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ACTA NÚM. 3 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 20 DE MARÇ DE 2014 
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2014000003 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 de març 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 i BARNADAS, amb objecte  de celebrar sessió ordinària, pública i  de primera 
convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, Núria 
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar 
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola  Sirvent, Adriana 
Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa, Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa 
Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas.   
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la Sra. Júlia Sala Esteban. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Donar la benvinguda altra vegada a tots aquests joves que ens venen 
a veure aquí al Ple, que també penso que és interessant que vagin venint i que vagin tenint 
un cert interès pel que passa en un ajuntament i en una ciutat, que crec que també és una 
bona formació per entendre com van les coses. També dono la benvinguda a la resta de 
persones assistents, només faltaria.  
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova 
per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 

 
2. - DESPATX OFICIAL 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí que els hi volia comentar algunes coses que han passat aquests 
dies. La primera és una cosa que es va fent reiterativa, que és felicitar esportistes, la veritat 
és que els esportistes olotins estan deixant la nostra ciutat molt bé; en aquest cas les 
patinadores del Club Patinatge Artístic Olot, que ara han guanyat el Campionat d’Espanya, 
després d’haver guanyat tota la resta de campionats i estan enfocant ja l’europeu.  
 
També felicitar a la tenista Júlia Payola, que ha guanyat el seu primer torneig professional a 
Mallorca, i si els sembla bé li faríem arribar una felicitació.  
 
I després també, un altre tema que crec que és important: vàrem tenir assemblea del barri 
de Sant Miquel i l’Antoni Palomino –en Toni que crec que coneixem tots– va demanar cessar 
del seu càrrec de President, d’acord amb la resta de la Junta, han fet  una transició 
absolutament pactada i no hi ha cap mena de ruptura. Però jo crec que és important que des 
de la Corporació, que des del Ple d’aquest Ajuntament, li donem les gràcies per la seva 
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dedicació a la ciutat, en un barri que necessita d’una atenció especial. Ell ha estat durant vuit 
anys –no sé si com a President, però sí clarament implicat amb la Junta– sé que continuarà 
estant implicat en algunes activitats de la Junta, però si els sembla, li faríem arribar la 
felicitació i l’agraïment: la felicitació per la feina feta, i l’agraïment per la dedicació que ha 
tingut.  
 
Bé, dit això, dintre tot el despatx oficial, només comentar algunes coses que sí que em 
semblen interessants. 
 
La visita al nou rector de la Universitat de Girona, Sr. Sergi Bonet. Vaig anar-hi com a 
President de Dipsalut però també com a Alcalde d’Olot, i li vaig demanar que la Universitat 
de Girona continuï mirant-se amb tot l’interès la FES, que continuï buscant com podem 
entendre’ns i com podem potenciar més l’activitat de la FES. Ells ens demana que li fem 
nosaltres propostes, però que estan clarament decidits a descentralitzar el que puguin i a 
recolzar en el que puguin l’activitat universitària a la nostra ciutat o l’activitat de nivell 
universitari a la nostra ciutat.  
 
També em sembla interessant la visita que vaig fer a Habitatge, al Sr. Carles Sala, per parlar 
de tot això dels pisos socials, és un tema que anem seguint, que ens anem reunint amb els 
bancs, però amb el Sr. Carles Sala, Secretari General d’Habitatge, vàrem parlar dels pisos 
que ells s’han posat d’acord amb la SAREB i amb la resta de bancs, i que ara distribuiran 
per tot Catalunya –aquí hi anava com a Alcalde d’Olot però també com a representant de 
l’ACM– per veure aquest repartiment com anirà, que en aquests moments estan estudiant. 
 
I el mateix dia vaig estar a Governació, amb el Sr. Joan Cañada, que plega, per tant jo crec 
que també seria de justícia donar-li les gràcies, en Joan Cañada sempre ha estat a l’altre 
costat del telèfon quan l’hem necessitat, més enllà de la feina que ha fet al Govern –que 
estic segur que això cadascú en farà la valoració i li arribaran els agraïments que li hagin 
d’arribar– jo crec que a l’Ajuntament d’Olot, sempre quan hem tingut un problema hem pogut 
trucar a en Joan Cañada i li hem pogut explicar; de vegades ens ho ha pogut solucionar i de 
vegades no. Però jo crec que estaria bé també, si els hi sembla, d’enviar-li el nostre 
agraïment per la seva dedicació al Govern del país i per les atencions que ha tingut en els 
problemes que han sorgit a la ciutat d’Olot.  
 
I al mateix temps vaig parlar amb el Sr. Marc Prat, Alcalde de Ribes de Freser –fins fa pocs 
dies Cap de Gabinet del President de la Diputació– una persona que també és molt propera, 
de les nostres comarques, per tant una persona que coneix bé també totes les 
circumstàncies que envolten la nostra ciutat i la nostra comarca i que a partir d’ara ocuparà 
el lloc d’en Joan Cañada. Crec que la reunió va ser interessant i que d’alguna manera, 
continuem tenint un amic en el Govern de la Generalitat.  
 
Comentar-los també el dinar que vàrem tenir amb els Presidents dels Patronats dels 
Hospitals de Vic i de Campdevànol, amb el Dr. Josep M. Padrosa, Director del Servei Català 
de la Salut, amb la idea de revisar com està el tema del Triangle, amb la idea de reforçar el 
missatge que volen que ho anem potenciant, que anem avançant en el camí que hem 
presentat i que ells tenen públicament i que hem anat explicant repetidament, i la petició que 
ens incorporem, que fem de manera que un representant de l’Hospital d’Olot estigui als 
patronats de Vic i de Campdevànol, i a la inversa, és a dir, que algú de Vic pugui venir. Jo 
els hi vaig explicar que al Patronat no seria possible, però sí que hi havia un Consell Social 
on era possible que s’incorporessin. Al nostre Patronat o al de Campdevànol són patronats 
on els patrons estan molt ben delimitats; no és així al Consorci Hospitalari de Vic perquè el 
Catsalut té sis cadires en aquest Consorci i el Catsalut diu qui designa. Sí que van dir que 
em designarien a mi, i no sé qui designaran de l’Hospital de Campdevànol perquè estiguin al 
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Consorci, amb la idea de tenir una bona relació i informació de primera mà entre els tres 
hospitals.  
 
I per últim, la visita d’ahir del Conseller Santi Vila i també la visita que vàrem fer el dia 4 de 
març al Sr. Joan Barios, cap de Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya i les mil 
trucades que vaig fent al Sr. Urretxu, Director de Carreteres de l’Estat, en el tema de la 
variant. Jo crec que estem en moments bastant decisius, ha de sortir la documentació de 
l’Estat –no entenc perquè no ha sortit– però espero que en els propers dies surti que és el 
que han decidit ells i on estan treballant, ja fent el projecte, on han de fer l’afectació dels 
terrenys i tot això, el Sr. Joan Barios em diu que ho tenen clar i que sí, que ja està, no ho 
veiem però és així. I el Conseller Sr. Santi Vila ahir va aventurar davant la premsa i la 
premsa n’és testimoni, que sense que jo presionés més del que havia de pressionar, que ell 
va dir que la variant d’Olot calculava que en el bienni 2015-2016 començarien les obres, que 
el projecte constructiu està gairebé enllestit i que només falta aquest tram final, que és 
l’enllaç amb la part de l’Estat. Però com que també les dimensions són diferents i el temps 
d’execució és diferent, començar per aquesta part de la variant d’Olot crec que és molt 
important. 
 
Després hi ha moltes altres reunions, i molts altres llocs on hem estat fent, que si algú hi té 
més interès, els hi podem explicar amb més detall, però crec que això és el més important 
del despatx oficial.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des del dia 
de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 20 de febrer:   
 
- de particulars : 39 
- i d’entitats :  46 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 24 de febrer es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. IVAN TIBAU, 
Secretari General de l’Esport, amb el Sr. MANEL LÓPEZ, un dels responsables de Bankia i 
la Sra. VICTÒRIA EUGÈNIA MARTINEZ FRAILE, Gerent d’Agbar.  
 
- el dia 28 de febrer es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb el Sr. SERGI BONET, 
Rector de la UdG.  
 
- el dia 4 de març es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JUAN BARIOS, 
Cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, pel tema de la Variant.  
 
- el dia 12 de març es va entrevistar d’una banda amb el Sr. CARLES SALA, Secretari 
d’Habitatge i de l’altra, amb el Sr. JOAN CAÑADA i amb el Sr. MARC PRAT, que serà el seu 
substitut. 
 
- el dia 13 de març va tenir una reunió de treball a Vic amb els presidents dels Hospitals de 
Vic i Campdevànol i el Sr. JOSEP M. PADROSA, Director de Catsalut. 
 
- i finament ahir, 19 de març va rebre la visita de l’Hble. Sr. SANTI VILA, Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, a qui varen presentar l’avantprojecte del Parc dels Volcans en un 
restaurant de la ciutat. A més amb el Conseller van assistir a la reunió del Consell Rector de 
l’Observatori del Paisatge que es va  celebrar al Saló de Sessions de l’Ajuntament i 
posteriorment van tenir un dinar-col·loqui  amb empresaris d’Olot i comarca sobre el tema de 
les infraestructures.   
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A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el 
mateix període :  
 
- el dia 22 de febrer va passejar per la ciutat i va presenciar diferents actuacions 
programades amb motiu de la celebració de la segona edició “OLOT X 2” .  
 
- el dia 25 de febrer, va assistir a  les rodes de premsa sobre el Festival MOT que es van fer 
a la sala Gussinyé, i més tard, en una llibreria de Barcelona.    
 
- el dia 26 de febrer va assistir a la presentació de dos projectes educatius de singularització 
de l’Escola Malagrida i Escola Llar i seguidament al plenari del Consell Escolar Municipal.   
 
- el dia 27 de gener va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc, que va tenir 
lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia 28 de febrer es va desplaçar a Girona per mantenir una reunió amb representants de 
Caixabank i Servihabitat pel tema dels habitatges socials. I al vespre, va assistir a 
l’Assemblea de Veïns del barri de Sant Miquel, que va tenir lloc al Casal.    
 
- el dia 1 de març va passejar pels carrers més cèntrics de la ciutat, on se celebrava La 
Botiga al carrer  i el Carnestoltes infantil.  
 
- el dia 3 de març, juntament amb el President del Consell, es van reunir amb tot el personal 
de Ràdio Olot, per anunciar-los que s’havia aixecat l’ERE.  
 
-  el dia 6 de març va assistir al dinar de la jornada que es va celebrar a Girona sobre 
“L’impacte de la nova normativa en la gestió econòmica de les Entitats Locals” per poder 
saludar els ponents. 
  
- el dia 7 de març va assistir al dinar de celebració del Dia de la Dona en un restaurant de la 
ciutat, organitzat per la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya. I al vespre, va 
presenciar l’espectacle protagonitzat pels Reis i Reines del Carnaval, al Teatre Principal.  
 
- el dia 8 de març, va presenciar la Rua del Carnaval, acompanyat del Sr.Joan Giraut , 
President de la Diputació.     
 
- el dia 9 de març va presenciar la cercavila de cavalls de Sant Antoni Abat, organitzada per 
l’Associació Units pel cavall, pels carrers més cèntrics de la ciutat.   
 
- el dia 10 de març, juntament amb la regidora Núria Fité, va entregar una placa de 
reconeixement a la Sra. SOLEDAD GALINDO, amb motiu de la seva recent jubilació, 
agraint-li els trenta-dos anys que havia estat al servei de la ciutat, des de la consergeria de 
l’Escola Volcà Bisaroques. Va assistir a la presentació d’un projecte empresarial del sector 
del plàstic que va tenir lloc a la sala Gussinyé, al Consell de Direcció de Ràdio Olot i a la 
reunió del Patronat de la Fundació la Caritat.  
 
- el dia 11 de març va assistir a la presentació de la remodelació del camp del Barça que va 
tenir lloc a la sala Torín i a continuació a la trobada amb veïns del Firal i del Puig del Roser 
per presentar-los “el Pla d’usos del Firal” que va tenir lloc al Casal Marià. 
 
- el dia 12 de març va ser present a l’acte de signatura dels Convenis entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa per una banda i de l’altra amb 
l’Ajuntament d’Olot,  relatius a les Oficines Locals d’Habitatge, que va tenir lloc a l’Alcaldia. A 
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continuació es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell Rector del CSC 
(Consorci de Salut i Social de Catalunya)  
 
- el dia 13 de març va anar a saludar una delegació de la UNESCO que es trobava a Olot 
per visitar l’empresa Wattia de l’Espai Zero i va participar de la celebració del 3r aniversari 
dels apartaments de la Plaça Balmes. .  
 
- els dies 14, 15 i 16 es va absentar de la ciutat per vacances i aprofita per agrair en Josep 
Berga, Primer Tinent d’Alcalde, el fet d’haver-lo substituït.  
 
- el dia 17 de març es  va desplaçar a Girona per assistir a una roda de premsa de 
l’Associació dels Municipis per la Independència, en la qual es va presentar la campanya 
“Signa un vot per la independència” que tindrà lloc el proper cap de setmana. I a la tarda, va 
assistir a la reunió del Consell Rector de la FES que va tenir lloc a la seu del carrer 
Fontanella i finalment juntament amb el Regidor Josep Ferrés, va fer entrega d’uns diplomes 
als voluntaris de Protecció Civil que havien realitzat un curs.  
 
- i finalment avui juntament amb el regidor Estanis Vayreda, han compartit el dinar amb els 
alumnes que fan el curs d’ESADE a la nostra 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 DE L'INFORME DE COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 

EVENTUAL 
 
Núm. de referència : X2014004103     
Núm. expedient: PL112014000010 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de lesa bases de 
règim local, ha introduït en aquest darrer text un nou article 104 bis que delimita el número 
de personal eventual que poden disposar els ajuntament en funció del seu número 
d’habitants, i que a més, aquesta llei determina que trimestralment l’Alcalde haurà d’informar 
al Ple del compliment d’aquests preceptes,  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de l’Informe de  Secretaria, de data 17 de març de 2014, del compliment de 
l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i la DT 10a de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, en relació al personal eventual. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En aquest punt donem compte, seguint la Llei de regulació del món 
local que des de Madrid han dictat, ja saben, una llei que teòricament té un objectiu que tots 
podríem compartir, com és el tema de racionalitzar el món local, però on des de Madrid hi ha 
una claríssima voluntat fiscalitzadora.  
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Dins de la LRSAL hi ha diverses normatives, que ens obliguen a seguir procediments 
diversos. Un dels procediments que volen saber i que ens fan comunicar després d’haver 
passat pel Ple, i que haurem de fer d’una manera regular, probablement cada tres mesos, és 
informar del personal eventual i dels regidors amb dedicació exclusiva que té cada 
Ajuntament, volen saber això.  
 
En aquests moments no ens afecta directament, perquè sí que diuen que moltes d’aquestes 
normes que demana la LRSAL, la llei de regulació del règim local, la llei d’harmonització de 
l’administració local, fa que sí tu compleixes aquests tres paràmetres als que ells donen 
tanta importància, que són: tancar el pressupost en positiu i sense generar pèrdues, pagar 
en els famosos 30 dies –que són 60, pagar dins els terminis que ells ens imposen– i estar en 
un endeutament per sota del 75%, donen una moratòria fins que comenci el proper mandat 
perquè complim moltes d’aquestes normes. Normes que, en general, complim sobradament.  
 
Però en fi, hem de donar-ne compte, jo els n’hi dono compte: la LRSAL ens dóna la 
possibilitat que a l’Ajuntament d’Olot, pel nombre d’habitants de la nostra ciutat, i pel nombre 
de regidors, també lligat al nombre d’habitants, tinguem set càrrecs eventuals i nosaltres en 
tenim un i mig, un a jornada completa i un a mitja dedicació i ens dóna la possibilitat, que en 
quant a regidors tinguéssim fins a deu regidors en dedicació exclusiva i ara en tenim un únic 
en dedicació exclusiva, que és el primer Tinent d’Alcalde i l‘Alcalde que té una dedicació 
parcial però d’un noranta i escaig per cent, per tant ho podríem equiparar aquí. Però estem 
molt per sota del que la LRSAL fixa com a sostres màxims, com per exemple en el tema dels 
sous, estem per sota del que la LRSAL posa –especialment el regidor– molt per sota dels 
sous que fixa.  
 
No tenim obligació de complir-ho en aquests moments, sinó que com que ho complim en els 
altres tres paràmetres ens donen una moratòria fins que hi hagi unes noves eleccions, però 
ho complim i ho complim sobradament i amb àmplia diferència. Cada tres mesos passarem 
aquest punt per aquí, les altres vegades miraré de no ser tan extens, però sí que em 
semblava que valia la pena que aquesta primera vegada, en el donar compte al Ple ho 
expliquéssim amb una mica més de deteniment. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
6.1. - DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI 
MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE 

RIPOLL 
 
Núm. de referència : X2014004110     
Núm. expedient: PL112014000011 
 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la 
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i 
catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va 
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 
1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar 
els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al 
llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de 
tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva 
esplèndida portalada esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en 
les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes 
esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans 
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del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques 
del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també 
la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien 
lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat 
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un 
dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els 
estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. 
Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per 
alguns aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne 
la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que 
han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i 
únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de 
Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la 
importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, 
com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat 
cultural que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor 
universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de 
guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels 
criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de 
data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu 
de que Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria 
de Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 
 
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Vostès saben que Ripoll és una ciutat, diria que germana, perquè la 
tenim just aquí al costat i on tots hem passat moltes vegades, i on tots hem pogut admirar la 
portalada que té el Monestir de Santa Maria de Ripoll. És una portalada de l’època 
romànica, probablement construïda entre el segle X i el XII i per tant, una joia del nostre art, 
que a més té una clara implicació en la història del nostre país.  
 
L’any passat Ripoll va ser capital de la cultura catalana, hi van haver moltíssims actes on es 
va posar de manifest la importància, des del punt de vista cultural i des del punt de vista 
arquitectònic, que té aquesta portalada i ara, des de l’Ajuntament de Ripoll, consideren i 
considerem que és un valor universal i que per tant pot ser considerada Patrimoni Mundial 
de la Humanitat, per part de la UNESCO. Això va venir recolzat, a més, per diverses 
reunions i per diverses trobades de caràcter científic que es van organitzar a Ripoll durant 
l’any 2013 amb motiu de la capitalitat cultural, i ara ens demanen a tots els ajuntaments i 
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ciutats del seu entorn, i a tots aquelles entitats i associacions que ho vulguin, que els hi 
donem suport en aquesta petició de ser considerats com a Patrimoni Mundial de la 
Humanitat per part de la UNESCO.  
 
La nostra proposta és que els hi donem suport a que es consideri aquesta portalada com un 
Patrimoni de la Humanitat, i per tant, portem a Ple l’aprovació, si vostès volen donar suport, 
si entre tots donem suport, perquè com a equip de govern tenim clar que sí que volem fer 
explícit aquest suport per declarar-la Patrimoni Mundial de la Humanitat. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Evidentment, només per proximitat i per veïnatge ja hauríem de donar 
tot el suport del món, si nosaltres tinguéssim aquestes mateixes condicions, un element 
arquitectònic tan important com aquest, evidentment ho intentaríem i ho demanaríem.  
Estem absolutament d’acord que la UNESCO actuï sobre  el  patrimoni –en aquest cas 
material– ens sembla una de les iniciatives importantíssimes. 
 
De tots és conegut que el romànic català d’aquesta època, entre el segle X i el XII és únic al 
món, de fet, el romànic de la Vall de Boí ja va entrar en una convocatòria anterior com a 
Patrimoni Mundial de la Humanitat de la UNESCO, i la continuïtat és claríssima: si el 
romànic de la Vall de Boí –que tots coneixem i tots valorem– és importantíssim, la portalada 
del Monestir de Ripoll és també excepcional. És curiós que sigui aquest moment d’una 
Catalunya naixent d’una Catalunya que comença la seva independència, a partir del 985, a 
finals del segle X, quan s’independitza de l’Imperi Franc, que té aquest auge tan destacat en 
l’espai arquitectònic.  
 
Mil anys després hi tornarem, i esperem que els edificis que siguem capaços de construir a 
partir d’aquest moment, que els monuments que siguem capaços de construir mil anys 
després, en aquesta nova Catalunya naixent, independent, que serà la del segle vint-i-u, 
siguin de la vàlua que mil anys enrere els nostres avantpassats van ser capaços de 
construir. I que potser, ves a saber, al segle trenta-u, mil anys després, ens recordin per allò 
que siguem capaços de deixar en aquesta Catalunya independent que construirem al segle 
vint-i-u entre tots plegats. 
 
Per tant, si ha durat mil anys aquesta portalada de Ripoll, també és interessant que puguem 
fer entre tots plegats que la UNESCO la declari Patrimoni Mundial i que també entre tots 
plegats, siguem capaços de conservar-la i que d’aquí mil anys, Catalunya independent dos 
mil anys després, encara pugui celebrar aquests dos mil anys de la portalada de Ripoll i del 
que vindrà. Per tant donar suport a aquesta iniciativa dels companys de Ripoll. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Tot el nostre suport a la candidatura de Patrimoni Mundial de la 
Humanitat de la UNESCO de la portalada del Monestir romànic de Santa Maria de Ripoll. Es 
tracta sens dubte, d’una joia que ha d’ocupar un lloc a la història de l’art europeu i mundial. 
Des de Plataforma per Catalunya sempre defensarem l’Europa de les catedrals i dels 
monestirs en front de l’Europa de les mesquites i dels temples sikhs.  
 
I ja que hi estem, aprofitem per condemnar públicament els atacs que al llarg de la història 
ha sofert aquest monestir benedictí, i en concret, el que va patir l’any 36 per part  dels  que 
tots  vostès  coneixen. Afortunadament, des de  l’any 1936 fins el 1939 –això és història– 
aquests anys, quan acabà la guerra i finalitzà la persecució religiosa, es va fer un mur de 
protecció davant aquesta portalada, per protegir-la de possibles agressions. Espero i desitjo 
que la selectiva memòria històrica d’alguns dels meus companys de Consistori, també sigui 
present ara, en el cas que ens ocupa del monestir de Ripoll. 
 
Intervé la Sra. Traveria. Hi estem completament d’acord, recordem que hi ha l’existència de 
vincles de molts segles entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem parlant del monument romànic 
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més important de Catalunya, no només per la seva arquitectura i escultura, sinó també per 
la seva significació històrica. El Monestir de Santa Maria de Ripoll es considera com l’inici de 
la Catalunya vella, fet que li ha valgut el sobrenom de “bressol de Catalunya”. És una peça 
magnífica, orgull de l’escultura romànica catalana, i per això hi estem completament d’acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC) 
 
7.1. - NÚM. ORGANISMES AUTÒNOMS: APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ 

DELS ESTATUTS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 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); esports (Patronat Municipal d’Esports); cultura (Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot); i promoció econòmica i turística (Institut Municipal de Promoció de la Ciutat). 
Aquests organismes autònoms varen ser creats en diferents moments històrics i, en 
conseqüència, responien a sensibilitats diferents i a normatives també diferents. 
 
