ACTA NÚM. 4
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 D’ABRIL DE 2014
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2014000004

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 d’abril 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, 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. Recordar d’entrada que dilluns al matí hi ha un Ple extraordinari,
en el qual és necessari un quòrum per poder fer el Ple, i és el Ple per al sorteig de les
persones que han de formar part de les meses per a les Eleccions al Parlament
Europeu. És una qüestió molt de tràmit, apretar un botonet de l’ordinador que
automàticament fa el sorteig; el Ple serà dilluns a les vuit del matí.
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
Intervé el Sr. Alcalde. Donar compte de la visita del Molt Honorable President de la
Generalitat, el Sr. Artur Mas, que va efectuar una visita a una empresa de la comarca, i
que vaig estar amb ell aquest dia.
També de la reunió que s’emmarca dins d’aquestes reunions que anem seguint amb el
Sr. Santi Vila, per parlar de temes de la Conselleria, de territori i sostenibilitat, i
específicament del tema de la variant.
La presència a la nostra ciutat del Sr. Damià Calvet, Director de l’Institut Català del
Sòl, per parlar de temes específics, de com dinamitzar i de com posar en joc els
terrenys de la Guardiola, amb diverses ofertes que tenim sobre la taula i veure si
poguéssim arribar a concretar-ne alguna.
També les reunions amb gent del Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat, per veure si els pagaments dels deutes que la Generalitat té amb diverses
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administracions –entre elles l’Ajuntament d’Olot– es podien anar activant.
La resta són actes dels quals n’hem donat compte a les Juntes de Govern i que si a
algú els interessa específicament, els donaria les explicacions que fossin necessàries.
Sí que ens vàrem posar en contacte amb el Síndic de Greuges, que avui ha estat a la
nostra ciutat; no directament ell sinó que ha vingut personal del seu departament. Ens
vàrem posar en contacte amb ell perquè torna a tenir l’informe anual a punt i el vàrem
convidar a tornar a venir al Ple. Per diverses qüestions –penso que li concedeix amb
un altre Ple on també va– no ha pogut venir aquest mes, és probable que al mes de
maig fem el mateix que vàrem fer l’any passat: que en un Ple li donem la paraula
perquè ens exposi com estan les queixes dels ciutadans en relació amb l’actuació de
l’administració.
A continuació 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 març:
-

de particulars : 31
i d’entitats : 41

A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant
el mateix període :
- el mateix dia 20, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, va dinar amb els
alumnes que estaven fent el curs sobre “Direcció financera” d’ESADE a Olot.
- el dia 21 de març va assistir a les Assemblees dels barris de Benavent i de Batet.
- el dia 22 de març, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, va passejar per la Fira
de l’Embotit; va assistir a l’acte de presentació de les reformes de l’antic Envelat del
Follet, i va assistir a la presentació del llibre “La Terapeuta” de Gaspar Hernández, que
va tenir lloc a l’Orfeó.
- el dia 23 de març, va tornar a passejar per la Fira de l’Embotit.
- el dia 25 de març va ser present a les Juntes Generals del Sigma i del CASG que van
tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.
- el dia 26 de març va assistir a les Comissions Permanent i Directiva del clúster carni
Innovacc que van tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 27 de març, va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Guosa que va
tenir lloc a la sala Gussinyé i al vespre, va ser present a la primera reunió de la Taula
d’Ocupació, que també va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 28 de març, va assistir a la presentació del llibre “(S)avis” recull de les
entrevistes del programa emès per Televisió de Catalunya, de Josep Puigbó que va
tenir lloc a can Trincheria.
- el dia 29 de març va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició de pintura i escultura
de Marcel.la Mas que va tenir lloc als Catòlics i seguidament va presenciar l’obra de
teatre, titulada “La veritable assemblea de les dones” que va tenir lloc a l’Orfeó.
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- el dia 31 de març va acompanyar un grup de treballadors de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms a visitar l’edifici de l’Hospital nou i al vespre juntament amb els
regidors Miquel Àngel Zarza i Mar Roca, es van reunir amb veïns del barri del Morrot a
la seu d’Olot-Meats.
- el dia 1 d’abril, juntament amb l’Estanis Vayreda, es van desplaçar a Barcelona per
visitar l’Alimentària i saludar els empresaris garrotxins que hi participaven.
- el dia 5 d’abril, va presenciar l’obra “Onze.Nou. Catorze (1714) “ que va tenir lloc al
Teatre Principal.
- el dia 7 d’abril va assistir a la reunió de la “Xarxa de barris” que va tenir lloc al Saló de
Sessions d’aquest Ajuntament.
- el dia 8 d’abril,es va desplaçar a Madrid, per assistir –en qualitat de vicepresident de
l’Associació de Municipis per a la Independència - a la presentació de la consulta al
Congrés de Diputats, per part dels polítics catalans : Jordi Turull, Marta Rovira i Joan
Herrera.
- el dia 9 d’abril al matí, va assistir a una reunió extraordinària de l’AMI que va tenir
lloc al Born i a la tarda va assistir a les reunions del Patronat i del Consell Rector de
l’Hospital, que es van celebrar a la Biblioteca del mateix Hospital.
- el dia 10 d’abril, juntament amb l’Estanis Vayreda, van fer entrega d’una placa
d’agraïment i de reconeixement al Sr. ANTONIO PALOMINO REY, pels vuit anys que
ha estat presidint l’Associació de Veïns del barri de Sant Miquel. D’altra banda, va anar
a lliurar els diplomes als alumnes que havien acabat el curs de Direcció Financera
d’ESADE i posteriorment va rebre els representants d’Elna a l’Alcaldia i va assistir a la
xerrada que varen fer al Casal Marià.
- el dia 11 d’abril es va reunir amb els presidents dels Hospitals de Vic i Campdevànol.
- dels dies 12 al 21 d’abril es va absentar de la ciutat per vacances i agraeix al Sr.
Josep Berga, Primer Tinent d’Alcalde, el fet d’haver-lo substituït en les funcions
pròpies de l’alcaldia durant aquests dies.
- el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi va participar de la Marató de lectura que va
organitzar l’Escola Cor de Maria a la Plaça Rector Ferrer i de l’acte d’Estelades,
organitzat per Òmnium que va tenir lloc a la Rodona.
- i finalment comenta que avui dijous assistirà a la reunió d’un patronat extraordinari de
la FUB Balmes de la Universitat de Vic i també explica que diferent personal del Síndic
de Greuges s’ha traslladat a la nostra ciutat (concretament a les oficines de l’ICCO)
per atendre queixes dels ciutadans d’Olot i comarca.
3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple, del
2014LDEC000546 al 2014LDEC000877.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
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5.1. - DONAR COMPTE PREUS PUBLICS IME
Núm. de referència : X2014005618
Núm. expedient: PL102014000009

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 dels preus públics de l’Institut Municipal d’Ensenyament i Joventut
d’Olot corresponent als preus i bonificacions de les escoles bressol municipals pel curs
2014-2015 (segons relació adjunta).
Intervé el Sr. Alcalde. En primer lloc trobem els preus públics de l’Institut Municipal
d’Ensenyament i Joventut d’Olot en relació a preus i bonificacions de les escoles
bressol municipals pel curs 2014-2015; en el punt 5.2 els preus públics del Patronat
municipal d’Esports dels cursets de natació de la piscina i als preus de les activitats de
la setmana santa esportiva; i en el punt 5.3 uns preus públics de l’Institut Municipal de
Promoció d’Olot corresponent als preus de diverses fires que s’han anat celebrant.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2. - DONAR COMPTE PREUS PUBLICS PME
Núm. de referència : X2014005619
Núm. expedient: PL102014000010

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 dels preus públics del Patronat Municipal d’Esports corresponent als
preus dels cursets de natació de la piscina i als preus de les activitats de la setmana
santa esportiva (segons relació adjunta).
El Ple es dóna per assabentat.
5.3. - DONAR COMPTE PREUS PUBLICS IMPC
Núm. de referència : X2014005617
Núm. expedient: PL102014000008

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 dels preus públics de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot
corresponent als preus de diverses fires d’Olot (segons relació adjunta).
El Ple es dóna per assabentat.
5.4. - DONAR COMPTE DE L'ESTAT DELS PROCESSOS JUDICIALS EN RELACIÓ
A LA PLAÇA DE BRAUS
Núm. de referència : X2014005532
Núm. expedient: PL112014000015

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
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Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte de l’estat dels processos judicials relatiu a la plaça de braus, següents:
JURISDICCIO CIVIL
Acte Impugnat

TITULARITAT PLAÇA BRAUS

RECURS

ORGAN JUDICIAL

ESTAT PROCES

RESOLUCIÓ

Recurs 474/2010

Jutjat de primera
instància i
instrucció Olot

Sentència 92/2012

Desestimació
íntegra de la
demanda

Recurs apel·lació
Actuacions
474/2010 (Rotlle
apel·lació 91/2013)

Audiència
Provincial de
Girona sala del civil

Sentència
115/2013

Desestima la
demanda

Recurs Cassació
núm. 1536/2013

Tribunal Suprem
Sala Civil

Auto de 1 abril de
2014

Inadmet a tràmit i
determina que la
sentència és
ferma*

•

* Es pot interposar recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional.

JURISDICCIO CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA – MPOUM-3 I MPOUM-17

Acte Impugnat

RECURS

Recurs: 158/2011
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Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 10 de
novembre de 2010 aprovant MPOUM 17. El recurs també
recorre indirectament la MPOUM-3
ORGAN JUDICIAL

Tribunal Superior
de Justícia de
Catalunya

ESTAT PROCES

RESOLUCIÓ

Sentència
751/2013

Inadmet recurs per
manca de capacitat
processal dels
recurrents i
desestima la
impugnació de la
MPOUM-3 i de la
MPOUM-17

5

Recurs Cassació

Pendent resolució

Tribunal Suprem

JURISDICCIO CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA- PROJECTE ARXIU

Acte Impugnat

RECURS

Recurs ordinari:
588/2010

Recurs apel·lació

Acords Junta de Govern de 25 juliol 2007 aprovant el projecte
bàsic i executiu de construcció de l’Arxiu Comarcal i un
equipament municipal al Puig del Roser i Acord de la Junta de
Govern Local de 24 de febrer de 2010 aprovant el projecte
modificat de l’edifici de l’arxiu comarcal i edifici complementari.
ORGAN JUDICIAL

ESTAT PROCES

RESOLUCIÓ

Jutjat contenciós
administratiu
Girona

Sentència 48/2014

Inadmissió per
manca de capacitat
processal i no
concórrer els
requisits per exercir
l’acció pública per
exercici
extemporani

Tribunal Superior
Justícia

El mes de març
l’Ajuntament ha
presentat escrit
oposició a
l’apel·lació

Pendent resolució

JURISDICCIO CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA – DESESTIMACIO REVISIÓ
OFICI ACORDS APROVACIÓ MODIFICACIÓ PROJECTE ARXIU

Acte Impugnat

Acord Junta de Govern Local de desestimació de la petició de
revisió d’ofici dels acords de diversos acords de la Junta de
Govern en relació a les obres de l’arxiu.

RECURS

ORGAN JUDICIAL

ESTAT PROCES

RESOLUCIÓ

Recurs ordinari :
482/2010

Jutjat contenciós
administratiu 2

Sentència
389/2013

Inadmet el recurs

Mod ACTS_DP06

6

Girona

Aquesta sentència
es ferma d’acord
amb el Decret de
28 de febrer de
2014 del mateix
jutjat

per manca de
capacitat processal
dels recurrents i
desestima el recurs
en la part
d’impugnació
indirecta de la
MPOUM-3 i
considera que el
projecte arxiu 2007
no constitueix cap
reserva de
dispensació.

Intervé el Sr. Alcalde. Explicar l’estat dels diversos processos judicials en relació a la
plaça de braus, com que fa pocs dies que va sortir una sentència i donat que en
aquest Ple tenim una mica més de temps, ens ha semblat que valia la pena explicar el
contenciós que hi ha a la plaça de braus i el segon contenciós a l’edifici de l’Arxiu.
En relació a la tema de la plaça de braus, després de les sentències que va dictar el
Jutjat de 1a Instància i Instrucció d’Olot, i després d’un recurs a l’Audiència provincial
de Girona, finalment el Tribunal Suprem no l’admet a tràmit i dictamina que la
sentència que es va dictar en l’Audiència provincial de Girona és ferma, que la
titularitat de la plaça correspon a l’Ajuntament d’Olot i ja només queda –única i
exclusivament– el recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional, que també
hauríem de veure si l’admet, tenint en compte que el Tribunal Suprem no ha admès
aquest recurs. Per tant tenim l’esperança que tot el procés que hi ha en relació a
aquest tema acabi la via judicial, torni al que ha de ser les bones relacions ciutadanes i
s’acabi d’una vegada una discussió que no hauria d’haver existit.
En quant al tema de les construccions urbanístiques per la construcció de la Sala Torín
i de l’Arxiu Comarcal també hi ha hagut diversos recursos, per tres procediments
diferents: en el primer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no va admetre el
recurs i hi ha un recurs al Tribunal Suprem, pendent de resolució; en el segon tema,
també el mateix: el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona no va admetre el recurs
que varen presentar i estan al Tribunal Superior de Justícia, també pendent de
resolució; i en quant al tercer procés, diversos acords de la Junta de Govern Local en
relació a les obres de l’Arxiu, hi ha un decret del 28 de febrer que tampoc els hi van
admetre el recurs. Els temes són acords de la Junta de Govern Local del mandat
anterior, en relació al projecte bàsic i executiu de la construcció de l’Arxiu i acord i de
la Comissió territorial d’Urbanisme de novembre aprovant els canvis en el Pla
d’Ordenació Urbana Municipal que es van fer en aquells moments.
Per tant, en principi, a nivell judicial, els tribunals donen la raó a les teories que des de
l’Ajuntament s’havien defensat fins ara, i que es continuen defensant.
Intervé la Sra. Sala. A mi el que em sap molt greu és la plaça de braus, que no tornem
a poder veure els braus aquí a Olot, que tants olotins podien aplaudir. D’això deixar-ne
constància.
Intervé el Sr. Gómez. Celebrar que sembla ser que ens donen la raó, donen la raó a la
posició de l’Ajuntament, que hem mantingut durant tants anys. Lamentar i potser seria
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bo comptar el que ens ha costat a tots els olotins i olotines perquè aquests processos
judicials tenen un cost molt elevat, i arribar fins al Suprem ha suposat un cost molt
elevat per a les arques municipals, és a dir, per tots els olotins que ho paguem. Que
finalment sigui per donar la raó als olotins, a l’Ajuntament; ho celebrem, però sí que hi
ha hagut uns costos importants darrera.
Intervé el Sr. Mulleras. Únicament un aclariment a la Sra. Sala: jo el que entenc que ha
dit el jutge no és si es faran o no braus a la ciutat, el que ha decidit és la propietat de la
titularitat de la plaça de braus.
Intervé el Sr. Alcalde. Evidentment la sentència parla de propietat, no de les activitats
que s’hi fan a dintre.
El Ple es dóna per assabentat.
5.5. - DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ ESTUDIS
SUPERIORS DE L'ANY 2013
Núm. de referència : X2014005650
Núm. expedient: PL112014000018

