per a la ciutat d’Olot.  
 
L’avortament és un tema de consciència, i jo al respecte em limitaré a donar –
lògicament– l’opinió del meu partit, de PxC. Nosaltres creiem i promocionem la cultura 
de la vida enfront de la vida de la mort. I la vida no es defensa només amb unes lleis, 
sinó també amb pedagogia. I una xarxa de protecció a la maternitat i a la natalitat que 
garanteixi a les famílies poder tenir el nombre de fills que vulguin. Lògicament no 
podem donar l’esquena a la situació de crisi econòmica, i en aquest sentit, entenem i 
compartim l’angoixa de moltes parelles que per culpa de la inestabilitat laboral, l’atur i 
la pèrdua de poder adquisitiu acaben desestimant ampliar la seva família. Hem de 
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trobar solucions perquè les dones no es vegin obligades a avortar. Això és el que no fa 
el PP. Ells prohibeixen sense donar solucions i es queden tan amples.  
 
Una alternativa real a l’avortament que proposem des de Plataforma per Catalunya 
seria l’impuls del que nosaltres anomenem una agència nacional d’adopció. Quantes 
parelles –tots en coneixem alguna– es veuen forçades a marxar a la Xina, a Rússia o 
a l’Àfrica subsahariana per adoptar un nen i portar-lo a Catalunya? Una agència 
nacional d’adopció dotada amb els màxims recursos donaria suport de tot nivell; em 
refereixo a suport mèdic, suport ecològic, inclús suport econòmic a les dones en 
situació de desesperació. Així evitaríem molts avortaments de vides d’éssers innocents 
que ni tan sols tenen el dret a defensar-se. A més, aquesta nova llei d’avortament 
contempla, si no recordo malament, tres casos extrems que creiem que són 
majoritàriament acceptats per la població.  
 
Plataforma per Catalunya està a favor de la vida i lògicament votarà en contra 
d’aquesta moció. 
 
Intervé la Sra. Adrianna Serra. Nosaltres hi votarem a favor. Allò que fa que ens 
oposem a l’avantprojecte de llei sobre l’avortament que promou el govern del PP, és 
sobretot la crueltat que suposa una llei que torna a fer sentir-se culpables les dones 
que per les raons que siguin, creuen que han d’interrompre el seu embaràs. 
 
Creiem que cap de les dones que han hagut d’avortar han viscut de manera fàcil el 
procés de decidir què fer davant un determinat embaràs, en un moment donat de la 
seva vida. Segur que el dilema moral ha estat complicat i de ben segur que la frivolitat 
no ha estat la principal actitud que han tingut aquestes dones abans de decidir. 
 
Les lleis en una societat democràtica i oberta no poden pretendre imposar els legítims 
valors morals d’un sector social en detriment del respecte a la pluralitat d’opcions 
morals existents davant d’un embaràs no desitjat o inviable, com per exemple la 
malformació del fetus.  
 
No és fàcil per a cap dona prendre aquesta decisió tan íntima i personal. Tornar a 
criminalitzar l’avortament, reduir els supòsits de la despenalització al risc de la vida de 
la mare i la violació, tornar a deixar la valoració d’aquests supòsits als metges en un 
procediment enrevessat i llarg, converteix el fet d’avortar en aquests dos casos 
concrets en un calvari que agreuja més el sentiment de culpa i que no evitarà que cap 
dona deixi d’avortar, en el cas que econòmicament s’ho pugui permetre, ja sigui a 
l’estranger o en clíniques privades blindades a les accions dels fiscals. 
 
Segons ha posat de manifest el recent informe de l’Organització Mundial de la Salut, 
que amb dades objectives conclou que la limitació del dret d’avortar a través d’una llei 
de supòsits, no fa disminuir els avortaments.  
 
L’avortament de fet existeix, ha existit des de temps immemorials, tant en els països 
que l’admeten com en aquells que el prohibeixen, per tant la prohibició només té 
efecte en les dones pobres que es veuen abocades a recórrer a curanderes 
clandestines que de vegades les maten per manca de condicions higièniques i 
recursos sanitaris. 
 