Amb la voluntat de racionalitzar els Estatuts dels diversos organismes autònoms i per tal de 
donar-los una uniformitat i una coherència de la que estaven mancats, així com per 
simplificar el seu funcionament, el ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 30 de gener 
de 2014, va aprovar inicialment la modificació de l’articulat d’aquests Estatuts, exposant-los 
a informació pública a l’efecte de poder-hi presentar reclamacions i suggeriments. 
 
En el període d’exposició pública de l’aprovació inicial d’aquests Estatuts no s’han presentat 
reclamacions ni suggeriments. 
 
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 definitivament 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  
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INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT. 
 
c.- Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, que passa a dir-se  
 
INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT. 
 
d.- Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, que passa a dir-se 
 
INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D’OLOT. 
 
Segon.- Publicar íntegrament el text modificat dels Estatuts dels organismes autònoms de 
l’Ajuntament d’Olot al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, 
posteriorment, la referència d’aquesta publicació al DOGC. 
 
Tercer.- Notificar l’aprovació definitiva de la modificació d’aquests Estatuts al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals per a la seva anotació en el pertinent registre. 
 
Intervé el Sr. Berga. Aquesta és l’aprovació definitiva d’aquesta modificació dels estatuts 
dels quatre organismes autònoms que té la ciutat, amb una aprovació inicial que vàrem fer al 
mes de gener i que penso que totes les explicacions dels motius perquè es feia aquesta 
modificació van ser prou debatuts en aquest Plenari. Al llarg d’aquests dos mesos no hi ha 
hagut cap tipus de reclamació ni suggeriment per part ni de cap ciutadà ni de cap grup amb 
representació en aquest Consistori, i per tant avui passaríem a proposar l’aprovació 
definitiva. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde, en tot cas, tal com vàrem comentar en l’aprovació inicial, 
estem satisfets perquè vostès van recollir una proposta que vàrem fer nosaltres que hi 
hagués un representant de l’oposició amb veu i vot en el que eren les Juntes de Govern 
d’aquests organismes autònoms, però sí que no ens varen acceptar, i per això no hi votarem 
a favor, que hi participés un ciutadà soci o representant dels clubs o de les entitats que 
podien formar part d’aquests organismes autònoms d’aquests instituts, per exemple, en el 
d’Esports, un president d’una entitat esportiva; en el de l’IME un director d’una escola o 
d’una escola bressol o d’un institut; en l’ICCO, de Cultura, una altra persona representant de 
les entitats.  
 
Nosaltres entenem que la participació dels ciutadans en la política dels òrgans municipals 
interessa que estiguin realment representats en aquests organismes, els estatuts dels quals 
avui aprovem. Per tant insistíem que hi hagués també una persona, amb veu i vot, a la Junta 
de Govern. Pensem que en altres entitats o institucions que tenim a la ciutat això ens ha 
anat bé, les persones que no són regidors també aporten coses interessants a aquests 
organismes, i per tant nosaltres demanàvem que tinguessin veu i vot.  
 
Per tant en aquest cas, com que no s’ha acceptat aquesta proposta, però sí l’anterior, no 
votarem en contra però ens abstindrem en la votació.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, moltes gràcies. Entenem que ja vàrem tenir un ampli debat en 
l’aprovació inicial, passaríem a la votació, a no ser que algú vulgui afegir alguna cosa més.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC) i 6 
abstencions (PSC) 
 

8.1. - NOMENAR ELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN DELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS 

 



 

Mod ACTS_DP06 11 

Núm. de referència : X2014004119     
Núm. expedient: PL112014000013 
 
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, va crear quatre organismes autònoms locals, destinats a la gestió dels 
interessos públics municipals en matèries tan diverses com: educació (Institut Municipal 
d’Educació); esports (Patronat Municipal d’Esports); cultura (Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot); i promoció econòmica i turística (Institut Municipal de Promoció de la Ciutat). 
Aquests organismes autònoms varen ser creats en diferents moments històrics i, en 
conseqüència, responien a sensibilitats diferents i a normatives també diferents. 
 
Amb la voluntat de racionalitzar els Estatuts dels diversos organismes autònoms i per tal de 
donar-los una uniformitat i una coherència de la que estaven mancats, així com per 
simplificar el seu funcionament, el ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 30 de gener 
de 2014, va aprovar inicialment la modificació de l’articulat d’aquests Estatuts, i en la sessió 
plenària de 20 de març de 2013, s’han aprovat definitivament els estatuts dels organismes 
autònoms de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que pel que fa als òrgans de govern dels organismes autònoms, la 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, 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. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents el President de la Comissió 
Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar com a representants a la Junta de Govern de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot els següents regidors: 
 
Sra. Núria Fité i Grabolosa 
Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
Sr. Ignasi Mulleras Vinzia  
 
Segon.- Nomenar com a representants a la Junta de Govern de l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure d’Olot els següents regidors: 
 
Sra. Maria del Mar Roca i  
Sr. Josep Berga i Vayreda  
Sra. Adrianna Serra Piñana 
 
Tercer.- Nomenar com a representants a la Junta de Govern de l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot els següents regidors: 
 
Sr. Josep Berga i Vayreda  
Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
Sr. Pere Gómez i Inglada 
 
Quart.- Nomenar com a representants a la Junta de Govern de l’Institut Municipal de 
Promoció d’Olot els següents regidors: 
 
Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
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Sra. Núria Zambrano i Costejà 
Sr. Jaume Mir Bagó 
 
Intervé el Sr. Berga. El que fem tot seguit, una vegada aprovats definitivament els estatuts, 
és nomenar els representants a la Junta de Govern. Com saben –val per tots quatre 
organismes autònoms–  hi ha dos regidors de l’equip de govern i un regidor dels grups de 
l’oposició. 
 
Tot seguit el Sr. Berga llegeix la proposta pel que fa als noms dels regidors proposats per a 
cada organisme autònom. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per puntualitzar una qüestió. Absolutament d’acord, de fet ens 
vàrem posar d’acord de seguida, vàrem estar parlant, hem estat treballant el tema de 
reforma dels estatuts, i de qui havien de ser els representants. Nosaltres insistim –més que 
res perquè quedi clar– en el fet que hi haurà un representant de cada un dels grups 
municipals representat en aquests organismes, que només hi ha aquests que va dir el 
regidor que tindran vot, però que aquests organismes normalment es resol sempre per 
consens i pràcticament no s’arriba a votar mai, i per tant sí que per a nosaltres és molt 
important que se segueixi convocant a tothom, que hi siguem tots presents, que ens consta 
que serà així.  
 
I a més a més aquests organismes tenen la possibilitat, com ja varen comentar i per tant 
animaríem a agilitzar-ho– de crear consells assessors o consultius, integrats per entitats i 
associacions integrades en el sector i que des d’aquests consells assessors o consultius 
sempre es pot escollir una persona que representi i que aporti la veu d’aquest consell 
consultiu. I segurament la necessitat del vot és relativa, per tant els grups que no estem al 
govern de seguida ens hem posat d’acord en qui seria el representant amb vot, perquè té 
una importància relativa. I per tant estem a favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Res més a afegir, absolutament d’acord amb el que ha dit el meu 
company, el Sr. Pere Gómez. L’únic que potser ens hauria agradat també que la 
representant del Partit Popular formés part d’alguna de les comissions, però bé, donat que 
per diferents motius no pot acudir mai a cap, doncs ho trobem també lògic.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ser únic regidor d’un partit té moltes dificultats i arribar per tot és molt 
difícil. En fi. Li hem proposat per això, se li ha proposat i s’hi ha parlat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement ratificar-me també en el que han dit els companys, ens 
vàrem posar d’acord, i també hem parlat amb el Partit Popular que està d’acord amb 
aquesta designació, malgrat ella no pugui estar present en aquestes comissions, però sí que 
està d’acord amb les persones que hem designat. 
 
Intervé el Sr. Berga. Fer alguna puntualització, tan sols per reafirmar-me en el que ha 
comentat el portaveu d’ERC, és a dir, en aquest moment en els organismes autònoms tots 
els grups municipals tindran garantida la seva representació, la seva presència a totes les 
reunions. El fet que hi hagi un representant que tingui vot o no té molt poca importància, 
perquè en veritat són molt poques les vegades que una decisió s’ha de prendre votant, i a 
partir d’ara que estem a l’aprovació definitiva, quan convocarem aquestes juntes de govern, 
haurem d’establir –que és una de les funcions que tenim– la creació de consells assessors o 
consells consultius, del tipus que sigui.  
 
I també està obert –que ja queda expressament recollit en els estatuts– que sempre que 
vulguem aquestes persones les podem convidar a les reunions altra vegada, amb presència, 
en representació, encara que sigui sense vot, perquè a partir de la intervenció del Sr. Guix 
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semblaria que aquí estem limitant la participació d’algú i no és el cas; les coses continuaran 
essent tan participatives i representatives com ho eren fins ara.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC). 
 

9.1. - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2013 
 
Núm. de referència : X2014004104     
Núm. expedient: PL102014000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de la liquidació de l’exercici 2013 de l’Ajuntament d’Olot, dels seus 
organismes autònoms: Institut Municipal d’Educació, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, 
Institut de Promoció de la Ciutat d’Olot, Patronat Municipal d’Esports i de l’empresa 
municipal Gestora Urbanística Olotina SA. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Com recordaran, en el Ple del mes de març de l’any passat, en el qual 
donàvem compte del tancament de l’exercici anterior, els hi vaig comentar els molts canvis 
normatius que afectaven al món local en aquests moments. 
 
En el tancament del pressupost d’aquest any 2013, ja hem aplicat tota la nova normativa, 
més la que ha anat apareixent en el transcurs de l’any. És per això que un any més  vull 
agrair a tota l’àrea de serveis econòmics la celeritat en el tancament, donada la dificultat 
d’haver de confeccionar les dades de forma diferent als anys anteriors, i a la major quantitat 
de informació que han hagut d’elaborar per complimentar les sol·licituds del Ministerio de 
Hacienda. 
 
L’equip de govern valorem el tancament de l’any 2013 de forma molt positiva, ja que totes 
les mesures preses en anys anteriors i durant el transcurs del propi exercici, s’han reflectit 
en el tancament i durant l’any en forma de menys despesa i més ingressos. Es per això que 
estem contents de poder presentar un superàvit de 597.000 € pel que fa referència a 
l’Ajuntament i un superàvit consolidat del grup, ajuntament més organismes autònoms, de 
741.783 €. L’empresa Municipal GUOSA ha presentat un superàvit de 71.047 €, no inclosos 
en el total que els hi he dit abans. Cal destacar que tots els organismes autònoms han 
tancat amb superàvit.   
 
Val la pena explicar els 4 principals paràmetres pels quals Hacienda ens controla la situació 
econòmica de l’ajuntament: 
 
- En primer lloc, estabilitat pressupostària, o sigui, la capacitat de generar recursos 

suficients per atendre la despesa no financera compromesa. Complim amb escreix 
aquest paràmetre, segons el Sistema Europeu de Comptes de l’any 1995, i modificat 
l’any 2010. 

 
- En segon lloc, la regla de la despesa: no superem el sostre de despesa no financera que 

permet la normativa, per tant també complim amb aquest segon paràmetre. 
 
- En tercer lloc, el compliment del rati de deute: a 31 de desembre 2013, el rati de deute 

de l’ajuntament més organismes autònoms era del 69,77%, amb valor absolut, 
20.328.612€. Com saben el límit està situat al 75%, sense necessitat de fer cap pla de 
Sostenibilitat, i per tant, també estem dintre els paràmetres que marca la llei. 
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- En quart lloc i últim, el compliment de la normativa de morositat: com hem anat informant 
trimestralment en el Ple, la nostra mitjana de termini de pagament se situa al voltant dels 
50 dies data factura. La normativa diu que tenim 30 dies entre registre factura i aprovació 
i 30 dies més entre aprovació i pagament. Per tant, en aquest quart paràmetre també 
estem dintre el marc legal.  

 
El compliment d’aquests quatre punts fa que podem gestionar els nostres recursos sense 
necessitat de cap tutela per part de l’Estat i que el superàvit només el podem destinar a 
inversions sostenibles, tal com obliga la llei. Ens agradaria molt més tenir total llibertat 
d’aplicació d’aquest superàvit, però tenim aquesta limitació de destinar-lo només a 
inversions sostenibles. Esperem que això sigui una limitació temporal. 
 
Tot el detall de números i percentatges i tota la informació econòmica rellevant, individual i 
consolidada de l’any 2013, es troba recollida i explicada amb tota precisió, en l’informe dels 
serveis econòmics signat per l’interventor, i del que tots vostès disposen. Si cal cap 
aclariment concret, el podem tractar en el torn d’intervencions ò més detalladament quan 
vostès vulguin. 
 
Al nostre entendre, aquest informe confirma la bona direcció de la política econòmica que 
venim practicant en aquests anys, i que tan bons resultats ens ha donat, que es concreta en: 
la contenció en la despesa, el realisme en els ingressos, la disminució del deute bancari, la 
inversió només amb els recursos propis i la col·laboració amb la iniciativa privada, la  
prudència en les provisions per insolvències i el seguiment d’un pla de tresoreria que permet 
complir amb els compromisos de pagament.  Per tant, volem continuar fins a final del 
mandat en la mateixa direcció. 
 
Per acabar, vull aprofitar per recordar que durant aquest any està previst que surtin noves 
regulacions, a les quals haurem d’estar molt atents, i que abans de l’1 de novembre 
d’engany haurem d’informar de les dades de costos efectius dels nostres serveis, segons les 
normes que sortiran; sembla ser, durant el mes de maig. Crec que aquesta informació es 
una qüestió molt rellevant i que caldrà que la treballem amb molta precisió. 
 
Finalment, insistir una altra vegada, que com a equip de govern ens sentim satisfets de 
l’exercici econòmic de l’any 2013. 
 
Intervé el Sr. Gómez. D’entrada sumar-nos a les felicitacions als serveis econòmics de la 
casa, que sempre controlen prou el pressupost i garanteixen que les coses es facin ben 
fetes; especialment en aquest cas volem felicitar a l’Interventor per la claredat de l’informe 
que ens ha facilitat i que ens permet explicar-nos tranquil·lament.  
 
Sembla que les coses a l’Ajuntament d’Olot econòmicament es fan bé, és un moment difícil, 
és un moment de restriccions pressupostàries, és un moment que nosaltres ens hem 
imposat –des de ja fa anys– no augmentar la càrrega impositiva al ciutadà i tot i així els 
resultat segueixen essent positius. Segons l’informe de l’Interventor, des de l’any 1998 
sempre es produeixen excedents positius en els balanços de final d’any, i per tant no és una 
qüestió de quatre dies, sinó que és una qüestió que ja fa més de quinze anys que els 
balanços d’aquesta Corporació sempre són positius.  
 
Tancar amb un superàvit de 740.000 euros és que les coses s’han fet ben fetes entre tots 
plegats, i que ens permet estar per sota del 75% de l’endeutament, és un endeutament 
controlat i que a més a més ens estalvia aquesta tutela extrema de l’Estat. S’hi ha referit el 
regidor, nosaltres ja ho vàrem comentar en el Ple anterior: ens sembla veritablement 
escandalós que el Govern de l’Estat imposi una sèrie de regulacions de en què podem 
gastar aquest superàvit, i que per tant paguen justos per pecadors;  és a dir, els ajuntaments 



 

Mod ACTS_DP06 15 

que ho estem fent bé i que aquest superàvit l’hauríem de poder dedicar al que creiem que és 
millor per a la ciutat, i no amb aquestes restriccions que –segurament qui ho pateix més és 
l’equip de govern– impedeixen gestionar com nosaltres voldríem aquest excedent. Segons 
com potser val la pena no tenir excedent, i llavors mira, ja l’haurem gastat abans. 
 
Però en fi, aquestes contradiccions que de vegades ens imposen les lleis centralitzadores 
del Partit Popular, que ens acaben perjudicant en la gestió del dia a dia.  
 
Un altre element que ens dificulta, al que també s’hi refereix l’interventor i en exercicis 
anteriors també havia passat, hi ha el problema de la PIE, la participació en els impostos de 
l’Estat, que ens crea una incertesa, ja fa un parell d’anys que vàrem haver d’establir un pla 
per veure com retornàvem allò que ens demanaven del que ens havien donat l’Estat. Vulguis 
que no, ens dóna una aportació l’Estat però ves a saber si en un moment determinat ens 
dirà “no, no, d’allò que us havíem donat, ara ens heu de tornar una part” i dius, home, això et 
genera una inestabilitat pressupostària, que vulguis que no neguiteja, i que segur que 
requereix una reflexió de com s’han de finançar les administracions locals, perquè és un 
plantejament que pensem nosaltres que no és correcte. 
 
Finalment també, una cosa curiosa, que no s’hi ha referit el regidor, però sí que per a 
nosaltres és especialment significatiu, és aquesta cosa que es va fer amb els treballadors: el 
Partit Popular es va posar molt nerviós i als treballadors se’ls va retirar la paga de Nadal del 
2012, amb la qual cosa hi havia una sèrie de diners que els treballadors no tenien i no 
podien invertir en compres, en despesa, però que a més a més resulta que l’Ajuntament ens 
l’hem de guardar i no es pot aplicar. Llavors no sabem si aquests diners que haurien de tenir 
els treballadors però que el PP no va voler que se’ls hi pagués, però que tampoc no en 
podem disposar i ens els hem de guardar i retenir, no sabem si estan condemnats a voltar 
per l’espai pels segles dels segles? O pitjor encara, ves a saber si no passarà allò que va 
passar el 2008, amb els famosos “xecs nadons”, que quan venen eleccions llavors diran: ara 
pagueu.  
 
En fi, com sempre les administracions locals som els últims de la cua, i som els que 
depenem de segons quines decisions del govern central, i que en tot cas nosaltres ens hem 
de felicitar perquè aquest balanç és molt positiu, i insistim a felicitar, primer, a tots els olotins 
que contribuïm a la despesa comuna, i després als serveis tècnics de la casa, als serveis 
econòmics, que ja fa molt de temps que estan fent les coses molt ben fetes. Votarem a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, poc a dir, nosaltres ja vàrem fer tota la nostra argumentació quan 
es va tractar el Ple específic dels pressupostos de 2013 en aquest cas. L’ajuntament i els 
seus organismes autònoms tanquen amb estabilitat, i això ho hem de celebrar, i entenem 
que a partir d’ara –segons ens ha explicat– se seguirà un procés de racionalització amb 
criteris europeus. Tal com vàrem fer en aquell Ple que es van discutir els pressupostos el 
2013, que ens vàrem abstenir, tornarem a fer el mateix i ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Mir. Igual, poca cosa més a afegir. Igual que els companys, felicitar els serveis 
econòmics de la casa, l’Interventor aquí present, especialment, perquè sempre han fet una 
tasca molt rigorosa, un informe molt extens i detallat, amb molt rigor, que dóna una visió 
històrica, una anàlisi actual i sovint algunes recomanacions de cara al futur, que sempre són 
prou interessants.  
 
Hem fet una lectura detinguda i bé, en general veiem bones notícies en aquesta liquidació, 
però també alguns semàfors taronges –no vermells encara, afortunadament– però sí que 
algunes coses a vigilar en el futur. 
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Bé, és repetir una mica... Pel que fa a recursos ordinaris, despesa ordinària, hem d’estar 
necessàriament en la línia de l’estabilitat pressupostària i per tant som conscients que els 
ingressos no pugen, ni hi ha previsions que en el futur ho facin, la majoria dels impostos 
municipals els tenim estancats o a la baixa; l’IBI és una mica el que va aguantant encara el 
nivell d’ingressos de l’Ajuntament, i per tant aquí no es preveuen alegries importants, la qual 
cosa ens ha d’indicar, suposo, que en la contenció de la despesa està la solució de poder 
mantenir aquesta estabilitat pressupostària.  
 
Hi ha una reflexió interessant en aquest informe: els ingressos baixen, i quan baixen, baixen 
de cop. En canvi la despesa doncs moltes vegades tu fas accions –que se n’han fet– i els 
resultats de vegades no arriben immediatament. I per tant, tenir present aquest 
desfassament i intentar que això ens pugui donar aquest equilibri tan necessari per la nostra 
ciutat i la nostra Corporació. 
 
No podem valorar d’altra manera que positivament els romanents que s’han produït, tant a 
l’Ajuntament com als organismes autònoms, per tant això és una bona notícia, ens sembla 
que cal seguir en aquesta línia en el futur.  
 
El criteri d’estalvi inicial que en els últims quatre anys s’ha vingut produint també és una 
dada interessant que ens sembla que s’ha de potenciar i seguir en aquesta línia i sobretot 
això, ser molt racionals pel que fa a la despesa, crec que s’està en la línia però cal 
aprofundir en això, que això pugui revertir en què els ingressos corrents ens permetin, no 
només cobrir aquesta despesa sinó generar un cert romanent per poder afrontar algunes 
inversions prou necessàries per a la ciutat.  
 
Altres dades interessants: els costos financers es mantenen en un percentatge correcte, la 
qual cosa està molt bé, tenir-ho en aquesta línia, tant en la contenció de la despesa com 
també, en la contenció de la pressió fiscal, és un altre dels temes que ens sembla que, 
sobretot en aquests moments tan complicats per a la majoria de ciutadans d’Olot, intentar 
que la pressió fiscal no vagi encara més en perjudici. Per tant mantenir això en la mesura 
que es pugui, per tal de no agreujar-ho. 
 
Algunes altres coses que he trobat interessants: parla de la taxa de residus, és un dels 
semàfors vermells que tenim en aquest informe, generen dubtes per una sèrie d’elements 
que s’han produït darrerament, que en el futur hi pugui haver problemes pel que fa a la 
cobertura dels costos, per tant és un dels problemes que caldrà en aquests propers mesos o 
anys, tenir present i veure com se soluciona això.  
 
Una altra dada que no sé si és preocupant o no, però si més no és important, és que en els 
últims anys les transferències als organismes autònoms van creixent. Penso que és el que 
han de fer, perquè van destinats a unes accions importants per a la ciutat en educació, en 
serveis socials, en cultura, i per tant valorant que són unes transferències necessàries 
també hem de veure com ho fem perquè siguin unes transferències assumibles en el futur. 
Que no ens passi que en algun moment no es pugui suportar, perquè crec que ben orientats 
donen serveis importants a la ciutat i que s’han de poder mantenir. Però aquest creixement  
d’alguna manera és una línia que s’ha de tenir en compte i ens ha de fer veure una mica 
com podem mantenir això en el futur.  
 
Finalment la racionalització de les pòlisses de crèdit, vigilar que no es converteixin en uns 
ingressos que ja hi comptem cada any, sinó que hem d’intentar de racionalitzar-ho en el 
sentit que siguin recursos puntuals per cobrir manca de liquiditat puntual i que no es 
converteixin en un ingrès ja permanent, perquè si no perdran tota la seva funcionalitat. 
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Els quatre paràmetres que ha comentat el senyor Gelis, efectivament, també felicitar-los per 
això, per estar dintre de l’estabilitat pressupostària: la despesa, el rati, el deute i la normativa 
de morositat, em penso que és una bona notícia, que hem de seguir en aquesta línia. I bé, la 
salut de l’Ajuntament sembla que és bona i per tant nosaltres votarem a favor també 
d’aquesta liquidació. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Simplement fer un parell de comentaris, primer de tot agrair a tots els 
grups que estiguin en la línia nostra en quant a la qüestió econòmica de l’Ajuntament i el 
tancament.  
 