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 Memòria de la Fundació Estudis Superiors de l’any 2013, segons
documentació que figura a l’expedient.
Intervé el Sr. Alcalde. El Sr. Vayreda els hi presentarà aquesta memòria i farà una
explicació de l’activitat de la Fundació, i després si de cas, farem un torn de paraules.
Intervé el Sr. Vayreda. Bé, com ens vàrem comprometre, donem compte de l’activitat
de la Fundació d’Estudis Superiors al Ple municipal, els han fet arribar la memòria i
també els comptes de l’any 2013.
No entraré en totes les activitats, sí que m’agradaria destacar allò que considerem més
important, com a equip de govern, a comentar de la Fundació: que aquest 2013
s’aprova el model que com a equip de govern ens sembla que havia de tenir un
organisme d’aquestes característiques, anem configurant una fundació que en el seu
moment vàrem dir que sobretot volia donar servei als professionals, als treballadors i a
les empreses de la nostra comarca, per generar oportunitats i que la gent que té feina
millori les competències, i la gent que no en té, millori la formació i per tant pugui ser
més ocupable.
Què destacaríem d’aquest 2013? Potser que és un dels anys en què s’ha fet més
formació i activitats, de fet ho diu la memòria: l’edifici de la FES està en uns nivells
d’ocupació inèdits en quant a activitat –i de molts cursos– que com deia, s’ha centrat
molt la formació en professionals, en treballadors i en empreses. Que hem estat
capaços també, de fer una formació molt diversa: en quant a durada, cursos d’hores i
també cursos de mesos, i també en preus, hem estat capaços de fer cursos gratuïts
però també cursos amb preus i amb matrícules més elevades.
També continuem i hem incrementat els nostres lligams amb les universitats; no
només amb postgraus a la Universitat de Girona, la Universitat de Vic, la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo i també la Universitat Ramon Llull. Destacar també
que tot el que s’imparteix hem intentat que s’adeqüi sobretot a les demandes dels
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sectors econòmics de la nostra comarca, tota la formació que es fa per a PIMES,
també la formació que s’ha fet amb ESADE o que es farà a través de KREAS.
I en això, crec que és important que ressaltem aquests punts de la tipologia de
formació, tots coincidim en la importància del sector de l’alimentació i del sector carni a
la nostra comarca. De fet és un sector que com saben, representa el 60% de la nostra
comarca, i tot i aquesta importància, estranyament no disposàvem a la nostra comarca
de formació específica en aquest àmbit. Crec que aquí ens hem de felicitar tots plegats
que a partir del 2014 –per primera vegada– primer a l’IES Garrotxa amb un cicle de
grau mig, i després amb el KREAS amb uns cicles de grau superior, tindrem una
formació específica del sector alimentari més potent, que permetrà que la gent que
busca feina es pugui formar en un camp en el que és possible que hi hagi llocs de
treball, i també ajudarà que les empreses trobin professionals més preparats i més
formats. Per tant, aquest ens sembla que és un element estratègic de ciutat.
Destacar potser també que vàrem dir que volíem una Fundació d’Estudis Superiors
que depengués cada vegada menys de les subvencions i que tingués més ingressos
en matrícules. El 2013 ja hem pogut reduir l’aportació de l’Ajuntament i aquest 2014
l’aportació –no només de l’Ajuntament sinó dels organismes públics– es redueix un
30%. Per tant tenim una Fundació que és molt més sostenible, gràcies sobretot als
recursos econòmics que aconsegueix amb les matrícules, i que cada vegada depèn
menys dels recursos de subvencions públiques.
I recordar també, finalment, que gràcies a aquest increment d’activitat, hem pogut
equilibrar uns fons dotacionals de la Fundació, que tenien algunes pèrdues: en els
darrers sis anys, de l’any 2007 al 2012, en aquest sis anys, en cinc anys la Fundació
havia perdut diners i només un any els resultats havien estat positius. L’any 2013 hem
pogut trencar aquesta tendència, el 2014 estem convençuts que també es trencarà, i
amb això hem pogut reequilibrar els fons dotacionals, que era una de les
recomanacions que ens feia el protectorat de fundacions.
L’any 2014 continuarem amb aquesta línia: es planifiquen moltes activitat, més de 100
formacions diverses, continuarem la col·laboració amb les universitats, obrirem noves
línies d’activitat –tot el que és per exemple Plans de formació per a empreses– i
esperem al setembre començar el cicle de KREAS, que també el farem a l’edifici de la
FES. Per tant, molts reptes.
Sí que en nom meu i també de la regidora responsable de la FES, la Sra. Núria Fité,
ens agradaria agrair a tots els tècnics de la Fundació, i també a tot el Patronat, la feina
de l’any 2013 i aquests bons resultats que esperem que es vagin consolidant el 2014 i
en futurs anys.
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres vàrem manifestar en el seu moment que no estàvem
massa d’acord amb el canvi d’estructura, i ho seguim manifestant. Tot i així, sí que
veiem que el funcionament és molt correcte i per tant els felicitem, i com ha fet el
regidor en nom dels dos regidors responsables, nosaltres també felicitem els tècnics
per la feina que han fet i a l’equip, que fa molts anys que hi treballa i ho fa molt bé, i
també els felicitem pels bons resultats.
Referit a un tema que no hem tractat, però sí que és important tenir-ho present, referit
a les instal·lacions: és evident que estan quedant petites i que segurament s’ha de
pensar en fer un treball seriós en les instal·lacions. Ens consta que hi ha un projecte,
però no sabem si és definitiu o no. Llavors, sí que demanaríem que les actuacions que
s’estan fent siguin vinculades a aquest projecte general. Hi ha un tema que ens
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preocupa –i que després en parlarem en la modificació de crèdits– que és fer
actuacions puntuals –per exemple, ho farem a la plaça de braus– sense tenir en
compte el conjunt. Nosaltres pensem que en l’edifici de la FES es pot fer un projecte
genèric, global, i aquelles actuacions puntuals, relacionar-les amb el conjunt del
projecte. Per exemple, hi ha hagut el desplaçament del Consorci de Normalització
Lingüística, i estan en una situació que no seria la millor. Si hem de pensar a mig
termini, pensem quina ubicació haurà de tenir el Consorci de Normalització Lingüística
vinculat a aquesta actuació més genèrica, que és més general, de l’edifici actual de la
FES, que ens consta que té uns problemes estructurals seriosos i que requereix una
intervenció de molt calat, amb un pressupost molt elevat. Tot i així, el que demanaríem
és que aquestes intervencions puntuals estiguessin vinculades al projecte global.
Intervé el Sr. Mulleras. Jo és que vaig entendre que es tractava simplement d’un donar
compte, per la qual cosa no hem fet cap objecció a la memòria de la FES. La trobem
bé.
Respon el Sr. Alcalde. De fet és un donar compte, el que passa és per si algú volia dir
o afegir alguna cosa, m’ha semblat interessant també això que diu el Sr. Pere Gómez i
que ara el regidor Sr. Vayreda intentarà comentar, però no és que tinguin l’obligació de
dir. Sra. Sala, que m’ha demanat la paraula, li donaré després del Sr. Guix.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas també coincidim amb algunes de les parts del discurs
que ha fet el portaveu d’ERC, perquè nosaltres tampoc estàvem d’acord amb aquest
canvi d’estructura de la FES, com vàrem dir en el seu moment.
I en tot cas sí que de la memòria que presenta el regidor Sr. Vayreda, volíem remarcar
o puntualitzar un parell de coses. És a dir, trobem a faltar a la FES una manca de
coordinació amb els altres actors que fan formació reglada i no reglada a la ciutat, és a
dir, que hi hagi una coordinació més estreta, per no repetir alguns programes formatius
o bé per detectar aquelles necessitats formatives que necessita el teixit empresarial de
la ciutat. Això per un costat.
Per l’altre, celebrem que KREAS sigui una fundació que es dediqui a la formació en el
sector càrnic, vostè ho ha dit que el sector càrnic és molt important per a la nostra
ciutat i per a la nostra comarca, representa més d’un 60% de la població ocupada, i
fins i tot del PIB, però entenem que a la ciutat hi ha uns instituts públics que tenen una
tradició històrica d’una formació professional d’alt i reconegut prestigi durant molts
anys, i entenem que la formació professional reglada s’hauria d’haver dirigit o s’hauria
d’haver intentat que la fessin aquests instituts públics de formació professional. No
entenem que la FES hagi de fer un cicle formatiu de grau superior reglat a la ciutat
quan hi ha una oferta pública de gran qualitat. Sí que està bé que hi hagi hagut
aquesta oferta de cicle formatiu de grau mitjà per tirar-ho endavant un institut públic,
però sí que ens sap greu que aquest cicle de grau superior, que penso que es podia
fer amb molt prestigi i qualitat també en un institut públic de la ciutat. En tot cas està bé
que KREAS –aquesta fundació que es dedica a potenciar l’ensenyament del sector
carni– es dediqui a aquest tipus de formació no reglada, a la formació contínua per als
treballadors que estan en actiu en el sector carni, i també per als treballadors que
estan a l’atur, que es puguin incorporar en aquest sector empresarial que és tan
important per a la ciutat i per a la comarca.
Intervé la Sra. Sala. Jo també penso el que ens ha dit el nostre regidor i el que ha dit el
company, que ens pensàvem que era un punt de donar compte.
I segonament, no sé si és el moment, però penso que a la nostra comarca ens faltaria
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algun grau de formació de l’IES Garrotxa. Concretament jo penso que quan els nois
acaben agrària i acaben el cicle inicial i volen fer el cicle superior, hi ha alguna matèria
que aquí a Olot no s’imparteix, i aquests nois han d’acabar anant a Torrent –a tocar la
Bisbal– o han d’anar a Lleida. A més a més el món agrari és el futur, i aquí a la nostra
ciutat està molt implantat tot el que és el món agrari pels voltants de la comarca, i seria
bo que es pogués mirar que aquests cursos, que s’imparteixen tant a Torrent com a
Lleida, es poguessin fer a la nostra comarca i que els nois no s’haguessin de
desplaçar a acabar de fer el grau superior.
Intervé el Sr. Zarza. Bé, a l’edifici de la FES hi hem estat treballant durant aquests tres
anys, a dia d’avui ja tenim fet un Pla director, un projecte del que seria l’actuació en
aquest edifici; puja gairebé cinc milions d’euros, per tant és un projecte molt important.
Evidentment els moments econòmics que estem vivint no permetem fer aquest tipus
d’inversió, per tant el que hem anat fent és anar adequant –des d’aquest Pla director
que tenim– els espais on s’ha començat a fer-hi més activitat, anar-los ajustant.
Un matís és que estructuralment l’edifici no té un problema molt important, el que
passa és que és un edifici amb una estructura antiga, i evidentment és un edifici que si
avui es construís així no compliria les normatives actuals ni el Codi actual. Per tant una
de les parts importants, i que evidentment s’emporta gran part d’aquesta inversió que
caldria, és tot el reforçament i l’adequació d’aquesta estructura a la normativa actual.
Evidentment totes les obres que hem anat fent, s’han fet seguint aquest Pla director
que tenim i precisament hi ha obres que de vegades no podem executar, perquè el
que no volem fer és gastar diners en una part de l’edifici que si tirem endavant tot
aquest projecte s’hauria d’enderrocar una altra vegada. Per tant a vegades, o durant
un temps, voldrà dir que hi haurà espais de l’edifici que potser no seràn els mes
condicionats però que si volem anar seguint aquest Pla director ens hi anirem trobant.
Intervé el Sr. Vayreda. Un parell de coses que deia el Sr. Guix, jo diria que és la
vegada que hi ha més coordinació en formació, no només perquè la regidora
d’Educació està també en el Patronat de la FES i forma part de l’executiva i per tant el
que és la formació reglada intentem que no hi hagi descoordinació; sinó també perquè
–desgraciadament– molts dels organismes de formació que hi havia a la comarca fa
tres anys ja no hi són, bàsicament queda la Fundació i queda el Centre Integral; que
com recordaran, amb la reforma que vàrem proposar fa un any, forma part del
Patronat. Per tant hem de pensar que la integració i la coordinació hi és i esperem que
en els propers mesos encara puguem establir més coordinació entre els dos centres,
però intentem no duplicar.
I en quant al tema de KREAS recordar que és l’Ajuntament d’Olot qui forma part de la
Fundació KREAS, però que l’òrgan executiu o de gestió és la FES i que la decisió de
fer aquesta formació lligada a la Universitat de Vic va ser dels empresaris; van ser els
mateixos empresaris, la mateixa federació, la que va plantejar que aquesta formació
es fes amb universitats. No és un tema només de la Universitat de Vic, la Universitat
Autònoma des de fa un temps s’ha posat a fer cicles, i per tant les universitats del país
comencen a fer formació amb cicles que fins ara no feien, i per tant, són els
empresaris del sector carni els que diuen: volem fer aquesta formació, la volem fer
amb la Universitat de Vic, i és aquí on l’Ajuntament diu: molt bé, doncs aquesta
formació no s’ha de fer a Vic sinó que volem que es faci a Olot.
I també recordar, nosaltres ja hem dit que celebrem molt el cicle de grau mitjà i que
des d’ensenyament es faci aquesta aposta, però és clar, també hem estat molts anys
que no s’ha fet, i suposo que això també ha estat determinant perquè al final era una
mancança que potser la Universitat ha detectat, i han estat els primers de plantejar-ho.
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I ara és excel·lent que tinguem a la ciutat cicle de grau mig i cicle de grau superior
perquè tothom podrà fer el continu de la formació i estem segurs que es
complementaran.
A més a més també hem dit que qualsevol formació que es faci des de KREAS, ens
hem reunit amb els instituts i especialment amb l’IES Garrotxa, i si es pot treballar amb
professors de l’institut; de fet tenim un conveni per a la utilització de les aules, i per tant
intentarem que hi hagi el màxim de col·laboració amb els instituts públics, com
funciona per exemple el model de Ripoll, que és una fundació privada però que té
molta col·laboració amb l’institut públic. Per tant esperem que tothom qui vulgui sumar
en aquest projecte ho pugui fer.
El Ple es dóna per assabentat.
6.1. - DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DELS PLANS PRESSUPOSTARIS
Núm. de referència : X2014005616
Núm. expedient: PL102014000007

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 tramesa dels plans pressupostaris a mig termini 2014/2017 al
MINHAP el dia 26 de març de 2014, tal com disposa la normativa vigent.
Intervé el Sr. Alcalde. El Sr. Gelis els farà una explicació d’una de les conseqüències
de la famosa Llei de Regularització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Intervé el Sr. Gelis. Efectivament, les noves normatives que han anat sortint respecte a
tots els temes econòmics del món local, ens obliguen a primers d’any a remetre al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una previsió pressupostària dels
pressupostos del 2014 fins al 2017. Bé, això és realment difícil, ja és prou complicat fer
el pressupost de l’any en curs, com per haver de fer una previsió dels tres anys
següents, però els explicaré simplement com ho hem fet, d’una manera molt tècnica i
senzilla perquè això no és obligatori complir-ho després, sinó que és, senzillament,
una informació per remetre al Ministerio.
Bàsicament el que hem fet és el pressupost d’aquest any en curs, i els pressupostos
dels anys 2015, 2016 i 2017, hem previst un increment d’ingressos mitjà del voltant del
2%, les despeses adaptades a aquests ingressos, sempre tenint en compte que
complíem tota la normativa de la Llei de sostenibilitat i que no entraríem en cap cas en
haver de fer cap pla de cap tipus, cap Pla econòmic financer, ni res.
Llavors també hem previst, que com que hem fet molta amortització durant aquests
anys, que per a l’any 2015 es podria sol·licitar crèdit –si es creu convenient– per 1,2
milions d’euros i els altres dos anys per dos milions d’euros. Això és, més o menys, la
mateixa quantitat que s’amortitza per cada un d’aquests anys i per tant en cap cas
incrementaríem el deute de la Corporació.
El Ple es dóna per assabentat.
7.1. - MODIFICACIO DE CRÈDITS
Núm. De referència : X2014005604
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Núm. Expedient: PL102014000006

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:
Promoció i recepcions
Aportació CASG (atenció a la dona)
Convenis ens d’esplai
Institut Municipal d’Ensenyament i Joventut

4.625,00
5.500,00
2.000,00
136.885,14

Inversions:
Actuacions Pl. De Braus
Act. Volcà Montsacopa
Act. Piscina municipal d’Olot
Act. Camp de futbol Sant Roc
Act. Instal.lacions esportives
Pantalles i promoció turística pavellons
TOTAL APLICACIONS DE FONS
ORÍGENS DE FONS:

55.318,08
46.006,37
22.893,20
16.769,86
12.000,00
10.973,30
312.970,95

Ordinari:
Acció social personal
Altres despeses social personal
Serveis informació i atenció dona
Programes actuacions cíviques
Nadal Diver
Convenis ens esplai
Convenis actuacions espai Ideal
Estiu Riu
Activitats Joventut
Programa espai Ideal

2.300,00
2.325,00
5.500,00
2.000,00
14.367,27
9.694,58
2.738,00
157.000,00
28.846,69
5.238,60

Ingressos:
Romanent tresoreria 2013
Aportació romanent tresoreria 13 IMPC
Aportació romanent tresoreria 13 PME
Ingressos Nadal Diver
Ingressos Estiu Riu