Així les coses, només entendrem aquest avantprojecte del PP com un sublim exercici 
d’hipocresia social, que a més atempta contra la llibertat, la salut i la dignitat de les 
dones. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Em sap molt de greu perquè aquí tenia preparada la nostra 
intervenció com a equip de govern la feia la Sra. Núria Zambrano, que per motius 
absolutament disculpables i aliens a la seva voluntat no és aquí, per tant prendrà la 
paraula el Sr. Berga, però ens hauria agradat que la Sra. Zambrano hagués parlat en 
aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Berga. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè no ens 
agrada la llei que vol aprovar el PP, i penso Sra. Sala, que vostè ha intentat defensar 
aquí el Sr. Rajoy, que està obert al diàleg i a  parlar-ne, que és gràcies a mocions com 
aquestes que s’està fent enrere i que s’està adonant del disbarat que han comès fent 
aquesta proposta. Perquè és una llei que defensa que interrompre l’embaràs deixa de 
ser un dret per tornar a ser un delicte; per moltes coses que s’han repetit aquí, perquè 
és veritat que quan es prohibeix proliferen i acaben sortint clíniques, gabinets mèdics 
fora de la legalitat –com molt bé deia la regidora Serra fa un moment– que  no 
garanteixen les condicions sanitàries adients, que comporten grans riscos per a 
aquestes dones i a més a més crea un clar exemple de desigualtat; que acaben anant 
a avortar a l’estranger –perquè avortar, s’acaba avortant igualment– aquelles persones 
que tenen els mitjans per fer-ho i no aquelles que no en tenen; creant més desigualtat, 
a més en un moment molt difícil per a algunes persones. 
 
La moció crec que fa una referència clara a aquesta derivació que ve a l’últim debat de 
política general que hi va haver, és a dir, elaborar una llei catalana de l’avortament per 
mantenir el contingut de la llei de 2010, aquest és l’objectiu que es va decidir en 
aquest debat; és en aquesta línia que s’ha de treballar. Jo crec que el govern de la 
Generalitat també s’ha posicionat de manera molt clara en contra d’aquesta llei perquè 
en paraules del Conseller de la Presidència, Sr. Francesc Homs, “és una llei en la línia 
del que fa el govern espanyol”, és a dir, no resol res sinó que crea problemes. I aquest 
crec que és el resultat últim i únic d’aquesta llei que espero que no tingui cap 
possibilitat de prosperar. I si amb aquesta moció podem contribuir a fer-ho, doncs 
nosaltres la votem a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de posar-ho a votació, tornarem a donar la paraula ara, 
però sí que voldria fer una referència al ROM i al tipus de mocions, perquè penso que 
també ho hem d’aclarir, perquè a cada Ple surten comentaris en aquest sentit i penso 
que ho hem d’aclarir. Abans, Sra. Pagès, no sé si vol fer alguna puntualització a tot el 
que han dit. 
 
Intervé la Sra. Sílvia Pagès. Només volia fer una petita observació a aquests dos grups 
que hi votaran en contra, tampoc crec que amb això els faré canviar, però vull que ho 
tingueu clar, que aquesta reforma que fa el PP exclou el 94% dels avortaments que 
s’estan practicant avui en dia a l’Estat espanyol, el 94% exclou, aquests no es podran 
fer amb aquesta nova llei. 
 
I una altra cosa és dir que hi ha dos països on hi ha el dret a l’avortament lliure i 
gratuït, que són Holanda i Canadà i aquests països tenen la taxa d’interrupcions, 
d’avortaments, més baixes del món.  
 
Per tant el fet que l’avortament sigui gratuït, si llavors hi ha una bona educació sexual 
sí que hi fa molt, i llavors els avortaments són menors. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Jo, simplement és que m’he quedat una mica estranyat amb la 
decisió de l’equip de govern d’aquest Ajuntament. Jo és que tinc un dubte: entre 
vostès hi ha algun membre d’Unió Democràtica de Catalunya? Pregunto. Sí, molt bé. 
Més que res pensava que sempre Unió Democràtica era un partit que s’havia 
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manifestat obertament en contra de l’avortament. Bé, simplement queda molt clara la 
seva postura; els mitjans de comunicació que són els encarregats de transmetre a la 
societat olotina les decisions d’aquest Ajuntament, doncs que quedi palès que el grup 
municipal a Olot de CiU ha votat a favor de l’avortament. Simplement. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aclarir-li al Sr. Mulleras, ja li vaig aclarir un dia i li tornaré a 
aclarir avui, que els regidors, en general donem molta més importància als nostres 
principis, a les nostres creences, als interessos de la ciutat que no pas al que ens 
mana el partit. Cap de nosaltres estem aquí única i exclusivament abaixant el cap al 
que ens pugui manar un partit, i sempre veurà que el que fem és votar amb 
consciència i justifiquem les nostres votacions. Per tant, la premsa que prengui la nota 
que vulgui, que el que fem és votar d’acord amb les nostres conviccions i defensant el 
que creiem que són els interessos de la ciutat a la que volem servir. 
 
Segona cosa que volia aclarir també abans de posar la proposta a votació: el tema del 
ROM i les mocions, que si afecten o no afecten a la ciutat. Quan nosaltres vàrem 
entrar a l’equip de govern i aquí m’atribueixo una part de la responsabilitat –és a dir, 
em responsabilitzo a pesar que tots els meus companys em varen donar tot el suport– 
vàrem voler ampliar la participació en el Ple. Era molt habitual veure una sala de Plens 
on hi havia tres o quatre periodistes i ningú més. I escoltin, mirin avui la sala de Plens, 
és veritat que venen per diversos motius, que potser no és per un tema concret del ple, 
o potser només és per un tema del ple,  però la sala de Plens fa goig. I això pensem 
que és una mica la voluntat aquesta que el que es discuteix aquí a la sala de Plens 
estigui obert a tothom, facilitem la intervenció i puguem discutir de qualsevol tema.  
 