Si de cas, dues qüestions a les que ha fet referència el Sr. Mir: en concret en els ingressos, 
ell ens ha dit en el sentit que miréssim que no anessin tots a despesa ordinària sinó també 
en inversions. Vostè sap que en els tres anys que portem presentant pressupostos, cada 
any hi ha hagut un increment més important de recursos destinats a inversions amb 
recursos propis: vàrem començar amb 100.000 euros i hem acabat aquest any 2014 amb 
700.000, per tant estem en aquesta línia i és la que entenem que ha de continuar. 
 
I després pel que feia referència a la pòlissa de crèdit, voldria deixar molt clar que les 
pòlisses de crèdit són justament per això: per situacions puntuals de tresoreria, a part que 
legalment tampoc no les podríem utilitzar indefinidament, tenen un any de validesa i després 
les hem de tornar, les tenim contractades per un any i s’ha de retornar, per tant no tenen 
altra missió que aquesta. En això jo crec que no han de tenir cap preocupació perquè tinguin 
aquesta utilitat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de passar a votació sí que voldria... no es vota, a més només 
és donar compte, o sigui que no hi ha votació. Doncs per tancar el debat, ja que no ens 
deixen votar, sí que voldria fer tres o quatre comentaris una mica en la línia del que han anat 
fent però que jo penso que són importants. És a dir, ens cauen els ingressos i això ho veiem 
tots, però mantenim els serveis i prioritzem, deixem de fer inversions; en les inversions què 
hem fet? Perquè hi ha hagut altres organismes que ens han ajudat, o privats, o altres 
instàncies, però si aconseguim tot i caient els ingressos, mantenir els serveis, és perquè ens 
ajustem el cinturó en les inversions i si fem inversions és a base d’altres finançaments. 
 
I a més ens cauen els ingressos per coses bastant raonables i lògiques, perquè és allò que 
diem: una tercera part ve de la participació en els ingressos de l’estat, una tercera part 
vindria per la contribució i els impostos municipals i una tercera part per ingressos d’altres 
administracions. Els ingressos d’altres administracions cauen molt i per tant impacten 
durament en les finances municipals i hem de suplementar-los amb altres diners.  
 
Però a més, en aquest context hem estat capaços de solucionar el tema del cadastre, que 
tots en parlàvem molt en el mandat, en la campanya electoral en vàrem fer molt d’èmfasi, 
però hem solucionat un problema que realment hi havia i que al final tothom va reconèixer, 
en les finques infraedificades, però sobretot en la qualificació dels garatges. Això ho hem fet 
i ho hem solucionat i som capaços de tancar. No està en aquest pressupost, serà en el que 
ve, però hem estat capaços de tancar un pressupost d’ingressos per a l’any 2014 que ja ha 
hagut d’incloure aquesta mesura. O hem estat capaços de baixar linealment un 15% del 
valor cadastral de totes les finques a Olot. I tot i així, baixen els ingressos i mantenim els 
serveis, crec que és important.  
 
I en la participació en els impostos de l’Estat,  no ens en sortim amb els 350.000 euros que 
ens han reclamat, no ens en sortim. No perdem l’esperança i continuarem reclamant. És 
veritat que per a una part han trobat una excusa d’un número, és veritat, però una part 
d’aquests 350.000 euros que ens demanen venen perquè vàrem complir la llei i vàrem fer la 
revisió cadastral. Vàrem complir la llei. Ara, llavors ells, com que nosaltres per no pujar la 
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pressió fiscal als olotins baixem el percentatge a aplicar per comptar el que és la contribució, 
això a la fórmula –que han repetit per a aquest any– diu que baixem la pressió fiscal als 
ciutadans. I per tant, és possible que l’any que ve, haguem de tornar –una altra vegada– els 
diners. Esperem que no, les negociacions que hem fet ens asseguren que això 
probablement no tornarà a passar, però no ens volen tornar aquests 350.000 euros. És més, 
quan els hi demanem, quan això va passar, perquè ja va passar una altra vegada i afectava 
molts municipis, van tenir la generositat –i ja diem generositat– de no reclamar-ho en tres 
pagaments, sinó de reclamar-ho en 60 o en 120 mensualitats. Això jo entenc que ells 
ajudarien d’alguna manera les finances municipals, i això no ha passat amb tants 
ajuntaments ara. Home, doncs ara ens els fan tornar en tres pagaments, de fet ara ja en 
portem un de pagat i aviat deurem haver d’haver pagat el segon. No pagat, com que ens ho 
resten, no tenen cap problema. 
 
Llavors cauen els ingressos, mantenim els serveis, però no tenim gaire col·laboració 
d’algunes administracions. 
 
Segona cosa que jo volia posar en valor: retornem el deute. És a dir, nosaltres quan vàrem 
venir aquí, vàrem dir: volem abaixar el deute de l’Ajuntament, ens sembla imprescindible que 
ho fem, i ho volem fer durant tot el mandat. Bé, estem en el tancament del tercer pressupost, 
no demanem més deute. I ara ja ho podríem fer, és a dir, abans amb les normes no podíem 
demanar més deute, però ara ja tindríem dret a fer-ho perquè ja estem per sota del 75% i no 
sé amb quina quantitat en podríem demanar. De 28 milions estem a 20, i esperem que el 
proper any ens posem en els setze milions o una cosa així, que crec que està molt bé.  
 
No augmentem la pressió fiscal i tenim la voluntat de seguir-ho fent així, i sabem que tenim 
el seu recolzament per continuar-ho fent així, i intentarem mantenir-ho tant de temps com 
puguem. 
 
I el tema de les inversions, doncs ens continuarem apretant el cinturó i no fent coses que 
ens faria molta il·lusió de fer i que ens sembla que serien bones per a la ciutat, però esperar 
a què ara baixem el deute, que deixem de pagar tants interessos i que per tant, també en el 
proper mandat, l’equip de govern que hi hagi pugui dedicar-se a fer algunes inversions 
necessàries per a la ciutat. I també s’acaben plurianualitats que venien del mandat passat, 
com la Rodona. Per tant, ens comencem a veure valents per realment complir aquest 
objectiu que havíem dit: abaixem el deute i llavors aquestes grans inversions que s’hauran 
de fer amb càrrec als pressupostos municipals, serem capaços de fer-ho, o si és necessari 
endeutar-se, amb prudència, però s’acaben també algunes plurianualitats que teníem també 
del mandat passat.  
 
Per tant jo crec que tancar el pressupost en positiu en aquestes circumstàncies està molt bé, 
jo felicito els serveis econòmics, a l’Interventor per aquest magnífic informe que ens fa cada 
any amb la situació econòmica i el seguiment no només del tancament sinó de com van les 
coses. Però torno a repetir el que ja vaig dir l’altre dia: felicito a tots els treballadors de 
l’Ajuntament, perquè al final, si som capaços d’arribar a aquests números és perquè hi ha 
una mica aquesta política d’austeritat, i de contenció de la despesa i de veure com ho 
podem fer; doncs jo crec que això afecta a tots els treballadors de l’Ajuntament i dels 
organismes autònoms i està molt bé. I hem de fer-ho, i hem de continuar-ho fent i no ens 
hem de donar mai per satisfets, però ho hem de continuar fent.  
 
Em sembla que ja ho vàrem explicar l’altra vegada: una gran part d’aquest estalvi ordinari ve 
del capítol 1, és a dir, de sous i salaris del personal, ens hi ajuda Madrid que ens escanya i 
si algú es jubila no ens deixa contractar ningú al seu lloc i així, però ha baixat la partida de 
personal de l’Ajuntament. I aquesta també era una voluntat que teníem, de dir: home, si 
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podem baixar una mica l’estructura de l’administració, tots hi hauríem de col·laborar; doncs 
és d’aquí.  
 
De l’estalvi energètic, vàrem dir: nosaltres volem fer un gran projecte en quant a estalvi 
energètic, hem de ser capaços de racionalitzar la despesa en quant a l’energia. D’aquí en 
surt una molt bona quantitat. I després segur que el Sr. Gelis els hi sabrà explicar amb molt 
més detall, però tornem a fer encara una altra mesura per baixar molt més encara aquesta 
despesa ordinària en la factura de la llum o en la factura del gas. 
 
O, per exemple, en una cosa tan curiosa com això, i d’aquesta hem de felicitar els ciutadans, 
que és la tercera felicitació que volia afegir, l’agraïment als ciutadans: col·loquem uns 
contenidors grocs, per tirar-hi envasos, i escolta, 90.000 euros venen provinents dels 
envasos; 90.000 euros, no és una broma, són diners. I demanar als ciutadans que continuïn 
essent cívics, que ens ajudin perquè realment la recollida de residus és un tema que ens 
preocupa moltíssim, que es pot disparar moltíssim, que algunes de les previsions que 
s’havien fet i que estaven previstes en la plica no es compliran i que ens hem d’espavilar per 
ser molt eficients en el reciclatge de les escombraries, en el saber triar, en el saber posar a 
cada lloc el que correspon. I si fem això no hi haurà tant de perill del semàfor de color 
taronja, que el Sr. Mir tenia tota la raó que s’encén en el tema de què passarà amb la 
recollida d’escombraries si no tenim la planta de triatge en funcionament. 
 
Són qüestions que passen, que la situació econòmica global, que diverses decisions 
impacten però que si nosaltres hi col·laborem, serem capaços de minimitzar-ho. Per tant, jo 
crec que és un molt bon tancament del pressupost, hem de seguir en aquesta mateixa línia, 
amb la idea de l’eficiència, la idea de l’austeritat, la idea que els diners són públics i per tant 
l’obligació és deu vegades més grossa encara de gestionar-los correctament. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.1. - MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2014 
 
Núm. de referència : X2014004109     
Núm. expedient: PL102014000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de 
fons: 
 

APLICACIONS DE FONS:  
  
Ordinari:  
I.M.E. 8.000,00 
Convenis barris 7.734,37 
  
Inversions:  
Transferències U.E.OLOT (estadi mun.) 70.000,00 
Actuacions millora energètica (ifs) 224.925,01 
Vestidors estadi municipal 2a.fase (ifs) 120.000,00 
Seguretat viària 1.516,89 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 432.176.27 
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ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari:  
Activitats joventut 4.500,00 
Gestió i programació espai Ideal 3.500,00 
Activitats cíviques 7.734,37 
Material tècnic enllumenat 1.516,89 
  
Inversions:  
Romanent tresoreria 2013 344.925,01 
Transf. Diputació inversió 59.901,60 
Sobrant préstec 10.098,40 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 432.176,27 

 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas 
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà 
definitivament aprovada. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, la proposta que portem per a la seva aprovació, de modificació de 
crèdit, consisteix, per una banda, en el traspàs de fons de partides de despesa previstes en 
el pressupost d’aquest any 2014, altres partides de despesa ordinària del mateix pressupost, 
que és un import relativament petit de 15.734 euros. I per altra banda, partides destinades a 
inversió, que l’origen del fons, és el superàvit de l’any 2013 –el que hem explicat en el punt 
anterior– i que només podem destinar a inversions sostenibles. 
 
Les inversions que proposem són una petita inversió de 1.516 euros dedicada a seguretat 
viària per completar una partida per a la carretera de la Canya; 120.000 euros per completar 
la fase 1.2 dels vestidors de l’Estadi municipal; 70.000 euros de transferències a la Unió 
Esportiva Olot per a la inversió en seguretat de l’estadi municipal; com saben tenim una 
pressió important per a la seguretat de l’Estadi, que ens arriba de Mossos i de la pròpia 
Federació i aquesta qüestió l’hem de solucionar, i l’hem de solucionar d’una forma ràpida. 
 
I finalment, la partida més important, una partida de 224.925 euros per actuacions de millora 
energètica. Això es refereix al canvi de bombetes de 250 watts que tenim a les principals 
vies d’entrada i sortida de la ciutat, per leds de 100 watts, això ens produeix un estalvi de 
consum molt important i preveiem l’amortització d’aquesta inversió en menys de cinc anys. A 
part, també pretenem que amb aquest canvi, que aquesta sensació de poca claror que 
donen les actuals bombetes de vapor de sodi, i que tantes queixes ens han arribat al 
respecte, el canvi per leds ens ho solucioni perquè donarà una llum molt més clara i donarà 
molta més sensació de lluminositat.  
 
L’import total de les inversions és de 416.441 euros, més o menys el 56% del total 
disponible per inversions sostenibles que els deia abans, i queden pendents per portar a 
aprovació en el proper Ple altres inversions de menor quantia, que per la necessitat de 
complimentar els informes d’inversions sostenibles, no hi ha hagut temps material de portar 
avui al Ple.  
 
Per tant el que proposem és aprovar aquesta modificació de pressupost amb les inversions 
que els he explicat. 
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Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres entenem que s’ha fet, suposem, que tot el que s’ha pogut en 
funció de les restriccions a què feia referència el senyor regidor. Són aplicacions en 
inversions que nosaltres ja hi participem, ja ens agraden, tant la part de l’Estadi que s’ha de 
fer, com aquest canvi –buscant l’estalvi– en l’enllumenat. Però entenem que és una 
distribució que se suposa que és la que l’equip de govern entén que és la millor, i com que 
és una gestió de l’equip de govern, nosaltres, tot i estar-hi d’acord en el parell d’inversions 
que es poden fer, ens abstindrem en aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Ens semblen bé aquestes modificacions, sempre que es compleixin, 
lògicament, les normatives legals vigents, i sempre que es tracti –a partir d’ara– d’inversions 
financerament sostenibles. Aquí pot estar la trampa en la que algú, potser l’Estat, ens pot 
tallar les inversions en el futur. Ens sembla bé que les aplicacions directes vagin destinades 
a les millores de l’estadi de la Unió Esportiva Olot, les actuacions d’estalvi i millora 
energètica i encara que no ho he vist al document –potser quedarà per al proper– en la 
reunió se’ns va dir que també hi havia unes millores en els lavabos de la plaça de braus que 
crec que serien importants, sobretot per al correbou que tots recordem que és l’ocasió de la 
Festa Major que més personal té, més olotins gaudeixen; llavors crec que seria bo que 
s’arreglessin els lavabos. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé una modificació de crèdit, que no fa gaire en vàrem fer una altra, i ja en 
aquell moment des del nostre grup vàrem fer algunes aportacions de temes que ens 
semblaven importants per a la ciutat, que malauradament l’equip de govern no comparteix 
amb nosaltres. Tot això que es proposa aquí, no hi podem estar en contra, perquè són 
inversions en temes de ciutat i que també són temes importants, com és la Unió Esportiva 
Olot, o com és el tema de la renovació del llum buscant l’estalvi energètic.  
 
Quin és el problema que tenim? El problema que tenim és el que hem comentat abans quan 
han aprovat la liquidació del pressupost: que els recursos, malauradament, són escassos, i 
per tant més que mai pensem que s’ha de buscar i acurar molt aquelles actuacions que 
s’han de fer amb aquests poc recursos que tenim.  Nosaltres tot i que diem que sí a la 
substitució dels llums per estalvi energètic, però ens sembla que potser es podria fer una 
planificació més pausada, potser no cal fer-ho tot de cop, de fet això a casa també quan 
canviem les llums no les canviem totes de cop, per tant quan es vagin fent malbé les que hi 
ha, quan s’hagin de substituir, poder-ho fer d’una manera més pausada i no dedicar tants 
diners de cop a aquesta inversió. Que s’ha de fer, sí, que estem d’acord en què es faci 
també. Potser la manera o el tempo en què això s’ha de fer, podria ser diferent.  
 
En la mateixa línia el tema de la Unió Esportiva Olot, n’hem parlat diverses vegades aquí al 
Ple, i sempre el nostre grup ha estat a favor de què es facin inversions i tots compartim que 
cal fer aquestes inversions, i hem aprovat uns plans d’inversions per fer en els diferents 
punts de l’estadi que feien falta. Tampoc potser no veiem la urgència de fer-ho ara tot de 
cop, tenim una planificació i podríem anar-ho fent de mica en mica, i per tant des d’aquí dir 
que sí a la renovació dels espais de la Unió Esportiva Olot –vestidors, seguretat, etc.– però 
aprovem una planificació coherent per poder-ho fer amb més calma i amb més pausa i que 
això també ens doni opció a fer altres actuacions que nosaltres creiem que també ens fan 
falta per a la ciutat.  
 
En diré algunes, nosaltres ho enfocàvem més en temes de manteniment de la ciutat, 
pensem que els temes de manteniment són importants, sobretot manteniment en seguretat, 
manteniment en carrers, manteniment en edificis. I en aquesta línia, del manteniment de 
seguretat apuntàvem –que s’està fent, però pensem que a un ritme massa baix–tota la 
millora dels passos de vianants i tot el tema de seguretat viària.  
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L’altre dia llegia l’informe de seguretat viària, i de les moltes coses que deia, que havien 
baixat els accidents però havien pujat els atropellaments; potser alguna cosa té a veure amb 
això, aquesta deixadesa que tenim en aquests moments pel que fa al pintat dels passos de 
vianants de la ciutat. I sabem que s’està fent, el que passa és que es fa molt a poc a poc i 
potser hauríem de destinar uns recursos per agilitzar tot aquest tema en aquest moment.  
 
Un altre tema que també vàrem apuntar en el darrer Ple: el tema del col·lector d’aigües 
plujanes. És d’aquells temes que fins que no plou i se’ns inunden carrers no hi pensem. Hi 
ha un pla plurianual ja aprovat pel tema de desenvolupar la neteja de col·lectors; doncs 
recuperar aquest Pla i tirar-lo endavant, ens sembla que també seria una actuació que per a 
la ciutat podria ser bona.  
 
Tema carrers ja sé que n’hem fet i en seguirem fent, però n’hi havia alguns que també 
vàrem apuntar en el darrer Ple, per exemple: el carrer Hospici i Serra Ginesta, que és la 
zona on hi haurà la nova Plaça Mercat, una actuació en aquell espai ens sembla que podria 
donar un aire diferent al barri vell i propiciar una entrada cap a la plaça Major molt més 
oberta, convidant molt més a la gent que ve a Olot a entrar al nucli antic.  
 
O l’altre dia parlàvem, per exemple també de la zona del carrer Macarnau Esglaiers, que és 
una zona que aquells carrers hi ha aparcament, són molt estrets, els camions de les 
escombraries quan passen per allà s’han d’enfilar a la vorera perquè no passen; pensar en 
aquella zona quines actuacions podrien donar solució a aquest espai, que és un espai prou 
complicat. I lligat a aquest espai tenim el carrer sant Bernat, que també és un carrer que 
històricament a la ciutat malauradament el tenim molt deixat, i hi ha cases molt velles, el 
carrer molt estret en algunes zones; són zones de la ciutat que fa temps que no s’hi fan 
actuacions i ens sembla que caldria pensar, quan tenim diners, en fer aquest manteniment, 
perquè si no se’ns van acumulant coses i al final potser no arribem. El carrer Pou del Glaç, 
per exemple, també. 
 
O el manteniment d’edificis, que alguna vegada també hem parlat d’alguns edificis 
municipals que estan en molt mal estat i que alguna intervenció seria interessant. Una mica 
això va en aquesta línia que hem dit al principi: tenim recursos limitats, per tant entenem que 
l’equip de govern prioritzi unes coses, nosaltres en part també compartim aquesta 
priorització, però hi ha en temes que queden fora d’aquesta anàlisi i que a nosaltres ens 
agradaria que també s’hi poguessin incorporar. 
 
Dit això, nosaltres ens abstindrem, perquè pensem que sí que alguns punts que s’han 
apuntat aquí és interessant fer-los, però ens n’hem deixat molts altres. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Algunes precisions respecte del que ens han anat dient.  
 
El Sr. Mulleras feia referència als lavabos de la plaça de braus, bé, li he dit en la intervenció 
anterior, hi ha algunes inversions que no les hem pogut presentar avui, aquesta és una 
d’elles, perquè s’ha de preparar tota una documentació que no ens ha donat temps, des que 
vàrem tenir el tancament fins a haver de poder preparar tota aquesta modificació. Però 
segur que és una de les que ràpidament portarem al Ple per a la seva aprovació.  
 
Respecte al Sr. Mir –en tot cas ho faré per ordre– de les diferents coses que ens ha 
comentat, en primer lloc ha dit que potser no calia fer tots els llums de cop. No els fem tots 
de cop, o sigui, la quantitat de lluminàries que hauríem de canviar és molt elevada, estem al 
voltant de les 550, i ara pensem que en podrem fer al voltant d’unes 300, tres-centes i 
escaig. Però en tot cas seria molt interessant poder-ne fer quantes més millor, donat que la 
gran dificultat que tenim en aquest moment a l’Ajuntament, és de poder disposar de recursos 
ordinaris, i qualsevol estalvi que fem en pressupost ordinari, tenim la possibilitat de poder 
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utilitzar aquests recursos. I aquest és un d’aquells casos en què l’estalvi és immediat, només 
de canviar la bombeta ja tens l’estalvi i per tant això ens ha de permetre obtenir més 
recursos ordinaris de cara als propers anys, cosa que tenim molt limitada pel sostre de 
despesa, com vostè bé sap. Per tant de moment farem aquesta quantitat, però des del 
nostre punt de vista, quan abans possible hauríem de poder fer la resta per una qüestió, 
primer, que la inversió s’ho mereix; segon, donarem molta més seguretat, a la que vostè feia 
abans referència, en quant a que aquesta llum més clara entenem que també donarà molta 
més sensació de claror als carrers, i per tant, doncs, podríem dir que matarem dos ocells 
d’un tret: estalviarem per una banda i donarem molta més sensació de seguretat i de llum 
als carrers.  
 
Potser vostè ha observat ja que a tots els carrers del barri vell, centre històric i centre 
comercial hem canviat i hem netejat totes les lluminàries, hem canviat totes les llums perquè 
calia canviar les bombetes, i tota la ciutat, de nits, té un aspecte de molta més claredat en 
aquests moments. 
 
Després ha fet referència a tota una sèrie d’intervencions en manteniment. Jo li vull recordar 
que nosaltres el que podem fer són inversions sostenibles amb els romanents, manteniment 
l’hem de tractar com a tal, com a manteniment, no podem destinar aquests recursos a 
despesa ordinària, els recursos que tenim de superàvit de l’any anterior, i per tant el que 
hem de fer és dedicar-los  a inversions sostenibles. 
 
En qualsevol cas, pel que fa referència al pintat dels carrers, que és un tema que va sortint 
en els últims plens, i que és un tema que jo sempre els hi he explicat que ho faríem tan punt 
s’acabés l’hivern perquè si donava el cas que hi hagués hagut alguna nevada, hauria passat 
que hauríem malgastat els diners en pintura. En aquests moments dir que ja s’ha començat 
aquesta setmana el que és la part interior de la ciutat, i en qüestió de tres o quatre setmanes 
tota la part interior ja estarà feta, i tan bon punt tinguem acabats tots els plànols de tot el que 
són carrers d’entrada i sortida de la ciutat –que suposo que serà a mitjans de la setmana 
que ve–, ho posarem a concurs i durant el mes d’abril entenem que quedaran tots els 
carrers pintats i en ton estat, no hi ha d’haver cap problema en aquest sentit. 
 