55.318,08
53.567,66
55.075,07
-1.000,00
-80.000,00

TOTAL ORIGENS DE FONS

312.970,95

Mod ACTS_DP06

13

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. Portem aquest mes –tal com ja havíem anunciat en el Ple del mes
anterior– una modificació de crèdits. Una part és pròpiament tècnica, són
modificacions internes de partides que ja estaven en el pressupost ordinari de l’any
2014, i que simplement canvien de destí. Fa bàsicament referència al canvi que va
haver-hi, que Joventut va passar a l’àrea d’Educació i Joventut, i per tant totes
aquestes partides les hem passat a aquesta àrea.
Per altra banda hi ha les inversions sostenibles, que presentem avui per a la seva
aprovació, en què els fons són provinents del superàvit de l’any 2013 i que
bàsicament són: una actuació a la plaça de braus, que és adequar tota la zona de
lavabos amb un import d’uns 55.000 euros; unes actuacions al volcà Montsacopa, que
és fer un camí per arribar adequadament al volcà, amb uns 46.000 euros; unes
actuacions a la piscina municipal, amb una reparació del quadre elèctric per 22.893
euros; unes actuacions al camp de futbol de Sant Roc, que és el canvi de llums, per
un import de 16.769 euros; i unes altres actuacions en instal·lacions esportives, són
bàsicament unes pantalles en diferents equipaments esportius; i per últim aquestes
pantalles que van a promoció turística per import de 10.900 euros.
Aquestes serien les inversions sostenibles que presentem per a la seva aprovació.
Intervé el Sr. Gómez. En principi, com sempre fem en aquests casos, lamentar les
restriccions que imposa la Llei de Sostenibilitat i Racionalització de l’Administració
Local, que limita als ajuntaments que ho estem fent bé, que no tenen problemes i que
podem fer modificacions de crèdit d’aquest tipus, ens limita terriblement les inversions
que hem de fer.
En segon lloc, repetir el mateix que diem sempre en aquest tipus de modificacions de
crèdit: són les que entenem que l’equip de govern creu que són més convenients i
nosaltres no hi hem pogut participar, fins aquí res a dir-hi.
El que sí que en la línia del que dèiem abans, de l’edifici de la FES, sí que tenim molts
inconvenients. No tant en el que fa a l’aportació en les actuacions sobre la plaça de
braus, perquè entenem que encara que no corresponen al que seria el futur projecte
possible sobre la plaça de braus, sinó a unes necessitats immediates, peremptòries
diria –i si s’ha de fer, s’ha de fer, perquè si no, no té les condicions necessàries i per
tant s’ha de fer, ho entenem– el que sí que no hi estem gens d’acord, i ens remetem a
un comentari que es va fer del mes passat, que la Sra. Casanovas els va demanar si
hi havia un projecte sobre el Parc dels Volcans i especialment del Montsacopa i se’ns
va dir que no. Llavors entenem que no hi ha un projecte; més que res, perquè
nosaltres voldríem participar-hi, voldríem col·laborar-hi, voldríem fer aportacions i
voldríem tenir clar que aquest projecte és també nostre i ens el voldríem fer nostre.
Llavors ens posen una modificació de crèdit de 46.000 euros per a l’arranjament d’un
camí del Montsacopa, sense que nosaltres tinguem present si això entra dintre d’un
projecte global, si és una necessitat immediata, o no. Entenem que no hi ha cap
projecte global, i per tant sí que entenem que no és una qüestió que requereix una
actuació immediata, i encara que sigui disposar d’uns diners per fer un camí al
Montsacopa, entenem que aquest camí hauria d’estar englobat en un projecte més
general i que això no ho hem vist. Per tant, remetent-nos al que se’ns va demanar en
el mes anterior, i que si no anem errats, això té a veure amb aquesta visió global de
tot aquest entorn, en principi no hi estem d’acord i votaríem en contra.
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Intervé el Sr. Mulleras. D’entrada dir que al grup municipal de Plataforma de
Catalunya li sembla correcte que per transparència democràtica aquestes normatives
legals de recent aprovació que afecten modificacions internes de crèdit hagin de
passar pel Ple, és a dir, aquesta llei a què ha fet referència el Sr. Gómez també té
alguna cosa positiva.
En concret, ens sembla molt bé, tal com hem demanat més d’un cop públicament, que
l’aplicació d’aquests fons de superàvit vagin destinats –entre altres coses– a arreglar
els lavabos i altres actuacions a la plaça de braus, a la il·luminació del camp de futbol
de Sant Roc, al volcà Montsacopa –del que jo divergeixo de l’opinió del Sr. Gómez,
crec que sí que hi ha un projecte en aquest sentit, almenys jo vaig veure i llegir
físicament papers– i també destinat a la Piscina municipal. En conseqüència donarem
suport a tota aquesta modificació de crèdits.
Intervé el Sr. Mir. Bé, pel que fa a la modificació d’ordinari, en principi és una
modificació tècnica i no tenim res a dir-hi. Coincidim amb el Sr. Pere Gómez en el
tema de les restriccions generalitzades que ens aporta aquesta Llei de Racionalització
i Sostenibilitat, és una llàstima que als ajuntaments que s’han fet bé les coses també
haguem de passar per aquestes restriccions, però bé, en tot cas deixar constància del
nostre acord en aquest sentit.
Pel que fa a l’apartat d’inversions, el que es vol fer, llegint la llista aquesta no hi ha res
que diguis: home, pensem que això no s’hauria de fer, però sí que tenim els nostres
dubtes en el com; una mica lligat amb el que ha dit el Sr. Gómez al principi, amb
aquesta manca de projecte global en algunes actuacions que es fan: a la plaça de
braus, al Montsacopa. Sobretot en aquest últim apartat, el volcà Montsacopa, que és
una zona emblemàtica de la ciutat. Penso que en tot el que es vulgui fer aquí, primer
hi hauria d’haver un projecte global, molt ben detallat i jo penso que fins i tot
consensuat amb els grups que estem a l’Ajuntament. Nosaltres tenim desconeixement
d’aquest projecte exactament quin és i com es vol fer i amb quins terminis; tenim molts
dubtes al respecte i per tant ens agradaria conèixer-lo i poder-hi col·laborar.
A part d’això, també hi havia un altre aspecte que es contemplava en alguns dels
documents que sobre el Montsacopa s’han aprovat en aquest Ple, que era el
compromís d’informació als veïns, que tampoc s’ha avançat aquí; els veïns no tenen
coneixement de què es vol fer, ni de com i no han pogut aportar en cap moment les
seves opinions al respecte, ens sembla que això és especialment greu.
Dit això, sí a les actuacions que s’han plantejat a la plaça de braus, amb el dubte que
estaria bé aquest projecte global, que després segurament no el podrem fer tot de
cop, però que tinguem clar on volem anar i que allò que fem no signifiqui passes
enrere.
Molts dubtes en l’actuació del volcà Montsacopa, no perquè creiem que no s’hagi de
fer, que estem absolutament d’acord en què s’hi ha d’invertir recursos i en què és una
de les zones d’Olot que cal promocionar, però bé, davant aquest desconeixement
tenim molts dubtes.
Evidentment sí a les altres: piscina municipal, camp de futbol i instal·lacions
esportives. Per tant tenim els nostres dubtes en alguns apartats i trobem altres
aspectes d’aquestes inversions, i per tant nosaltres aquí ens abstindrem en aquesta
votació.
Intervé el Sr. Alcalde. Crec que tenen una confusió i em sap greu, és a dir: una cosa
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és el projecte del Parc dels Volcans i l’altra cosa són les actuacions puntuals que
puguem fer al volcà Montsacopa. El projecte de Parc dels Volcans va molt més enllà
d’una actuació per arreglar un camí del volcà Montsacopa, i a més, el que fem avui, és
dotar una partida pressupostària per quan tinguem un projecte aprovat, és a dir,
perquè puguem aprovar un projecte des dels serveis tècnics ens diuen que hem de
tenir una partida pressupostària on tinguem els diners per poder-lo executar quan
sigui el moment.
Però no té res a veure; bé, sí perquè està dins l’àmbit on ens agradaria que fos, però
no hi ha projecte per al Parc dels Volcans. Hi ha una idea que ens agradaria tirar
endavant i que en el nostre compromís electoral era que a final de mandat ens
agradaria tenir definit el projecte. Ho vàrem explicar en una Junta de Portaveus, els hi
vàrem enviar la documentació de la idea basada en el que han estat fent Aranda
Pigem i Vilalta i de l’estudi econòmic que en un moment determinat vàrem fer pèr
veure si podia ser possible fer el Parc dels Volcans. Això és el que hi ha, no hi ha res
més, no hi ha un projecte. El projecte hi serà, hi treballarem i hi serà. L’única cosa que
fem –ja els ho explicarà el Sr. Vayreda– és dotar una partida pressupostària per
arreglar un dels camins del volcà Montsacopa.
Per exemple, vàrem fer tot el tema de la gredera i jo crec que tothom hi va estar
d’acord i que ha quedat molt bé; això no és pas contradictori amb que pensem en gran
i intentem fer un bon projecte en relació al Parc dels Volcans, en posar en valor els
volcans de la ciutat i a més fer-ho lligat amb els volcans que estan al centre de la
ciutat, que així et porti gent que pugui entrar dins la nostra ciutat, a dins d’Olot,
passant per la plaça de braus... Bé, això és la idea. La idea ja l’hem anat explicant,
ara, jo entenc que un projecte és ja avançar molt més en aquesta idea, i estem
treballant per veure com ho podem fer per transformar una idea en un projecte. I aquí
evidentment que hi podran participar, evidentment que buscarem totes les
complicitats, però això d’avui que és només una modificació de crèdit, per dotar
econòmicament una partida.
Intervé el Sr. Vayreda. Complementant el que deia el Sr. Alcalde, tenim el projecte
global, on voldríem arribar, que és el projecte ja no de ciutat, sinó de país, que és el
Parc dels Volcans, que és la proposta que hem anat treballant i aquesta és la idea que
no hi ha cap compromís ferm, ni cap acord, ni cap projecte aprovat. De fet, en una
reunió oberta a tots els regidors els hi vàrem estar explicant aquesta actuació, els vaig
explicar que hi havia una actuació global i genèrica i actuacions a mig termini i a curt
termini; i el que aprovem avui és una actuació d’aquestes, que és millorar el ferm del
con volcànic. Això ho hem fet en altres llocs de la ciutat i ho hem fet aquí perquè és
una demanda del Parc Natural, perquè la gent quan passeja per dalt –com recordaran
vostès– està molt malmès, gent amb problemes de discapacitat o de mobilitat no hi
pot passar, i el que es fa ara és un projecte per arreglar bé la part de dalt del con
volcànic. Igual com tenim previst arreglar les papereres, o si podem, millorar la
fortificació o posar uns lavabos dignes o arreglar els horts.
Això no és el projecte del parc dels volcans, això és dignificar un volcà, el del
Montsacopa, que fa molts anys que no hi hem fet res i que ara ha coincidit que potser
un dia hem de fer coses, però no té res a veure amb el Parc dels Volcans. Què hem
de fer mentrestant? És a dir, tenim gent que ens està anant al Croscat, ens sembla
que mentrestant hem de dignificar el nostre volcà i això són actuacions puntuals, que
no hipotequen cap projecte del Parc dels Volcans, i això els ho vam estar explicant:
són actuacions puntuals amb un projecte que han preparat actuacions, amb memòries
que ha presentat el Parc Natural i els serveis tècnics, que han valorat i han anat a
visitar el volcà Montsacopa i ens han dit: el més urgent de tot és això, això i això. Per
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exemple, arreglarem també unes tanques de fusta que són perilloses.
Tot això són actuacions de manteniment o de millora, no estem plantejant una
actuació transformadora, com ens sembla que ha de ser el Parc dels Volcans. Són
unes actuacions perquè la gent que ens visita vagi al volcà Montsacopa i vegi una
zona més dignificada. És senzillament això. Per tant no pateixin que no hipotequem
res, i que el projecte, ens sembla de ciutat, del Parc dels Volcans, és un projecte que
hi ha aquesta idea que diu l’Alcalde i al qual els hem convidat a participar i que no hi
ha res més definit que el que han vist vostès, tota la resta són actuacions puntuals.
En quant a informació, nosaltres amb els propietaris i veïns ens hi hem reunit ja vàries
vegades, el dia 15 de maig tornem a tenir convocats tots els propietaris, associació de
veïns i entitats, que és el compromís que vàrem dir, que el primer trimestre –i en
aquest cas serà el mes d’abril– els reunim, els expliquem les actuacions, fem el llistat
d’activitats que ells volen fer, ho aprovem i aquest és el plantejament que hem anat
fent i que hem anat informant. També a l’associació, entenc que el regidor quan hi ha
hagut novetats els hi ha anat explicant i això és el que anirem fent, i ja dic, el dia 15 de
maig, d’aquí a quinze dies ja tenim convocats també a tots els propietaris per anar-los
explicant aquestes actuacions puntuals de millora i de manteniment, que és el que
farem i què és el que ens demana el Parc Natural, com va ser la gredera i com
esperem –si podem i el Parc té una subvenció que esperem que tingui– continuar i
millorar l’accés de pujar a dalt i poder alinear aquelles escales de fusta, que també el
Parc ens diu que fan molt malbé el volcà i fer un accés més normalitzat.
Però en això –com deia l’Alcalde– no hi ha projectes, és un pla d’actuació que ens
diuen els tècnics de coses que s’han de fer, però no és el projecte del Parc dels
volcans.
Intervé la Sra. Sala. Jo estic a favor de la modificació de crèdit i per acabar de
remarcar el que ha dit el regidor Sr. Estanis, jo discrepo sobre el tema de les escales
de sant Francesc, jo penso que això s’hauria de consensuar i s’hauria de mirar bé,
perquè penso que és molt còmode pujar per aquell cantó però s’haurien de valorar
també els riscos i parlar-ne amb els tècnics, a veure si es degrada tant com diuen.
Però és molt còmode i jo veig que aquestes escales les fa servir moltíssima gent.
Llavors si el que s’ha de preveure –tal com han dit vostès– és de millorar i netejar
l’entorn i els horts que hi ha a sant Francesc, si més no que pintessin els bidons; en
lloc de blaus que fossin marrons o verds, que al paisatge passarien més
desapercebuts.
I referent a la plaça de braus, penso que està molt degradada i molt deteriorada,
penso que també s’hi haurien de posar tanques de seguretat perquè a dalt està molt
obert, la gent pot caure d’una alçada considerable. Llavors al voltant de la plaça de
braus hi ha aquella casa que s’hi hauria de fer alguna actuació, perquè arreglarem la
plaça de braus, els lavabos, el que sigui, però llavors tenim l’entorn que està molt i
molt malament, amb aquella casa, que em sembla que és Casa Marcè.
Dit això, hi voto a favor.
Intervé la Sra. Casanovas. Més aclariments, nosaltres no és que no estiguem d’acord
amb que es facin puntualitzacions, obres i millores, però sempre amb una idea, una
mica el que ha dit el Sr. Gómez abans: dintre d’un projecte, dintre que sapiguem què
fem. Vostè mateix ara acaba de dir de treure les escales i començar a fer una
continuïtat d’un camí; això vol dir un canvi en la concepció del Montsacopa, i vol dir el
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dibuix d’aquest camí nou que faria, és un dibuix que ja hem vist en dibuixos que s’han
fet de les idees dintre del Parc dels Volcans. Ja ho entenem que les idees
estrictament del Montsacopa no vol dir res en concepte de tot el Parc dels Volcans,
però sí que és una part que estarà dintre del projecte del Parc dels Volcans i pensem
que és bo que ja d’entrada es facin les coses amb una idea del Montsacopa a dins del
Parc dels Volcans; però del Montsacopa concretament, tenir una idea.
Parla de consolidar les estructures de la fortificació; fins a quin punt, què s’hi podria
fer? Nosaltres no és que hi estiguem en contra, però ens agradaria conèixer
exactament les actuacions que s’hi voldran fer i quina harmonia tindran.
També estem d’acord amb el camí que voreja el cràter, que sigui més consolidat i tot.
Ja ho vaig dir a la reunió que vostè ha esmentat, que no estava d’acord tampoc –com
ha dit la Sra. Sala– en les escales, comprenem que hi ha unes certes dificultats, però
també hi pugen les persones que poden pujar-les, jo personalment me’n vaig pel via
crucis, que és més còmode. Ja hi ha maneres de pujar, per això no ens corre pressa,
fem un concepte del que volem. Nosaltres volem que el Montsacopa sigui com un
jardí per a la ciutat d’Olot, i que a més a més, si venen turistes, que tampoc els volem
massius –ja ho hem dit altres vegades– però que hi hagi una idea global de les
actuacions que es faran al Montsacopa. Només això.
Intervé el Sr. Mulleras. Jo havia entès a la reunió que aquestes tanques de seguretat
a les que feia menció la Sra. Sala, també estaven incloses en aquest pla.
Intervé el Sr. Mir. Un parell de puntualitzacions: nosaltres, quan hem fet la meva
intervenció, no confonia les reformes del Montsacopa amb el projecte del Parc dels
Volcans. Ho deia en el sentit que ens agradaria conèixer aquestes actuacions que es
volen fer i poder-hi opinar al respecte. Coincideixo perfectament amb la regidora
d’ERC, que hem de fer un projecte global; ja entenc que petites actuacions no
transformen el volcà, però avui estem aprovant arreglar el ferm del con, demà
aprovarem les escales, demà passat hi posarem un bar, l’altre les papereres i no sé
què i al final, tindrem un volcà transformat amb petites actuacions. Per tant el que
reclamàvem era informar-nos de quines són les petites actuacions i quin és el camí
final on volem arribar. Per tant la meva intervenció anava en aquest sentit.
Pel que fa a la informació, el que diu el regidor a nosaltres no ens consta, entenc que
sí que s’ha parlat amb els propietaris però les associacions de veïns ens consta que
no tenen aquesta informació ni han pogut fer la participació, almenys la que ells
haurien desitjat. Per tant en aquest sentit havia parlat del tema de la informació i de la
participació de la gent que viu a l’entorn d’aquest volcà.
Respon el Sr. Vayreda. Potser vàrem estar a dues reunions diferents, perquè jo
recordo haver fet una reunió on els hi vàrem explicar aquestes actuacions i no sé si hi
eren tots els regidors, però totes aquestes actuacions que anem aprovant avui ja els hi
vàrem explicar: els hi vàrem explicar la del passeig, els hi vàrem explicar les
actuacions. Jo bé ho recordo, amb un power point on hi havia tots els passos; el dia
que també vàrem estar parlant dels horts.
En tot cas jo ho recullo, segur que no ho hem explicat prou bé, farem una altra reunió
en què els hi explicarem aquestes actuacions, que majoritàriament venen marcades
pel Parc Natural i que són per preservar i millorar l’entorn.
Les escales no són una mania dels regidors, és que aquestes escales deterioren molt
el Parc. Llavors és la proposta que ens fa el Parc –ja la discutirem– ells plantegen un
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accés que vagi des de la gredera, que voregi el volcà, més semblant al que hi ha al
volcà Croscat; és a dir, que vagi seguint, amb molt més valor pedagògic, que la gent
que ve amb alguna dificultat de mobilitat també pugui anar resseguint el volcà i acabi
sortint a la zona dels horts.
Per tant el Parc planteja una actuació amb un cert valor de patrimoni natural i això és
el que proposa. Això, si es presenta la subvenció, hi haurà d’haver un projecte com hi
va haver el projecte de la gredera, que ja el vàrem aprovar i per tant també el podran
veure, no hi ha res decidit. Són actuacions de dignificació de l’espai, no estem parlant
d’un projecte transformador com ens sembla que ha de ser el Parc dels Volcans, que
sí que vol dir, segurament, un edifici nou o una actuació molt més contundent.
En tot cas ho recullo, farem la reunió perquè els explicarem altre cop amb detall
aquestes actuacions que fem, de manteniment o de dignificació, i si hi ha alguna cosa
que no veuen clara, no pateixin que hi som a temps, perquè com deia l’Alcalde, estem
aprovant només la modificació de crèdit.
Intervé el Sr. Alcalde. Estem aprovant, entre d’altres coses, dotar una partida per
arreglar a dalt el volcà el camí que circumval·la el cràter i tot el demés està molt bé
que ho discutim, perquè ho hem pogut discutir, però per desgràcia, per les escales ni
tenim pressupost. I sí que és veritat que hi ha molts ciutadans que es queixen perquè
estan en males condicions, i al programa de ràdio L’Ajuntament informa hi ha hagut
més d’una vegada que m’han trucat demanant això, i quan jo he preguntat què em
diuen que és el Parc, és a dir, ni tan sols és responsabilitat nostra, sinó que és el Parc
Natural qui ha fet aquestes escales, que és el responsable del manteniment i que si
ara el Parc decideix que té una subvenció i vol arreglar aquestes escales segurament
vindrà a nosaltres.
Però això no està en cap punt de l’ordre del dia, era un punt de l’ordre del dia
econòmic en el que dotàvem diverses partides per poder després fer els projectes,
però recollim la seva petició.
I torno a insistir amb el mateix: el Parc dels Volcans és una idea, treballem per tenir un
projecte, si és que volem aprovar el projecte o si és que hem d’aprovar el projecte en
aquest mandat –que m’agradaria– evidentment el portarem al Ple. En parlarem amb
tothom, ho discutirem amb tothom i intentarem que hi hagi el màxim consens possible
perquè ens sembla que és un projecte que va molt més enllà d’un mandat municipal;
seria un projecte molt important per a la ciutat. Però tinguin per segur que no és que
amaguem res sota la taula, que el que hi ha és el que es veu, i que avui aquí, després
de discutir a què podíem destinar els diners que teníem, a petició de ciutadans i a
petició del Parc, arreglar el camí que dóna la volta, que realment està molt malament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 1 PP), 2
vots en contra (ERC) i 6 abstencions (PSC).
8.1. - RESOLDRE EL RECURS PRESENTAT CONTRA L’ADJUDICACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DE LLOCS DE PLACERS I ESPAIS COMERCIALS DE LA PLAÇA
MERCAT D'OLOT
Núm. de referència : X2014005661
Núm. expedient: PL132014000005

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2014 va adjudicar els llocs
de venda del nou Mercat Municipal d’Olot.
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Al lot núm. 14 hi van concórrer dos licitadors (la sra. Cristina Garrido Matías i el sr.
Jordi Soler Amaro, recaient l’adjudicació en la proposició presentada per la Sra.
Cristina Garrido per una puntuació total de 92,76 punts, essent la del Sr. Solé de 55
punts.
El Sr. Jordi Sole Amaro en data 3 d’abril de 2014, Registre d’Entrada núm.
E2014002678 va presentar recurs de reposició contra l’acord de l’Ajuntament Ple del
dia 20 de febrer de 2014 d’adjudicació del lot número 14 “cansaladeria-carnisseriaaus” adjudicat a la Sra. Cristina Garrido Matías.
El recurs de reposició es fonamenta en base als següents arguments:
1. Puntuació del projecte tècnic: el plec determinava que la segona millor
oferta es puntuaria en 7 punts i se li varen atorgar 13.
2. Puntuació del projecte comercial (apartat A.3). S’al·lega que la valoració
només ha tingut en compte l’horari de disposició d’obertura i la contractació
de personal i no altres elements com la contribució al mix comercial, amb la
diversificació de productes a vendre, la solució a l’organització, l’experiència
que es retribuirà i el programa de formació.
3. Puntuació en la garantia del preu base del criteris de valoració objectiva de
la documentació, indicant que la documentació presentada per l’altra
licitador és un document privat, document que el recurrent no considera
com a document fefaent.
4. Puntuació del preu de licitació ofert, indicant que l’altra licitador no va fer
major aportació al preu base i que per tant no li pertocava obtenir la
puntuació de 24.76.
Vist l’informe de secretaria de data 16 d’abril de 2013 en la qual es posa de manifest
que en la puntuació final atorgada als dos licitadors hi havia una error; es proposa
estimar l’al·legació referent al punt 1 anterior, desestimar la resta i per tant establir
una nova puntuació que no altera l’ordre d’adjudicació aprovat en el ple de 20 de
febrer.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Determinar que el quadre final resum de les puntuacions obtingudes, que
recull l’acta de proposta d’adjudicació de la mesa i que es transcriu en l’acord
d’adjudicació de 20 de febrer, conté un error en relació a la puntuació final atorgada ja
que sumades les puntuacions parcials de cada criteri i subcriteri hagués correspost la
puntuació que s’indica a continuació:
LICITADORS

LOTS

CRISTINA GARRIDO
MATÍAS
LOT 14
JORDI SOLE
AMARO
LOT 14

PROPOSICIÓ TÈCNICA
PROP. ECONOMICA
GARANTIA MLLORA
MERCAT
PROJECTE. PROJECTE.
PREU
PREU
PROVISIONAL
TECNIC
COMERCIAL EXPERIENC

TOTAL

POSICIO

13

20

5

15

24.76

10

87.76

1

15

10

10

0

25

0

60

2

Segon.- Estimar l’al·legació sobre la puntuació del projecte tècnic, la qual es torna a
revisar atorgant a la Sra. Cristina Garrido una puntuació de 7 i no de 13.
Tercer.- Desestimar la resta d’al·legacions en base al que es recull en l’informe de la
secretària de data 16 d’abril i que d’adjunta a aquesta resolució.
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Quart .- Modificar les puntuacions a conseqüència de l’estimació del punt 1 i reformular
ells càlculs del resultat final tal com s’indica a continuació:
LICITADORS
CRISTINA
GARRIDO MATÍAS
JORDI SOLE
AMARO

LOTS

PROPOSICIÓ TÈCNICA
PROP. ECONOMICA
PROJECTE. PROJECTE.
GARANTIA MLLORA
MERCAT
TECNIC
COMERCIAL EXPERIENC
PREU
PREU
PROVISIONAL