És clar, si algú pensa que la llibertat sexual no afecta els olotins? A mi això 
m’estranyaria molt. O si algú pensa que l’avortament no afecta cap olotí? Ara, ens 
incomoda, de vegades no ens toca –això els ho ha explicat vàries vegades el Sr. 
Gómez– ens incomoda moltes vegades prendre determinades posicions i haver-ho de 
fer públicament, però els temes aquests afecten per igual els olotins perquè som 
ciutadans, ciutadans del món i per tant ens afecten aquests problemes habitualment. I 
nosaltres com a equip de govern i jo com a Alcalde, m’agradarà estimular que 
continuïn venint aquestes mocions aquí al Ple, que la sala de plens estigui plena, i que 
els olotins es prenguin el Ple no com una cosa avorrida on discutim una cosa molt 
tècnica que no acaben d’entendre, sinó que si ells volent, poden proposar el tema que 
vulguin al nostre Ple.  
 
Llavors continuarà passant, jo diria que ja estem arribant quasi bé al final del mandat, i 
a cada Ple surt que “aquesta moció no afecta els olotins”; doncs jo com a Alcalde 
continuaré estimulant que qui vulgui vingui al Ple i ens expliqui el que ens vulgui 
explicar, perquè al final tot acaba afectant els olotins perquè som persones, i com a 
persones, ens afecta qualsevol altra cosa que pugui passar. 
 
Deixat això clar, jo crec que el debat ha estat prou interessant, i per tant posaríem la 
proposta a votació. Votació que crec que demostrarà si aquest tema afecta o no els 
olotins. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 3 
vots en contra (2 PxC, 1 PP). 
 

12.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Veig que els alumnes marxen. Us agraeixo molt de veritat que 
hagueu estat aquí i m’agradaria que em feu arribar les vostres conclusions del que ha 
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estat el Ple i del que heu considerat. 
Intervé la Sra. Sala.  
 
RETENCIONS DE TRÀNSIT I OBRES.- El dia 5 de gener, el dia abans dels Reis, es 
van dur a terme unes obres al carrer Josep Ayats, cantonada de l’avinguda Reis 
Catòlics, i a l’haver-hi el campament real a la plaça Clarà, va provocar una quantitat de 
retencions de trànsit, que tota l’avinguda Reis Catòlics anava totalment col·lapsada. 
Llavors jo demanaria que quan es facin algun tipus de celebració, es tingui en compte 
als carrers dels voltants, o que facin abans les obres, o que les avancin o que les 
retardin, però va comportar un caos de trànsit. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte a les obres del carrer Ayats amb Reis Catòlics, sí, 
efectivament, allà hi havia unes obres, hi va haver una avaria en la xarxa d’aigua, 
estava reventada, s’havia de reparar, i va coincidir amb aquests dies. No va ser un sol 
dia, sinó diversos dies d’obres, si no recordo malament, i va coincidir amb que hi havia 
una activitat però no podem escollir el dia que hi hauria una avaria a la xarxa. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
STOP AL CARRER BISBE SERRA.- Referent a l’stop que tenim a la sortida del 
pàrquing del Firalet, el que hi ha aquí a davant, s’hauria de mirar de posar a estudi si 
l’stop es pogués invertir, perquè baixa molt més trànsit del carrer de la Policia 
municipal que no del carrer Bisbe Serra. Hi ha molt més transit quan se surt del 
pàrquing i de la baixada de la Policia que quan es ve del Bisbe Serra de l’avinguda 
Reis Catòlics. Llavors això s’hauria de tenir en compte, poder invertir aquest stop. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Ho mirarem, és possible que amb l’entrada en funcionament del 
carrer Mirador, que la jerarquia viària hagi quedat un pel invertida, i després allò que 
anys enrere tenia un sentit preferent, avui en dia pogués ser al revés. Ho mirarem. De 
totes maneres, i això és un punt de vista estrictament personal, a mi em sembla que 
d’alguna manera, entrebancar el pas dels vehicles rectes, en principi està bé, perquè 
això ens ajuda o ens hauria d’ajudar a aminorar la velocitat dels cotxes i també a 
millorar la seguretat. Però em comprometo a que ho mirarem i li farem arribar les 
conclusions. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
GIMNÀS PISCINA MUNICIPAL.- Com està el tema del gimnàs de la piscina municipal, 
si és que s’ha pogut fer algun tipus d’actuació, si està llogat o si està pendent, com 
està aquest tema?  
 