En tot el que vostè ha dit de la Unió Esportiva, nosaltres entenem que és prioritari en aquest 
moment, sobretot tota la seguretat de la Unió Esportiva Olot, i allà hi hem de dedicar-hi 
recursos, hem tingut algun incident i entenem que no s’haurien de repetir. I en quant a tots 
els carrers que vostè ha anomenat, sap que tenim un Pla anual d’asfalts i manteniment de 
carrers, el proper mes o mes i mig ja estarà el plec de condicions i les ofertes de les 
diferents empreses aquí i farem els diferents carrers que tenim previstos aquest any, i 
alguns dels que vostè ha esmentat abans segurament que entraran en el Pla de 
pavimentació del proper any 2015. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, Sr. Mulleras, farem els lavabos però no només pel correbou, 
nosaltres esperem que la plaça de toros tingui molta activitat, puguem continuar-hi fent 
concerts, actes culturals, festes, moltes coses d’aquestes, i el correbou de les Festes del 
Tura i prou. Però farem els lavabos, perquè algú potser pot dubtar de quin és el sentiment 
que tenim cap a la plaça de toros, però jo els hi puc ben garantir que tots ens estimem 
aquest edifici com un signe identificatiu d’Olot. Una altra cosa és que després hi fem toros o 
no n’hi fem, però que ens estimem l’edifici en poden estar segurs, que ens hauria agradat 
invertir molt més ho saben, sempre havíem dit que totes aquelles activitats que pagàvem un 
cànon intentaríem destinar-los-hi, però és que qualsevol obra que vulguem fer puja molts 
diners.  
 
Ara apareix aquesta oportunitat i el que sí que és veritat és que ens demanen molts i molts 
papers, és a dir, no podem decidir nosaltres les inversions sinó que hi ha d’haver l’informe 
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de l’Interventor, signat per l’Alcalde, ha d’anar a Madrid, a Madrid s’ho han de mirar, i llavors 
ens diuen el que pertoca. Normalment no ens diuen res i per tant tirem endavant, però ens 
diuen el que pertoca perquè necessitem aquestes actualitzacions. 
 
I després, en relació al camp de futbol, ja ho fem amb molta prudència. És a dir, quan la gent 
de la Unió Esportiva Olot ens diuen, escolta és que amb els pavellons..., doncs es van poder 
gastar perquè podíem en aquells moments o pel que sigui, sis milions d’euros en fer un 
pavelló nou. Clar, ara estem parlant de quantitats de 100.000 euros o de 200.000 euros per 
anar fent per fases; jo crec que ja ho fem amb prudència, i que a més la Unió Esportiva Olot 
es mereix en aquests moments el suport: està a segona divisió B, el nom d’Olot apareix a 
molts mitjans. I per tant, ja ho sé que tots hi estem d’acord, però ja ho fem amb tota la 
prudència del món. 
 
I el tema dels carrers, home, a l’asfaltat de carrers hi destinem 250.000 euros cada any, i ho 
anem fent repetidament, en quatre anys ens haurem gastat un milió d’euros en asfaltar 
carrers, jo crec que es notarà al final del mandat que als carrers hem arreglat moltes coses, 
no hem anat només a tapar forats, sinó que hem fet asfaltat de carrers. Estic segur que en la 
licitació que hi ha, que ja hem aprovat el plec de clàusules aquest matí a la Junta de Govern, 
que ja s’ha de publicar i que sortirà i que es farà, segur que tindrem una baixa i tornarem a 
destinar els diners de la baixa a fer més carrers. En fi, jo crec que d’alguna manera sí que 
els escoltem, sí que els tenim en compte, hi ha prioritats que la mateixa acció de govern 
t’obliga a fer unes coses o d’altres amb més urgència o amb menys. Però tingui per segur 
que sí que els escoltem.  
 
Per tant jo els agraeixo també la posició que ningú hi voti en contra, sinó que respectin una 
mica aquesta priorització a què obliga l’acció de govern. 
 
Sotmesa la proposta a Ple, s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 PxC) i 8 abstencions (6 
PSC, 2 ERC). 
 

11.1. - PERMUTA TERRENYS MAS CARITAT CARRER VOLCÀ PUJALOS, 1 
 
Núm. de referència : X2014004126     
Núm. expedient: URG42014000002 
 
En document signat el dia 11 de març de 2014, es proposa la permuta de dos béns, el 
primer, de propietat privada, afectat com a vialitat, sòl urbà consolidat i no inclòs en cap 
polígon d’expropiació; el segon, de titularitat municipal, qualificat com a verd  privat, i amb la 
consideració de bé patrimonial o de propis.  
 
La primera de les finques, que pertany a la senyora Antonia Caritat Compte, es descriu així: 
 
"URBANA: Casa número  vint-i-vuit del carrer de Sant Cristòfol d’aquesta ciutat, de baixos, 
un pis i golfes, de superfície seixanta-sis metres, nou decímetres cuadrats, actualment en 
molt mal estat, amb un hort al retre, de cabuda dos-cents trenta-vuit metres, seixanta dos 
decímetres cuadrats. Limita: per Est, o sigui front, amb el citat carrer; al Sud, o sigui, a la 
dreta sortint, amb casa de Ramón Pellicer; per Oest, o sigui darrera, amb terres dels hereus 
d’Esteve Pagès; i per  Nord, o sigui, per l’esquerra, amb el camí que condueix a l’Església 
Parroquial de Sant Cristòfol Les Fonts.” 
                        REF. CADASTRAL : 8301601. 
                        TÍTOL: Herència en escriptura autoritzada el 28 d’abril de 1997 pel notari 
d’Olot, Sr. Angel Arregui Laborda, número 786 del seu protocol.  
DADES REGISTRALS: Inscrita en el tom 1424, llibre 567, foli 154, finca 428. 
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CÀRREGUES: Es troba lliure de càrregues i gravàmens de tota mena, inscrits i no inscrits i 
també d’ocupants.  
 
L’ajuntament d’Olot és propietari de la següent finca: 
 
                        DESCRIPCIÓ: Terreny de 1.012,27 metres quadrats. Inedificable, destinat a 
verd privat. Limita: Nordoest, part amb Vial de Sant Jordi i part amb el Mas Caritat; Nordest, 
el Mas Caritat; Sudoest, part amb carrer Volcà Pujalós, on té el número 1, i part amb resta 
de finca de la que se segrega; i a Sudest, part amb carrer Volcà Puig del Mar i part amb 
resta de finca de la que se segrega.  
REF. CADASTRAL : 8196502. 
                        TÍTOL: Per reparcel·lació, en escriptura davant el notari d’Olot, Sr. Manuel 
Faus Pujol, el 2 de setembre de 1987.  
CÀRREGUES: Es troba lliure de càrregues i gravàmens de tota mena, inscrits i no inscrits i 
també d’ocupants 
Aquesta finca és colindant a la descrita com de propietat de la senyora Caritat. 
 
Es part i ara, amb motiu de la permuta, es segrega de la registral 17118, inscrita en el tom 
1157, llibre 418, foli 165. 
 
Després d’aquesta segregació, la matriu resta reduïda a una porció rectangular, de 119,73 
metres quadrats, que limitarà: a Nordoest i Nordest, amb peça segregada i objecte de 
permuta amb el Mas Caritat; a Suroest, carrer Volcà Pujalós i a Surest, amb carrer Volcà 
Puig del Mar. 
             
És d’interès manifest de l’ajuntament l’adquisició de la finca de la senyora Caritat, per quant 
que permet d’executar les determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal podent 
eixamplar l’espai de vialitat de l’anomenat camí de la Creu, estalviant així el corresponent 
expedient d’expropiació forçosa. I per part de la senyora Caritat, li és d’interès d’adquirir la 
finca objecte de segregació per tal d’agrupar-la a l’anomenat Mas Caritat, del qual ja en 
formava part abans de la reparcel·lació citada.  
 
L’informe emès per l’arquitecte municipal en relació a la taxació practica dels béns objecte 
de permuta, conclou en què el bé de titularitat municipal té un valor de 23.749 euros, i el de 
propietat privada 23.787,24 euros. 
 
Consta a l’expedient informe també favorable de la secretària de la Corporació.  
 
Vist el que disposen els article 21.1.p), 22.2.o) i 47.3.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, els articles 112.3.m) 193, 194, 198 i 199 de la llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, els articles 40, 47, 48 i 52 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, els 
articles 79 i 80 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció del 
següents acords: 
 
PRIMER.- Procedir a la segregació de 1.012,27 metres quadrats de la registral número 
17118, inscrita en el tom 1157, llibre 418, foli 165, propietat de l’Ajuntament d'Olot, amb la 
següent descripció: 
Terreny de 1.012,27 metres quadrats. Inedificable, destinat a verd privat. Limita: Nordoest, 
part amb Vial de Sant Jordi i part amb el Mas Caritat; Nordest, el Mas Caritat; Sudoest, part 
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amb carrer Volcà Pujalós, on té el número 1, i part amb resta de finca de la que se segrega; i 
a Sudest, part amb carrer Volcà Puig del Mar i part amb resta de finca de la que se segrega.  
 
SEGON.- Aprovar inicialment la permuta entre la finca que resulta de la segregació, de 
1.012,27 metres quadrats de la de major propietat de l’Ajuntament d'Olot, inscrita en el tom 
1157, llibre 418, foli 165 amb el número 17118, i la finca propietat de la senyora Antonia 
Caritat Compte, inscrita en el tom 1424, llibre 567, foli 154, finca 428, amb la següent 
descripció: 
 "URBANA: Casa número  vint-i-vuit del carrer de Sant Cristòfol d’aquesta ciutat, de baixos, 
un pis i golfes, de superfície seixanta-sis metres, nou decímetres cuadrats, actualment en 
molt mal estat, amb un hort al retre, de cabuda dos-cents trenta-vuit metres, seixanta dos 
decímetres cuadrats.  Limita: per Est, o sigui front, amb el citat carrer; al Sud, o sigui, a la 
dreta sortint, amb casa de Ramón Pellicer; per Oest, o sigui darrera, amb terres dels hereus 
d’Esteve Pagès; i per  Nord, o sigui, per l’esquerra, amb el camí que condueix a l’Església 
Parroquial de Sant Cristòfol Les Fonts.” 
 
TERCER.- Sotmetre l’acord relatiu a l’aprovació inicial de la permuta a informació al públic 
pel termini de 20 dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació del present que serà 
publicat al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament per tal que es puguin presentar les 
al·legacions que es considerin oportunes. 
El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic es podrà exercitar a 
les oficines del departament de secretaria de l’Ajuntament d'Olot situades al Passeig Ramon 
Guillamet, 10, en horari d’atenció al públic, de les 10 a les 14 hores.  
 
QUART.- Facultar expressament el senyor alcalde per a la signatura de les escriptures 
públiques de segregació i permuta, i de quanta documentació sigui necessària per al 
compliment dels presents acords, inclosa llur rectificació. 
 
CINQUÈ.- Donar compte al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als 
efectes que preveu l’article 40.c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, avui portem al Ple prendre aquest acord referent a aquesta 
permuta. Aquesta permuta està dins el que seria una mica l’anar complint amb el nostre Pla 
General de la ciutat, es tracta de dues finques: una de propietat privada a la zona de sant 
Cristòfol, i una altra de propietat municipal tocant a l’avinguda Sant Jordi. Aquesta finca 
privada està afectada per  la vialitat, és una finca que no està en cap polígon d’actuació, i 
per tant l’Ajuntament té l’obligació de la seva expropiació, i el que fem en aquest acord és 
permutar amb la mateixa propietat amb una zona que l’Ajuntament té, i per tant de poder 
donar resposta al que deia abans, al Pla General.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC) 
 

12.1. - EXPROPIACIÓ FORÇOSA FINCA AV. SANT JOAN ABADESSES 
 

Núm. de referència : X2014004123     
Núm. expedient: URG42014000001 
 
El Pla d’ordenació urbanística municipal de 2003 afecta un terreny amb una casa que 
conformen dues finques registrals situades en el xamfrà de la carretera de Sant Joan les 
Abadesses amb l’avinguda del mateix nom, per on tenen el número 36, com de vialitat, 
necessàries per a tenir major visibilitat en la cruïlla de les vies esmentades. 
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La finca està classificada com a sòl urbà i no és inclòs en cap polígon d’actuació, als efectes 
de la seva obtenció, per la qual cosa és necessària la seva expropiació forçosa. Aquesta 
afectació determinada en el citat planejament comporta, d’acord a l’article 29.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, text refós de la Llei del Sòl, la declaració d’utilitat 
pública i necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats.  
 
Atès que l'aprovació dels plans porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat 
d'ocupació dels terrenys i edificis que s'hi citen a efectes de la seva expropiació forçosa, 
d’acord a l’establert a l’article 109 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686-05/08/2010). 
 
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d'abril de 1957; 94 del Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local i article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya,  
 
Vist el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el President de la Comissió 
Informativa del Ple General de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Constatar el fet de la declaració implícita d'utilitat pública a l'efecte d'ocupació dels 
béns per l'aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat 
definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 
2003, en relació a les finques objecte del present expedient: 
 
Descripció de les finques: 
 
Número 1: 
 “URBANA: Porción de terreno cultivo o solar de figura triangular y medida la línea de su 
base diecisiete metros, sesenta centímetros por su altura veintitrés metros o sean 
doscientos dos metros, cuarenta decímetros cuadrados sita en término de esta ciudad, y su 
ensanche del Oeste. Sobre parte de esta finca y ocupando una superficie que mide de frente 
o fachada nueve metros y de fondo ocho metros, o sea, una superficie total de setenta y dos 
metros cuadrados, ha sido edificada una casa, calle Avenida de San Juan. Consta de planta 
baja estando el resto del terreno destinado al jardín dentro de sus lindes. Lindante: por Sur o 
base del triángulo, con finca del mismo José Canal Puigmitjà; Noreste, con la Avinguda de 
Sant Joan de les Abadesses; y por Noroeste, con la carretera de Sant Joan de les 
Abadesses.” 
 
Inscrita al tom 1818, llibre 797, foli 131, finca número 2.552 del Registre de la Propietat on hi 
figura lliure de càrregues i de gravàmens. 
 
Finca número 2:  
“URBANA: Porción de terreno o solar, de figura un cuadrilátero irregular de medida su lado 
Norte quince metros, treinta y cuatro centímetros; Sur, diecisiete metros, setenta y cinco 
centímetros; al Este, seis metros, veinticinco centímetros y al Oeste, seis metros, veinte 
centímetros, o sea, una superficie de cien metros, treinta y siete decímetros, cincuenta 
centímetros cuadrados o sean dos mil seiscientos cincuenta y cinco palmos, setecientas 
treinta y siete milésimas cuadradas, sita en término de esta ciudad y su ensanche del Oeste 
y procedente de la heredad la Creu. Lindante: Noreste, con la Avenida de Sant Joan de les 
Abadesses; Noroeste, con la carretera de Sant Joan de les Abadesses; Sur, con Jaime 
Vizern Casademont; y al Norte, con finca de José Canal Puigmitjà.” 
 



 

Mod ACTS_DP06 28 

Inscrita al tom 1818, llibre 797, foli 134, finca número 2.695 del Registre de la Propietat on hi 
figura lliure de càrregues i de gravàmens. 
 
Títol de propietat: Escriptura d’herència del dia 1 de setembre de 2009, atorgada davant el 
notari d’Olot senyor Manuel Faus i Pujol, número 1357 del seu protocol.  
 
Referència cadastral: Ambdues finques tenen com a referència cadastral la número 
7206923DG5770N0001LH. 
 

2.- AFECTACIÓ URBANÍSTICA: Aquestes finques es troben afectades pel Pla 
d’ordenació urbana municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el 2 de febrer de 2004, com a vialitat i espai de protecció de vialitat. 

 
Segon.- Declarar la necessitat d'ocupació de les finques descrites, afectades per l'execució 
del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la Comissió 
territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003, i iniciar expedient 
d’expropiació forçosa. 
 
Tercer.- Sotmetre al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies la relació de béns i 
drets afectats durant els quals els afectats podran formular al·legacions sobre la 
procedència de l'ocupació o disposició dels béns i sobre el seu estat material o legal. Pel 
cas de no produir-se al·legacions, s’entendrà elevada a definitiva l’esmentada relació, sense 
necessitat de prendre ulterior acord.  
 
Quart.- Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a 
la formalització dels precedents acords. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords al propietari i a Intervenció, Dipositaria, Tresoreria i 
als serveis del cadastre. 
 
Intervé el Sr. Zarza. En aquest cas el que també portem aquí avui a Ple és aquest acord 
d’expropiació forçosa, de fet això ja vàrem explicar-ho en algun altre Ple: tota aquesta zona 
de comunicació de la ciutat des de l’avinguda sant Joan les Abadesses, amb el que serà en 
funcionament passat l’estiu, del nou Hospital d’Olot, és una via de comunicació molt 
important, i de fet és una via plenament consolidada, a excepció d’aquesta finca, que està a 
dins del que seria el Vial. Evidentment el Pla General aquesta finca la té afectada per vialitat 
i per tant també és una finca que –com deia abans en l’altra– no està en cap polígon 
d’actuació ni res, i per tant també l’Ajuntament l’ha d’expropiar. 
 
Hem intentat arribar a un acord amb la propietat, això no és possible, però requereix de la 
urgència d’iniciar aquests tràmits d’expropiació, perquè ja dic, és una via que ara a més està 
més transitada. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per reforçar el que deia el senyor regidor, tots coneixem quina 
finca és i que realment requereix una intervenció el més aviat possible. Sap greu que s’hagi 
de fer d’aquesta manera i que després també implicarà una inversió, perquè és un nus 
circulatori important, i per tant tirar endavant això representarà un avenç important per a 
l’entrada a la ciutat per aquella zona, i per tant, a favor completament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només reforçar el que ha dit el Sr. Zarza: hem intentat arribar a un 
acord, i ens hauria agradat molt més poder-ho fer per acord, el que passa és que les 
valoracions de les finques amb què ens hem de regir nosaltres, que són les dels serveis 
tècnics i així, doncs les valoracions de les finques han baixat. I no hi podem fer res més, no 
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ha estat possible arribar a un acord, esperem que un expedient d’expropiació, si és que hem 
d’arribar a un jurat d’expropiació, ja ens dirà el jutge o qui sigui quin és el valor que té 
aquesta casa, nosaltres estem disposats a complir. El que sí que vàrem fer, és dotar una 
partida econòmica per ja tenir uns fons preparats per quan tinguem la possibilitat de fer-ho, 
però jo crec que és molt important com a mínim enderrocar la casa i fer un mínim pas 
perquè els vianants puguin circular amb tranquil·litat perquè realment és un punt perillós. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb  20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC). 
 

13.1. - PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PLA DIRECTOR D'ESPAIS VERDS 
D'OLOT 2014-2020 

 
Núm. de referència : X2014003985     
Núm. expedient: PL172014000002 
 
El Ple de l’ajuntament d’Olot del mes de novembre de 2006 va aprovar el Pla Director dels 
Espais Verds d’Olot 2006-2010, que encara avui s’utilitza per crear nous espais i per 
executar els manteniments integrals de tots els espais verds de la ciutat. 
 
L’equip tècnic del Consorci SIGMA ha preparat el Pla director dels espais verds 2014-2020, 
que revisa l’anterior i fa noves propostes per a aquest període. El Pla inclou l’avaluació del 
Pla anterior, els criteris generals del verd de la Ciutat, una proposta de gestió dels espais 
actuals, l’estudi econòmic i un pla d’inversions. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Director d’espais verds d’Olot 2014-2020. 
 
Segon.- Exposar al públic, durant el termini de trenta dies, aquest acord al tauler d'edictes de 
la Corporació, i publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació escrita diària de la 
comarca. Durant aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin escaients.  
 
Tercer.- Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni 
reclamació, l’acord adoptat esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu, i se seguirà el 
procediment establert a l’article 70.2 de la Llei de Bases del Règim Local als efectes de la 
seva entrada en vigor.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. És una aprovació inicial, per tant tornarà al Ple després com a 
aprovació definitiva. 
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, com bé comenta, sotmetem a aprovació inicial aquest Pla 
director dels espais verds, per als anys 2014 – 2020. De fet és un document continuista 
respecte a l’aprovat l’any 2006, que realment és el que va iniciar una gran tasca, per dir-ho 
així.  
 
El Pla Director del 2006 va suposar una intervenció en el disseny i seguiment de les obres 
en verd públic, ens ha suposat també un inventari de l’arbrat, tenim una gran varietat 
d’arbres, diferents espècies i prop d’unes 13.000 unitats a tota la ciutat, i de fet, des de l’any 
2006 fins aquí s’han replantat, per dir-ho així, prop de 3.000 arbres. 
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També va suposar i es va posar l’accent en la millora dels espais verds i en el seu 
manteniment, i sobretot un aspecte molt important, que és el model mixt de gestió de tots 
aquests espais, que es fa entre la Brigada municipal, la Fageda i els diferents tallers 
ocupacionals que van sortint i que en la mesura que surten i que ens podem adherir a les 
diferents convocatòries, ens hi anem acollint. Per tant, partint d’aquestes premisses, el Pla 
Director de 2014 – 2020 és continuista, dóna continuïtat sobretot a aquest model de gestió 
actual, establint de manera molt clara quins són els criteris tècnics pel que fa a les noves 
obres que hi hagi en els espais verds que s’han d’implantar, i el manteniment dels que 
tenim. També continua amb el programa de poda i de reposició i tot el que té a veure amb el 
control integrat de plagues, i també amb el tema de les mesures de prevenció. 
 
Sí que per destacar dos aspectes nous, per dir-ho això, i que potser suposaven mancances 
de l’anterior, és la diagnosi i les propostes de millora, en la mesura que també, per altra 
banda, les previsions econòmiques ens ho permetin respecte a l’espai del Parc Nou. I també 
una cosa que era una demanda, ja no només del Pla Director anterior, sinó un tema que ha 
estat recurrent també en aquest plenari, que és tot el que té a veure amb els horts urbans, 
que com bé saben està arribant al seu final, en el sentit que molt probablement, en el proper 
Ple podrem ja presentar l’aprovació inicial del Reglament, perquè justament s’està ara en la 
fase de presentar a tots i cadascun dels usuaris, dels parcel·listes, el nou document i la nova 
regulació.  
 
Per tant, és una aprovació inicial, com bé ha dit l’Alcalde, i per tant subjecta al termini 
d’informació pública per als suggeriments que vulguin aportar. 
 