TOTAL

POSICIO

LOT 14

7

20

5

15

24.76

10

81.76

1

LOT 14

15

10

10

0

25

0

60

2

Cinquè.- Ratificar l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en data 20 de febrer de 2014
d’adjudicació dels llocs de venda del nou mercat municipal
Intervé el Sr. Vayreda. Com diu l’enunciat, es tracta de resoldre un recurs contra
l’adjudicació de la concessió del lot número 14 de la Plaça Mercat, ho portem a Ple
perquè és l’òrgan adjudicatari. S’ha presentat un recurs de reposició contra aquest
acord, amb quatre consideracions, d’aquestes, estimem d’ofici una de les
consideracions, també es corregeixen uns errors en la puntuació i es desestimen la
resta. Tot i això, amb aquests canvis, no hi ha cap modificació en les puntuacions
finals i per tant no cal canviar la proposta d’adjudicació.
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres aquí simplement, entenem que el procés administratiu és
correcte però entenem que hi ha hagut algunes llacunes per part de l’Ajuntament, en el
sentit que potser ha faltat informació. És a dir, aquí vàrem aprovar un plec de
condicions per als placers que poguessin optar, o la gent externa i les empreses
externes, que volguessin optar a una plaça a la Plaça Mercat, a un lloc de venda.
Després vàrem fer uns aclariments a la Junta de Govern, que es van aprovar, però
aquests modificacions no van estar publicades a la web de l’Ajuntament perquè les
empreses o els interessats que poguessin optar a un lloc de la Plaça Mercat ho
poguessin veure i per tant poguessin concórrer. Per tant aquí entenem que potser hi
ha hagut aquesta impugnació o aquesta queixa d’un ciutadà, d’una empresa que s’ha
presentat, que no està d’acord amb el seu procediment administratiu. I després també
hi ha una altra empresa que al final no ha optat, que és el quiosc, que en vàrem parlar
també a la Junta de Govern, que va presentar unes queixes perquè no estava massa
d’acord amb el procediment que hi havia hagut.
Jo penso que aquí hi ha hagut una manca d’informació per part de l’empresa que va
contractar aquest ajuntament: l’Ajuntament va contractar una empresa perquè fes
aquesta funció i potser aquí aquesta empresa ha fallat. Per tant nosaltres aquí sí que
demanaríem que hi hagués més celeritat en aquest sentit, que potser les coses vagin
de millor manera.
Respon el Sr. Alcalde. Em sap greu dir-li que no té raó. Però és que no té gens de raó.
Va estar penjat a la web, ho vàrem aprovar, es va penjar a la web, es va donar tota la
informació que s’havia de donar.
En el cas del quiosc es va parlar des de molt abans que sortissin els temes, fins i tot
les condicions, se n’ha parlat repetidament, amb el quiosc, quan el vàrem incorporar,
que pogués venir aquí, també fent un gran exercici perquè poguessin seguir –perquè
tenien voluntat de seguir– i al final el que ells ens diuen és que no estan d’acord amb
les condicions econòmiques i amb les condicions que estan aprovades i que hem
demanat a tothom. Volien un tracte diferent i això no ho podíem fer i ells tenien
aquesta informació; una altra cosa és que després s’han anat queixant a tots els

Mod ACTS_DP06

21

nivells i a tanta gent com han pogut. Però no és que hagi estat ara a última hora i que
de cop i volta han dit que no, és que portàvem mesos, i a més m’han vingut a trobar a
mi, han parlat repetidament amb la gent de l’empresa, han parlat amb el regidor, han
parlat amb tothom i tothom els ha anat explicant el mateix. Una altra cosa és que no
haguem pogut fer el que ells volien: és veritat, no hem pogut fer el que ells volien, i ens
sap molt de greu. Però d’informació n’han tingut moltíssima. I han negociat amb
tothom qui han volgut i han anat provant amb diversos estaments a veure si trobaven
una escletxa perquè hi hagués una posició diferenciada.
I pel que fa a la web, els serveis tècnics municipals li explicaran que immediatament es
van penjar a la web, per això es van fer els aclariments i amb el temps suficient perquè
tothom ho pogués llegir.
I ens sap greu també que una persona que hauria de venir a la Plaça Mercat no pugui
venir, ens sap molt greu. Jo l’he trucat personalment a aquesta persona, i li he dit:
vine, no podrà ser exactament de la manera que deies, perquè vàrem decidir un mix
comercial d’acord amb tots els placers. El problema és la discussió sobre el mix
comercial: si vàrem dir que havien de muntar no sé quantes parades de carn, n’hem
de fer no sé quantes i no en podem incloure una altra, ja ens agradaria poder-ho fer.
Però el pacte que vàrem fer amb els placers i amb tothom és aquest determinat mix,
que vingui, que de moment faci una altra part relacionada amb la seva feina, que és el
que jo vaig demanar-li, i potser més endavant quan funcioni la Plaça i tot vagi, potser li
podrem ampliar els usos o podem fer un altre canvi. En aquests moments és el mix
comercial que vàrem pactar tots plegats i respectem això. I ens sap molt greu, i jo el
vaig trucar i li vaig expressar el sentiment que no pugui estar amb nosaltres.
I la valoració tècnica, li hem estimat alguna de les coses que diu i hem corregit una
errada que hi havia, però és que no canvia el sentit. Si hagués canviat el sentit,
haguéssim canviat la decisió, però s’ho han mirat els serveis tècnics, ho han valorat,
ho han escrit, ho han raonat i ja està.
Aquesta proposta s’ha de posar a votació?
La Secretària respon que sí.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1
PP) i 6 abstencions (PSC).
9.1. - PROPOSTA D'ACORD DE PLE APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT
D'OLOT, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
D'HABITATGES
Núm. de referència : X2014005627
Núm. expedient: HA012014000004

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 el Conveni de Col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per al període 2014.
Segon.- Aprovar que els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en
aquest conveni es tramitaran a favor de l’entitat Gestora Urbanística Olotina, SA, que
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gestiona la Borsa de Mediació per encàrrec de l’Ajuntament
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que la Sra. Linares podria presentar aquest punt i el
següent conjuntament, perquè tenen relació amb temes d’habitatge.
Intervé la Sra. Linares. De fet, com comenta, sotmetem a aprovació del Ple els dos
convenis que signem cada any amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que tenen
a veure, per una banda, amb el programa de mediació de lloguer social d’habitatges, i
per l’altra, amb el volum de gestió de l’Oficina local d’Habitatge.
Cada un d’aquests convenis preveu unes aportacions: pel que fa al programa de
mediació per al lloguer social d’habitatges i fent un càlcul estimat de les operacions
que es poden fer des de l’Oficina, el sostre màxim que tenim previst per a aquest any
és 2014 és de 24.550 euros, amb una previsió que ens facin una bestreta properament
de 12.000 euros.
I pel que fa al volum de gestió, en la resta de gestions que es porten a terme, el sostre
màxim –que val a dir que hi arribem cada any– és de 60.244 euros, amb una previsió
de bestreta –el conveni diu a la signatura del conveni, però en els propers mesos– de
43.683 euros.
L’acord també preveu de tramitar, com cada any, que l’empresa municipal Guosa rep i
gestiona aquests recursos.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1 PP)
10.1. - PROPOSTA D'ACORD PER AL PLE D'APROVACIÓ DE CONVENI DE
COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L'AGÈNCIA DE
L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT D'OLOT RELATIU A L'OFICINA
LOCAL D'HABITATGE
Núm. de referència : X2014005629
Núm. expedient: HA012014000005

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 el Conveni de Col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per al període 2014.
Segon.- Aprovar que els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en
aquest conveni es tramitaran a favor de l’entitat Gestora Urbanística Olotina, SA, que
gestiona l’Oficina Local d’Habitatge per encàrrec de l’Ajuntament
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1 PP)
11.1.- MOCIO PRESENTADA PER ASSEMBLEA COMARCAL CUP GARROTXA EN
SUPORT AL PROGRAMARI LLIURE EN L’ÀMBIT DE LES TIC
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Núm. de referència : X2014005602
Núm. expedient: PL112014000016

Exposició de motius
Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació s’han incorporat de forma
general a la vida quotidiana de la nostra societat, facilitant un desenvolupament sense
precintats gràcies a les noves oportunitats d’intercanvi d’informació i comunicació que
aquestes tecnologies propicien. Els ajuntaments han de comprometre’s a defensar el
dret d’accés a la societat de la informació dels seus ciutadans, així com implicar-se en
l’alfabetització digital necessària per tal de superar la fractura tecnològica. L’objectiu
d’aquesta resolució és que l’Ajuntament d’Olot es comprometi a garantir aquests drets
a la ciutadania.
Els pilars fonamentals que permeten garantir l’accés a les TIC són, el programari
utilitzat per els usuaris i els estàndards sobre els quals aquest programari opera. Per
aquest motiu i en compliment del principi de neutralitat tecnològica establert a la llei
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, entenem que des de les
administracions públiques cal treballar per garantir la llibertat d’elecció entre les
diferents alternatives tecnològiques. Trencant així, les restriccions establertes per la
imposició de solucions privatives pel que fa a les seves polítiques, en forma de
contractes, llicències o patents. Les quals limiten l’ús i discriminen sectors de la
ciutadania dificultant-los o barrant-los l’accés a les TIC, en condicions legals i amb
garantia de qualitat.
Des de fa anys, existeix un moviment internacional de persones i entitats que
desenvolupen programari sota llicències que defensen que, quan s’adquireix un
programa, l’usuari ha de tenir el dret d’estudiar-lo, modificar-lo i redistribuir-lo
lliurement. El programari que garanteix aquests drets, es coneix amb el nom de
programari lliure, el qual permet als usuaris contribuir lliurement a la seva millora. Són
exemples de programari lliure, el sistema GNU/Linux, navegadors web com el Firefox,
paquets ofimàtics com LibreOffice, el sistema operatiu mòbil Android, els servidors que
utilitza Google o la catalana EyeOs, pionera en serveis al núvol. Així com molts altres
programes de gran qualitat promoguts conjuntament per milions de voluntaris i
empreses punteres en tecnologia com IBM, HP o Oracle entre altres.
La utilització del programari lliure suposa avantatges notables, tant pels usuaris com
pels organismes i corporacions, ja siguin públiques o privades, entre els quals
destaquen els següents:
−

El comprador no ha de ser-ne client a perpetuïtat del proveïdor, pot llogar-lo a
qui lliurement esculli per realitzar les modificacions o adaptacions que consideri
necessàries segons les seves necessitats.

−

No és discriminatori. Fins i tot els actuals proveïdors de programari privatiu
poden oferir programari lliure, rellicenciant el seu o adaptant el programari lliure
existent.

−

La majoria del programari lliure és gratuït o a un cost reduït que no suposa una
dificultat d’accés, de forma contraria al programari privatiu.

−

El seu ús i aplicació no està condicionat al pagament de drets de propietat
intel·lectual o industrial. Aquesta facilitat d’accés al codi permetent analitzar-lo
per comprovar que el seu ús no és nociu (per exemple, que no contingui codis
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espia o maliciós) o aplicar-hi millores en base a necessitats detectades no
resoltes.
−

Permet participar en projectes internacionals punters i, per tant, potenciar la
indústria local de desenvolupament de programari.