Respon la Sra. Roca. Aproximadament el mes de maig del 2013 vàrem treure a 
concessió el bar de la piscina municipal, amb l’edifici que entenem que abans era el 
gimnàs, i el que és el xiringuito que està dins de la piscina. Llavors, des del maig de 
2013 hi ha una gent que té la concessió, el que passa que l’ús que fan de l’antic 
gimnàs, no és un gimnàs sinó que ells hi tenen altres destinacions, que ho permetia 
l’espai.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
REPINTAT SENYALITZACIÓ.- Per la ciutat, a part d’haver-hi molts carrers malmesos, 
que ja ens varen dir en el seu moment que s’anirien arreglant, trobo a faltar que hi ha 
moltes pintades de stop i ratlles que no es veuen. Ja va haver-hi un grup municipal que 
ho va comentar, a part dels passos de zebra també hi ha stops que s’haurien de 
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repintar ràpidament perquè no es veuen i això pot provocar un accident. 
 
Respon el Sr. Gelis. Bé va sortir aquest mateix tema en el Ple anterior, si no recordo 
malament, que en va parlar el Sr. Guix, jo els hi vaig explicar que efectivament, s’ha de 
fer aquest repintat, que esperàvem que passés l’època d’hivern perquè si es donés el 
cas –esperem que no– però si hi haguessin nevades, tota la feina que faríem ara de 
pintura quedaria destrossada a l’haver-hi de passar les maquines, les nivelladores i el 
que fos per treure la neu. Per tant, tan punt s’acabi el període d’hivern, jo espero que 
cap a finals de març, puguem ja procedir a fer això perquè no fem ara una feina que 
l’haguem de repetir, que a més a més té un cost molt elevat, el repintar la senyalització 
de tota la ciutat, que s’ha de fer cada dos anys.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
CENDRERS A LA VIA PÚBLICA.- Torno a reiterar el tema dels cendrers a la via 
pública, no per comprar-los de cop, però que si de mica en mica es poguessin anar 
comprant cendrers i anar-los incorporant al costat de les papereres, perquè és molt 
lleig veure les burilles per terra. I conscienciar la gent, perquè sé que vostès em diran 
que això és una educació de les persones, però llavors es fan campanyes per 
conscienciar la gent que facin servir els cendrers. 
 
Respon el Sr. Gelis. Efectivament estem mirant si les actuals papereres les hem de 
canviar o podem aplicar-hi alguna cosa que permeti recollir les burilles; en la mesura 
que canviem les papereres canviarem el model i hi haurà ja aquest servei també. 
 
Intervé la Sra. Casanovas.  
 
PARC BOSC DE TOSCA.- Fa gairebé dos anys que el grup municipal d’ERC va 
presentar una moció, que resumint-la, demanàvem una actuació conjunta entre 
l’Ajuntament de Les Preses, Olot, el Parc Natural, els propietaris de les artigues del 
Bosc de Tosca i l’Associació de Bosc de Tosca, per preservar, vostès ja ho deuran 
recordar. Aquests últims dies hem vist als mitjans de comunicació com parlaven dels 
tussols, d’aquest bosc del Bosc de Tosca i de tota la Garrotxa en general, i al mateix 
temps s’anunciava la col·laboració entre el Parc Natural i els dos ajuntaments. 
Esquerra d’Olot considera que després de tant de temps, gairebé dos anys, aquesta 
feina ja hauria d’estar feta i el pla d’usos ja hauria de ser actiu. I el que ara us 
demanem que us poseu realment a l’acció, a la feina sobre el terreny, perquè no 
solament continua a marxes forçades la degradació d’aquest indret, que és únic en el 
nostre país i sobretot que s’està destruint la feina que durant tres anys es va fer amb 
l’ajuda de diners europeus i que tan bon resultat va donar, i ara s’està degradant a 
marxes forçades. 
 
És deplorable veure com els treballs exitosos d’aquests anys no s’estenen ni es 
potencien al Bosc de Tosca, sinó que en poc temps, i si no s’actua ràpidament, s’haurà 
malmès tota l’actuació feta. Per això us demanem que passeu al treball sobre el 
terreny; passeu a l’acció. A mi m’agradaria dir-vos, ara seré una mica contundent, però 
no tanta propaganda i més feina feta. 
 