Intervé el Sr. Gómez. A nosaltres ens ha sorprès una  mica la presentació del Pla, pensem 
que amb excessiva celeritat, segurament tindran els seus motius, però ho hem trobat per 
part nostra, precipitat. Més que res perquè és un Pla que, d’acord que és continuista, és un 
Pla que es va aprovar el 2006 per al 2010, per tant han passat quatre anys que s’ha anat 
continuant, sense necessitat de revisar-lo. Entenem que és un Pla que s’ha de revisar i que  
s’ha de fer ben fet, però és clar, tampoc no n’hem sabut res fins ara. Nosaltres hem tingut de 
temps des de dilluns per mirar-nos el Pla, i realment és un pla excel·lent, interessant, i 
d’acord que és continuïtat del que s’estava fent, però hi ha actuacions noves que abracen tot 
l’espai del 2014 al 2020.  
 
Clar, d’entrada nosaltres, com a principi, ens agrada la participació i ens agrada poder 
aportar coses, i sí que demanaríem a l’equip de govern que quan tenen intenció de 
presentar un Pla plurianual d’aquest tipus, que durant la redacció del Pla, encara que sigui 
una qüestió molt tècnica i que ho facin els serveis tècnics de la casa, en aquest cas del 
SIGMA, que es tingués en compte als diversos grups municipals. 
 
En aquest cas concret, referit a espais verds i referit a arbrat, nosaltres entenem que segur 
que els veïns, que les associacions de veïns tenen moltes coses a dir, si es fa una actuació 
que per exemple implica un canvi d’arbrat el 2014, o el 2015 o el 2016, entenem que els 
veïns potser tenen alguna cosa a dir; no sabem si s’hi ha comptat o no. Llavors, ens genera 
molts dubtes.  
 
Per sort, com ha dit la regidora, estem parlant d’una aprovació inicial i tenim un període per 
mirar-nos-ho, i suposo que tindrem més d’aquests tres dies que hem tingut, que és un Pla 
que té 350 pàgines, vull dir que hem tingut la nostra feinada aquests tres dies per mirar de 
trobar les qüestions que nosaltres estàvem d’acord, i que per tant necessitem més temps 
per revisar-lo a fons. Per exemple, una qüestió que s’hi ha referit la regidora ens ha sorprès 
moltíssim que ja que estem a punt d’aprovar –el mes que ve segurament– el Reglament dels 
horts urbans, que ja en vàrem parlar en una reunió que vàrem tenir fa tres setmanes, que hi 
hagi tot un capítol dedicat a la necessitat d’elaborar un Reglament. És a dir, el mateix Pla 
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que aprovem ara ens demana una cosa que ja estem fent. Ens ha semblat que tot plegat 
requeria una mica més d’asseure’ns tots plegats i que nosaltres hi poguéssim participar.  
 
De totes maneres, evidentment ens ho hem mirat tan bé com hem pogut, pensem que com 
que és continuista i segur que els tècnics que l’han elaborat són gent molt qualificada i que 
estan fent bé les coses, i per tant segur que hi ha algun detall que s’hi pot aportar, però que 
en general segur que és un Pla que està ben fet, i pel que hem pogut observar també 
nosaltres hi estem d’acord. I tenint en compte que tenim aquest mes per poder fer-hi 
aportacions i per poder animar sobretot tots els veïns, perquè de fet afecta tots els veïns, en 
un moment determinat o altre, al llarg d’aquest Pla, potser al 2018 o al 2019 implica un canvi 
d’arbrat de no sé quin carrer. Clar, això ho aprovem ara, entenem que els veïns de la zona 
potser estan prou interessats per saber si els arbres que tenen, els hi canviaran o no. I per 
tant nosaltres animem, com sempre, que la gent participi i en aquest espai, en aquest mes 
que tenim, trenta dies d’exposició pública, que es divulgui i es faci difusió i la gent vegi si al 
seu carrer li canviaran aquell arbre o no i que hi pugui dir la seva. 
 
Per tant, com que en general estem d’acord amb el Pla, però entenem que segurament en 
aquest cas no s’han fet les coses com a nosaltres ens agradaria, de moment ens abstenim 
en l’aprovació inicial i esperarem a veure aquest procés d’exposició pública fins a l’aprovació 
definitiva, a veure quina és la nostra posició finalment, però de moment ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. La veritat és que estem al 100% d’acord amb les paraules que ha 
tingut el Sr. Pere Gómez. Bé, per la premura de temps, ja que se’ns va fer arribar aquest 
dilluns, doncs no hem tingut temps d’analitzar tal com es mereixia aquest Pla. És un 
document, com diu sempre el Sr. Guix, feixuc. Segons se’ns ha informat, bàsicament hi ha 
una part d’avaluació del Pla anterior, que anava del 2006 al 2010 i encara l’estem aplicant, i 
una anàlisi d’actuacions barri per barri, per estudiar les propostes de futur en quant a gestió 
dels espais actuals i un pla econòmic d’inversions.  
 
D’entrada, repeteixo les paraules que ha dit el Sr. Gómez, em sembla bé, i de qualsevol 
manera es tracta d’una aprovació inicial, ens ho estudiarem, i si considerem que hem de fer 
alguna aportació o alguna al·legació, la farem durant aquest mes i en els terminis establerts 
per la llei.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas és evident que el tema natura per als olotins és molt important, 
tots ens estimem molt la natura en aquesta ciutat, i a més a més estem a l’entorn, tenim a 
l’entorn de la ciutat un gran parc natural. Per tant la filosofia, nosaltres ho teníem al nostre 
programa electoral i ho hem defensat sempre, que els aspectes de natura són molt 
importants en tota la planificació de la ciutat i que potser hauríem de treballar-hi molt més i 
invertir-hi més diners; abans parlàvem d’economia, potser és un dels capítols que la ciutat 
hauria d’invertir-hi més. I hauríem d’aconseguir aquesta idea que sempre hem tingut que el 
parc entrés a la ciutat; és a dir, que el parc vagi penetrant a la ciutat, vies verdes, que cada 
vegada aquestes consideracions, urbanísticament, siguin més potenciades i més reals.  
 
Està bé canviar les bombetes, però també és molt interessant invertir en els arbres. Hi ha 
estudis que demostren, per exemple, que si un hospital està en un lloc que hi hagi molta 
natura a l’entorn, molts arbres, els malalts es curen abans. Per tant hi ha molts aspectes 
d’aquests. Si una escola està envoltada de natura, d’arbres, també els estudiants aprenen 
més ràpid, si tenen molts espais translúcids... Doncs això és molt important.  
 
Nosaltres com a ciutat ja hem invertit en un input molt important que és la natura, això els 
olotins –com deia abans– ens ho estimem molt, però també ens ho valoren molt la gent que 
ve de fora, per tant és un dels inputs que tenim com a ciutat, també com a atracció turística 
per a la gent que ens visita. Per tant, molt bé el Pla, l’hem de tirar endavant, l’hem d’estudiar, 
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evidentment, com han dit els meus companys no hem tingut temps, nosaltres el volem 
estudiar, volem fer-hi aportacions, per això vàrem demanar a la Junta de Portaveus si 
podíem fer avui l’aprovació inicial i  després fer aportacions i ja veurem com s’acaba. Però sí 
que pensem que és un document molt important i que hem de treballar-hi. En principi hi 
votem a favor perquè pensem que és un bon document i que en tot cas anirem treballant en 
la seva execució.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només un comentari respecte al tema de la participació, és a dir, 
nosaltres tenim tota la voluntat de la participació. De fet, em penso que és refermar una mica 
les paraules que ha dit el Sr. Guix: no teníem necessitat de fer una aprovació inicial, sinó 
que podíem anar a una aprovació definitiva perquè era una revisió del Pla, i fem l’aprovació 
inicial i deixem un mes perquè en parlem.  
 
És un tema que han treballat especialment els serveis tècnics i que d’alguna manera ens ha 
arribat a tots amb justesa de temps per poder-ho estudiar, però tenim un mes de temps per 
valorar-ho i si en aquest mes no ens poséssim d’acord, no tenim cap problema en allargar 
els terminis o deixar-ho sobre la taula, o fer l’actuació legal que correspongui. Però no hi 
havia cap necessitat de fer-ho en dues aprovacions i ho hem fet expressament perquè 
tothom hi pugui participar. A tots ens semblava que era molt continuista i que per tant 
tampoc era que canviéssim tantes coses com perquè no es pogués analitzar amb calma.  
 
Però tenim un mes per fer-ho, tenim tota la voluntat de col·laboració, ens sap greu si algú 
interpreta això com una manca de voluntat de participació, però puc assegurar-los-hi que no 
és així. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (10 CiU, 6 PSC) i 4 
abstencions (2 PxC, 2 ERC). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies perquè l’abstenció no és un vot en contra, sinó que és 
fer-nos confiança i els ho agraeixo especialment.  
 

14.1. - MODIFICACIÓ LÍMITS CENSALS DE DIVERSOS CARRERS 
 
Núm. de referència : X2014004065     
Núm. expedient: PL182014000001 
 
Atès l’escrit de l’Oficina del cens electoral –Delegació provincial de Girona- de data 04 de 
juliol de 2013  (registre d’entrada núm. E201307680) pel qual requerien que l’ajuntament 
enviés la planimetria actualitzada del municipi (plànol general per entitats, plànols per secció 
amb detall dels nuclis si els té i amb tota la numeració). Atès que en data 11 de juliol del 
mateix any va ser tramesa tota la planimetria actualitzada del nostre municipi (registre de 
sortida núm. S2013004880).  
 
Atès que dies enrere des de l’Oficina del cens electoral ens varen comunicar algunes 
incoherències entre la planimetria i la informació que constava en la nostra base de dades i 
la del cens, i més concret, en la definició dels trams censals de diversos carrers de la ciutat. 
Atès que un cop comprovada i revisada tota la planimetria s’ha considerat oportú també 
definir amb més detalls la numeració inferior i superior d’alguns trams de carrers, modificant 
en alguns casos la secció censal assignada. 
 
Vist el Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel RD 2612/1996, de desembre i la 
resolució de 9 d’abril de 1997, de la Sotssecretaria, per la qual es disposa la publicació de la 
Resolució de l’1 d’abril, de la Presidenta de l’Instituto Nacional de Estadística i del Director 
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general de cooperació territorial , per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer- Modificar els límits censals dels següents carrers: 
 

1. carrer de l’Avet: donar de baixa el tram definit que correspon a la numeració parell 
del carrer ja que pertany al terme municipal de Les Preses. 

 
2. carretera de Batet:  

 
a. modificar la secció censal del tram de carrer que correspon a la numeració 

parell definint-lo a la secció 3 del districte 3. 
 
b. delimitar el tram de carrer que correspon a la numeració senar en el següent 

sentit: 
 

• tram comprès entre els números 1 i 29 (ambdós inclosos) definir-lo a 
la secció 2 del districte 3. 

• tram comprès entre els números 31 fins al final definir-lo a la secció 
3 del districte 3. 

 
3. plaça del Rector Ferrer: modificar el tram de carrer comprès entre els números 1 i 1B 

(ambdós inclosos) definint-lo a la secció 1 del districte 1.  
 

4. ronda del Fluvià: delimitar el tram que correspon a la numeració parell en el següent 
sentit: 

 
• tram comprès entre els números 2 i 18 (ambdós inclosos) definir-lo a 

la secció 5 del districte 1 
• tram comprès entre els números 20 i final a la secció 4 del districte 

1. 
 

5. carretera de les Feixes:  delimitar el tram que correspon a la numeració senar del 
carrer en el següent sentit: 

 
• tram comprès entre els números 1 i 69 (ambdós inclosos) definir-lo a 

la secció 6 del districte 1 
• tram comprès entre els números 71 i 199 (ambdós inclosos) definir-

lo a la secció 1 del districte 5 
• tram comprès entre els números 201 i 295 (ambdós inclosos) definir-

lo a la secció 2 del districte 4 
• tram comprès a partir del número 297 i fins al final donar-lo de baixa 

ja que pertany al terme municipal de la Vall de Bianya. 
 

6. carrer de Pere Llosas: modificar el número inferior del tram comprès en la numeració 
parell tot assignant el número 2B, el qual pertany a la secció 3 del districte 5. 

 
7. carrer Macarnau: modificar el tram que correspon a la numeració senar en el següent 

sentit: 
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• tram comprès entre els números 1 i 53 definir-lo a la secció 2 del 
districte 1. 

• tram comprès entre els números 55 i final definir-lo a la secció 7 del 
districte 1. 

 
8. avinguda de Francesc Macià: delimitar tots els trams d’aquest carrer en el següent 

sentit: 
 

• tram comprès entre els números 2 i 30 (numeració parell) i entre els 
números 1 i 31 (numeració senar) definir-los a la secció 2 del 
districte 5. 

• tram comprès entre els números 32 i final (numeració parell) i entre 
els números 33 i final (numeració senar) definir-los a la secció 4 del 
districte 5. 

 
9. carrer de Madrid: modificar el tram que correspon a la numeració parell en el  

següent sentit: 
 

• tram comprès entre els números 2 i 86 (ambdós inclosos) definir-lo a 
la secció 3 del districte 2 

• tram comprès entre els números 88 i final (ambdós inclosos) definir-
lo a la secció 2 del districte 4. 

 
 
10. avinguda del Malatosquer: modificar el tram que correspon a la numeració parell en 

el següent sentit: 
 

• tram comprès entre els números 2 i 76 (ambdós inclosos) definir-lo a 
la secció 4 del districte 2 

• tram comprès entre els números 78 i final definir-lo a la secció 5 del 
districte 2. 

 
11. camí del Montsacopa: delimitar tots els trams d’aquest carrer en el següent sentit: 

 
• tram comprès entre els números 2 i 70 (numeració parell) i entre els 

números 1 i 69 (numeració senar) definir-los a la secció 6 del 
districte 1. 

• tram comprès entre els números 72 i final (numeració parell) i entre 
els números 71 i final (numeració senar) definir-los a la secció 1 del 
districte 5. 

 
12. plaça del Palau: delimitar tots els trams d’aquest carrer en el següent sentit: 

 
• tram comprès entre els números 2 i 6 i entre els números 10 i final 

(numeració parell) i entre els números 1 i 5 i entre els números 11 i 
final (numeració senar) definir-los a la secció 1 del districte 1. 

• tram del número 8 (numeració parell) i entre els números 7 i 9 
(numeració senar) definir-los a la secció 2 del districte 4. 

 
13. carrer del Pintor Josep Pujol: modificar el tram de carrer que correspon a la 

numeració parell en el següent sentit: 
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• tram comprès entre els números 2 i 16 (ambdós inclosos) definir-los 
a la secció 5 del districte 2. 

• tram comprès entre els números 18 i final donar-los de baixa per 
pertànyer al terme municipal de Les Preses. 

 
14. carretera de Riudaura: delimitar els trams d’aquest carrer en el següent sentit: 

 
• tram comprès entre els números 2 i 90 (ambdós inclosos) definir-lo a 

la secció 2 del districte 5 
• tram comprès entre els números 1 i 63 (ambdós inclosos) definir-lo a 

la secció 3 del districte 5 
• tram comprès entre els números 92 i final (numeració parell) i entre 

els números 65 i final (numeració senar) definir-los a la secció 4 del 
districte 5. 

 
15. carretera de Sant Joan de les Abadesses: modificar els trams d’aquest carrer en el 

següent sentit: 
 

• tram comprès entre els números 2 i 64 (ambdós inclosos) definir-lo a 
la secció 7 del districte 1 

• tram comprès entre els números 1 i 101 (ambdós inclosos) definir-lo 
a la secció 2 del districte 5 

• tram comprès entre els números 66 i final (numeració parell) i entre 
els números 103 i final (numeració senar) definir-los a la secció 1 del 
districte 5. 

 
16. carretera de Santa Pau: modificar el tram de carrer que correspon a la numeració 

parell en el següent sentit: 
 

• tram comprès entre els números 2 i 292 (ambdós inclosos) definir-
los a la secció 1 del districte 3. 

• tram comprès entre els números 294 i final donar-los de baixa per 
pertànyer al terme municipal de Santa Pau. 

 
17. carrer dels Valls Nous: delimitar tots els trams d’aquest carrer en el següent sentit: 

 
• tram comprès entre els números 2 i 8 (numeració parell) i entre els 

números 1 i 19 (numeració senar) definir-los a la secció 1 del 
districte 1. 

• tram comprès entre els números 10 i final (numeració parell) i entre 
els números 21 i final (numeració senar) definir-los a la secció 5 del 
districte 1. 

 
18. carrer de Vista Alegre: modificar el tram que correspon a la numeració parell en el 

següent sentit: 
 

• tram comprès entre els números 2 i 34 (ambdós inclosos) definir-lo a 
la secció 4 del districte 2. 

• tram comprès entre els números 36 i final definir-lo a la secció 3 del 
districte 2. 

 
Segon – Sotmetre a informació pública i audiència als interessats aquests acords de 
modificació de límits censals, mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de 
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Girona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Trametre la corresponent documentació tècnica a l’Instituto Nacional de Estadística –
Secció Provincial de Girona- 
 
Intervé el Sr. Ferrés. En el moment que l’Ajuntament d’Olot va remetre la planimetria censal 
a l’Instituto Nacional de Estadística, aquest Instituto va detectar unes incoherències entre la 
planimetria i el que és la nostra base de dades censals. Aquestes es referien simplement, no 
a incoherències en quant a contingut, sinó en quant als límits dels districtes i les seccions 
censals, concretament eren el carrer Madrid, el carrer Vista Alegre, i la carretera de Sant 
Joan les Abadesses.  En aquest moment es va considerar que ja que s’havien detectat uns 
errors doncs fer una revisió a fons d’aquests límits a veure si n’hi havia més. Se n’han trobat 
17, que són els que avui proposem que s’esmenin en la base de dades.  
 
La majoria corresponen a que cal fer una nova definició en la numeració dels carrers i fixar 
els límits. Això passa sobretot en carrers de nova urbanització, quan en aquell moment es 
preveu una numeració que en aquell moment no existeix i estadísticament s’informa que 
aquell carrer pot anar, des de la banda senar des de l’1 a al 999, i per la banda parell, per 
exemple, del 2 al 998. Evidentment a mesura que passen els anys i que les parcel·les 
s’urbanitzen, tot això queda desfasat i es corregeix. Això és el que es fa en quinze d’aquests 
carrers que avui portem a modificació.  
 
En el carrer Avet el cas és una mica diferent, aquí es dóna el cas que la numeració parell del 
carrer estava inclosa, tot i que buida d’habitants, però estava prevista en la nostra base de 
dades, però la banda de numeració parell pertany al terme municipal de Les Preses, per tant 
el que es fa és eliminar aquesta banda de la base de dades. 
 
Una cosa semblant passa en el carrer Pintor Josep Pujol, però aquí només és una part del 
carrer de la numeració parell del carrer que pertany a Les Preses, per tant també s’elimina 
de la base de dades. 
 
Dat i beneit, tot això afecta a 92 persones d’Olot, en aquest moment són 92 persones, no 
estem parlant d’electors, sinó de 92 habitants d’Olot. Són 80 del carrer Madrid, 3 de la plaça 
Palau i 9 del carrer Vista Alegre.  
 
I ja finalment dir que aquestes modificacions en el cens no seran actives per a les properes 
eleccions europees sinó les següents, que esperem que siguin les del 9 de novembre. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC). 
 
15.1. - MOCIÓ PRESENTADA PER ADAG40 SOL·LICITANT A L'AJUNTAMENT D'OLOT 

QUE PRENGUI MESURES PER PAL·LIAR EL PROBLEMA DE L'ATUR DEL 
COL·LECTIU DE PERSONES MAJORS DE 40 ANYS 

 
Núm. de referència : X2014004117     
Núm. expedient: PL112014000012 
 
L’atur és el problema més important a casa nostra, com ho assenyalen les darreres 
enquestes del CIS, altres observatoris i la simple percepció que tots tenim en parlar amb els 
nostres companys i conciutadans. 
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L’enquesta de població activa (EPA) del quart trimestre del 2013 assenyala que aquest any 
s’han destruït 198.900 llocs de treball a Espanya, amb un atur del 26,03% i 5.896.300 
persones. 
 
A Catalunya la taxa d’atur se situa en el 22,26% (820.400 aturats) i a Girona es tanca l’any 
amb una taxa del 24,08% i 92.000 persones aturades. 
 
A la Garrotxa (dades atur registrat a l’OTG – no EPA), al desembre de 2013 és de 3.429 
persones aturades i i 2.143 d’elles tenen més de 40 anys ( 62,50%). A Olot aquestes dades 
són: de 2.318 aturats i i 1.400 de majors de 40 anys (60,40%). 
 
Si mirem l’evolució de l’atur al mes de desembre dels darrers anys s’observa el creixement 
constant en la franja d’edat de majors de 40 anys i la disminució dels altres col·lectius en els 
darrers anys. 
 
 Evolució al mes de desembre del 2005/2013 Nombre aturats per edats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolució al mes de desembre del 2005/2013. % aturats per edats. 
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La situació requereix respostes urgents de tota la societat i que l’administració pública 
sigui la primera en començar a donar solucions concretes a les persones aturades, 
solucions diferents segons el nivell d’administració (ajuntaments, Consell Comarcal, 
Diputació i Generalitat), tant per les competències com pels recursos disponibles. 
 
Les diferents mesures han d’incidir en promoure activitat econòmica i llocs de treball de 
qualitat i en tant no arribem a la plena ocupació cal que les persones tinguin els mitjans 
suficients per a viure amb dignitat. 
 
Les darreres reformes del govern central del PP han suposat retallades importants en 
matèria laboral, seguretat social i de protecció de l’atur, com ho palesen les majors facilitats 
per a l’acomiadament dels treballadors, les polítiques actives d’ocupació han vist reduïdes 
dràsticament les seves dotacions econòmiques, la percepció del subsidi per a persones 
aturades majors de 52 anys l’han endarrerit als 55 i amb unes limitacions molt fortes per al 
seu atorgament, han endarrerit l’edat de jubilació etc. 
 
Els aturats del nostre col·lectiu ens trobem abocats a la manca d’expectatives 
laborals i si aquestes arriben ho solen ser en formes de contractes de molt curta durada i 
unes condicions econòmiques molt minses. Aquesta situació és greu en el present però 
també a mitjà termini en afrontar una jubilació que s’endarrereix en el temps i amb unes 
expectatives de cotització en els darrers anys que farà que després d’una llarga vida laboral 
quedi una pensió reduïda. 
 
L’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades i és que, al darrera hi ha persones en risc 
d’exclusió social fruit de la seva exclusió del mercat laboral, i per tant que han de 
sobreviure amb l’ajut d’institucions amb recursos de beneficència , tot i que la seva voluntat 
és la d’obtenir i cobrir les seves necessitats mitjançant el desenvolupament d’un lloc de 
treball digne, i no de les escasses ajudes a les que poden accedir per pal·liar la seva 
situació actual. 
 
De la mateixa manera que es van destinar recursos públics per a rescatar la banca, amb 
interessos purament econòmics i financers, ara cal rescatar a les persones, que han de 
ser sempre la prioritat dels governs. 
 