Volem fer notar la importància del programari en diversos àmbits estratègics que
detallem a continuació:
La comunicació de la ciutadania amb l’administració
Cada vegada més, la comunicació entre l’administració i la ciutadania es fa per via
telemàtica. Això fa aquesta comunicació més àgil, accessible, eficaç pels ciutadans i
usuaris i eficient pels organismes. Sovint ens trobem però, que quan els ciutadans
necessitem comunicar-nos amb l’administració se’ns obliga a fer servir un tipus
d’ordinador o programari d’alguna empresa concreta.
L’administració no pot exigir a cap ciutadà o ciutadana ser client d’una empresa
específica. Especialment quan aquesta comunicació és possible mitjançant formats i
estàndards oberts definits per comitès internacionals, que eximeixen a l’usuari
d’emprar programari comercial de corporacions específiques.
Entenem doncs que l’administració hauria de garantir la no transgressió d’aquests
estàndards en els serveis que ofereix a la ciutadania. Idea que es veu remarcada a la
Llei 11/007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
(anteriorment ja mencionada) així com pels principis derivats de l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat i de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) els quals estableixen,
respectivament, els principis d’interoperabilitat en l’intercanvi i conservació de la
informació electrònica per part d’Administracions Públiques i les polítiques de
seguretat que s’han d’aplicar en la utilització dels mitjans electrònics.
La informàtica en els ajuntaments
L’administració en general i els ajuntaments en particular fan servir molt programari, el
qual suposa una partida important del seu pressupost, sobretot a causa del preu i
caducitat de les llicències. Una part d’aquest programari és genèric (sistemes
operatius, ofimàtica, etc.) el qual té alternatives lliures de qualitat que, de no fer-les
servir suposen un malbaratament de recursos públics especialment greu, en el context
actual de retallades econòmiques a les partides de les administracions públiques. Un
exemple d’aquest tipus de software és el sistema operatiu Windows XP, el qual a partir
del proper 8 d’abril de 2014 deixarà d’estar suportat per Microsoft, motiu pel qual
s’hauran de renovar moltes de les llicències actualment contractades per l’ajuntament.
Una altra part del programari és fet a mida, en aquest cas, les condicions de
contractació són controlades per l’administració i, per tant, en pot regular aspectes
com ara la titularitat de la llicència, la propietat del codi, el compliment d’estàndards,
etc. Adoptant així mesures que facilitin la creació de noves oportunitats de
desenvolupament de l’economia local derivades de la contractació pública.
La llengua
Un dels aspectes crucials per l’èxit de les TIC és la integració del català al món digital.
Cal que el programari que es fa servir estigui traduït a la nostra llengua. Principi que
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considerem alineat a les diverses mocions aprovades en aquest consistori en matèria
de defensa lingüística del català, en diferents àmbits, al llarg dels últims anys.
La disponibilitat del nostre idioma al programari es veu facilitat per l’ús de tecnologies i
programari lliure on centenars de voluntaris tradueixen al català les diferents solucions
més utilitzades, tant bon punt en surt una nova versió. Cosa que no és possible en els
casos de programari privatiu on les seves llicències ho impedeixen.
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Declarar el suport de l’Ajuntament d’Olot al programari lliure en l’àmbit de les
TIC, així com el compromís de promoure’n l’ús i el desenvolupament en la societat
olotina.
Segon.- Elaborar, a través del servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de
l’Ajuntament d’Olot, un pla municipal de migració al programari lliure, amb l’objectiu
que a final d’aquest mandat s’hagi substituït tot el programari propietari que sigui
prescindible a curt termini.
Tercer.- Crear un grup de treball que s’encarregui de fer un seguiment d’aquest pla,
format per tècnics municipals, representants dels grups municipals i altres actors que
puguin estar-hi implicats.
Quart.- Promoure acords i convenis amb administracions locals i supralocals,
universitats i associacions públiques i privades en l’àmbit dels Països Catalans per
fomentar la coordinació i la cooperació en matèria de programari lliure en català i
assegurar-ne, amb les mesures adequades, la producció, promoció i ús conjunt amb
respecte per totes les variants lingüístiques.
Intervé el Sr. Guillem Picart. És la presentació d’aquesta moció en suport del
programari lliure en les tecnologies de la informació i la comunicaicó, però és una
moció que ja s’ha aprovat en algun altre ajuntament de la província.
A continuació el Sr. Picart llegeix el text de la moció.
Intervé la Sra. Sala. En la moció que acaben d’exposar jo m’abstindré, no perquè no
cregui en parts del que vostè ha dit, i sí que crec en el programari lliure que està molt
bé i s’ha de facilitar i a més a més s’ha de promocionar. Però crec que sempre hi ha
d’haver un equilibri entre el programari lliure i els paquets amb què actualment s’està
treballant. Vostès el que busquen, penso, és que finalment sigui tot programari lliure i
és aquí on tinc la discrepància, per tant no li votaré en contra però m’abstindré.
Intervé el Sr. Gómez. Primer de tot agrair als companys de la CUP i a en Guillem en
especial, la presentació de la moció. Evidentment des d’ERC estem a favor de la
incorporació del programari lliure, som fervents partidaris del seu ús, i de fet una moció
semblant a la que presenteu, fa uns quants anys es va presentar a l’Ajuntament d’Olot
i ens consta que des de llavors s’han fet molts passos endavant perquè s’incorpori el
programari lliure en tota l’actuació ordinària de l’administració de l’Ajuntament.
Coincideixo amb la Sra. Sala en el sentit de dir que sembla que el sentit de la moció
que presenteu seria abolir, eliminar, qualsevol cosa que no sigui programari lliure.
Nosaltres entenem que des de la moció que es va presentar –ja fa uns anys, com
diem– s’ha fet tot el que s’ha pogut i allò que no s’ha fet vol dir que segurament fer un
canvi, fer una migració al programari lliure, implicaria molts més entrebancs que no
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pas beneficis. Com que nosaltres entenem que l’administració està al servei del
ciutadà, que l’administració sobretot el que no ha de fer és imposar, sinó donar un
servei àgil i efectiu; tot allò que impliqui una imposició, que signifiqui un empitjorament
del servei a la ciutadania, una barrera, podria ser que fos una barrera la imposició del
programari lliure, nosaltres amb això no podem estar-hi d’acord.
Per tant entenem que com que de fet és una moció que ja s’havia presentat i que s’ha
incorporat en el dia a dia de l’Ajuntament, entenem que s’ha fet tot el que s’ha pogut i
que anar més enllà segurament seria perjudicial, nosaltres hi votarem en contra.
Intervé el Sr. Mulleras. D’entrada és això, que no entenc que repeteixin mocions si ja
s’havien aprovat, però bé. Potser és perquè consideren que no s’han portat a la
pràctica.
En principi nosaltres no tenim res a objectar contra aquesta moció de suport a
l’anomenat programari lliure, de les noves tecnologies. Tot plegat, pensem que pot
significar un pas endavant en la transparència que reclamen els ciutadans de les
administracions. El que se’ns escapa és si tots aquests acords que proposa el Sr.
Picart significaran una feinada extra per al personal municipal –així d’entrada– i
sobretot una cosa important: quin cost suposarà? Cap? Bé, doncs com que em fio
d’això que diuen que no suposarà cap cost i com creiem que la intenció és bona,
nosaltres, des de Plataforma per Catalunya, i malgrat que la moció procedeixi d’un
grup a les antípodes polítiques de nosaltres, volem demostrar un cop més que si una
proposta ens sembla bé no tenim cap problema en donar-li suport, sigui de la
procedència que sigui. Hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Mir. Bé el nostre grup evidentment que està a favor de potenciar l’ús de
programari lliure, de fet la responsabilitat de govern s’ha notat en aquest aspecte, en
aquest impuls: en els centres educatius a Catalunya, per exemple, els anys que vàrem
governar es va donar un impuls molt important en la promoció i extensió de programari
lliure als centres educatius públics. Per tant no hi podem estar en contra d’això.
Però coincideixo una mica amb el que han explicat els companys regidors que m’han
precedit en la intervenció, tot i que sí que ja hi va haver una moció i que s’han fet
passos –em consta que importants– en la moció i utilització d’aquest tipus de
programari en alguns aspectes de l’Ajuntament, segurament encara queden passes a
fer. Però s’han de fer –creiem– a poc a poc i valorant molt els pros i contres, perquè no
hem de perdre de vista que l’objectiu fonamental d’una administració és assegurar un
bon servei als usuaris i si això s’ha de fer amb programari lliure o amb programari
propietari, primer és la qualitat del servei i després és el tipus d’eines que farem servir
per donar aquest servei.
En aquells aspectes que el programari lliure ho garanteixin, em sembla bé seguir
avançant, però en el segon apartat d’aquests acords, em sembla que hi ha afirmacions
excessivament taxatives, allò de dir “una migració total, tant en el seu volum com en
els seus terminis” fixar una migració total en aquest mandat em sembla portar les
coses d’una manera excessivament perillosa perquè això ens pot portar després a
situacions no desitjades, per tant en aquest sentit hi veig aquests inconvenients.
Els altres apartats dels acords sí que els veiem bé, quant al suport de l’Ajuntament al
programari lliure o fins i tot fer un pla de migració d’aquells aspectes en els quals
podem avançar, evidentment que nosaltres ho recolzarem; però en el conjunt de la
moció hi ha coses que no acabem de veure del tot clares, i per tant nosaltres ens
abstindrem en aquesta votació.
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Intervé el Sr. Ferrés en nom de l’equip de govern. Avui fa gairebé un any que jo em
vaig reunir amb dos representants de la CUP, que varen voler parlar sobre aquest
tema i sobre altres, i els hi vàrem explicar quina era la situació en aquell moment, fa un
any. La moció també, gairebé dia per dia, avui fa nou anys que es va presentar una
moció amb termes molt i molt semblants.
Tot i que aquí s’ha parlat més dels acords, a mi m’agradaria fer alguns aclariments
sobre l’exposició de motius, concretament, en dos d’importants. Un és la comunicació
de la ciutadania amb l’administració: totes les comunicacions telemàtiques dels
ciutadans amb l’Ajuntament es fan via web, per tant no hi ha cap límit en la utilització
de programari ni de dispositius, l’únic que ens cal és tenir una connexió a internet.
L’ús de la llengua, tots els programes que s’utilitzen a l’Ajuntament d’Olot estan en
català, tot el canal de l’usuari, tota la tramesa, és absolutament tot en català.
Això era important aclarir-ho perquè potser aquesta moció és excessivament genèrica,
però estem debatent o estem parlant del que passa al nostre Ajuntament.
En quant a programari, per exemple els servidors, nosaltres tenim diversos servidors,
n’hi ha que ja estan funcionant amb Linux. El projecte de centraleta virtual que es
posarà en marxa, funcionarà amb Linux. En quant a programari, aquí n’hi ha que són
específicament desenvolupats, hi ha aplicacions que són específiques i que hi tenim
poca cosa a dir: el que és gestió tributària, comptabilitat de l’Ajuntament, tot això no es
pot mudar a cap altre tipus de programa, per tant aquí som una mica –deixeu-m’ho dir
així– una mica presoners d’allò que fa l’empresa, l’empresa té el disseny. De totes
maneres, tot aquest tipus de programes estan fent servir aplicacions que les podríem
incorporar dins el que és el programari lliure: el Java, etc.
Altres programes que estan fent servir també estan utilitzant les versions lliures per
allò que no és estrictament imprescindible: retoc d’imatges fent servir el GIM, excepte
que hagin de ser coses súper específiques que després tenim alguna llicència, molt
puntual, de Photoshop. O de l’Autocad, no tenim una alternativa viable que sigui lliure,
per tant això també ho deixaríem apart.
El que és allò que l’Ajuntament ens ve al cap, l’Office, el paquet d’ofimàtica, tots els
ordinadors que no estan units a una CPU sinó els que són externs, tots porten Open
Office. No estem renovant cap llicència de MS Office, per tant en aquest sentit anem
bé.
I finalment una mica en el que deia el Sr. Mir, els acords que ens proposen, creiem
que a l’Ajuntament d’Olot no ens pertoca assumir compromisos de promoure l’ús de
programari lliure, ni de promoure acords de la seva utilització, sinó, en tot cas, estem
disposats a si algú ens proposa que ens hi adherim, doncs adherir-nos-hi. Perquè hem
demostrat que nosaltres, igual que els equips de govern que ens han precedit, perquè
la situació actual no l’hem fet en tres anys, sinó que l’han fet els equips de govern, que
prioritzaven a davant de tot, l’eficiència i el servei al ciutadà, per davant –deixeu-m’ho
dir així– del “peatge ideològic”, per nosaltres això és el primer.
Per tant, com que no estem d’acord amb els termes de la moció, hi votarem en contra.
Intervé el Sr. Picart. Intentaré més o menys respondre una mica a tothom.
A la senyora del PP, dir que el que ha dit d’empresa privada versus pública, o alguna
cosa així, no, no té res a veure. He posat un exemple de tres casos –IBM, Oracle i els
servidors de Google, entre altres– que són evidentment empreses privades, com
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tothom coneix, que tenen un suport col·lectiu voluntari important, com és el cas
d’Oracle, quan va aparèixer la part d’Open Office que va acabar essent LibreOffice fins
i tot traient una mica de gala els expedients de la comunitat internacional pel que feia
al programari lliure.
S’ha dit aquí –ho ha dit el Sr. Gómez, ho ha dit altra gent– que s’han fet uns quants
passos. No n’hi hagut, sobretot si estem parlant de fa nou anys, no té res a veure
l’Ubuntu que hi ha ara, l’Office que hi ha ara, les aplicacions lliures que hi ha ara, amb
les de fa nou anys; només faltaria que no s’haguessin fet passos, nosaltres
considerem que són pocs, que no s’ha fet prou.
I sobretot que no es fa de forma pública. Que vull dir amb això? Aquí quan demanem
el suport a l’Ajuntament o dels grups, de vegades és important dir que es porta una
cosa perquè la gent se la cregui; sobretot si algú ve aquí que no coneix el programari
lliure, pot veure més pors i recels que no pas una alternativa viable. Que molts de
nosaltres segur que tenim a casa nostra, només ens cal agafar un mòbil i molts esteu
utilitzant Android, això és programari lliure.
Que quedi clar, no volem imposar res a ningú, només faltaria, al contrari. Volem poder
triar. O sigui, la situació actual és imposada. I no estem parlant de l’Ajuntament –igual
que abans quan dèiem del català– per un costat diem que el català, o sigui el
programari lliure serveix molt bé el català, bàsicament perquè la comunitat catalana, a
nivell internacional és de les més potents a l’hora de traduir coses. O sigui, quan
apareix una aplicació, al cap de poc, ja hi ha una sèrie de traduccions. Com en aquell
documental de Wikipèdia, la comunitat catalana respecte del suport a aquestes
iniciatives és molt important, és de les punteres al respecte. No ens referim a què
l’Ajuntament ens imposi, sinó a donar suport públic perquè aquestes coses no ens
passin, perquè no ens veiem vulnerables davant poques alternatives.
Al senyor de Plataforma, al Sr. Mulleras, és un estalvi. Això s’ha aplicat a bastants
llocs, la veritat és que ja fa molts anys que s’està aplicant, hi ha llocs on ha anat bé, hi
ha llocs on ha anat malament. Bé, és un element, per exemple, com s’implementa la
cosa, està clar que no s’ha d’implementar a toc de decret, sinó que s’ha d’aplicar amb
uns certs passos. Aquests passos estan descrits en moltes altres institucions
públiques, no només catalanes, no només europees, sinó internacionals. No estem
dient... o sigui, el que estem proposant està fet a molts llocs. És més, això si no
recordo malament, va ser a l’octubre de l’any passat que aquesta moció va ser
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Girona amb CiU, una moció presentada per CUP
Reagrupament.
Des de fa un any o nou –com s’ha dit– se’n va parlar i s’han fet una sèrie de coses. Jo
potser perquè sóc molt jove, però s’ha avançat bastant i creiem que pot anar a molt
més. O sigui no volem que de cop i volta entrem aquí i que només hi hagi Ubuntus i
LibreOffice i Firefox i que es prohibeixi la Microsoft; no, no, sinó que es pot fer totes les
alternatives. A la pàgina web per exemple, al que es fa sobre el Pla d’usos del Firal, es
presenta un PowerPoint PPT, que no es pot modificar, tot i que en el fons obrir-lo amb
el LibreOffice, et surti com un PPT, un Open, també està bé posar les dues
alternatives, perquè amb això estem creant una mica de consciència del programari
creatiu.
I també em sap greu una miqueta, això que hi hagi gent que es pensi que volem
imposar o que volem anar contra la voluntat d’algú; no volem imposar una cosa
col·lectiva en res, una privativa. No és ben bé així, sinó és anar en la línia que estan
anant molts ajuntaments, institucions, fins i tot a nivell europeu. Si no vaig errat, l’any
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passat l’Ajuntament de Munic va presentar alguna cosa en la línia, i va anar bé, el que
es va estalviar va ser bastant, no em feu dir els diners que van ser, però van ser
bastants.
I a més, jo crec que això té un altre aspecte: va començar a haver-hi iniciatives més
populars, perquè l’Ajuntament a l’anar-hi a favor, repercutint en grups joves, la gent
presentaven les seves creacions i les seves passes en el món del programari lliure.
Intervé el Sr. Gómez. Per deixar clara la nostra posició: no és que estiguem en contra
del programari lliure, tot el contrari, el que passa és que nosaltres donem fe de la
moció que es va presentar el 2005 i entenem que des de l’Ajuntament ja s’està fent tot
el possible i pensem que aquesta moció és sobrera.
Intervé el Sr. Ferrés. Torno a dir el mateix, el que dèiem, nosaltres ja estem en
aquesta línia, ens demaneu que fem un pla fins acabar el mandat, creiem que no és
així, ho hem d’anar fent a mesura que es pugui, a mesura que hi ha les disponibilitats i
és el que s’està fent, perquè ho tenim claríssim: sabem que això és un estalvi i és el
que estem fent. Per tant, ens mantindrem aquí.
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 2 vots a favor (PxC), 12 vots en
contra (10 CiU, 2 ERC) i 7 abstencions (6 PSC, 1 PP).
12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMARCAL DEL MULTIREFERÈNDUM DE
LA GARROTXA DE SUPORT A LA CAMPANYA PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN
MULTIREFERÈNDUM
Núm. de referència : X2014005610
Núm. expedient: PL112014000017

La campanya pel Multireferèndum és una convocatòria ciutadana promoguda per
diversos col·lectius que planteja la necessitat de consultar al conjunt de la població
sobre diverses qüestions d’interès públic i permetre així que s’expressi la voluntat
popular de forma directa i determinant en relació a aquestes.
La iniciativa es desenvoluparà entre els dies 27 d’abril i el 25 de maig de 2014 i hi
podran participar totes les persones majors de 16 anys que tinguin la seva residència a
Catalunya en les tres modalitats que es duran a terme successivament (vot electrònic
vot anticipat i vot presencial el mateix 25 de maig).
Creiem que és del tot necessari preguntar amb el màxim de garanties al conjunt de la
societat al voltant de temàtiques que ens afecten i sobre les que podem i hem de dir
coses. L’enfortiment de la democràcia al nostre país només es podrà assolir amb
l’exercici total del dret a decidir, fet que passa per que el mateix es pugui aplicar en
tots els àmbits de les nostres vides, posant en mans de la població processos de presa
de decisions (debats, trobades, eines digitals, vot electrònic...) que ens permetin al
conjunt de la societat poder prendre decisions concretes sobre qüestions comunes.
Tot camí només es pot fer caminant, i en relació a l’assoliment del dret a decidir no són
poques les persones que hem decidit començar a caminar. Creiem que tenim el dret a
decidir en relació al futur que volem pel nostre país, de la mateixa manera que tenim
dret a expressar-nos respecte temes com el control democràtic i directe de l’energia, el
pagament o no del deute il·legítim, el control dels cultius i els aliments transgènics, així
com el dret a que les Iniciatives Legislatives Populars siguin vinculants. En definitiva,

Mod ACTS_DP06

30

només amb un exercici global de l’acció política per part de la població podrem
generar les bases d’una nova societat i del nou país que tantes i tants anhelem.
Per aquest motiu les entitats i col·lectius com Som lo que sembrem, Plataforma
Aturem el Fracking, Xarxa per la sobirania energètica, Plataforma Aturem BCN World,
Plataforma Aturem la MAT, Plataforma Afectats per la Hipoteca, Procés Constituent,
Candidatura d’Unitat Popular, Riudaura Junts, Xarxa de Naturalistes i Ecologistes de la
Garrotxa, Unitat contra el Feixisme i el Racisme de la Garrotxa i Estelada 2014
emplacem al ple de l’Ajuntament d’Olot a prendre els següents
ACORDS,
1.Donar suport a la campanya del Multireferèndum, ja que entenem aquesta
campanya com una iniciativa que promou la democràcia des de l’arrel i pretén
enfortir el nostre sistema democràtic, millorant la qualitat democràtica dels seus
processos de presa de decisions.
2.Reafirmar el nostre compromís amb el dret a decidir que han de tenir i tenen
totes les persones en relació a aquelles qüestions comunes que els afectin.
3.Cedir espais municipals i donar suport logístic per facilitar les votacions al
llarg del període que duri la campanya.
4. Fer una crida al conjunt de les olotines i els olotins a què participin
activament en aquesta campanya.
5. Comunicar aquest acord als organitzadors del Multireferèndum, així com als
organismes i instàncies que es creguin oportunes.
Intervé el Sr. Raül Massanella. Bé, llegeixo aquesta moció com a representant
d’Estelada 2014, que és una moció de suport a la campanya per a la convocatòria d’un
multireferèndum.
A continuació el Sr. Massanella llegeix el text de la moció.
Intervé la Sra. Sala. El sistema que tenim en aquests moments és una democràcia
representativa, cada quatre anys es vota i a través dels vots dels ciutadans s’escullen
els representants polítics i els projectes polítics i també els projectes, que si després
deceben, al cap de quatre anys més tenim l’opció de canviar el nostre vot.
El sistema estableix que els referèndums els convoca el poder legislatiu –el Parlament
de Catalunya o el Congrés dels Diputats– i creiem que de mecanismes de participació
n’hi ha uns quants i penso que cada vegada més, però els referèndums no estan
permesos i s’ha de respectar; jo respecto la iniciativa que ens presenten però no la
comparteixo i per tant, no donaré suport a aquesta moció i la voto en contra.
Intervé el Sr. Gómez. Gràcies Raül i els companys que han presentat la moció. Ens
sap moltíssim greu, coincidirem en el vot amb la companya del Partit Popular, perquè
l’argumentació és justament contrària: nosaltres pensem que la ciutadania ha de poder
opinar i que la ciutadania ha d’estar constantment avalada pels representants polítics i
que els representants polítics sí que tenim el deure de fer-ho tan bé com puguem però
també tenim l’obligació de demanar a la ciutadania quina és la seva posició sobre allò
que ens passa en el dia a dia al llarg d’aquests quatre anys que som representants
simplement de la ciutadania. Perquè sí que som electes, però som representants de la
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ciutadania, al capdavall.
Deia que ens sap molt de greu haver de votar que no, bàsicament perquè estem
completament d’acord des d’ERC amb la participació ciutadana, i de fet el grup d’Olot
ho hem treballat, ho hem fomentat, ho hem demanat i ho hem reclamat, del dret i del
revés i tantes vegades com hem pogut. El que passa és que no entenem exactament
el sentit de la campanya que ens presenteu: és a dir, si el que demaneu és posar unes
urnes al carrer, simplement, sense més, fer allò que nosaltres en diem una enquesta
ciutadana, això no requereix que el Consistori es posicioni. Nosaltres com a ERC ho
hem fet: hem posat una urna al carrer i hem demanat a la ciutadania què volien que hi
hagués a l’edifici de l’hospital antic quan hi hagués l’hospital nou. És a dir, si realment
és només posar una urna i que la gent hi vagi, els pocs que puguin accedir a la urna
que hi vagi i que digui què li sembla... però és clar, això no és un referèndum, això és
simplement una enquesta d’opinió que té un valor molt relatiu i que es pot fer
fàcilment, simplement demanant un permís administratiu a l’Ajuntament i no cal que el
Ple del Consistori ens hi posicionem.
Pensem que un referèndum és un tema molt seriós, pensem que un referèndum
convocat des de l’administració pública, que una consulta convocada des de
l’Ajuntament és per un motiu molt argumentat, per un motiu que realment requereix un
posicionament de sí o no de la ciutadania, i nosaltres això per exemple ho hem
reclamat, ho hem presentat com un punt que nosaltres portàvem al programa electoral
i per tant no podem estar-hi en contra. Nosaltres demanàvem al nostre programa
electoral fer un referèndum sobre la reforma del Firal; és a dir, que des de l’Ajuntament
es convoqués en el seu moment –si fos possible durant aquests quatre anys, ja hem
vist que amb la reforma del Firal, malauradament no ha estat possible– però si
s’arribés a dir: tirem endavant la reforma del Firal, nosaltres hauríem demanat, des del
nostre programa electoral fer un referèndum: és a dir que l’Ajuntament convoqués un
referèndum, que cridés a tota la població, que hi hagués un cens electoral, que hi
haguessin unes meses escollides i que es responsabilitzessin que aquell procés és un
procés legal, i que els resultats són uns resultats que realment reflecteixen l’opinió
general de la ciutadania. Nosaltres pel que entenem, encara que el nom que li poseu
és multireferèndum, no esteu demanant ben bé això.
Llavors hi ha el problema de la data, pensem que són unes dates molt difícils,
bàsicament perquè interfereixen una campanya electoral. El 25 de maig ens juguem
com a país una qüestió molt important, que és els nostres representants al Parlament
Europeu. Barrejar una consulta a la ciutadania amb unes eleccions, primer que hi ha
unes restriccions legals sobre el fet, ja entenc que ho sabeu; després que segurament
si voleu un màxim de participació en la vostra consulta, nosaltres no seríem partidaris
del 25 de maig, perquè tot i que els partits que ens presentem fem una crida a la
ciutadania i insistim que són unes eleccions molt importants i que el futur de
Catalunya, la possible independència de Catalunya ens hi juguem molt, en quins són
aquests resultats; malauradament el percentatge de participació en unes eleccions al
Parlament Europeu és el més baix de totes eleccions que tenim en aquest país. Posar
unes urnes sobre una suposada consulta en la qual s’ha fet –com dieu– una
campanya al llarg de quatre setmanes no veiem que lligui, més aviat pensem que és
perjudicial tan per una cosa com per l’altra.
L’altra qüestió que també ens fa que haguem de votar que no a la moció –tot i que
insisteixo, és un tema que ens preocupa haver de votar que no a això, perquè és un
tema que nosaltres hem fomentat especialment– és que ens demaneu gairebé un xec
en blanc, és a dir, no sabem les preguntes. Ens demaneu que donem suport i no ens
especifiqueu que es preguntarà exactament això, això i això i que les respostes podran
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ser sí o no. Suposo que, també com que heu presentat això del multireferèndum, esteu
al cas de què ha de passar el 9 de novembre, i sabeu que hi va haver una polèmica
molt gran en les preguntes concretes i en les possibles respostes del referèndum del 9
de novembre. Ara ens presenteu al Ple aquest hipotètic multireferèndum i no ens
especifiqueu exactament quines són les preguntes que es demanaran a la ciutadania i
quines són les possibles respostes de la ciutadania. Almenys en la moció no hi surt o
jo no ho he sabut veure.
Lamentablement, vist tot això, no podem estar-hi a favor. Ara, si canvieu els termes, si
quedem d’acord en la pregunta, si aclariu exactament quin és el paper de
l’administració o si ens teniu en compte com a partit polític, segurament fins i tot us
podem ajudar, donar un cop de mà, podem ser del grup impulsor en la campanya del
multireferèndum, perquè som dels primers a demanar que es consulti la ciutadania.
Però si ens posem d’acord en la data, si ens posem d’acord en la pregunta i si
acordem com ho hem de fer. Tal i com ens ho plantegeu, hi veiem més pegues que no
resultats efectius i per tant hem de votar en contra.
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, els grups que presenten aquesta moció, jo crec
sincerament que són coherents amb el que diuen que pensen i volen portar l’essència
de la democràcia a la seva màxima expressió; que ningú pensi que m’he fet de la
CUP. En aquest sentit, sincerament, dir-los que els trobo més coherents que els partits
polítics del sistema i representats que només es mostren partidaris del dret a decidir
segons el seu propi interès particular en el tema que s’hagi de decidir.
De qualsevol manera els grups que presenten aquesta moció són una mica utòpics,
ho dic en el bon sentit, ja que a PxC ens passa exactament el mateix i crec que és
gratificant ser un idealista i treballar i lluitar pel que un creu.
Feta aquesta petita reflexió i per poder recolzar la seva proposta amb l’ànim de
col·laborar amb l’enfortiment democràtic, els volem proposar dues qüestions, dos
temes que creiem que enriquiran el seu desig real en l’exercici total del dret absolut a
decidir. El primer tema que els plantegem per incorporar a la moció i per tant a les
preguntes d’aquest multireferèndum, seria el dret a decidir dels veïns del barri de Sant
Roc, d’independitzar-se d’una hipotètica futura República Catalana. Com saben tots, el
barri de Sant Roc es va formar fonamentalment els anys seixanta i setanta per
persones vingudes de la resta d’Espanya. El segon tema seria –precisament tal com
recentment s’ha fet en un país exemple de democràcia com és Suïssa– el dret a
decidir dels olotins per no acceptar més empadronaments d’immigrants a la nostra
ciutat. Imagino que vostès que són tant demòcrates, no tindran inconvenient en
incorporar aquestes dues preguntes en el seu multireferèndum. Si així ho fan, no
tindrem, des de PxC cap inconvenient en donar suport a la seva moció.
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres ens abstindrem perquè estem a favor –i no només
estem a favor sinó que ens agrada– que la societat civil expressi o usi fórmules per
incidir en les qüestions polítiques que es plantegen a la nostra societat. De fet, des
d’aquesta mateixa tribuna hem manifestat, per exemple, la Plataforma d’afectats per la
Hipoteca, juntament amb algunes sentències judicials, van pressionar al Congrés dels
Diputats perquè solucionessin el tema dels desnonaments; que la veritat sigui dita, els
nostres diputats estaven una mica in albis. Per nosaltres aquest va ser un clar exemple
de desbordament de la política institucionalitzada per part de la societat civil. El mateix
podríem dir pel que fa al fracking, o al problema de les preferents o fins i tot les
darreres manifestacions de l’Onze de Setembre. Per tant estem totalment a favor que
la societat civil s’expressi, faltaria més.
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Ara bé, no veiem clar que l’Ajuntament hagi de cedir aquests espais municipals i donar
suport logístic a aquests referèndums perquè creiem que amb aquesta demanda el
que es busca és donar legitimitat a uns referèndums que no en tenen, o si més no, sí
que podrien provocar confusió a la ciutadania. Per una raó molt simple, i és que en
democràcia la forma és tan o més important que el fons. Per això ens abstindrem.
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Jo penso que abans de fer la meva
exposició sí que m’agradaria explicar ben bé, o assentar els termes del que estem
portant a aprovació: aquí no estem portant a aprovació ni el dret a decidir ni la
possibilitat que la ciutadania s’expressi d’una o altra manera sinó que el que estem és
aprovant una moció, o no, a favor d’una campanya determinada, que se’n diu
multireferèndum. I és a això al que em referiré i aquí hi he perdut una bona estona
pensant-ho, perquè nosaltres, tot el grup, vàrem estar discutint el tema aquest amb la
contradicció que en un moment determinat pot haver-hi en la possibilitat que les
persones s’expressin, i l’altre, donar suport a una campanya en concret, que jo
pràcticament diria que els quatre arguments a he què acabat arribant –el nostre vot
serà en contra, ja els ho avanço en aquest moment– coincideixen exactament amb els
del regidor d’ERC, el Sr. Gómez.
Però és el fet que una campanya per ser efectiva, i per realment aconseguir aquest
objectiu que la ciutadania es pugui expressar sobre temes que la preocupen, temes
que val la pena conèixer la seva opinió, no es pot fer de qualsevol manera i jo crec que
aquesta campanya –tal com està plantejada– banalitza el que és la possibilitat
d’expressar-se.
Hi falta pulcritud democràtica, és a dir, queden molts interrogants, moltes coses sense
explicar: en primer lloc la campanya no explica qui escull les preguntes, és a dir, qui
les escull. El Sr. Mulleras en proposava dues, tothom pot anar afegint preguntes aquí?
Qui es posa d’acord en quina és la fórmula de les preguntes? És a dir, quan s’entra
aquí, en aquest moment tenim que n’hi ha quatre, que són per a tot Catalunya, que es
refereixen als transgènics, al deute il·legítim, a l’energia, a les iniciatives legislatives
populars; i després n’hi ha unes quantes que són més territorials: en el cas de les
comarques de Girona s’ha d’expressar sobre la MAT i en el camp de Tarragona sobre
el BCN World. És a dir, se’n poden incorporar, però no queda gens clar qui les promou
ni de quina manera, sí que diu que ha de ser “per col·lectius directament implicats en
la problemàtica en qüestió i queden excloses de la convocatòria aquelles temàtiques
que contradiuen els principis de justícia social i ambiental”; hi haurà d’haver algú que
decideix on comencen i on acaben els principis de justícia social i ambiental, en tot cas
és un tema que queda confús.
Les preguntes són tendencioses, és a dir, les preguntes quan un entra allà es troba les
preguntes que pots votar que sí o que no, i a més a més van acompanyades d’uns
argumentaris; però no hi ha debat, els argumentaris única i exclusivament són cap a la
resposta que espera el col·lectiu que impulsa el multireferèndum. El tema dels
transgènics, per exemple, un pot estar-hi a favor o pot estar-hi en contra: en aquest
mateix plenari vàrem aprovar que Olot estigui lliure de transgènics, però hi hauria
moltes persones que probablement ens aportarien argumentaris a favor de l’ús dels
transgènics en situacions determinades, en països determinats, en unes situacions on
això senzillament s’obvia; l’únic argumentari que trobem dintre l’opció de vot és en
contra dels transgènics. Ja no cal dir que la pregunta del BCN World no està
plantejada com “Està d’acord en què el BCN World creï tants llocs de treball?”, no,
està plantejada exactament a la inversa, doncs com perquè l’únic vot possible sigui en
contra.