Respon el Sr. Zarza. Bé em sap greu donar la resposta que ja vaig donar fa un temps. 
Sí que és veritat que hem avançat molt més, ja tenim definit l’àmbit de treball, tenim 
definit el que volem del treball que faci aquest tècnic, aquest Pla que s’ha de tirar 
endavant. Precisament dimarts vàrem tenir una reunió amb el Parc per parlar d’altres 
temes i entre ells aquest, i per tant la idea és que la setmana propera, si no és la que 
ve l’altra, tornem a fer una reunió Ajuntament de Les Preses i Ajuntament d’Olot per ja 
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concretar el pla d’actuació i per tant ja tirar-ho endavant. Espero que al proper Ple si 
torna a fer la pregunta, ja li pugui respondre. Penso que publicitat no en fem, encara 
que hagi dit menys publicitat i tal, jo penso que no ho he explicat gaire enlloc això; ho 
he explicat sempre que m’ho ha demanat al Ple, però hi anem treballant. Per tant 
espero que al proper Ple ja puguem veure alguna cosa concreta.  

 
Intervé el Sr. Guix. 
 
APARCAMENT CAMP DE FUTBOL.- Referent al camp de futbol, donat que 
actualment el camp de futbol, per haver pujat de categoria, és una activitat que se sol 
fer cada quinze dies a la ciutat i hi ha moltes persones que van al futbol, el que trobem 
és que hi ha un desordre bastant important en els aparcaments de l’entorn del camp 
de futbol, les entrades i sortides dels cotxes com van a veure el partit, etc., per tant 
potser demanaríem que es fes una mica d’estudi de les situacions que es donen al 
camp de futbol, fins i tot per seguretat; perquè penso que és important i també des 
d’un punt de vista de quedar bé amb la gent que ens visita, que ve d’altres equips.  
 
Aquest seria per tant un prec, que potser amb l’arranjament del carrer Estadi que es 
portarà a terme s’arreglarà, però en tot cas, abans que no comencem les obres del 
carrer Estadi potser caldria tenir-ho en compte.  
 
Respon el Sr. Ferrés. En aquests moments el que estem mirant és com podem 
ordenar tot allò, perquè tota aquella zona, entre el carrer Estadi, la posada en 
funcionament del parc de Bombers, la propera de l’hospital, les grans superfícies 
comercials... sí que ens obliga a veure com ens quedarà allò, no només pel que fa a 
aparcament sinó també per la jerarquització viària, quin és el camí, com podem donar 
preferència als serveis d’emergència; quan els camions de bombers arriben tenen 
menys pressa que quan han de sortir, i igual per a l’hospital.  
 
És un mapa una mica complex, perquè hem de tenir en compte els espais i els sentits, 
però intentarem trobar un bon desllorigador a tot això.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
TPO.- Jo demanaria als responsables de la via pública, a l’equip de govern, que vetllin 
per la situació d’aquest transport públic de viatgers municipal d’Olot, que funciona molt 
bé però que té dificultats importants.  
 
Jo aquests dies que tenia vacances, com aquell qui diu, per Nadal, vaig dedicar-me un 
matí a anar amb el TPO, normalment no hi vaig perquè vaig amb cotxe particular o 
amb bicicleta però aquests dies vaig anar amb el TPO i vaig trobar moltes dificultats en 
quant a què el TPO havia de parar en una parada que té senyalitzada degudament, 
mal pintada però que està degudament senyalitzada i sovint hi havia cotxes mal 
aparcats. En altres llocs hi havia cotxes que dificultaven que pogués girar amb 
tranquil·litat, els TPO són llargs perquè en alguns moments determinats porten moltes 
persones, sobretot en les entrades i sortides dels instituts i per tant han de tenir 
capacitat, però en alguns moments tenien problemes importants per poder girar 
perquè hi havia llocs mal aparcats en un lloc o altre de la calçada. 
 
Bé jo penso que això és important que els responsables de via pública se’n cuidin i 
puguin posar ordre en aquest sentit. 
 
Respon el Sr. Alcalde. El discurs dels autobusos del TPO grans, ja el vàrem fer 
nosaltres també aquest discurs, dient, “escolti, aniria més bé que fossin petits els 
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autobusos, que aniran tot el dia buits”. Resposta de l’equip de govern socialista, per 
això li dic, que podem anar discutint, però... “es que volem que serveixi per al transport 
escolar i llavors volem que els alumnes s’acostumin a fer servir transport públic i per 
això farem això”. Per això el TPO té aquests autobusos tan grans que tenen dificultats 
per circular i que durant tot el dia els veiem mig buits.  
 
Ja ho vàrem discutir i ja ho vàrem parlar però és que varen ser just des de l’equip de 
govern socialista qui va decidir aquest model d’autobusos en contra del que nosaltres 
dèiem, que fossin autobusos més petits i que el transport escolar es tractés d’una altra 
manera. Ho vàrem entendre, però no ens reclami a nosaltres ara que solucionem els 
problemes que genera un autobus així gran circulant pels carrers de la ciutat.  
 