Per tot l’anterior proposem a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a que concreti un Pla de Xoc per 
adoptar mesures urgents i específiques destinades als treballadors majors de 45 anys en 
situació d’atur de llarga durada, i entre d’altres: 
 

� Posar en marxa amb caràcter urgent i d’acord amb les diputacions i els ajuntaments, 
programes per a la contractació de desocupats majors de 45 a. que han exhaurit el 
cobrament de qualsevol prestació o subsidi. Contractacions que han d’orientar-se a 
serveis a la comunitat, medi ambient de manera preferent i que han d’incorporar la 
formació per a requalificar a persones que provenen de sectors amb poques o nul·les 
possibilitats com per exemple la construcció (si exceptuem el reciclatge de 
l’habitatge). 

� Impulsar programes de formació per a majors de 45 anys, amb beques d’assistència 
a les persones amb càrregues familiars i/o sense prestació. 

� Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones aturades 
que no disposin de les competències bàsiques definides per la Unió Europea puguin 
obtenir-les amb l’oferta de cursos del SOC. 
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� Accions de suport a l’autoocupació mitjançant programes d’assessorament i 
acompanyament a la iniciativa emprenedora, amb especial èmfasi en la promoció de 
l’economia social. 

� Col·laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen programes 
d’acompanyament a partir de voluntarietat de persones amb experiència en la 
creació i direcció d’empreses. 

� Establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga durada. 
� Pla de certificació professional adreçat a persones desocupades de llarga durada. 
� Establiment de clàusules en les licitacions que ponderin la quantitat i qualitat del 

treball adscrit al contracte públic. 
� Constituir un grup de treball per a estudiar les possibilitats de l’establiment d’una 

Renda Bàsica Universal. 
� Les propostes anteriors són només un petit exemple d’accions a fer i per aquest 

motiu demanem que dins del SOC es creï un grup de treball específic per a tractar la 
problemàtica del col·lectiu dels majors de 45 anys i que les associacions d’aquest 
col·lectiu pugui participar amb altres entitats. 

� Promoure acords i mesures que facin possible l’accés a la cultura en totes les seves 
expressions (teatre, música,  dansa, esport, etc.) a les persones aturades d’aquest 
col·lectiu per no agreujar la seva situació.  

 
SEGON.- Proposar que l’ajuntament d’Olot i respecte al col·lectiu d’aturats majors de 40 
anys aprovi el següent: 
 

� Dissenyar i realitzar una campanya adreçada a les empreses del municipi i la 
comarca amb la finalitat de reduir la percepció discriminatòria que existeix amb les 
persones aturades de més edat. 

� Estudiar si els impostos i taxes municipals es poden pagar mitjançant treball social a 
la comunitat d’acord amb l’ajuntament. 

� Estudiar les possibilitats de convertir les hores extraordinàries realitzades per el 
personal de l’ajuntament en vacances i poder suplir amb persones aturades aquestes 
vacances. 

� Constituir un grup de treball per tractar la problemàtica i les propostes que afecten al 
col·lectiu d’aturats majors de 40 anys. 

� Possibilitar que l’associació ADAG40 accedeixi i disposi puntualment dels serveis 
tècnics d’ocupació de l’ajuntament per a fer consultes sobre aquesta matèria, i de 
suport puntual a l’hora de realitzar projectes o propostes de l’associació. 

� Estudiar la creació d’ajuts econòmics a les micro i pime locals que contractin durant 
un mínim de sis mesos i la possibilitat d’altra pròrroga de sis mesos més (1/2 ajut 
anterior) a persones aturades de llarga durada majors de 40 anys. 

� Estudiar la creació d’ajuts econòmics a persones aturades de més de 40 anys i que 
s’estableixin com autònoms per a la posada en marxa d’una activitat empresarial o 
professional al municipi. 

 
TERCER.- Donar trasllat al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a 
la presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació ADAG40 d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Xavier García, en representació de l’Associació ADAG40. En principi, gràcies 
per permetre’ns a l’Associació de presentar aquesta moció aquí a l’Ajuntament, en nom 
personal i dels companys i companyes, alguns dels quals avui ens acompanyen. El que no 
faré és llegir fil per randa la moció perquè ja han tingut ocasió de llegir-la. En tot cas sí que 
faré un breu resum de la introducció, i si em permeteu sí que llegiré punt per punt les 
propostes concretes que fem amb aquesta moció. 
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Aquesta moció en principi la presentem per tres motius bàsics: un és per la gravetat de la 
situació del col·lectiu de persones aturades majors de 40 anys, el segon aprofitar per poder 
fer arribar propostes concretes que fem al govern de la Generalitat de Catalunya, i el tercer 
motiu és per també fer propostes concretes que pensem que l’Ajuntament d’Olot pot dur a 
terme pel nostre col·lectiu i la nostra problemàtica.  
 
Aquesta gravetat de la situació del nostre col·lectiu en majors de 40 anys en les xifres que 
acompanyen la moció només n’indicaré una, és 2.143 persones a la comarca i 1.400 a Olot 
són aturades de més de 40 anys, això representa més o menys el 60% de les persones 
aturades, i si això ja és greu, si mirem l’evolució –perquè també és molt important a l’hora 
d’analitzar les dades– veiem com des de 2008 fins a data d’avui, l’atur s’ha anat 
incrementant d’una manera continuada en el nostre col·lectiu, i en canvi en altres franges 
d’edat –els molt joves o fins a 40 anys– encara que lleugerament, han anat disminuint. Ja no 
diré que les dades o els informes diferents que hi ha sobre la gravetat de l’atur. 
 
La gravetat també ve incrementada per les darreres reformes del govern del PP, facilitant 
l’acomiadament dels treballadors, les retallades que s’han anat produint en les polítiques 
actives d’ocupació; a tall d’exemple, la percepció del subsidi per majors de 52 anys que hi 
havia, s’ha passat 55 anys, no sols això, sinó que els requisits per poder accedir s’han 
incrementat de manera tal que farà que per moltes persones serà impossible poder accedir 
a aquest subsidi que fins ara tenien. També suposa que les retallades que han fet o de les 
mesures que ha pres el PP, el tema d’endarreriment de l’edat de jubilació, que ens afecta de 
manera molt important, i tot el tema de l’eliminació de les subvencions en les contractacions, 
que només s’ha mantingut pels joves o certs col·lectius, com els discapacitats, entre d’altres, 
però que han tret totes les existents per a persones majors de 40 o 45 anys que fins ara hi 
havia.  
 
Quines són les expectatives que tenim les persones del nostre col·lectiu a mig i a curt 
termini? Doncs poques ofertes de feina, molt poquetes, les poques que arriben són de molt 
curta durada en el temps, d’uns salaris molt més baixos dels que hi havia fa relativament poc 
temps, i això vol dir que aquest col·lectiu durant molts anys –perquè de la situació de crisis 
no en sortirem fins d’aquí a molt enllà– estem immersos en una situació de crisis i de 
precarietat més absoluta.  
 
Tenim una expectativa d’una jubilació reduïda, de les expectatives que ens havien generat 
als treballadors, perquè com he dit, durant aquests darrers anys de la vida laboral dels 
treballadors, tindrem molts buits en quant a cotització perquè no es treballarà, o d’aquestes 
franges de temps que es treballi serà amb una cotització molt reduïda. I amb aquest context, 
què és el que passarà o està passant ja? És que moltes persones cauran en l’exclusió 
social, ja ara informes de la Creu Roja, de Cáritas, ens n’informen suficientment i el 
manteniment d’aquesta situació de crisis no vol dir una altra cosa que aquestes xifres 
s’incrementaran. 
 
Una mica per tot això, per tot plegat fèiem una sèrie de propostes, com hem dit. I la primera 
seria instar al govern de la Generalitat de Catalunya a que concreti un Pla de Xoc, que  
adopti mesures urgents i específiques destinades als treballadors majors de 45 anys en 
situació d’atur de llarga durada, i entre d’altres mesures proposem: 
 

• Posar en marxa amb caràcter urgent i d’acord amb les diputacions i els ajuntaments, 
programes per a la contractació de desocupats majors de 45 anys que han exhaurit 
el cobrament de qualsevol prestació o subsidi. Contractacions que han d’orientar-se 
a serveis a la comunitat i medi ambient de manera preferent i que han d’incorporar la 
formació per a requalificar a persones que provenen de sectors amb poques o nul·les 
possibilitats com per exemple la construcció. 
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• Impulsar programes de formació per a majors de 45 anys, amb beques d’assistència 
a les persones amb càrregues familiars o sense prestació. 

• Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones aturades 
que no disposin de les competències bàsiques definides per la Unió Europea puguin 
obtenir-les amb l’oferta de cursos del SOC. 

• Accions de suport a l’autoocupació mitjançant programes d’assessorament i 
acompanyament a la iniciativa emprenedora, amb especial èmfasi en la promoció de 
l’economia social. 

• Col·laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen programes 
d’acompanyament a partir de la voluntarietat de persones amb experiència en la 
creació i direcció d’empreses. 

• Establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga durada. 
• Un Pla de certificació professional adreçat a persones desocupades de llarga durada. 
• Establiment de clàusules en les licitacions que ponderin la quantitat i qualitat del 

treball adscrit al contracte públic. 
• Construir un grup de treball per a estudiar les possibilitats de l’establiment d’una 

Renda Bàsica Universal. Aquesta té molta relació amb el que he comentat de la 
situació d’expectatives que té aquest col·lectiu, i el que pensem és que si hi ha molta 
gent que no tindrà feina, el que no pot ser és negar-li la dignitat de viure amb unes 
condicions mínims i per això l’exigència d’aquesta renda bàsica. 

• Les propostes anteriors són només un petit exemple d’accions a fer i per aquest 
motiu demanem que dins del SOC es creï un grup de treball específic per a tractar la 
problemàtica del col·lectiu dels majors de 45 anys i que les associacions d’aquest 
col·lectiu puguem participar juntament amb altres entitats. 

• I promoure acords i mesures que facin possible l’accés a la cultura en totes les seves 
expressions (teatre, música,  dansa, esport, etc.) a les persones aturades d’aquest 
col·lectiu per no agreujar la seva situació.  

 
En quant a les propostes concretes per l’Ajuntament d’Olot, abans de llegir els punts o 
algunes de les propostes que fem, m’agradaria llegir un breu text d’un llibre del Centre Obrer 
d’Olot, que va estar publicat per l’Ajuntament d’Olot, escrit per Gil Vidal Forga, militant 
socialista, que va tenir una vida molt activa en aquest Centre Obrer d’Olot i que també en un 
moment determinat van tenir una situació molt greu d’atur, i fa un comentari de quines coses 
van fer des de l’Ajuntament. La qual cosa, entre altres coses, ens ve a dir que es poden fer 
coses si volem fer-les i hi posem una mica d’imaginació. El text diu el següent, diu: “Hi havia 
una altra necessitat que no podia pas quedar descurada i que tenia un dolorós fons social, 
com ho eren els obrers que no tenien treball. És obligat dir que la Comissió de foment, 
presidida successivament per Ramon Aubert i Enric Boix, van esmerçar-hi una remarcada i 
meritosa labor en aquesta qüestió, considerant-la primordial a totes i com a  veritable cavall 
de batalla, i per això tan l’un com l’altre van esforçar-se a posar-hi tot el remei possible. I 
amb aquella voluntat, van engrossir els equips de treballadors de la coneguda i popular 
Brigada Municipal, fins un límit extremós, més enllà del qual ja no era possible arribar-hi. 
Van esgotar totes les consignacions previstes als pressupostos d’aquell departament i fins 
també en alguna conjuntura ofegosa, va caldre habilitar consignacions d’altra caixa per 
poder atendre les nòmines d’aquelles grosses brigades d’obrers.” 
 
Cal dir que acaba explicant també com es mengen el pressupost de les Festes d’Olot... en fi, 
no  acabaré de llegir-ho tot, però la voluntat era per veure que aquest problema sí que dintre 
el sistema capitalista que també hem viscut a la ciutat d’Olot i com des de la voluntat es 
poden fer coses. 
 
Les propostes concretes que fem per a l’Ajuntament d’Olot per al nostre col·lectiu són: 
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• Dissenyar i realitzar una campanya adreçada a les empreses del municipi i de la 
comarca amb la finalitat de reduir la percepció discriminatòria que existeix amb les 
persones aturades de més edat. 

• Que els impostos i taxes municipals es puguin pagar mitjançant treball social a la 
comunitat d’acord amb l’ajuntament. 

• Estudiar les possibilitats de convertir les hores extraordinàries realitzades per el 
personal de l’ajuntament en vacances i poder suplir amb persones aturades aquest 
període de temps. 

• La constitució d’un grup de treball per tractar la problemàtica i les propostes que 
afecten aquest col·lectiu. 

• La possibilitat que l’associació d’aturats de majors de 40 anys, de poder accedir i 
disposar de l’ajuda i el suport d’algun  tècnic de l’àrea de promoció econòmica de 
l’Ajuntament. 

• Ajuts econòmics a les micro i pime locals perquè contractin durant un mínim de sis 
mesos i la possibilitat d’alguna pròrroga, a persones aturades de més de 40 anys. 

• I ajuts econòmics a persones aturades de més de 40 anys que s’estableixin com 
autònoms per a la posada en marxa d’una activitat empresarial o professional al 
municipi. 

 
I en tercer lloc, doncs bé, el trasllat a la Presidència de la Generalitat d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Sr. García, aprofito també per agrair a totes les 
persones que han estat avui aquí en el Ple i que han estat aguantat pacientment la discussió 
de tots els altres punts, i que estiguin aquí amb nosaltres. La veritat és que ho diem Ple rere 
Ple, veure la Sala de Plens amb tanta concurrència ens agrada; ens sap molt de greu que 
sigui per aquest tema, és a dir, per haver de parlar de l’atur, que realment és una greu lacra 
que té en aquests moments la nostra societat, i en fi, passaré la paraula a la resta de grups, 
i espero que entre tots trobem alguna manera per poder atendre aquestes propostes que 
ens fan vostès. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Agrair al Sr. García l’exposició, i sobretot agrair la feina que està fent 
l’entitat, ADAG40. La veritat és que no podem res més que dir que estem completament a 
favor i que gràcies que tothom des d’on pot, però especialment si us uniu en col·lectiu, 
doncs aportar el granet de sorra per intentar pal·liar, en la mesura del possible, aquesta 
situació tan complicada que estem patint tots plegats. Tots plegats, no només els més grans 
de quaranta, sinó tothom. Hi ha un alt índex d’atur, absolutament insostenible, a la Garrotxa 
és una mica inferior que a la resta de Catalunya, però la veritat és que és una situació no 
preocupant, sinó molt preocupant, i és el que hauríem d’intentar pal·liar el més aviat 
possible, i penso que les administracions ho tenen bastant al cap.  
 
Les dades que ens heu aportat són especialment rellevants, és a dir, l’atur preocupa per tot, 
però especialment en el col·lectiu de gent més gran, perquè segurament quan un ja té una 
edat i es queda a l’atur, després reincorporar-se al mercat laboral és molt més complicat que 
les empreses vulguin agafar algú més gran, i per tant és veritat, teniu tota la raó del món: 
s’hi ha d’incidir, s’hi ha de fer un tractament especial per aquest col·lectiu.  
 
Suposo que les mesures que tracteu és el que heu plantejat tractant aquests mesos que heu 
estat treballant, i entenem que són les coses que penseu que es poden fer. Des de la nostra 
part ens agrada especialment l’apartat que demaneu de “constituir un grup de treball per 
tractar la problemàtica i les propostes que afecten aquest col·lectiu” i des d’aquí és d’on 
pensem nosaltres que han de sortir les propostes, que segur que tots nosaltres volem 
implementar si és possible. 
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També agrair que hàgiu volgut modificar algun punt de la moció perquè fos possible aprovar-
la, que no aprovéssim alguna cosa que la llei no permetés. I llavors hi ha algun punt, que en 
l’apartat primer i en l’apartat inicial, que demaneu alguna cosa a la Generalitat: “promoure 
acords i mesures que facin possible l’accés a la cultura en totes les seves expressions, a les 
persones aturades d’aquest col·lectiu”, nosaltres això també ho demanaríem en l’altre 
apartat, el que ens demaneu a l’Ajuntament. És a dir, des de l’Ajuntament sí que pensem 
que és de rebut, i és relativament fàcil de fer, promoure l’accés a la cultura, d’una manera 
especialitzada a la gent que us trobeu en aquestes circumstàncies lamentables per a tothom 
i incloent-hi –se m’acut–, nosaltres des de l’Ajuntament d’Olot tenim un carnet 
d’instal·lacions esportives o l’ús del TPO o l’activitat d’Apropa Cultura, que segur que si se’n 
parla es pot intentar solucionar, perquè és un element important, quan un està patint una 
situació tan greu com la d’estar sense feina, poder participar d’altres qüestions que no sigui 
intentar trobar feina, ajuda a facilitar el dia a dia, i que des de l’Ajuntament es faciliti l’accés 
d’aturats a aquest àmbit –cultural, esportiu, etc. – pensem que és de lògica i pensem que és 
relativament fàcil de fer. 
 
Per tant, res més, agrair la feina que esteu fent, lamentar-ho, perquè voldríem que no fos 
necessari, però les circumstàncies són les que són i per tant des de la nostra part, si també 
podem aportar el nostre granet de sorra, ho intentarem, i per tant votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Jo Xavier tinc una curiositat, abans de tot, aquest company socialista 
al que ha fet referència, que va ser tan ben tractat per l’Ajuntament, a quin any va ser? 
 
Respon el Sr. García. Doncs just abans de la República, vostè ha fet esment d’un tema de 
Ripoll, d’uns fets, aquesta és una persona molt honorable que es va veure obligat a anar a 
l’exili i va ser poc just abans del cop militar, que segurament vostè també coneix. 
 
Respon el Sr. Mulleras. Bé, no sé perquè fa referència a què jo conegui o no conegui el cop 
militar. Únicament era una curiositat que tenia. Aquest darrer comentari m’ha semblat que no 
pertocava, però bé. 
 
Continua el Sr. Mulleras. Nosaltres de totes formes, història magistra vitae est, vull dir que 
sempre és bo conèixer la història.  
 
Ens congratulem de debó per aquesta moció d’ADAG40, que el que fa en definitiva és 
demanar a l’Ajuntament la seva implicació activa en la lluita contra l’atur. De fet, un servidor, 
al setmanari La Comarca, fa un parell de setmanes va publicar un article que feia referència 
a aquest tema en concret dels aturats i de la implicació dels ajuntaments a donar feina als 
aturats de llarga durada i als aturats majors de 45 anys. Desconec si algú de vostès va llegir 
aquest escrit, i de qualsevol forma m’alegra molt coincidir amb vostès en aquesta 
reivindicació. De fet, un servidor, de tant en tant, en els articles que publica a La Comarca 
són premonitoris de coses que passaran, com aquesta mateixa setmana que vaig publicar 
un article fent referència a l’assalt de Ceuta i Melilla per part d’uns immigrants, i justament 
dos dies després va succeir; vull dir que sí, que sóc premonitori. 
 
Se sent algun xiulet que prové del públic. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si us plau, si us plau, des del públic, us agraeixo molt que estigueu 
aquí, però intentem respectar-nos i la gent diu el que pensa, hi estarem d’acord o no hi 
estarem d’acord i després hi haurà dret de rèplica, el Sr. García o qualsevol que vulgui dir 
alguna cosa, jo els hi passaré la paraula però els hi agrairé que entre tots ens respectem, i 
cadascú que digui el que pensi. 
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Continua el Sr. Mulleras. Coincideixo en les mesures que demanen al Govern de la 
Generalitat, bé com en les mesures que demanen a l’Ajuntament d’Olot. Només, i per 
acabar, sense ànim de posar polèmica, afegir unes dades a títol de reflexió. A Girona hi ha, 
com ha dit vostè, un 24% d’aturats i més d’un 20% de persones al llindar de la pobresa, 
segons  dades recents. A Olot,   a la nostra ciutat,  hi  ha més d’un 20% oficial d’immigració; 
oficial, a això s’hi ha de sumar els que estan il·legalment a la nostra ciutat. Simplement 
aquesta reflexió. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Agrair també la feina feta per ADAG40, i bé, nosaltres, com a grup 
socialista, donem suport a aquesta moció amb el convenciment que el problema de l’atur és 
el problema més greu al qual s’enfronta la societat catalana, i l’espanyola també, a 
l’actualitat.  
 
Ja s’han repetit les xifres de l’atur i el que es veu és que aquestes xifres fan insostenible a 
curt i a llarg termini l’existència d’una societat mínimament cohesionada, que seria un dels 
objectius bàsics dels partits socialdemòcrates. Si a aquestes dades d’atur, hi afegim a més 
el creixent augment dels índexs de desigualtat, al qual Espanya està batent tots els records, 
els pobres cada vegada més pobres i els rics cada vegada més rics, la situació és explosiva 
i fins i tot pot acabar amenaçant la pau social.  
 
Per tant nosaltres defensem que davant situacions excepcionals calen mesures 
excepcionals, per això estem d’acord amb les mesures proposades i en especial que 
s’estudiï aquesta possibilitat de la renda bàsica universal, que molts economistes de prestigi 
han defensat, i hi estem d’acord. I per tant també estaríem d’acord que l’Ajuntament posi el 
seu granet de sorra per intentar revertir la situació. 
 
Intervé el Sr. Vayreda en nom de l’equip de govern. En primer lloc agrair-vos com a 
associació la feina que esteu fent, per sort Olot i la Garrotxa de sempre hem tingut moltes 
entitats i moltes persones que a nivell particular treballen de forma desinteressada i en el 
vostre cas, molts de vosaltres treballeu de forma completament desinteressada per ajudar 
altres persones i és el primer que us voldríem agrair.  
 
Nosaltres també votarem a favor de la moció, com no podria ser d’altra manera, i ho farem 
per diferents raons.  
 
Primer perquè com a prioritat política tenim la creació d’ocupació, això ho vàrem dir fa tres 
anys i em sembla que honestament, com a equip de govern, hem anat fent passos decidits 
en aquest àmbit. Hi dediquem molts recursos, hi dediquem recursos tècnics, també molts 
recursos econòmics. Ho recull també el nostre pla de govern, que en un apartat diu que 
volem una ciutat on els olotins i les olotines s’hi puguin establir, hi puguin viure i hi puguin 
treballar. I per tant hi coincidim.  
 
Hem de facilitar la generació d’oportunitats perquè la gent treballi, això passa per crear 
riquesa, passa per ajudar les empreses, passa per atraure turisme, passa per atraure 
inversions, passa per fer una programació lúdica i cultural atractiva, passa per tenir una 
societat atractiva... és a dir, si a la ciutat hi passen coses, es mou, això genera oportunitats, i 
les oportunitats es tradueixen en llocs de treball. 
 
També hi votarem perquè coincidim en la diagnosi que feu de l’atur, de la situació, i sobretot 
de la franja de més de 40 anys. En aquest moment a la Garrotxa hi ha, a dades de febrer, 
3.496 aturats, això és un 12,03%, això és poc o és molt? És menys que fa un any, i això és 
positiu, són 130 persones que fa un any, és menys que altres comarques de Catalunya i que 
altres ciutats, això també és positiu. És molt més que fa cinc o sis anys, i això és negatiu,  i 
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si ens mirem les dades ja no globalment, sinó individualment, és un drama per a les 3.496 
persones que estan a l’atur, per cadascuna d’elles és un drama.  
 