Mod ACTS_DP06

34

No queda clar qui custodia les urnes, és a dir, tenim unes urnes que durant un mes
estan en un lloc, no queda clar que una persona no pugui anar a votar a l’urna d’Olot i
l’endemà no pugui anar a vota a l’urna de Ripoll. És a dir hi ha tota una pulcritud
democràtica que penso que en aquest moment caldria donar en una consulta d’aquest
tipus, que es troba a faltar.
Un segon argument és que precisament en aquests moments s’està tramitant la Llei
de consultes populars, que ja hi ha el projecte, que probablement entrarà a discussió
al Parlament el mes de setembre i que precisament pretén abordar aquest tema. És a
dir aquesta Llei de consultes populars el que ens ha de donar és l’eina i ens ha de
garantir aquesta pulcritud democràtica que es necessita per fer consultes a la
ciutadania. En aquest sentit nosaltres pensem que és inoportú en aquest moment
introduir una formula diferent i no esperar a què estigui aprovada aquesta llei, que tot
plegat falten poquíssims mesos; tampoc s’entén aquestes presses de fer-ho coincidir
–com deia el regidor d’ERC– amb unes eleccions convocades, en aquest cas les
europees.
Un tercer argument: no és el moment. En aquest moment, aquest país està fent un
dels passos més difícils que pot fer una nació sense estat, que és demanar poder-se
expressar de si vol tenir un estat propi, de si vol ser independent, estem en un procés
molt complex, que a més a més està creant una atenció importantíssima i quan parlem
de dret a decidir ens estem referint al dret a decidir el nostre futur. No creiem que sigui
el moment de barrejar el concepte del dret a decidir sobre els transgènics, és una
qüestió menor en aquest moment, i realment penso que banalitza, una vegada més,
aquest procés en el que estem.
Igualment, quan fem servir la paraula referèndum en aquest moment, ens estem
referint al què ara es fa el 9 de novembre, no ho fem servir d’una manera, crec que
confusa. Nosaltres d’acord, estem molt polititzats, moltes persones que venen aquí al
Ple, que hi dediquem moltes hores i hi pensem, però en aquest moment per un ciutadà
de peu, que li comencin a parlar de multireferèndums, de referèndums, del dret a
decidir, del dret a decidir el nou de novembre o el dret a decidir dels transgènics i de la
MAT; doncs senzillament ens sembla que no és oportú. Aquest seria el tercer
argument per votar-hi en contra.
I el darrer, la coincidència amb les eleccions europees: pensem que no és un encert
fer-ho coincidir, sabem que aquestes urnes poden estar dipositades –crec que és a
cent metres dels col·legis electorals– però no crec que ajudi a enfortir el procés
democràtic en aquest moment, fer coincidir unes eleccions europees, ja amb poca
participació –i a més a més en unes eleccions europees com a país ens hi juguem
molt– amb un referèndum o amb unes qüestions que requereixen un debat,
requereixen una explicació prèvia a tota una ciutadania, que si es troba algú allà i se li
demana que voti sobre els transgènics i amb molt poca informació, pensem que
realment tampoc l’objectiu d’aquest multireferèndum no queda recollit de cap manera.
Bé, són arguments en contra de la campanya, no en contra del dret a decidir, això ho
dic perquè m’agradaria que quedés molt clar, perquè aquesta moció també va passar
per l’Ajuntament de Girona i l’endemà que el grup de CiU també hi votés en contra
d’aquesta moció, el portaveu del grup de la CUP a Girona va dir “el grup de
Convergència i Unió està en contra de la democràcia radical”. Doncs no estem en
contra de la democràcia radical, no estem en contra del dret a decidir, només faltaria,
però sí que ens sembla que aquesta campanya tal com està plantejada no és ni
oportuna ni està ben dissenyada.
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Intervé el Sr. Massanella. Bé, a veure si puc contestar a tot i més o menys bé, si no em
renyaran.
A la Sra. Sala, vostè ha parlat de democràcia representativa, que és el sistema que
tenim o que es va decidir que teníem aquí a Espanya. Nosaltres pensem que aquest
actual sistema representatiu és imperfecte, i per això aquestes entitats que avui
presentem aquesta moció i moltes altres entitats que estan presentant aquesta
mateixa moció a molts altres ajuntaments del país i de molts altres llocs, el que volen
és arreglar una miqueta aquesta imperfecció. Per tant per això proposem aquesta
iniciativa. És la que tenim, la democràcia representativa, però nosaltres proposem
precisament millorar-la una miqueta en la mesura de les nostres possibilitats.
Al Sr. Gómez i potser també al Sr. Berga, han dit moltíssimes coses. A veure,
nosaltres el que demanem és el suport de l’Ajuntament, però la campanya la farem,
com es farà a molts altres llocs de Catalunya i a molts altres llocs d’Espanya; és a dir,
és una campanya que es farà igualment. Es tirarà endavant aquest multireferèndum,
però hem pensat que el que és bo és venir a demanar permís, perquè ens sembla que
és elegant i que és el que cal fer, perquè també es visualitzi quina és la posició dels
consistoris.
Pensem que el suport que l’Ajuntament pugui donar a aquesta consulta pot donar
credibilitat al procés del multiferèndum. Pensem que és important que l’Ajuntament
sigui a darrera i digui: estem d’acord amb aquesta proposta. Després podrem
parlar-ne, perquè això és només un document, és un document de mínims i després
es parlarà de tot el que hi ha dubtes: de la situació de les urnes, que sabem què diu la
legislació.
Aquestes urnes només sortiran un dia Sr. Berga, el dia 25 de maig, els altres dies tot
serà per Internet, o sigui no les perdrem fins al dia 25 durant tota aquesta temporada.
Per tant que el suport de l’Ajuntament hi sigui fa que el procés sigui més potent. I
precisament que el suport de l’Ajuntament hi sigui, que el suport dels partits polítics
representats a l’Ajuntament d’Olot hi sigui, també fa que la credibilitat de les eleccions
europees el 25 de maig sigui major: és a dir, la gent anirà el 25 de maig però també
sabrà que té una consulta, un multireferèndum, per votar altres temes. I per tant això
reforça també la democràcia, no només en unes eleccions europees que vostès
mateixos han dit que tenen molt poca participació; no, una proposta com la nostra, ens
sembla que reforça la democràcia, perquè la gent pensarà: no només podem votar
perquè volem Europa sinó que podem votar per coses que ens afecten molt de prop,
per exemple el cas de la campanya que es farà molt concretament al camp de
Tarragona pel suport de BCN World.
El Sr. Berga deia el tema que les preguntes són tendencioses. És veritat. Però és clar,
és que a darrera hi ha unes entitats que tiren endavant el multireferèndum, si n’hi
hagués unes altres, doncs per exemple el Sr. Mulleras, doncs algunes de les seves
preguntes hi entrarien. Però les entitats que tiren endavant el multireferèndum són
unes entitats que tenen uns interessos, que defensen unes determinades coses i que
tiren endavant aquestes propostes. Per tant en el moment que algú llegeixi aquella
pregunta i digui: home, jo amb aquesta entitat i amb aquesta proposta no hi estic
d’acord, pot votar que no. El vot de sí o no hi és, però és clar, són unes entitats
determinades i amb uns perfils determinats, i per tant, d’acord, podem parlar de
tendenciós.
Més coses: el dret a decidir és un terme legal, per tant tampoc el que hem de fer és
quedar-nos-el per parlar del procés català. És un terme legal, és un terme contemplat,
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que és el que s’utilitza quan es permet la democràcia participativa. O sigui, en el
moment que permets que la gent pugui opinar com es fa en països com Suïssa o
Àustria, que aprofiten moltes vegades comtesses importants, com pot ser la renovació
del seu Parlament, paral·lelament es fan preguntes d’altres tipus, i allà es posa en
pràctica aquest dret a decidir.
I no sé si em deixo gaire res més, més o menys ho he anat contestant tot.
Intervé el Sr. Gómez. A ERC estem –com deia també el Sr. Berga, perquè segurament
també ens baixaran els pals– a favor de la participació ciutadana i de la democràcia
radical. I precisament, no entenem que ens demaneu que l’Ajuntament estigui a favor
d’un referèndum tendenciós. No pot ser. Nosaltres entenem que sempre que posem
les urnes al carrer, un referèndum o una consulta a la gent, és neutre i que volem que
voti tothom. I ja que s’ha fet referència al del nou de novembre, especialment
treballarem perquè votin els del no. No podem plantejar un referèndum seriós,
tendenciós. I per tant ens refermem en això, que el 25 de maig no és un bon dia.
Intervé el Sr. Mulleras. És que a mi no m’ha quedat clara la resposta, si vostès que són
partidaris del dret a decidir, si accepten que el poble olotí decideixi les preguntes que
nosaltres hem plantejat, m’agradaria que m’ho digués, perquè depèn del que vostè em
digui, li votaré a favor de la moció o en contra. Com a bon demòcrata, m’imagino que
acceptarà les dues preguntes igual com accepta la de les altres organitzacions.
Intervé el Sr. Alcalde. Li agraeixo que no les hagi tornat a proposar.
Intervé el Sr. Massanella. Començo pel Sr. Mulleras. A veure, les preguntes no les
hem decidit nosaltres aquí a Olot, és a dir, li he dit abans que aquí hi ha unes entitats
però arreu del país hi ha moltes altres entitats, i que el que han constituït és un comitè
central que és el que planteja quines preguntes es faran. Per tant si vostè té interès en
aquestes preguntes es facin a nivell local, ja li donarem la referència, es dirigeixi a
aquest comitè central i li faci aquesta proposta. Aquest comitè central és el que
decidirà si aquestes preguntes són pertinents o no ho són. Al camp de Tarragona és el
que han fet, des del Camp de Tarragona es va dirigir una pregunta al comitè central
del multireferèndum i allà es va considerar que aquella pregunta era pertinent, per tant
s’ha inclòs en la proposta de multireferèndum per incloure al Camp de Tarragona. Per
tant si vol després ja li buscarem, un company ja li dirà a qui s’ha de dirigir i faci la
proposta, i a veure què li diuen.
Segona, la paraula tendenciós, potser s’ha de matisar primer Sr. Berga. Qualsevol
campanya que surt d’unes determinades entitats té un punt de tendenciosa, o és que
no és tendenciosa la campanya “Signa un vot” de l’Assemblea Nacional? Per tant, a
veure, hi ha algú que promou la consulta i per tant aquella persona defensa una
determinada manera i el que demana és que la gent s’expressi i la gent decidir
lliurement aleshores a partir de la pregunta i a partir de qui promou la pregunta, doncs
fer-ho. Els hi he fet el cas de Suïssa, a Suïssa hi ha entitats que el mateix dia que el
govern convoca unes eleccions –municipals per exemple– entitats que previ acord
amb el govern, amb el cantó que toqui, proposa també una pregunta o diverses
preguntes en un referèndum; és a dir, no ens inventem res. Això s’està fent, per tant
són entitats de tipus social, de tipus ambiental, el que sigui, energètic, que es posen
d’acord amb els governs i proposen un multireferèndum aquell dia: mira, avui hi ha
eleccions als ajuntaments del cantó való, doncs fem un multireferèndum perquè ens
volen fer una carretera que vol trinxar no sé què i hi ha una entitat o diverses entitats
que ho proposen; aleshores es fa. Hi ha un acord i es fa i ja està. No interfereix una
cosa amb l’altra, al contrari, nosaltres pensem que ho reforça.
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Intervé el Sr. Alcalde. La campanya “Signa un vot” no és un referèndum, és una
campanya, com poden fer una campanya contra el BCN World o el que sigui, és una
campanya. No és un referèndum. La Llei de consultes és el que ens ha de facilitar la
manera en què es pugui consultar, i en això estem.
Bé, jo crec que hem debatut àmpliament.
Intervé el Sr. Mulleras. No, simplement, que quedant a l’espera del que decideixi el
democràtic comitè central, no sabem si ens acceptarà o no les nostres propostes, una
de les quals ja he dit precisament que fa menció –que vostè també ho ha fet– a un
dels països amb més historial democràtic com és Suïssa, que a més democràticament
va decidir que no es podien acceptar més empadronaments d’immigrants; doncs a
l’espera de la seva resposta, ens haurem d’abstenir.
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 13 vots en contra (10 CiU, 2 ERC, 1
PP) i 8 abstencions (6 PSC, 2 PxC).
13.- PRECS I PREGUNTES
Intervé la Sra. Sala. Jo vull fer una queixa i cinc preguntes, ja miraré de ser breu.
ESTELADES A LES ENTRADES DE LA CIUTAT.- Vull fer constar que estic totalment
en contra, i de la Junta de Govern també del nostre ajuntament, si és que s’ha fet per
unanimitat –suposo que ja s’ho deuen pensar– la penjada de les dues estelades a les
entrades de la nostra ciutat, com també la de Sant Francesc, que ja ho he reiterat
moltes vegades; ho torno a reiterar.
Penso que és totalment legítim i tinc tot el dret de demanar qui les ha pagat i si ho han
fet amb els diners públics de tots els ciutadans d’Olot. Perquè també quan va faltar
l’estelada de sant Francesc, va trucar una persona i des de l’Ajuntament es va dir que
s’havia encarregat l’estelada de sant Francesc.
Llavors jo penso que estan entrant en una guerra de banderes, serà un any molt dur,
un any que veurem coses molt complicades, serà un any difícil de passar i jo penso
que això està creant molt de malestar i ja hi ha moltes persones que m’han fet arribar
que estan molt descontentes i molt amoïnades.
I fer coincidir la penjada d’aquestes estelades amb el dia 23 d’abril, dia de Sant Jordi,
és una celebració per a tots els catalans i aquesta celebració s’ha convertit en una
festa de reivindicació sobiranista. I penso que això ens portarà a la divisió de tots els
olotins que ens sentim catalans i espanyols i això em dol, verdaderament em dol.
També penso que el Sr. Alcalde –i em sap molt de greu dir-li– està més preocupat per
la independència de Catalunya que per millorar la nostra ciutat, ja que penso que va
ser l’únic alcalde de la província de Girona, de les ciutats grans, que va anar el 8
d’abril al Madrid al Congrés, a saber la resposta al referèndum.
Aquí és la queixa que tinc, volia expressar-me i fer constar la meva opinió.
Respon el Sr. Alcalde. Sra. Sala, en les seves afirmacions respecte al tema de les
estelades, ja saben quin és el nostre posicionament; el nostre posicionament està
claríssim i l’hem explicat repetidament. I el seu també, i l’entenc perfectament i en fi,
anirem veient què passa. Vostè pensa que som nosaltres els responsables i jo penso
que són altres els responsables: que el dret, tan sols a conèixer l’opinió de la gent,
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hauria de ser l’obligació de qui diu que és el governant d’un país, conèixer què pensa
la gent. Negar el problema i no voler ni sentir-ne a parlar crec que és gravíssim, i això
penso que és el que s’està fent. Per tant nosaltres continuarem treballant pel dret a
decidir i en el moment d’exercir el dret a decidir, continuarem demanant la
independència de Catalunya i ho farem. És la nostra opció i ho continuarem fent.
A Madrid no hi vaig anar com a Alcalde, hi vaig anar com a Vicepresident de
l’Associació de Municipis per a la Independència. I no hi ha cap mena de cost per a
l’Ajuntament d’Olot. Per cert, tots, però tots els parlamentaris del PP al Parlament de
Catalunya eren allà asseguts militarment, i la meitat van agafar i van desaparèixer.
Tots hi eren. Llavors està bé que em vulgui recriminar això, però penso que era la
meva obligació com a Vicepresident de l’AMI.
Les estelades és una campanya que han posat en marxa des de la Xarxa d’entitats de
la Garrotxa, que han posat en marxa aquesta campanya i ens han demanat ajuda. I
els hem ajudat; els hem ajudat econòmicament i els hem ajudat organitzativament.
Com fem amb moltíssima gent. És a dir, a la gent de la campanya del multireferèndum,
si ens demanen ajuda logística per organitzar el multireferèndum, l’Ajuntament els
ajudarà; com si algú ens demana una ajuda pel que sigui, intentem ajudar-los en la
mesura de les nostres possibilitats. No ens passarem d’aquí però si s’organitza un acte
que entre dintre qualsevol mena d’activitat, intentem sempre estar al seu costat i
ajudar-los. I això és el que ha passat, ens sembla a nosaltres, coincideix amb la nostra
manera de pensar, coincideix amb la manera de pensar de la majoria del Ple municipal
i per tant no veig quin ha de ser el problema.
Intervé la Sra. Sala. A continuació són preguntes que demano per a la nostra ciutat
d’alguna mancança i alguna queixa.
PARC INFANTIL DE BONAVISTA.- I referent al Parc infantil de Bonavista, on hi ha el
ping-pong, hi ha una tanca vegetal que separa el solar de baix amb el parc infantil i
queda uns quaranta centímetres, aquest parc infantil, que hi ha un desnivell d’un o dos
pisos, jo tampoc he comptat els metres. Una criatura pot passar per aquell forat i pot
prendre molt de mal i tenir conseqüències greus. I també faltaria una xarxa darrera la
porteria d’aquest parc infantil perquè els nens més grans estan jugant a futbol i
contínuament tiren les pilotes a la canalla més petita que està al parc infantil.
Respon el Sr. Ferrés. Ara a mi no em toca fer precs, però sí que hi ha una cosa que
m’agradaria pregar, que és que quan tinguem un problema no posem per davant
l’amenaça de “si un nen pren mal”, perquè ho trobo, permeti’m que li digui, sense
ironia, absolutament demagògic.
Però tot i així, el tema de la xarxa de la porteria també està previst i està en marxa. No
donem l’abast sempre, a fer totes les coses, intentem prioritzar-les i les fem. Calibrem
els riscos, i tant que calibrem els riscos. I actuem en conseqüència.
Intervé la Sra. Sala. Demanaria al regidor d’Urbanisme si pot ser...
Intervé el Sr. Alcalde. No, al senyor Alcalde.
Respon la Sra. Sala. Ai, perdoni senyor Alcalde, són preguntes. Els hi dirigeixo a
vostè.
Continua la Sra. Sala. Demanaria al Sr. Alcalde que li fes arribar al regidor...
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Intervé el Sr. Alcalde. Les preguntes al Ple es dirigeixen al Sr. Alcalde i l’Alcalde les
dirigeix a qui creu més convenient.
Respon la Sra. Sala. Doncs li dirigeixo a vostè, Sr. Alcalde.
LLICÈNCIES D’OBRES.- Hi ha moltes queixes a l’hora de concedir permisos d’obres,
perquè es retarden moltíssim i tarden diversos mesos i això el que provoca és que a
l’hora de demanar el permís, la gent no demana cap tipus de permís, perquè tarden
tant i això repercuteix en els ingressos del nostre ajuntament; a les arques municipals
al cap de l’any ens repercuteix en què no tenim els ingressos que hauríem de tenir.
Respon el Sr. Zarza. A mi em sap greu coincidir amb el company Sr. Ferrés, en el
sentit, Sra. Júlia, que fa demagògia sobre certes coses, en aquest cas en les llicències
d’obres. Dir que el procés en el tràmit d’una llicència d’obres genera que l’Ajuntament
ingressa menys diners, que fa que la gent faci obres il·legals i tot plegat, jo penso que
això està fora de tota lògica.
Jo només li demanaria, per tant, que si té alguna queixa en alguna llicència d’obres
m’ho digui i em digui quina obra és en concret i mirarem perquè algun procés en la
seva tramitació es pot alentir; hi ha llicències que són senzilles de tramitar i llicències
que són complicades. És a dir, no és el mateix –li poso com a exemple– posar un
portal a una casa, que fer obres en una zona que no és urbana i que per tant també
requereix informe del Parc Natural i per tant això alenteix el procés.
Per tant jo sí que li demanaria que en aquests temes no fem tanta demagògia perquè
no és el que toca.
Intervé la Sra. Sala.
RATLLES DE PÀRQUING.- Al pàrquing de sota el volcà Montsacopa, concretament el
del Cementiri i també el de dalt el Cementiri, sota el volcà, no hi ha ratlles pintades, i
això provoca que la gent aparqui malament i que s’ocupi més d’un lloc. Això espero
que ho tinguin en compte perquè hi han de caber bastants cotxes i la gent aparca
malament, tant al pàrquing de sobre el Cementiri com el de sota, no hi ha les ratlles de
pàrquing pintades.
Respon el Sr. Ferrés. De les ratlles ja n’erem conscients que estan esborrades, no es
preocupi, no pateixi, ja hi estem a sobre i és una cosa que ja estava prevista.
Intervé la Sra. Sala.
FUNCIONAMENT PILONA.- Referent a la celebració que es va fer de Sant Antoni
Abad el mes de març, dels cavalls, davant de can Tenas hi havia una pilona que
s’havia abonyegat ja feia molts dies i la pilona no baixava, sort que una persona se’n
va adonar, perquè tant per als genets com per als cavalls a l’hora de fer la corba
aquella pilona no es veia; es va haver de posar una persona allà avisant cada vegada
que passaven. Llavors això podria haver provocat algun accident greu perquè també hi
havia molta mainada i moltes criatures que anaven a cavall.
Respon el Sr. Gelis. Bé, no n’he tingut coneixement fins ara, del problema d’aquesta
pilona. Però en qualsevol cas, les pilones que hi ha allà s’han de posar de manera
automàtica, com la resta de pilones del barri vell, vàrem aprovar ja fa temps aquest
canvi aquí en el Ple, en una modificació de crèdit.
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Les obres començaran després del dia u de maig, passat el pont, estava previst fer-les
la setmana que ve, però al haver-hi el pont de l’u de maig no ho farem. Llavors es
canviaran les pilones aquestes i anirà sola l’entrada del carrer. Aquestes obres duraran
uns quinze dies aproximadament i per tant aquesta pilona quedarà arreglada pel canvi
de les altres.
Intervé la Sra. Sala.
PAPERERES A L’AVINGUDA EUROPA.- Penso que també s’haurien de posar
papereres a l’avinguda Europa, concretament a la recta de la fàbrica Simon, perquè
allà hi aparquen moltíssims camions i a l’hora de llençar les escombraries agafen una
bossa de plàstic i les llencen a les voreres, sobre l’herba. S’hauria de mirar de col·locar
algunes papereres.
Respon el Sr. Gelis. Ho mirarem i posarem papereres en aquella zona si realment fan
falta, no hi ha cap inconvenient en fer-ho.
Intervé la Sra. Casanovas. Molt breu, molt breu, molt breu.
JARDINERES PLAÇA DE L’ÀNGEL.- En això de la Ciutat dels detalls han estat posant
jardineres per la ciutat, nosaltres no hi tenim cap inconvenient però sí que no veiem
gens clar les que s’han posat darrerament a la plaça de l’Àngel. Ho hem comentat fins
i tot amb veïns i estan d’acord amb nosaltres: quan vens des de l’Hospici, abans veies
tota la plaça de l’Àngel, que és petitona, però la veies amb el carisma que té, ara inclús
les jardineres penjades allà dalt tapen l’àngel, no es veu, no hi ha àngel; ara seria la
plaça de les jardineres. Doncs era per veure si s’ho poden replantejar i si es pot fer
alguna modificació.
Respon el Sr. Gelis. A tota aquella zona de la plaça de l’Àngel hi havia petits
inconvenients que s’han anat acumulant, l’hi explicaré el que s’ha anat fent allà per
entendre una mica tot el que ha passat. Hi va haver un problema de clavegueram, que