Respon el Sr. Ferrés. Bé, és cert, tenim un problema que no és només a Olot sinó 
podríem dir bastant generalitzat d’indisciplina pel que fa a aparcaments. Jo entenc que 
tampoc ens demana que comencem a multar, però alguna cosa haurem de fer per 
intentar resoldre les conductes que són incíviques i reiterades, i hi ha zones de la 
nostra ciutat en què hi ha una certa laxitud; pel que fa a l’aparcament, podríem dir-ho 
així. No se n’escapen les parades de TPO, no se n’escapa gairebé cap lloc que quedi 
buit dels altres cotxes. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.- Olot té un servei important per als usuaris que utilitzen el 
transport públic, sigui regular o discrecional, que és l’Estació d’autobusos, un bon 
equipament que té la ciutat, i que està ben ordenada, ben cuidada, etc. Només hi ha 
algunes coses que no acaben de funcionar, com per exemple que hi ha cotxes 
particulars que aparquen per anar a buscar els familiars, els viatgers que arriben amb 
el transport públic, aparquen en llocs que no toquen. Llavors com el TPO o el cotxe de 
la TEISA ha de sortir de l’Estació d’autobusos no pot perquè hi ha cotxes mal aparcats 
que esperen algun viatger.  Per tant jo penso que en aquest sentit s’hi hauria de posar 
mà. 
 
L’altra cosa que ens trobem és que els diumenges al matí l’Estació d’autobusos està 
tancada, jo suposo que perquè hi ha poca concurrència d’autobusos i per tant el bar 
tanca i l’estació està tancada. Què vol dir? Que quan arriba un autocar que fa un 
servei discrecional, per exemple aquests dies ens va agradar que vingués molta gent a 
la ciutat per veure la Mostra de pessebres, doncs quan arribava l’autocar, difícilment 
podia aparcar a l’Estació d’Autobusos perquè ningú l’obria i en el cas que tingués 
possibilitat d’entrar-hi, els usuaris que arriben amb els autocars no poden anar als 
lavabos i lògicament és una cosa bastant important per a la gent que arriba amb un 
transport, poder disposar d’uns lavabos públics en condicions i ordenats. 
 
L’altra cosa és que aprofitant que s’ha posat en marxa l’aparcament soterrani de 
l’Estació d’autobusos, encara s’ha de posar en marxa l’aparcament exterior, suposo 
que amb tot això els precs que vàrem fer quan es va tirar endavant la licitació del 
concurs perquè s’adjudiqués l’aparcament, que també es tinguin en compte ara quan 
es posi en marxa l’aparcament exterior, que hi hagi, com vàrem quedar, la possibilitat 
que els cotxes que van a l’Estació d’autobusos tinguin un descompte important, o que 
no paguin si només hi estan quinze minuts o alguna cosa d’aquestes per facilitar que 
aparquin al lloc on està ordenat i que no aparquin a l’Estació d’autobusos dificultant les 
entrades i sortides dels autobusos i també que són un perill, perquè la gent que va a 
peu, són un perill. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí que ho sé, perquè aquesta setmana casualment he parlat 
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amb els concessionaris de l’Estació d’autobusos, sí que sé que hi ha una negociació 
entre la TEISA i l’aparcament de l’Estació d’autobusos per poder fer preus especials i 
que estan en negociació per veure com ho poden solucionar. 
 
SUPERFÍCIES COMERCIALS A “LA GUARDIOLA”.- Seria un prec, Sr. Alcalde, aquest 
és important; bé, tots ho són però aquest sí que considero, que aquí sí que jugarem 
fort. Vostè fa tres o quatre dies va fer unes declaracions a la premsa que a la ciutat 
d’Olot en breu arribarien tres superfícies comercials importants. Una ja la sabíem, 
lògicament, ha passat per aquest Ple vàries vegades, que és la superfície que va al 
soterrani de la Plaça Mercat; una superfície que nosaltres sempre hem considerat que 
era massa gran per estar al centre de la ciutat. Però això es va aprovar, nosaltres no 
vàrem votar en contra, ens vàrem abstenir per no posar pals a les rodes; vàrem 
entendre que si era la seva voluntat com a equip de govern i havien guanyat les 
eleccions, vostès havien de tirar endavant el seu programa electoral. Per tant ens 
vàrem abstenir, no vàrem voler posar pals a les rodes  tot i que dèiem que trobàvem 
que era una superfície molt gran per estar al centre de la ciutat, que això podia 
dificultar el petit comerç que encara tenim en aquesta part de la ciutat. 
 
L’altra, també vàrem estar d’acord, en canviar els usos de l’avinguda sant Joan les 
Abadesses, d’una peça que hi ha allà, que és l’antiga fàbrica de can Domènech, 
perquè enteníem que allò industrialment tenia poc sentit i com que és una entrada 
important per a la ciutat, allò si tenia un ús comercial també es podia adecentar. 
 