Encara ho és més per a la gent de mitjana edat, o que passen dels 40 anys, a la nostra 
comarca són 6 de cada 10. I a més perquè en molts casos sou gent amb uns valors i unes 
actituds al treball molt positives, gent responsable, gent amb experiència, i que senzillament 
per tenir l’edat que teniu, moltes vegades les empreses us acaben excloent de determinats 
processos de selecció, o no teniu l’oportunitat d’accedir-hi.  
 
En aquest sentit què és el que estem fent des de l’Ajuntament? Com deia, apostem com a 
prioritat per l’activitat econòmica, però també en paral·lel dedicant molts recursos a temes 
d’urgència social. Segurament en calen més però hem fet un esforç molt important des de 
serveis socials, i no només des de l’Ajuntament, sinó des de totes les institucions, i totes les 
entitats, algunes privades i altres del tercer sector, que estan intentant pal·liar aquesta 
necessitat de primera urgència.  
 
També estem intentant generar oportunitats per aquesta gent de més de 40 anys, i des del 
2013 tenim una persona a les Mates que fa inserció laboral només dedicada a la gent 
d’aquesta franja d’edat, perquè això pugui millorar la seva inserció. Hem començat també 
algunes de les iniciatives que ens plantegeu: la d’ajudar les empreses o subvencionar 
empreses perquè contractin gent major de 40 anys, sobretot gent que no ha estat en aquell 
sector i que li permeti conèixer un sector i així tenir més possibilitats d’ocupació.  
 
També hem prioritzat la contractació, en el que són els programes socials del SOC, intentem 
en totes les llistes que ens venen prioritzar també la gent de més de 40 anys, de fet, de les 
35 persones que hem contractat aquest any 2014, 23, gairebé un 70%, són gent de més de 
40 anys. I l’any passat, el 2013, també un 70% de la gent era major de 40 anys.  
 
I també intentem incrementar l’oferta formativa que fem des de la FES amb cursos gratuïts, i 
l’hem incrementat perquè també tots els treballadors que vulguin, o la gent aturada puguin 
formar-se i es puguin reciclar. 
 
Segur que es pot fer més i hem de continuar insistint, i aquesta moció serà un estímul per a 
l’equip de govern, per continuar fent més coses, però sí que m’agradaria deixar clar que com 
a ajuntament i que com a equip de govern tenim clara la prioritat i que no sou invisibles per a 
nosaltres –en podeu estar ben segurs– i que continuarem avançant amb aquesta idea. De 
fet alguns dels temes, com us deia, que plantegeu ja els estem treballant, altres els 
estudiarem conjuntament.  
 
També hem de continuar col·laborant amb l’associació, em sembla que és molt important 
l’existència de la vostra entitat a la nostra ciutat, ho hem fet fins ara amb el conveni, que ens 
ha permès col·laborar amb moltes coses: en formació, en tracte o en informació directe, amb 
participació en alguns cursos d’alguns dels vostres membres a la FES de forma gratuïta, que 
jo crec que aquests són camins que hem d’anar treballant.  
 
I també crec que és un bon camí la Taula d’ocupació que no només anunciem que fem, sinó 
que ja la tenim convocada per al dijous vinent, i que també va ser una iniciativa de la vostra 
entitat, que ens vàreu fer fa unes setmanes, i que jo crec que serà un espai on aquestes 
iniciatives es podran plantejar –igual com tenim la Taula d’habitatge– una taula on no farem 
política sinó que el que hem de fer és treballar conjuntament tots els sectors, les 
administracions, empreses privades, gent dels sindicats, i que puguem millorar sobretot la 
inserció de la vostra gent. Per tant coincidim plenament, estudiarem totes les propostes que 
ens dèieu, algunes també de temes culturals, de temes de mobilitat, d’oci, que també estem 
molt oberts a treballar.  
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Deixeu-me acabar amb una frase que em deia l’altre dia precisament una persona aturada, 
que venia al servei, que em deia “la gent que estem a l’atur no tenim feina, però tenim la 
feina segurament més complicada que hi ha, que és sobreviure”. I moltes vegades, 
segurament, no és només materialment sinó psicològicament i això moltes vegades, en les 
reunions que feu, ens ho expliqueu, que de vegades el complicat que és sobretot 
psicològicament per una persona que està aturada, i que ha treballat durant molt de temps i 
que es veu privada.  
 
Atur i habitatge són segurament les dues principals problemàtiques que estem vivint, i ens 
sembla que el camí és treballar conjuntament empreses, treballadors, administracions, i per 
tant us agraïm molt aquest estímul d’aquesta moció, i compteu amb aquest equip de govern 
en tot el que puguem. 
 
Intervé el Sr. García. Fer algun comentari, el Sr. Mulleras dir-li que no vaig llegir aquesta 
Comarca, però que penso fer-ho, per veure si les propostes, alguna hi podem coincidir. A 
l’oposició que manifesta el seu suport a la moció, l’agraïment, el mateix que a l’equip de 
govern i les coses que ja estan fent.  
 
En tot cas, potser una cosa que sí que m’agradaria que entenguessin, és el sentit de la 
urgència. És a dir, hi ha coses que poden esperar temps, podem pensar, planificar, 
pressupostar, perquè tingui un resultat no sé quan. Hi ha força gent que en aquests 
moments no té feina i no té ingressos, és a dir, no podem ajornar per d’aquí dos, quatre o 
deu anys les coses que s’han de fer, vull dir que hi ha un sentit de la urgència que jo els 
agrairia que tinguessin i que en certes coses que cal fer, cal fer-les ja i que no esperem. 
M’agradaria que com a mínim aquest aspecte els hi quedés clar, perquè pot ajudar a què 
fem les coses, les que necessiten aquesta rapidesa, que no puguin esperar.  
 
Ho dic perquè sàpiguen que a l’última assemblea de companys i companyes, sempre anem 
explicant o les coses que ja fem o les que pensem demanar, però amb tota la raó cada 
vegada més hi ha gent que diu: bé, i coses concretes que solucionin el problema? Si no és 
el de feina són altres problemes que tenim. I jo el que vull és transmetre aquesta urgència i 
aquesta necessitat de coses i de persones que no poden esperar i que m’agradaria que 
entenguessin i que això es pogués traduir amb accions que poguessin si més no, pal·liar 
segons quins problemes.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Esperem estar a l’alçada de la urgència i la necessitat que vostès ens 
expliquen i d’aquesta voluntat que hem expressat votant, esperem estar a l’alçada 
d’aquestes expectatives i poder-los donar un cop de mà. 
 
El públic assistent aplaudeix.  
 

16.1. - URGÈNCIA. MOCIÓ PRESENTADA PER CiU I ERC. MOCIÓ DE SUPORT A LA 
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES "SIGNA UN VOT PER LA 

INDEPENDÈNCIA" 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Volem portar a discussió per part d’aquest Plenari, una moció que 
presenten conjuntament ERC, CiU i Reagrupament, l’equip de govern, en relació al suport a 
la iniciativa de “Signa un vot per la independència” que conjuntament presenten l’ANC i 
l’AMI.  
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Per una qüestió tècnica d’un error que assumeixo jo personalment, no va venir a la Junta de 
Portaveus, el que passa és que la iniciativa i la recollida de signatures és aquest proper cap 
de setmana, i per tant entenem que no tindria cap sentit que ho votéssim d’aquí un mes, 
sinó que és ara que ens hem de manifestar si donem suport o no donem suport a aquesta 
iniciativa, i abans de discutir les raons hauríem de posar a votació la urgència. No sé si algú 
vol fer alguna votació en aquest sentit.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, segons el ROM, les mocions, i cito textualment “hauran de ser 
presentades abans que es faci la Junta de Portaveus”. També diu que únicament per motius 
d’urgència es podran presentar amb posterioritat. Bé, és qüestió de criteris, vull dir, és 
urgent o no és urgent, això de fer votar per la independència? S’han de fer aquestes 
signatures aquest dia o pot esperar al mes que ve? Les lleis i les normes són per complir-se 
o per fer el que en un cert moment la majoria dels vots els hi permet? És una qüestió 
d’interpretació, en aquest cas vostès han guanyat les eleccions i si sumen els regidors 
d’ERC, amb possiblement algun díscol del PSC –si és que aquest cop són díscols o no, 
perquè  mai se sap, algun dia sí i algun dia no– doncs aquesta votació es portarà a terme. 
 
Bé, nosaltres com que no tenim clar que això sigui una qüestió d’urgència, no ho tenim clar, 
llavors, democràticament, ens abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Gómez, digui alguna cosa si vol dir, el que passa és que entenem 
que entrarem a la discussió després i no... Però sobre la urgència, endavant. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sobre la urgència, i sobre el comentari del Sr. Mulleras. El Sr. Alcalde 
s’ha referit a què hi havia una qüestió, i ho ha assumit personalment, una qüestió d’un error 
tècnic, i per tant aquesta moció era evident que ja estava preparada per a la Junta de 
Portaveus. Llavors, posar pegues al fet que la puguem entrar per urgència, quan la moció 
elaborada per l’Assemblea Nacional Catalana i per l’Associació de Municipis per a la 
Independència ens demana una sèrie de qüestions per dissabte, entendre, que a part que 
ha sigut una qüestió tècnica, un error tècnic assumit personalment per l’Alcalde, entendre 
que no és urgent aprovar el dijous una moció que es refereix a una qüestió de dissabte, jo 
ho trobo lamentable. En tot cas nosaltres votarem a favor de la urgència. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres ens abstindrem perquè entenem que és un tema que no és 
urgent i que en tot cas les lleis són per complir-les i que hi ha uns procediments 
administratius molt establerts, i vàrem fer la Junta de Portaveus divendres, i divendres és 
molt a prop d’avui dijous, i en tot cas podia haver entrat perfectament abans de la Junta de 
Portaveus. En aquest cas ens abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi estem d’acord, precisament perquè les lleis són per complir-les i 
dóna la possibilitat que incorporem al Ple mocions d’urgència, aplicant la llei ho portem 
primer de tot a votació per si és urgent, i home, és urgent perquè és dissabte. És a dir, si 
això fos d’aquí un mes, ho discutiríem. 
 
És veritat, havíem d’haver portat aquesta documentació –que la teníem tota a punt– l’havíem 
d’haver portat divendres, a quarts de quatre de la tarda; dilluns a les vuit del matí la tenien. I 
llavors seguim un procediment, que és dir: ho portarem per urgència perquè és per dissabte, 
no és per d’aquí a deu anys, sinó que és per dissabte i per tant ho podem debatre aquí per 
subsanar el que divendres a quarts de quatre de la tarda no vàrem estar prou llestos, o no 
vàrem estar prou atents, o no vàrem tenir l’agilitat o l’encert de portar la moció i dir: a més hi 
anirà aquest tema; ho vàrem fer dilluns a les vuit del matí. És veritat, durant el cap de 
setmana potser hauríem pogut reflexionar, però vaja, més enllà d’això no crec que 
perjudiquem a ningú, complim estrictament la legalitat, i per tant, posarem de moment la 
urgència a votació, i després, si així jo crec que s’aprova la urgència, debatríem el tema. 
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Sotmesa la urgència a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 ERC) i 8 
abstencions (PSC, PxC). 
 
Núm. de referència : X2014004176     
Núm. expedient: PL112014000014 
 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al 
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma 
més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera 
expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana 
de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat 
inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-
ho democràticament. 
 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes 
les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat 
l’imprescindible full de ruta institucional. 
 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè 
el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i 
que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues 
possibles. 
 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC 
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat 
de llurs objectius fundacionals. 
 
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 
de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de 
petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica 
del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta 
demanda popular. 
 
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als 
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i 
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament d’Olot reunit en sessió plenària, recollint la voluntat popular,  
 
ACORDA 
 
1.  Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la 

independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. 
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2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de signatures. 
  
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la 

campanya ‘Signa un vot per la independència’. 
 
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 - 

08500 Vic) info@municipisindependencia.cat 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Per tant aprovem la urgència, jo faré una petita reflexió o una petita 
presentació i després li passaré la paraula al Sr. Pere Gómez perquè en nom d’ERC també 
presenti la moció i després el Sr. Ferrés, en nom de Reagrupament també perquè digui la 
seva.  
 
Jo en qualitat de vice-president de l’Associació de Municipis per la Independència, entitat 
que participa activament en aquest procés, jo crec que teníem l’obligació com a ajuntament 
de manifestar-nos. El que demanem és ben senzill, fa molt de temps que demanem poder 
votar, poder votar sobre una qüestió que ens afecta directament que és  l’estatus que volem 
que tingui el nostre país; no estem en aquest moment imposant res a ningú, sinó només 
demanant el que és el dret a decidir i estem per demanar una cosa que penso que hi tenim 
tot el dret i fem servir diverses vies: hem fet servir vies a través del Parlament, vies de tota 
mena intentant buscar tots els recursos legals i lògics, i recolzats per la lògica i el raonament 
perquè se’ns deixi votar i perquè se’ns deixi expressar el que nosaltres pensem que és un 
pensament majoritari del poble de Catalunya. Però en fi, que si al final acabem votant, si és 
veritat que som minoritaris el que pensem això, doncs poden estar ben segurs que nosaltres 
acceptarem la democràcia.  
 
Dins les mil estratègies que estem intentant posar en marxa perquè ens deixin votar; i jo 
afegeixo una altra cosa: no ens deixen votar perquè tenen por del resultat, no és per cap 
altre motiu, només perquè tenen por a saber l’opinió dels ciutadans de Catalunya, és pel que 
també fem una altra iniciativa. I és una iniciativa que t’obliga a mullar-te personalment, és a 
dir, asseure’t en una taula, posar el teu carnet d’identitat allà, posar la teva signatura allà, 
demanant el que s’anomena el dret de petició. És a dir, un dret reconegut per qualsevol 
lògica, nosaltres volem fer servir el nostre dret de petició perquè se’ns permeti celebrar una 
consulta. Si ens impedeixen de totes maneres fer aquesta consulta, si ens la impedeixen de 
totes maneres, llavors demanem als nostres representants legals que d’alguna manera 
plantegin la declaració unilateral d’independència.  
 
Però no és aquest el camí que volem seguir: volem posar-ho sobre la taula, volem votar, 
volem expressar la nostra opinió, volem comptar i si perdem –ho torno a repetir– estic 
convençudíssim que si els que som partidaris de la independència se’ns demostra que som 
menys, acceptarem democràticament el resultat de les eleccions, continuarem treballant-hi, 
però acceptarem tranquil·lament el resultat, que ens entristirà, però l’acceptarem. Cosa que 
m’agradaria també sentir per l’altra part, escoltar l’opinió de la gent penso que és bo, això 
que no se’ns reconeix com a país penso que és agressiu i lesiu i a més molt despreciatiu.  
 
Crec que, a més, el govern del Partit Popular el que està fent en aquests moments és anar 
fabricant, anar posant més gent a favor de la independència amb determinades actituds que 
són absolutament injustificables i que no és per qüestions de diners, sinó que és per 
qüestions culturals, per qüestions d’ensenyament, per qüestions de la manera de viure. I jo 
crec que aquesta iniciativa que fa l’Assemblea Nacional de Catalunya, una entitat sense cap 
mena de significació política, o l’Assemblea de Municipis per a la Independència on hi ha 
representants de gairebé totes les forces polítiques, que és absolutament transversal i on 
són més de 600 entitats municipalistes i consells comarcals, per tant amb una gran 
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representació territorial. Crec que no hauria de ser discutible el fet de donar-li suport i de fer-
ho avançar. 
 
Per tot això nosaltres donarem suport a aquesta moció de l’ANC i l’AMI i els demano que 
també tots els que així ho entenguin ens acompanyin en aquest suport. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Poca cosa més a dir. Nosaltres sempre hem defensat la participació 
ciutadana i per tant si hi ha unes entitats que ens demanen que col·laborem perquè volen fer 
una activitat democràtica, com en aquest cas és voler que hi hagi un referèndum, és a dir, 
que la gent, el poble, que tots els olotins i les olotines puguem votar sobre una qüestió tan 
important com el futur del nostre país, doncs pensem que nosaltres només podem donar-hi 
suport. 
 
Llegeixo textualment una frase, que em sembla que recull l’esperit de la idea, recordo que 
això és aquest dissabte i aquest diumenge, o sigui demà passat i l’altre, i per tant animo a 
tots els olotines i les olotines a participar-hi, i simplement diu: “La jornada té com a objectiu 
aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la 
fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació 
mediàtica de la importància estratègica d’aquesta demanda popular, demanant al Parlament 
de Catalunya que convoqui un referèndum”.  
 
No va més enllà d’això, és a dir, segons les estadístiques diuen que volem el 80% dels 
catalans, és a dir, les enquestes, reiteradament, dels últims dos anys insisteixen en el fet 
que gairebé un 80% dels enquestats diu que voldria votar i continuant el que deia el Sr. 
Alcalde –hi estic completament d’acord– demanaria que tothom, el 100%, acceptés el 
resultat d’un hipotètic referèndum. El cert és que les enquestes diuen, també reiteradament, 
des dels últims dos anys, que gairebé un 90% acceptaria els resultats. Jo que sóc un 
demòcrata de tota la vida, no entenc que hi hagi una mica més d’un 10% que no accepti uns 
resultats democràtics, però bé, en teoria les enquestes confirmen que gairebé el 90% 
acceptaria els resultats del referèndum.  
 
Aprofitant que tenim aquest tema sobre la taula, que l’hem tractat diverses vegades, però 
ara és una mica més tangencial, que és concretament aquesta jornada del cap de setmana, 
de signar el vot per la independència, que no és per la independència sinó per demanar un 
referèndum... Si no ho heu entès, torno a llegir-ho. Diu: “A través d’aquesta campanya la 
ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus representants al Parlament de 
Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament, mitjançant el dret de petició, 
a convocar el referèndum d’autodeterminació. En cas que el govern espanyol no ho accepti 
–la convocatòria d’un referèndum– llavors es demana, en cas que l’Estat espanyol ho 
impedeixi, proclamar la Declaració Unilateral per la Independència, avalats per aquestes 
signatures.” Però el que es demana és que es convoqui un referèndum. Si no ho han entès, 
ho torno a llegir.  
 
Se senten rialles i comentaris. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si us plau. Deixem que el Sr. Gómez acabi d’enraonar,i després si 
volen, tindran evidentment el seu torn de paraula, però respectem els torns de paraules com 
sempre hem fet i com hem demanat que fessin els companys que estan aquí, els ho hem 
demanat també, llavors si us plau, respectem. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Deia, aprofitant que tractem aquest tema, efectivament han sortit 
derivacions, derivades, i que ens ho ha demanat de presentar l’Assemblea Nacional 
Catalana i l’Associació de Municipis per a la Independència. Recordo als companys de 
Consistori les últimes informacions periodístiques, les últimes demandes periodístiques de la 
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premsa de Madrid, de dretes i d’esquerres que demana la il·legalització de l’Assemblea 
Nacional Catalana, l’empresonament de la presidenta; criminalitzant unes entitats que són 
plenament democràtiques i que el que demanen és només votar. Com si això fos Crimea, 
com si els catalans tinguéssim tancs, que aquí només tenen tancs els espanyols.  
 
Per tant, què més podem fer que si hi ha uns conciutadans que demanen poder votar o 
demanar que la gent signi per poder votar, donar-los suport. I per tant, completament 
d’acord. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Breument, el vot afirmatiu del representant de Reagrupament es basa 
en quatre punts: primer, la radicalitat democràtica, es tracta que els catalans i les catalanes 
puguem votar lliurement el futur de la nostra nació, creiem que res és més democràtic que 
fer servir les urnes per decidir el nostre propi futur. 
 
En segon punt, la legitimitat. Perquè creiem que hem de prioritzar la legitimitat del poble de 
Catalunya i del seu Parlament per organitzar una consulta el 9 de novembre, per davant dels 
que s’hi oposen invocant a una legalitat encarcarada d’aquells que podent-ho fer, es neguen 
a modificar-la. 
 
En tercer punt, per la voluntat expressada per més d’un milió i mig de ciutadans el darrer 
Onze de Setembre, a la Via Catalana, en un moviment ciutadà sense precedents. 
 
I en darrer punt, per qüestió de patriotisme, que avui entenem que és donar suport a les 
associacions polítiques i cíviques que treballen per a la independència de Catalunya, de 
forma absolutament pacífica i democràtica, com l’Associació de Municipis per a la 
Independència, de la qual aquest Ajuntament n’és membre, i especialment, l’Assemblea 
Nacional Catalana, que aquests darrers dies –com esmentava el Sr. Gómez– s’intenta 
criminalitzar, precisament per la importància cabdal que està tenint en el suport majoritari a 
la independència, i la qual té, i tindrà sempre, el nostre suport col·lectiu i individual.  
 
El Sr. Alcalde llegeix els acords que es proposen a la moció. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. D’entrada dir que m’ha sobtat, m’ha sorprès i m’ha dolgut que no 
comptin amb la coparticipació en aquesta moció amb els companys senyors de la CUP aquí 
asseguts, perquè crec que hauria estat un detall amb aquest partit de tanta representació a 
Olot, que també alguns cops els hi ha donat veu, que presentés també amb vostès aquesta 
moció.  
 
Com que el tema és reincident, no entrarem de nou en les discussions que imagino que ni a 
vostès ni a nosaltres, a ningú ens farà ja canviar l’opinió. Perquè aquest tema es va repetint 
a cada Ple, perquè com que a Olot no hi ha problemes reals, doncs vinga, parlem d’això i de 
fet posem la cortina de fum per tapar els problemes reals que tenim els olotins i els catalans.  
 
Simplement unes preguntes concises, concretes, per aclarir tot una mica més. Quan parlen 
de donar suport a la recollida de signatures, exactament a quin suport es refereixen? És un 
suport espiritual, un suport físic o un suport econòmic, amb els cèntims, lògicament, de tots 
els olotins? Clar, parlar de cedir la sala de plens i espais municipals per una reivindicació 
determinada de caire polític –sigui quina sigui– no en sembla bé, sincerament. Els espais 
municipals són per ús de tots els olotins, dels que pensen com vostès i dels que no pensen 
com vostès. Amb aquest mateix argument, des de Plataforma per Catalunya pensem que les 
crides a la participació en campanyes de caire polític les han de fer els polítics, i en tot cas 
els partits polítics, o les entitats socials, però no les institucions, com és el cas de 
l’Ajuntament d’Olot i el cas d’aquesta moció que es vol aprovar perquè ho faci la institució de 
l’Ajuntament. 
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És clar, no oblidem que representem a tots els olotins, siguin o no independentistes, i que 
aquestes campanyes a què donarem suport serà amb els cèntims de tots els olotins, dels 
independentistes i dels no independentistes.  
 
Intervé el Sr. Guix. No ho sé, entenc que el que ha llegit vostè és el que està a la moció i el 
que hem d’aprovar, no? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí, sí. 
 