es va arreglar; teníem queixes també en el moment que fèiem alguna festa o algun
conjunt anava a tocar a la plaça: hi havia molts problemes per situar-hi entarimats
d’una certa dimensió, perquè les pilones que hi havia eren fixes; i això feia que fos un
problema aquesta qüestió. I també per aquestes mateixes pilones havíem tingut
alguna queixa en el sentit que persones cegues que van amb el bastó, en ser tan
baixes les pilones, la inclinació del bastó feia que passés sobre la pilona i s’hi havien
entrebancat. A això hi afegíem també –si vostè recorda– que a la dreta mirant a can
Ferrés hi havia unes jardineres a nivell de terra, que constantment ens trencaven les
plantes, ens hi tiraven tot tipus de brutícia...
Tot això era un conjunt de problemes que vàrem estudiar com es podien solucionar i
vàrem decidir separar el que era carrer del que era plaça. El que s’ha fet és treure les
pilones antigues, s’han posat unes pilones a la zona de plaça que són extraïbles, i que
en el moment que es pugui, s’hi hagi de fer alguna actuació, es pot deixar la plaça neta
i per tant quedarà la plaça tal qual, i s’ha separat ben bé el que era carrer: hem tret els
testos que estan al terra i hem posat els testos a una alçada que permeti que les
furgonetes no els toquin, perquè a més a més el carrer és estret. Per tant potser a una
alçada més baixa hauria quedat millor, és cert, però s’ha hagut de posar a una
determinada alçada perquè les furgonetes de distribució que passen per allà per anar
a repartir a les botigues no tinguéssim problemes amb què ens les aixafessin.
L’angle de visió segons per on el miri pot tapar una mica l’àngel, segons per on ho miri
no el tapa gens ni mica. També és veritat que allà hi havia un tòtem, en el seu
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moment, que l’hem tret perquè també tapava molt la visió de l’àngel.
Intervé el Sr. Mulleras.
ESTELADES A LES ENTRADES D’OLOT.- A mi em sembla que en el tema de les
estelades, segons he escoltat, els que les han fet posar –i m’imagino que les hauran
pagat– és una associació de comerciants d’Olot. Això és el que jo he sentit o ho vaig
llegir, jo no sé si ha estat l’Ajuntament. Si és així, que l’han posada, m’imagino, i
l’Ajuntament no ha intervingut en pagar aquetes estelades, m’imagino que l’Ajuntament
tampoc tindrà inconvenient si surt alguna altra associació de comerciants, o d’altre
tipus, que les vulgui treure, tampoc intervindrà, m’imagino.
Intervé el Sr. Mulleras.
CONTENIDORS CREMATS.- Per altra banda, volia fer referència, uns dies abans de
la Setmana Santa, coincidint precisament amb un partit de futbol de l’equip oficial de la
ciutat –ho dic en broma això d’oficial– van aparèixer tres contenidors propers a l’Escola
Malagrida cremats. Jo no sé si això va ser una casualitat, si va ser fruit d’un acte de
vandalisme? Tenen constància d’això?
Intervé el Sr. Alcalde. Sincerament, jo no crec que això ho puguem lligar per res a cap
equip de futbol.
Respon el Sr. Mulleras. Era broma.
Respon el Sr. Alcalde. Si ha estat de broma, li accepto la broma i ja està, però per
desgràcia les bretolades...
Respon el Sr. Gelis. Jo tinc constància que s’han cremat, perquè justament ha
aparegut als partes de la Policia Municipal, quan passa això en tenim informació i es
canvien i ja està.
Intervé la Sra. Traveria.
SANT FRANCESC.- Aprofito precs i preguntes per tornar al tema de Sant Francesc.
Sant Francesc és de tots els olotins, però en nom de l’Associació de veïns de Sant
Francesc, és part d’ells, se’l consideren seu perquè hi han treballat durant molts anys. I
llavors sí que estan una mica dolguts i bastant, perquè d’explicacions no sé on se’ls
han donat. El senyor regidor ve a les reunions, evidentment que sí, cada mes, no hi
falta mai. Però és clar, nosaltres si tenim preguntes a fer no les hi fem a ell, perquè
vàrem considerar que deien que faríem una reunió per parlar de Sant Francesc.
Llavors sempre els temes els hem deixat aparcats per parlar en aquesta reunió, que
fins ara no ha estat mai. Llavors el que sabem és quan surten coses a la premsa, a la
premsa van sortint coses i llavors les hem d’anar preguntant o les hem d’anar
esbrinant.
Els veïns, o sigui les associacions de veïns, segons les descripcions que ens fem
nosaltres, servim d’enllaç o de pont entre l’Ajuntament i els veïns, llavors vol dir que
hauríem d’estar assabentats del que es pensa fer, però un mapa del que es pensa fer;
no que avui posem papereres i el mes que ve arreglem un camí, ni que d’aquí tres
mesos farem no sé què. Una mica d’ordre. Però és clar, ho sabem a través d’altra
gent. Per exemple, sabem que ara soterraran les línies. La gent ens ho demana i
nosaltres no tenim resposta, llavors, no sé per a què servim les associacions de veïns;
per festes només no cal.
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S’està dient d’eliminar les escales: eliminar les escales ens pensem que deu ser un
problema de diners, perquè sabem que paguen uns diners per les escales... és una
suposició. Però el que no entenem és que ara es vulgui diversificar tot el trànsit pel
camí dels horts, si ara tenim gent que passa per un cantó, per l’esquerre, que passen
per les escales; una altra que passa per la dreta, entenem que degraden més si
només passen tots per un cantó que no pas diversificant-ho. Això són coses que
nosaltres pensem dir i que la gent ens ho demana però és clar, no tenim pas resposta.
Al camí dels horts volen fer igual que al Croscat, al Croscat no hi ha cases, al Croscat
no hi ha horts. Clar, la gent que té horts; si allà hi passa tota la gent que va a sant
Francesc, que ha de passar pel camí dels horts o pel camí del Via Crucis,
amaguem-nos. I les cases que hi ha a baix; al Croscat no n’hi ha, de cases.
Tota una sèrie de preguntes que la gent ens fa i nosaltres no tenim resposta, i ens
agradaria que algú ens les demanés, no pas assabentar-nos per la premsa del que es
pensa fer.
Una altra cosa que volia dir és que s’intenta que vingui gent, que evidentment hi estem
d’acord, però per exemple, per Setmana Santa que està previst que vingui molta gent,
no s’ha previst que a baix hi ha uns cartells indicadors amb una mica de jardinet, on
l’herba fa un pam; hi ha uns bancs per seure que l’herba toca els bancs; a dalt el camí
de sant Francesc abans d’arribar a l’església hi ha un clot que la gent baixa per la
gredera i alguna criatura es pot fer mal. Però és clar, si nosaltres hem de vetllar-ho,
però tampoc ningú ens explica res, no ho sé.
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de passar la paraula als regidors, volia fer també una
consideració: valorem molt les associacions de veïns, les valorem moltíssim, parlem
repetidament amb les associacions de veïns i intentem anar-hi. El que passa és que
estem en una maniobra de confusió, que sincerament, no l’acabo d’entendre. És a dir,
el problema de les escales, ho he explicat abans: el problema de les escales de Sant
Francesc no és un problema nostre, ni tan sols és que sigui una responsabilitat de
l’Ajuntament. Són queixes veïnals perquè les escales estan malament i el Parc
Natural, que és el responsable del manteniment de les escales, que diu que ho ha
d’arreglar, i que abans d’arreglar-ho pensa plantejar-ho d’una altra manera; perquè ja
saben que des del Parc Natural tenen uns determinats criteris. Però l’Ajuntament no
pensa fer res a les escales de Sant Francesc; ara quan vingui el Parc i faci una
proposta, la discutirem i farem el que haguem de fer, però no portem la iniciativa de fer
això.
Expliquem a tothom qui podem i penso que no tenim res amagat. No tenim definit el
Parc dels Volcans, sinó que tenim una idea, i en el nostre programa electoral, a final
de mandat, tindrem definit –o volem tenir definit– el Parc dels Volcans. No l’hem
explicat, no, perquè no està fet.
Valorem moltíssim les associacions de veïns i a la xarxa de barris intentem explicar tot
el que podem i intentem escoltar tot el que podem i també fem la reunió. Bé, si hem de
millorar, és veritat, tot es pot millorar i intentarem millorar.
Intervé el Sr. Vayreda. No he entès massa si el prec ens el feia com a representant de
l’associació de veïns o com a regidora del PSC, en tot cas jo la contestaré com a
regidora del PSC, que em sembla que és com està vostè avui aquí en el Ple.
Jo personalment i el regidor, ens hem reunit dues vegades amb l’associació de veïns
per tractar aquest tema del Parc dels volcans o del projecte dels volcans: una a la
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pròpia seu, una altra vàrem ser convocats conjuntament amb entitats i propietaris. El
que fem –i torno a repetir– és el procediment que ens sembla normal i lògic que hem
de fer en qualsevol projecte: hi ha un pla d’actuació tècnic, consensuat amb el Parc,
que és el que ens planteja les actuacions; vàrem tenir una reunió amb els portaveus i
amb tots els regidors per explicar-los la situació; avui portem una modificació de
crèdits per poder tenir els diners per poder fer aquestes actuacions que els hem
explicat a vostès i que els tècnics ens varen proposar, i el 15 de maig, abans de fer les
actuacions i tenir els projectes, proposarem aquestes actuacions –perquè ja tenim
diners i per tant les podem fer– a les associacions de veïns, als propietaris i les
entitats. Em sembla que és lògica i no ens volem reunir i dir que aplanarem el con si
no sabem si tindrem els diners. Quan hem sabut que tindrem els diners? Quan hem
tancat el pressupost de l’Ajuntament i hi ha hagut romanent.
Per tant em sembla que té tot plegat una cadència una mica lògica, i aquesta és la que
intentem fer.
Sobre la dignificació, precisament, això que ens demana vostè que en tinguem cura,
és la raó per la qual ho fem. Jo li agrairia que si veu detalls d’aquests ho passi per la
Ciutat dels detalls, i en tot cas, aquests clots –tot i que no hi han estat a favor vostès i
s’han abstingut– no pateixi que en la modificació de crèdit d’avui, millorarem també el
ferm com ens demanen. I per tant dignificarem tant com puguem el volcà Montsacopa
amb aquests recursos, i no pateixi que, de fet ja ha sortit la convocatòria per a
l’associació de veïns, que el dia 15 els convocarem.
Intervé la Sra. Traveria.
TRÀNSIT CARRER MACARNAU I ESGLEIERS.- El trànsit que ve de la Rodona, molt,
per no passar pels semàfors passen per l’avinguda Jaume II, el carrer sant Bernat,
carrer Esgleiers i carrer Macarnau. Eviten els semàfors i entren per dins a Olot. Quan
arriben al carrer Macarnau –ja sabem que és un tema difícil, però potser s’hauria de
tornar mirar a veure si s’hi pot fer alguna cosa–, saben vostès que és estret, hi ha
cotxes aparcats, hi ha una escola, la vorera és estreta, has de vigilar si hi ha una
furgoneta poder passar que no toquis la furgoneta, vigilar la vorera que la mainada
com que no hi passen dues criatures, no te’n baixi cap i no l’atropellis. Quan arribes
més amunt et trobes a davant que hi ha l’aparcament del Cor de Maria que llavors els
cotxes entren i surten; una mica més amunt el carrer s’estreny i llavors hi ha els cotxes
aparcats, els que baixen perquè volen anar a aparcar a l’aparcament i els que pugen.
No sé com s’hauria de fer, però potser s’hauria de fer un estudi, si es pogués fer un
desviament per darrera, no ho sé però és un vertader problema. I afegint-hi que més
de dues i més de tres vegades, en moments punta, quan la mainada surt o entra de
l’escola i la gent va a treballar i hi ha les cues que hi ha, es troben que hi ha el camió
que recull les deixalles dels contenidors que llavors està fent la seva feina, llavors ens
hi trobem tots.
Intervé el Sr. Ferrés. La Sra. Traveria ens demana fer alguna cosa al carrer Macarnau.
Hauria estat bé alguna cosa més concreta: si s’hi ha fixat, el carrer Macarnau i tot
aquella zona, és una zona de protecció especial de vianants, és una zona trenta a
partir del carrer sant Bernat; per tant el que també s’espera dels ciutadans que creuen
que per allà en faran més via, és que vagin a la velocitat. També entenem que vostè
no ens demana que els sancionem a tots, que hi posem un radar i tot plegat. Els
obstacles, això que vostè anomena obstacles i ens demana que hi fem coses, i
anomena obstacles als cotxes que hi estan aparcats, precisament serveixen perquè la
gent vagi més poc a poc. Per tant, podem mirar de fer-hi alguna cosa, creiem que ho
estem fent, però podem mirar de fer alguna cosa més, però passar per darrera serà
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difícil.
Intervé el Sr. Guix.
Perdoni, entenc que és llarg aquest apartat de precs i preguntes, però en tot cas és
aquí ara, que realment parlem de la ciutat, abans hem fet en aquest Ple municipal tota
una hora per parlar de mocions més genèriques i potser ara el que ens toca al Ple és
parlar de la ciutat. En tot cas en el Ple passat no en vàrem fer i avui en tenim unes
quantes de preparades.
Intervé el Sr. Guix.
VARIANT NORD.- La variant nord de la ciutat, vostè senyor Alcalde ens ha informat
que s’ha reunit amb el Ministeri, hem parlat d’alguns temes concrets, aquesta variant
nord de la ciutat ha canviat de criteri: abans hi havia unes propostes concretes, ara en
són unes altres; però en tot cas nosaltres li hem dit que com a grup municipal ens
brindem a estar al seu costat com a Ajuntament, per trobar una solució per a la ciutat
d’Olot, perquè entenem que és una problemàtica, és una peça molt important per a la
ciutat. Per tant li tornem a repetir aquest oferiment per treballar en positiu per a la
variant nord.
I en tot cas també propostes concretes, a veure si hi ha algun dibuix, perquè
entendríem que és important que l’entrada a la ciutat per la variant nord fos per
l’avinguda Sant Joan les Abadesses, que és una entrada més lògica; actualment
estem entrant a la ciutat pel polígon industrial i és un col·lapse ja de cotxes i camions
diàriament. Per tant, entenem que sí que és important estudiar bé aquest projecte de
ciutat; també consensuar-lo amb els veïns, com són la Vall de Bianya; també és
important que parlem amb ells.
Respon el Sr. Alcalde. Si diu: és que vull saber el traçat de la Variant d’Olot –després li
explicarà més bé el Sr. Zarza– jo també, i per això treballo, i per això persegueixo i per
això me’n tornaré anar a Madrid d’aquí a uns dies a veure si ens diuen d’una vegada
per on passarà. Però no és que amaguem el traçat de la Variant, sinó que no el tenim,
i el voldríem tenir.
Respon el Sr. Zarza. Com molt bé ja hem anat repetint en molts plens, és un tema que
el portem seguint amb moltíssim interès i des que vàrem entrar al govern. Hem
desencallat vàries coses, recordo que quan vàrem entrar al govern encara no hi havia
resolució sobre declaració d’impacte ambiental, això es va resoldre, però estem en un
punt que no acabem d’avançar, que és en l’estudi que el Ministeri de Madrid ha de fer
de connexió de l’A-260 –la via que arriba a Olot– amb connexió amb aquest Vial Nord.
I un dels temes precisament que entenc jo que ho retarda –entenc que és així– i que
per tant també hem comentat fa uns moments: els interessos que pot tenir la Vall de
Bianya en aquesta connexió. He de dir que tot i la bona relació que hi tenim i que ens
hem trobat diverses vegades per parlar del tema, els interessos a dia d’avui són una
mica oposats, perquè evidentment nosaltres hem de protegir el nostre territori i el
nostre municipi, i la Vall de Bianya també ha de protegir el seu; per tant, aquests
interessos de vegades són oposats. Hi ha tota la serra que limita els dos municipis, i
per tant el Ministeri decideix que la connexió aquesta i l’entrada fins a Vall de Bianya
ha de ser per un lloc, atenent bàsicament a criteris econòmics i per tant no fent túnels
o minimitzant els túnels; i en canvi, Vall de Bianya considera que això pot degradar
moltíssim el seu municipi i vol que es faci per un altre costat. Per tant ja veu que el
tema és una mica complicat.
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Hi estem treballant, com molt bé ha dit el Sr. Alcalde, ja hem fet vàries reunions amb
Madrid, amb Barcelona i en tenim programades per anar fent; és un tema que s’hi va
avançant. A mesura que tinguem informació més concreta, suposo que el Sr. Alcalde
estarà d’acord que no tindrem cap problema en convocar els diferents grups
municipals per explicar-los quina és la solució adoptada i quin serà el seu termini i la
seva programació.
Intervé el Sr. Guix.
SUPERFÍCIE COMERCIAL AVINGUDA SANT JOAN LES ABADESSES.- Lligat amb
això, entenem que en aquest Ple vàrem aprovat la requalificació, el canvi d’usos de
l’avinguda Sant Joan les Abadesses d’una peça industrial que hi ha allà, que podia
passar, a part de ser industrial, a ser comercial. També, doncs, les notícies darreres
ens han informat que una gran superfície comercial s’hi volia presentar, o hauria fet
una opció per tirar endavant la seva ubicació en aquesta superfície industrial, fins al
moment.
Entenem doncs que aquesta avinguda de Sant Joan les Abadesses ve a ser important
per a l’entrada de la ciutat i aquí caldria que l’Ajuntament –ja sé que en el Pla General
no està previst– però sí buscar alguna mena de mesura perquè la superfície comercial
que ha d’anar ubicada en aquest espai que s’ha dit, tingués una edificació, tingués un
disseny de l’edifici d’acord amb el disseny que volem en una entrada de la ciutat. O
sigui no una nau industrial d’aquelles que fan, que després hi posen les lleixes i ja
està; que tingués un criteri important perquè entenem que és una avinguda important
per a la ciutat, per tant que aquesta superfície comercial tingués un disseny que
estigués a l’alçada del que volem per a la ciutat.
Respon el Sr. Zarza. Em sembla que ja en vàrem parlar en un altre Ple, estem
totalment d’acord que les àrees comercials o les activitats que es puguin fer d’aquest
tipus, a part de donar un ús econòmic i millorar la situació econòmica del municipi,
també estèticament han de millorar els accessos a la ciutat, el seu entorn. Per tant si
tira endavant alguna proposta d’aquest tipus i entra a l’Ajuntament, no dubti que
intentarem per totes que aquesta imatge més estètica que pugui presentar, que ens
puguin demanar, sigui l’adequada.
Intervé el Sr. Guix.
SUPERFÍCIE COMERCIAL CARRER POU DEL GLAÇ.- Lligat amb això també una
altra pregunta, en aquest cas del carrer Pou del Glaç, que n’hem parlat diverses
vegades en aquest Ple però no s’hi acaben de fer solucions. És una arteria important
de trànsit de la ciutat, allà hi ha una superfície comercial mitjana, i repetidament cada
dia hi ha camions que hi descarreguen per portar material a la superfície comercial. En
tot cas jo demanaria, Sr. Alcalde, que el camió descarregui a les sis del matí o a les
set o a les cinc, però no que a les hores puntes de trànsit hi hagi un camió que
descarregui perquè allò és un perill constant per als ciutadans que estem passant per
aquell vial, per a tots els ciutadans d’Olot i a més a més per als vianants i per tothom. I
a més vostès han hagut de pintar una ratlla al biaix per marcar una mica on aparca el
camió. En tot cas si ha de descarregar, que suposo que ho ha de fer –evidentment–
per portar gènere, que ho faci en hores que no envaeixi la lliure circulació de les
persones.
Respon el Sr. Ferrés. Precisament deu fer un mes i mig, dos mesos, ens vàrem reunir
amb l’empresa, amb el supermercat, precisament per intentar organitzar l’entrada nova
que han fet, que ells volien que fos una sortida. Nosaltres des de l’equip de govern i
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parlant amb els serveis tècnics ens va semblar que una sortida no podia ser de cap
manera, que en tot cas si es necessitava una altra via i ells van dir que els hi era igual
que fos una entrada o una sortida, doncs vàrem pactar que fos una entrada i només en
direcció al Pla de Dalt.
Vàrem parlar del tema de la descàrrega de camions, ells estan estudiant en aquests
moments si poden canviar l’horari, precisament per això que diu que vostè, perquè no
coincideixi amb les hores de més afluència. A veure què en traiem.
Hi ha dues coses que poden ajudar a això: una és que el que té l’empresa previst és
que allò esdevingui un supermercat més de barri i per tant tindrà un volum de rotació
menor, i també podran aprovisionar-se amb camions més petits i tot plegat molestarà
menys. L’altra és que al carrer Pou del Glaç, ja des del caducat Pacte per a la Mobilitat
es veia que era un problema i es dibuixava una alternativa, que era fer el Pou del Glaç
d’un sol sentit i Reis Catòlics un altre sol sentit. Crec que fa dues setmanes que hem
aprovat la contractació dels estudis i la redacció del nou Pla de Mobilitat i evidentment
serà un dels punts que haurà de tornar a sortir a la llum. Esperem la participació de
vostè i que els membres del seu grup també hi siguin i assisteixin a les reunions que
anem fent del Consell Assessor de Mobilitat, de les quals de moment n’hem fet dues,
però crec que no hi han vingut cap dia.
Intervé el Sr. Guix. Es convoquen?
Respon el Sr. Ferrés. Sí, es convoquen públicament.
Continua el Sr. Guix. Doncs a nosaltres no ens ha arribat.
Respon el Sr. Ferrés. Es convoquen públicament a tota la ciutadania. Han vingut altres
regidors d’altres grups municipals.
Intervé el Sr. Guix.
POLÍGON INDUSTRIAL CAN CUNÍ.- Una altra pregunta que li volia fer, una petició, és
al polígon industrial que hi ha al sector de la Canya, és un polígon industrial que mica
en mica va agafant dinamisme i malgrat que hi ha hagut alguna nau tancada, sembla
que això va canviant i cada vegada hi ha més dinamisme en aquest polígon industrial,
de la qual cosa ens n’alegrem. El que passa és que aquest polígon industrial no està
acabat, i el vial que hi accedeix des de la rotonda de la Canya està encara en subbase i està tancat, hi ha unes pilones que impedeixen que la gent hi pugui circular. Per
tant li demanaríem, i d’això també n’hem parlat amb la Junta de propietaris d’aquell
polígon industrial, que aquest eix, aquest accés a aquest polígon industrial es pogués
obrir, amb la qual cosa facilitaríem molt el trànsit per als usuaris d’aquell polígon i
també endreçaria o mitigaria els altres accessos que hi ha en aquest polígon industrial.
I a més a més pensem que un d’aquests accessos passa per davant d’una escola, que
és l’Escola Llar. Per tant si poguéssim ja obrir i vehicular molts dels camions i cotxes
que van a aquest polígon industrial cap a la rotonda de la Canya seria un gran benefici
per a la ciutat i seria una cosa molt senzilla, perquè és un tram que potser fa dos-cents
metres, que s’ha de posar la capa d’àrid i asfalt per rodar bé i pràcticament estaria
acabat.
Respon el Sr. Zarza. Bé, com molt bé suposo que sap, és una promoció privada, és un
Pla Parcial que s’ha desenvolupat privadament. Tenim la mala sort –com ha passat en
altres temes també– que la situació econòmica no hi ha ajudat gaire perquè ha frenat
de cop el desenvolupament d’aquest polígon i estem treballant amb ells i parlant-hi.