El que no ens imaginàvem, pràcticament mai, és que allà també hi anés una altra 
superfície comercial, com va anunciar l’Alcalde fa pocs dies. Ens pensàvem que hi 
aniria una superfície de roba esportiva o d’esports o de cotxes, com hi ha a l’altre 
costat, que ens sembla interessant, però no ens imaginàvem que una altra superfície 
comercial gran anés allà. I més un altre Mercadona, a sobre. 
 
Clar, l’altra, que aquesta sí que ja no l’admetem i per això li diem que aquí serem 
bel·ligerants, hi votarem en contra i a més a més farem una oposició dura en aquest 
sentit, és que hi ha una altra superfície comercial que vol venir a la ciutat; que ja hi és 
però que vol tenir un altre centre a la ciutat i ha comprat dues peces importants, o està 
en vies de compra –no ho sabem perquè no hem vist documents– però que està en 
vies de compra de dues peces importants industrials que hi ha a la ciutat, que estan al 
polígon de la Guardiola. 
 
A Olot tenim poc sòl industrial i de qualitat. Sí que potser hi ha sòl industrial que hi ha 
naus velles que potser hem parlat dels usos, etc., però sòl industrial ben ordenat, de 
qualitat, en tenim molt poc. La prova és que moltes empreses han de marxar de la 
ciutat i van a la comarca, sort, encara algunes van a fora però en tot cas algunes es 
queden a la comarca perquè sí que hi ha sòl, amb prou feines, perquè Tavil per 
exemple ha tingut prou dificultats per trobar sòl industrial en condicions a la comarca i 
finalment s’ha pogut solventar gràcies a l’esforç que hi han fet diferents entitats i 
finalment s’ha pogut quedar aquí a la comarca.  
 
Però a Olot pràcticament no tenim sòl industrial, i és clar, ara que una superfície 
comercial, una altra, compri a Incasòl, que no sé perquè Incasòl li ha de vendre, 
perquè a més a més és sòl industrial; allò es va crear, es va pactar, es va comprar, es 
va expropiar per fer sòl industrial, i sòl industrial de qualitat a més a més. Per tant no 
entenem això que una superfície comercial,  una altra, per tant  la tercera, vulgui 
posar-se en sòl industrial i a més a més compri dues peces: una per posar la 
superfície comercial i una altra de bastant gran per posar l’aparcament, amb la qual 
cosa gairebé es queda afectat entre un 15% i un 20% del sòl industrial que tenim a la 
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Guardiola, que és l’únic sòl industrial que ens queda a Olot en aquests moments. 
 
Per tant, aquí sí que li demanaria Sr. Alcalde, nosaltres no estem d’acord amb aquesta 
proposta que sembla que tirarà endavant, de compra per part d’una superfície 
comercial i a més a més que ocupi gairebé un 20% d’espai de la Guardiola que és de 
la poca superfície industrial de qualitat que ens queda a la ciutat.  
 
Per tant seria un prec que li faig, Sr. Alcalde, i que aquí sí que nosaltres –ja li dic per 
endavant– serem molt taxatius en aquest sentit.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Miri Sr. Guix, jo li recomanaria que abans, és que diverses 
d’aquestes coses que ens ha dit vostè, quan nosaltres estàvem a l’oposició havíem fet 
un discurs d’aquests. I  vostè ha de mirar a la seva dreta, a qui estava a l’equip de 
govern, per saber que la parcel·la que volen ocupar a la Guardiola té usos comercials. 
Nosaltres no hem canviat res de la Guardiola, sinó que l’equip de govern socialista 
quan governava, a la Guardiola va deixar-hi uns usos comercials, que una superfície 
comercial s’ha mirat, com que és legal han anat a Comerç, i si de moment no està 
instal·lada és perquè nosaltres com a equip de govern diem que nosaltres portarem les 
regnes de tot això i mirarem com ho farem.  
 
Però a la parcel·la on es vol situar, i vostè n’és testimoni, i tots ens són testimonis 
perquè no ha vingut al Ple, és perquè quan es va fer la Guardiola, l’equip de govern en 
aquell moment, socialista, va decidir que en aquella parcel·la es podia posar sòl 
comercial. I això és el que passa, no sé en quin moment han vist que passés pel Ple 
que canviàvem usos de la parcel·la de la Guardiola.  
 
Intervé el Sr. Guix. És un prec Sr. Alcalde. 
 
Continua el Sr. Alcalde. I tant que sí, però jo li aclareixo: és a dir, hi tenen dret, hi tenen 
tot el dret del món perquè la llei que vàrem votar nosaltres i que vàrem decidir la 
Guardiola doncs dóna l’ús comercial a la primera parcel·la que arriba, i on es volen 
instal·lar des del punt de vista comercial, com a superfície comercial, és una parcel·la 
on fins i tot la trama urbana consolidada hi és colindant. I per tant tenen tots els 
permisos. I llavors què hem de fer? Doncs pensar des del punt de vista positiu que és 
el que vaig intentar explicar: escolti, això dóna de capitalitat a Olot, les grans 
superfícies es fixen en la nostra ciutat, es juguen els seus diners creant llocs de treball; 
seran inversions milionàries. Jo hi veig molts aspectes positius aquí.  
 