Continua el Sr. Guix. I no és exactament el que deia el Sr. Pere Gómez. Nosaltres 
evidentment vàrem votar en aquest plenari i som plenament demòcrates i a més ja fa molt 
de temps que ho hem demostrat, i hem lluitat per la democràcia d’aquest país moltíssim. 
Que estem d’acord en el dret a decidir, només faltaria, i per tant que la gent voti i participi en 
qualsevol comesa electoral. 
 
Però aquí, jo entenc que diu que donem suport a una campanya de recollida de signatures 
“Signa un vot per a la independència”, per tant a favor de la independència. Nosaltres, el 
nostre grup, no som independentistes, nosaltres som federalistes, quan ho hem posat als 
nostres programes electorals i no canviarem. És a dir, som el que hem dit que érem. I per 
tant, en tot cas no podem votar a favor d’un vot que ens demanen que volen la 
independència. Jo entenc que és això el que votem. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si vol li torno a llegir, punt per punt els acords. 
 
Intervé el Sr. Guix. Els acords és el que votem, els acords, els preàmbuls no. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No. Llavors li vaig al preàmbul... 
 
Respon el Sr. Guix. No, el preàmbul ja l’he llegit. 
 
Respon el Sr. Alcalde. El preàmbul diu: A través d’aquesta campanya la ciutadania dels 
nostres municipis podrà adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i 
emplaçar-los democràticament i reglamentàriament, mitjançant el dret de petició, a convocar 
un referèndum d’autodeterminació. O bé, en el cas que el govern espanyol ho impedeixi, 
proclamar la Declaració Unilateral per la Independència. 
 
És a dir, nosaltres demanem el referèndum, que és el que li explica el Sr. Pere Gómez. 
Nosaltres demanem que ens deixin expressar quina és la nostra opinió. Ara, el que no 
estem disposats és que si ens diuen que no, no es pot fer; doncs escolti, no. Si no ens 
deixen fer el referèndum, si no ens deixen expressar la nostra opinió, farem un pas més, no 
ens quedarem parats. I aquest és un compromís amb el que estem lluitant molt. Però que 
volem? Volem poder votar i volem poder-nos comptar. I si ens demostren que la majoria dels 
catalans no ho volen, respectarem aquesta seva opinió.  
 
Perdoni perquè l’he interromput. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas, segueixo insistint, això és el que diu el preàmbul, però a la 
moció es vota el que diuen els acords, no? I els acords jo entenc que diuen això... Entre 
cometes, però ho diu, “Signa un vot per a la independència”, per tant nosaltres ens abstenim 
perquè no estem d’acord. 
 
Per tant, democràticament estem d’acord amb la democràcia, estem d’acord amb el dret a 
decidir, ho hem votat en aquest Ple afirmativament, però en aquest cas no estem d’acord 
amb això i per tant no votarem en contra, perquè estem d’acord en què es pugui votar, però 
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no hi estem d’acord i no votarem a favor d’aquest acord concret, que entenem que no 
podem votar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ho entenem i ho respectarem perfectament, i sabem la posició del 
Partit Socialista en relació a aquest tema, i ho veiem a tot el país, vull dir que tampoc no ens 
ve molt de nou. Ja ho acceptem. 
 
Sr. Mulleras, tenim un problema real, en relació a Catalunya tenim un problema real de com 
ens estan tractant a nivell d’Espanya i llavors per tant, nosaltres pensem que aquest 
problema és un problema real, que cada vegada va tenint més abast, que va tenint abast 
internacional i s’ha fet sempre al carrer.  
 
No ens han demanat ni cap subvenció, no ens han demanat ni cap local, però escolti, els 
locals de l’Ajuntament estan al servei de tothom, només faltaria que només es poguessin fer 
servir quan tothom estigués d’acord. No, aquí hi ve gent que explica coses i que diu coses 
amb les que un hi pot estar d’acord o no estar-hi d’acord, però estan al servei de tots els 
olotins: els independentistes i els no independentistes, perquè tots són olotins per igual i per 
tant a tots intentem respectar per igual. Només faltaria que només es pogués fer servir 
l’Ajuntament perquè tots estem d’acord, som una societat diversa i per tant nosaltres el que 
fem és posar l’Ajuntament i les institucions municipals al servei de tots els ciutadans.  
 
Fer una crida és evident que al final, som representants polítics aquí, i aquí estem exercint 
de polítics, és veritat que impliquem la institució. Però la institució té un govern i té un 
determinat caire i gairebé tot el que estem decidint ja és polític. I llavors és normal que com 
a equip de govern o com a majoria del Ple demanem coses en què uns estiguin a favor i 
altres no estiguin a favor. 
 
Sr. Pere Gómez, si vol, tornem a donar la paraula a tothom perquè tothom es pugui 
expressar. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí només, sense ànim de polèmica, només un matís simplement, que 
dubtaven els companys de l’equip socialista del que estava llegint, la veritat és que ho trobo 
una mica surrealista, però bé... sí és clar, perquè si ho diu, i ho estic llegint, bé, en fi.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. No fem debats així... és que el diàleg tampoc serveix per res en 
aquest moment. 
 
Intervé el Sr. Gómez. L’únic per aclarir-ho, per si no ha quedat clar...  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Fem les exposicions i votarem i ja està. 
 
Intervé el Sr. Gómez. El tema és que el nom de la campanya és diu així, però llavors per 
entendre de què va la campanya s’ha de llegir.  
 
Llavors perquè no ha quedat clar i em sembla que s’hi ha referit el Sr. Mulleras i ho ha deixat 
una mica així, com sempre fa de deixar-ho en l’aire per si de cas, no estem gastant ni un 
cèntim de l’erari públic per aquesta campanya, és a dir, no costa ni un cèntim. En tot cas la 
gent de l’AMI i la gent de l’ANC farà el que cregui convenient però no ens demanen que hi 
aportem cap mena de contribució econòmica. 
 
I també subratllar que estem molt d’acord que qui estigui en contra pugui votar en contra, 
igual que nosaltres estem d’acord i volem votar a favor. Llavors democràticament entenem 
que això que podem fer aquí en aquest Consistori, ho ha de poder fer tota la ciutadania si 
realment el que volem és que la gent, la ciutadania participi. 
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Intervé el Sr. Mulleras. Li agraeixo Sr. Pere Gómez que m’hagi respost, ha sigut l’única 
persona que ha respost la meva pregunta, jo no feia cap al·lusió generalista, sinó que 
únicament preguntava concretament quant ens costaria aquesta acció a l’Ajuntament olotí. I 
com ha respost vostè que no ens costaria ni un cèntim, doncs nosaltres, des de Plataforma 
per Catalunya, som coherents amb el que pensem, canviem el nostre vot negatiu, i ens 
abstindrem en aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí Sr. Alcalde, per respecte democràtic m’ha semblat que el tracte que 
ens ha fet al partit socialista en aquesta seva intervenció última no és correcte, per tant li 
demanaria que rectifiqués. He entès jo. M’ha semblat un to... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Perdó, m’haurà d’explicar en què li he faltat al respecte. 
 
Intervé el Sr. Guix. Bé, ha dit “ja entenem, ja sabem el que pensa el partit socialista, per 
tant...” volent dir... 
 
Intervé la Sra. Serra. No, perquè ho estem dient, sembla que aquí tothom hi hem estat 
d’acord amb el dret a decidir, i el que vostè ha dit, jo penso el mateix que el Sr. Guix. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que només he dit això, tots sabem el que pensa el Partit 
socialista a nivell nacional però això no crec que sigui un despreci, no està en el meu ànim 
fer cap despreci i si algú se sent despreciat li demano disculpes. Però repeteixo, tots veiem 
que està fent el PSC a nivell nacional i del Parlament de Catalunya i la seva posició respecte 
a la consulta, jo crec que això  no és insultar ningú ni despreciar ningú. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. No és el mateix que està fent el PSC local.  
 
Intervé la Sra. Serra. Exacte. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi estic d’acord. Jo he parlat del PSC a nivell nacional i crec que ho he 
dit amb aquestes paraules. Vull dir, ara entrem ja en un detall que costarà que l’acta ho 
acabi aclarint, però jo he parlat d’això, he dit del PSC  a nivell nacional. He parlat d’això. 
 
Jo crec que ho havia dit això també, Sr. Mulleras, que no destinem diners de suport a 
aquesta consulta, però en fi, és igual. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 ERC) i 8 
abstencions (6 PSC, 2 PxC) 
 

17.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Casanovas. Ara aterraré una altra vegada a la petita quotidianitat de la ciutat.  
 
IL·LUMINACIÓ CARRETERA DE LES TRIES.- Desgraciadament avui hem de tornar a 
lamentar l’atropellament d’una olotina. Sabem que no ha travessat pel lloc adequat però una 
vegada més, aquest lamentable fet ens corrobora el que la pròpia Associació de Veïns de 
Sant Miquel ja fa temps que diuen i demanen que la il·luminació de la carretera de les Tries 
és insuficient, si tenim en compte el volum de trànsit rodat i el peatonal que hi ha, nosaltres 
us pregaríem que es prioritzés i s’agilitzés la millora de l’enllumenat en aquesta avinguda, 
per no haver de lamentar un altre cop un fet com el d’avui.  
 
I també ens agradaria que tinguessin en compte, precisament avui que hem parlat del Pla 
Director dels Espais verds, la compaginació de l’enllumenat amb l’arbrat de la ciutat, perquè 
això passa en altres indrets. 
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Respon el Sr. Ferrés. Està previst, com ha dit el Sr. Gelis, de canviar la il·luminació. No serà 
només canviar les bombetes per leds, sinó que també està previst de perllongar la projecció 
en vertical del llum, aproximadament un metre, per salvar la capçada dels arbres. Per tant la 
via quedarà més ben il·luminada. 
 
De la mateixa manera que vàrem fer fa unes setmanes un projecte que vàrem aprovar a la 
Junta de Govern Local sobre la millora de la seguretat a la carretera de la Canya, aquí 
també es farà i després alguns dels passos de vianants de la carretera de les Tries també es 
protegiran amb illetes. Amb això pensem millorar. 
 
De totes maneres, i com vostè ha esmentat, no està clar que aquesta persona travessés pel 
pas de vianants. En qualsevol cas, i com vàrem fer en una de les campanyes de seguretat:  
passar pels passos de vianants no confereix cap invulnerabilitat, és a dir, s’han de donar 
dues circumstàncies: una, que la persona creui per on creui, preferentment pels passos de 
vianants, ho faci en el moment correcte, és a dir que no vinguin cotxes; i l’altre és que el 
ciutadà que va amb cotxe pari atenció i circuli a la velocitat correcta. Si aquestes 
circumstàncies, que tots hauríem de fer sempre, es donen al mateix temps, els riscos 
d’atropellament baixen. Però per la nostra banda farem aquesta actuació que li he dit. 
 
APARCAMENTS CORREUS.- Us volia demanar a l’edifici de Correus, si mirem tant el carrer 
de Joaquim Vayreda, com el carrer de Sabina Sureda, a tots dos llocs hi ha uns espais 
reservats per a l’ús de la gent de Correus, i hi ha uns discos que marquen un horari, que és 
de les vuit del matí a les tres de la tarda. En el carrer Joaquim Vayreda s’hi pot observar, 
des de fa ja molt temps, que hi ha dues camionetes de Correus constantment aparcades 
allà, fora de les hores que marca el disc. I a la part del carrer Sabina Sureda, quan s’acaba o 
està a punt d’acabar-se l’horari d’aquest disc llavors apareixen unes caixes grogues, que 
són de plàstic, de Correus, per reservar més temps la plaça per poder descarregar i carregar 
el correu. Això ens fa pensar, que o està malament el disc, i s’ha de prolongar l’horari del 
disc, o bé els de Correus han de fer-ho d’una altra manera. O sigui, ens agradaria que això 
es pogués corregir. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Bé això semblaria més aviat una actitud picaresca, que 
malauradament no és exclusiva dels treballadors de Correus. A aquest país ha fet molt de 
mal el lloar el Lazarillo de Tormes, perquè ha posat a l’ordre del dia certes actituds que 
voregen l’incivisme. Ho mirarem. Les reserves horàries es fan una mica a sol·licitud, és a dir, 
si hi ha una necessitat especial en un horari especial i es demana s’adapta; Correus no ho 
ha fet, per tant s’ha mantingut. El que passa que sí que s’haurà de revisar aquest 
comportament, com a mínim el de les caixes, perquè si ha passat l’horari i tenen la 
furgoneta, doncs tenen el mateix dret que qualsevol altre.  
 
APARCAMENTS INSTITUTS.- Parlant d’aparcaments, aquest any s’ha canviat l’horari 
escolar als instituts, s’ha fet un horari diferent i passa exactament: en alguns d’aquests 
instituts s’han canviat els discos, però en d’altres hi ha els horaris anteriors. I si hi fossin els 
discos amb l’horari actual, suposem que hi ha molts veïns que ho agrairien per poder-los 
utilitzar ells quan no és hora d’instituts. 
 
Respon el Sr. Ferrés. D’aparcaments d’autobusos el que s’ha canviat és el del Morrot, que 
tenia l’aparcament dels busos que recullen els alumnes de l’IES Montsacopa. En aquest cas 
hi havia una circumstància especial, que era que la línia d’autobusos aparcats treia tot 
l’aparcament d’un dels carrers i l’Associació de Veïns ens va demanar de preveure-ho ja 
amb antelació amb el canvi d’horari d’aquest curs, i es va fer puntualment.  
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Revisarem la resta, perquè és veritat que al no haver-hi cap demanda en aquest sentit, 
potser hem estat excessivament reactius i hem actuat on se’ns ha demanat, i on no, ho hem 
deixat. 
 
JUNTA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MONTOLIVET.- El passat 8 de març es va celebrar la 
Junta de l’Associació de Veïns de Montolivet, en que es pretenia la renovació de la Junta 
actual, que ja aquesta Junta actual havia acceptat en el seu dia, com a manera transitòria, 
fins a nomenar-ne una de nova. Ha resultat que no hi ha hagut cap candidat per presentar-
se a la nova Junta Veïnal i aquesta Junta va quedar deserta i l’actual s’ha dissolt, i ha 
quedat l’Associació de Veïns de Montolivet sense Junta. Davant d’aquesta situació ens 
demanem quina actitud, quin posicionament i quina importància hi dóna l’equip de govern, al 
fet que una associació de veïns es quedi sense Junta veïnal, i demanaríem si això ha passat 
en algun altre barri, perquè ho desconeixem.  
 
Respon el Sr. Berga. Bé això de la Junta de l’Associació de Veïns de Montolivet, bé, per 
nosaltres les entitats veïnals són importants, ens agradaria que totes les zones d’Olot 
estiguessin representades a través d’una associació de veïns, perquè de vegades quan vols 
contactar amb una part de la ciutat, després se’t fa molt difícil el fet d’haver de convocar tots 
els veïns d’una zona.  
 
Però les entitats, com les persones, passen èpoques de salut més bona i més dolenta, el 
cas que apunta que està passant en aquests moments a Montolivet, jo l’he viscut 
directament amb Pequin fa uns anys, i després de vegades queda una mica aturat i al cap 
d’un temps torna a sortir un grup de persones disposades a estirar l’associació de veïns. Ha 
passat durant uns mesos a les Planotes, i precisament fa quinze dies va sortir un grup de 
joves, i van dir, escolta, hem estat uns mesos sense associació de veïns però ens hi posem 
al capdavant. I el que és desitjable és que això també passi a Montolivet, i a la que intuïm o 
detectem, a partir de les persones de l’Àrea d’Acció Comunitària que tracten els temes 
veïnals, que hi pugui haver una, dues, tres persones, en disposició d’ocupar aquests llocs 
altra vegada, renovar una nova Junta, tindran tot el nostre suport. Però bé, és un tema que 
de vegades aquestes dinàmiques es donen i de vegades el temps torna a posar les coses al 
seu lloc i ho soluciona. Hem d’esperar que aquest sigui el cas de Montolivet.  
 
PROJECTE PARC DELS VOLCANS.- El Sr. Alcalde ens ha explicat que va venir el 
Conseller Santi Vila, que ens ha donat esperances en la millora del territori, i en les seves 
declaracions el Sr. Santi Vila ha parlat de l’estimulant i gratificant dels projectes de ciutat, i 
concretament del Parc dels Volcans. Ja fa mesos que es presenta aquest projecte en 
societat, es va presentar aquest projecte en un sopar i els regidors que no estem a govern, 
se’ns presentà una petita pinzellada fa unes setmanes. Se’ns prometé fer-nos arribar el book 
que s’havia lliurat als convidats en aquest sopar i encara no l’hem rebut. Davant d’aquestes 
demandes ens han dit que és un projecte que no hi ha res decidit, que ja es posarà a 
concurs públic, que ja seguiran totes les normatives, evidentment.  
 
Nosaltres ens preguntem si els concursants al concurs públic que tindrà lloc, tindran també 
la possibilitat de tenir dos anys per preparar i fer aportacions, com ha tingut una empresa 
que ha pogut aportar moltes idees a l’equip de govern. Ens sembla una manera una mica 
difusa i poc clara. I ens agradaria que l’equip de govern ens aclarís i treballéssim una mica 
més conjuntament tot el referent al Parc dels Volcans. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Primer de tot demanar-los disculpes, si havíem pres el compromís 
d’enviar-los el book i no els hi hem enviat, demà mateix al matí faré que els enviem i me’n 
preocuparé i no pateixin, rebran el book, que no deixa de ser un recull de coses que tots 
hem vist i que tots coneixem. 
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Dos, el Parc dels Volcans és una idea. No és un ni un projecte, en diem projecte per dir-ne 
alguna cosa, però només és una idea, sense cap mena de concreció. Evidentment que hem 
hagut de posar-hi algunes concrecions al voltant, perquè si no, la idea en sí no tindria cap 
mena de pes. I en la fase que estem, no és que féssim un sopar per presentar-ho, sinó que 
la fase en què estem és intentar buscar complicitats perquè aquesta idea pugui avançar i 
quan veiem que  realment té alguna possibilitat de ser real  –aquí estic parlant sobretot de 
temes econòmics i de temes de suport d’altres institucions– evidentment llavors anirem 
perquè allò es converteixi en un projecte. Però no hi ha projecte.  
 
El mateix que vàrem explicar fa uns dies al Conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, i 
a la Directora General de Turisme que està dintre Empresa i Ocupació, la Sra. Marian Muro, 
i a tota una sèrie de persones relacionades amb el món del turisme, doncs ho hem fet ara 
aquest dia amb el Conseller Sr. Santi Vila i amb gent del món de l’urbanisme i amb tècnics 
municipals, que molts d’ells tampoc coneixien el que havíem anat fent. És una idea que 
anem explicant i que de moment jo crec que només tenim bones sensacions, les persones 
ens diuen que està molt bé, que això a nivell europeu precisament hi ha una línia de grans 
transformacions d’iniciatives que econòmicament podrien transformar territoris, hi podrien 
entrar per aquí.  
 
Bé, busquem complicitats a una idea que és posar en valor els volcans, i sobretot els 
volcans que són urbans, però no hem anat més enllà. No tenim cap altre compromís que si 
que vàrem contractar a través de la Junta de Govern Local a un expert en turisme que ens 
valorés de quantes persones estem parlant, que fes la isocrona més o menys, en fi que ens 
fes una idea des del punt de vista turístic del que podia ser això. Això és una cosa que ja 
s’ha acabat, ell continua col·laborant amb nosaltres perquè pensa que és una bona idea i 
que quan fem una exposició d’aquestes a ell li agrada venir i explicar-ho. Jo crec que està 
molt bé però que són dades que els hi hem explicat i que en el book també estan recollides.  
 
I després que hem acceptat la col·laboració; és a dir, quan Aranda Pigem Vilalta ve aquí i 
ens diu farem un Workshop internacional i aquí vindran arquitectes i s’estan durant el mes 
d’agost aquí, els hi diem: doncs això ens sembla molt interessant, això és posar Olot al 
mapa, ens va bé, augmentarem les estades en alberg o en un hotel, al final és en un hotel i 
per això decidim donar-los suport. Quan decidim donar-los suport econòmicament amb una 
subvenció –que tampoc és que sigui molt quantiosa– ens diuen: doncs si voleu que 
estudiem alguna cosa? I a partir d’aquí és quan els diem, escolta, per què no ens ajudeu a 
pensar en un projecte en relació al volcà Montsacopa? I ells fan el seu estudi. Escolti, ni 
miren normatives urbanístiques, sinó que ells fan una idea i expliquen, coses que són 
purament idees.  
 
Quan tornen a fer el següent any i tornem a tenir, em sembla que aquesta vegada, seran 
cinquanta arquitectes que s’estan aquí, doncs estudien més coses que això, estudien el riu i 
això ho presenten públicament. No sé si  vostès hi eren, però  molts de nosaltres hi érem i 
expliquen fins i tot altres projectes de ciutat. Què vol dir això? Home, que un japonès que 
està aquí reflexioni sobre Olot ens agrada, i que ens aporti coses. Què ho hem de fer? No,  
no tenim cap lligam estricte amb cap empresa perquè quan això sigui realment una 
possibilitat i tinguem un projecte, que és a dir, tinguem possibilitats de finançament –perquè 
fer volar coloms tampoc és el que pertoca– llavors veurem amb quins experts hem de 
treballar, quin paper jugaran els operadors turístics, que al final són els que han de donar 
viabilitat a aquest projecte, però no va més enllà, no tenim més compromisos que aquests 
que els he dit.  
 
A mi m’agradaria que s’hi sumessin amb il·lusió. El problema és que tampoc hi dediquem tot 
l’esforç que probablement mereixeria aquest projecte, perquè hi ha tantíssimes coses, i això 
està en una fase més verda. Que de cop i volta sortiran els fons FEDER i veiem que ens hi 
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podem apuntar, o alguna altra línia d’ajudes europees i veiem que ens hi podem apuntar, 
doncs potser llavors serà el moment en què realment necessitarem tenir un projecte ben fet. 
De moment tenim una idea, que anem compartint, que els hem explicat a vostès, que l’hem 
explicat a la gent del món del turisme, que l’hem explicat a la gent del món de l’urbanisme de 
casa nostra, i que de moment no hi ha hagut una crítica, d’algú que hagi dit que ens estem 
plantejant una cosa inabastable o una cosa que no té cap sentit. No ha passat, ens van dient 
això, i en fi.  
 
Demà els faré arribar el book, de veritat que moltes de les coses són públiques, però en fi, 
els hi faré arribar el book aquest i jo crec que és un gran projecte de ciutat que no crec que 
siguem capaços que durant aquest mandat puguem avançar molt més, a no ser que surti 
una línia d’ajudes i que per poder-hi participar haguéssim de concretar més. Però en el 
moment que haguem de fer contractacions, no pateixin que en parlarem, no pateixin que 
probablement la idea és fer-ho a través d’un concurs i intentarem buscar el màxim consens 
possible. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde teníem unes quantes preguntes preparades i algun prec, però 
no ens agrada el to de l’última part del Ple i per tant m’abstindré de fer precs i preguntes.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Guix, torno a demanar disculpes, no està en la meva voluntat 
ofendre ningú, només he expressat una opinió i em sap greu si s’ho han agafat malament.  
 
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 menys cinc minuts d’onze de la nit, i per a 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 
 