Mod ACTS_DP06

47

Evidentment que és una solució senzilla, perquè bàsicament és acabar d’omplir la
caixa amb l’àrid i asfaltar-ho; però senzill no vol dir econòmic, per tant estem parlant
que puja força diners. Estem intentant, tot el que sigui possible, amb els promotors del
polígon, que puguin obrir aquesta via, perquè com molt bé diu seria molt interessant
per tot el trànsit de camions i per a la futura estació de rentat de camions que s’hi vol
fer, per tant hi estem d’acord.
Intervé el Sr. Guix.
PARC INFANTIL ZONA PAVELLONS.- L’Ajuntament d’Olot va tirar endavant un parc
infantil a la zona dels pavellons, no sé si amb uns criteris, no sé si l’Ajuntament té un
projecte concret, si hi ha uns informes del que són serveis socials, dels tècnics que es
dediquen a fer els plans per a la ciutadania, els plans per a la infància. Però entenem
que la ubicació d’aquest parc infantil està molt propera a un eix important de
comunicació d’aquests barris de la ciutat, amb la qual cosa és una mica un perill per a
la canalla que hi ha d’anar a jugar i les famílies que estan per allà. Potser s’hauria
pogut trobar una altra ubicació a l’entrada del Parc Nou, que també hi ha solars que
són públics, etc. Jo no sé si aquí hi ha hagut un informe o uns criteris tècnics que han
avalat la construcció d’aquest parc infantil i a més voldria saber el cost d’aquest parc,
que em sembla que també és un cost important.
Respon el Sr. Ferrés. Tenim un criteri, m’agradaria dir-ne científic. O sigui, el que fem
és aprofitar la informació que tenim al programa GIS, i després creuem la distància
entre parcs infantils; és a dir, marquem una àrea i en aquella àrea comptem la població
infantil que hi ha. Quan aquesta població infantil depassa un rati es detecta la
necessitat de fer un parc infantil. És el cas allà. Si ens mirem tot el tipus de ciutadans
que viuen allà, de tots els orígens, veurem que allà hi viu gent que té mainada.
CAMINABARRIS.- Per acabar un prec. Vostè, el seu equip de CiU, normalment, fan
anuncis a La Comarca dient que van a fer Caminabarris, aquí, democràticament, em
sembla que és una opció correcta, que vagin als barris i coneguin què volen fer als
barris. El que passa és que si vostès hi van com a CiU, el que no pot ser és que
l’endemà o al cap de dos dies que hi han anat com a CiU les peticions que els hi fan
els veïns després s’arreglin perquè vostè té la vara d’Alcalde i ho arregla. Perquè una
cosa és CiU i l’altra és l’equip de govern. A mi m’agradaria que hi anés com a equip de
govern i si els veïns fan peticions vostè arreglés les peticions dels veïns, que és el que
toca fer l’Alcalde i l’equip de govern de l’Ajuntament, però no m’agrada confondre la
ciutadania com estan fent, de dir ara venim CiU però els arreglem igual les coses com
a equip de govern. No sé si m’he explicat bé, però em sembla que és una mica una
actitud perversa i a mi m’agradaria més que fos l’equip de govern qui anés allà i fes el
que s’ha de fer, l’equip de govern, d’anar pels barris.
Respon el Sr. Alcalde. Ja sap, és una proposta de partit que venim fent ja deu fer sis o
set anys. Hi anem com a partit, ara ens toca estar al govern, abans ens tocava estar a
l’oposició. Però si em truquen a la ràdio, si em paren pel carrer –a mi i estic segur que
a qualsevol regidor– i ens demanen una cosa i som capaços de solucionar-ho; per
exemple, em penso que el Sr. Gelis li deia l’altre dia, vàrem fer una compra de
papereres o de bancs i intentem posar-ho on ens demanen els ciutadans. No perquè
sigui el Caminabarris, sinó perquè jo crec que forma part de les accions del govern
municipal.
Hi anem com a partit perquè sempre ho hem fet així i ara en aquests moments tenim la
responsabilitat de governar a la ciutat. I quan estiguem a l’oposició –que en un
moment o altre hi tornarem a estar– doncs hi anirem com a oposició i intentarem que
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l’equip de govern ens faci cas a les peticions que ens fan arribar els ciutadans, però no
pensin que hi ha cap mena de voluntat de tergiversar res.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president recorda que dilluns hi haurà un Ple extraordinari a les vuit del matí i aixeca la
sessió a les un quart 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
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