I la batalla aquesta de la petita botigueta del centre de la ciutat,  nosaltres, jo crec que 
com a equip de govern ningú pot dubtar que tenim tot l’interès en defensar el centre de 
la ciutat. Però la batalla aquesta ja s’ha jugat, no es juga a partir d’ara, ara es 
barallaran entre les grans superfícies; és possible que algú rebi, però serà entre les 
grans superfícies. I això ho poden fer perquè l’equip de govern socialista que 
governava l’Ajuntament d’Olot, quan juntament amb l’Incasòl varen fer el polígon de la 
Guardiola varen dir: aquí hi podrà anar una superfície comercial. 
 
Hi tenen tot el dret, jo crec que a més aporta moltes coses positives per a la ciutat, i 
per tant, l’única cosa que podem fer és això: intentar-ho governar tan bé com 
sapiguem.  
 
Ho gestionarem tan bé com podrem, no crec que ningú pugui discutir la nostra total 
voluntat de dinamitzar el centre, hem fet moltíssimes coses per al centre de la ciutat, i 
crec que a més de mirar les qüestions negatives que és possible que hi siguin, mirem 
també les positives: creem llocs de treball; tots ens vàrem presentar amb que volem  
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crear llocs de treball, no només pels que contractaran aquí, sinó que han de fer obres, 
que hi haurà contractació indirecta de treballadors, que hi haurà inversions que també 
pagaran impostos a l’Ajuntament i potser també l’economia municipal millorarà, que hi 
haurà gent que aconseguirà més llocs de treball. 
 
I que la batalla entre les grans superfícies que afectarà? Vaig intentar dir-ho a la 
premsa. A les pastisseries que hi ha aquí al centre? Jo no crec que aquesta sigui la 
competència. A les botigues de roba? A les botigues de sabates? A les fleques? Doni 
una volta pel carrer Sant Rafel. O a aquelles botigues especialitzades com les botigues 
de pernil, que hi va la gent perquè saben que allà hi troben una cosa de qualitat i ho 
van a buscar allà? A qui afectarà? Doncs sí, és veritat, hi ha algunes botigues d’aquí a 
Olot, però aquestes botigues d’Olot que estan al centre i que podrien patir s’han 
guanyat una clientela fixa perquè estan fent les coses ben fetes. Ja l’han patit 
l’embestida de les grans superfícies. Els hi prohibirem estar aquí a Olot i es col·locaran 
a qualsevol polígon industrial de la comarca, ja ens ha passat això. 
 
Jo crec que la ciutat d’Olot es mereix que si en aquests moments ens hem guanyat un 
respecte i un interès per part de les grans superfícies i volen venir aquí a Olot, ajudar-
les.   
 
Can Domènech és en aquests moments, perdoni que ho digui, i no vull ofendre ningú, 
però és una vergonya, dóna un aspecte d’abandonament i d’aquí a quatre dies tindrem 
problemes o d’ocupes, o de qualsevol altra desgràcia, que escolti, ens neguem a 
deixar Can Domènch en la situació que està. Ah, que d’això se n’ha enamorat una 
gran superfície, i que hi té dret, i que a més la colindància de la trama urbana... escolti, 
i que a més el  PSC va dir: voldríem incloure tota aquesta finca dins la trama urbana 
consolidada. I això Comerç ho va tombar.  
 
Però és que és la història del mandat passat, llavors, home, no ens reclami coses que 
a més són responsabilitat de les decisions que van prendre en el mandat passat. Fa 
molt de temps que això va donant voltes i que nosaltres ho anem gestionant tan bé 
com sabem. És a dir, legalment hi tenen tot el dret, aporten qüestions que són 
positives i si hi ha alguna qüestió negativa, no pateixi que hi posarem tot l’interès 
perquè aquestes qüestions negatives no afectin a ningú. Ja ho hem estat fent de 
potenciar el centre de la ciutat, però ho farem tres vegades més encara, per donar-los 
tota l’ajuda que necessitin a les botigues. Ara, no som capaços després d’unes 
decisions que varen prendre en el seu moment, de dir no, i ens hi posarem en contra i 
és igual el que diguin les lleis, i el que diguin les normes, nosaltres farem insubmissió; 
no veig aquesta possibilitat.  
 
En fi, en parlarem amb calma però la situació és aquesta. Olot en aquest moment 
atrau grans superfícies comercials, ens han identificat com una ciutat, a mi em sembla, 
que creix i que cada vegada atrau més visitants i volen invertir aquí amb nosaltres; 
doncs benvinguts, nosaltres els volem aquí.   
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts 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 
 
 

 


