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ACTA NÚM. 6 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE MAIG DE 2014 
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2014000006  
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 de maig de 2014 a les set del vespre es reuneix 
al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS 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. 
 
A l’hora assenyalada –les set del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Us agraeixo molt la puntualitat a tots, ha anat molt bé també 
l’assemblea de GUOSA.   
 
6.1. - DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES EN RELACIÓ A 

LES ACTUACIONS DUTES A TERME A OLOT 
 
Núm. de referència : X2014007268     
Núm. expedient: PL112014000020 
 
Encara que no sigui estrictament l’ordre del dia del Ple, comencem aquest Ple ordinari 
del mes de maig passant la paraula al Sr. Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya. 
Deixeu-me que abans jo li agraeixi moltíssim la seva presència aquí a la ciutat, a més 
d’una forma repetida, perquè ja és la segona vegada que ell ve al Ple a presentar 
aquest informe. 
 
I a més d’això, sobretot, agrari-li la feina que fa la Sindicatura escoltant aquells 
ciutadans que se senten maltractats o ben tractats per part de l’administració –que 
segur que n’hi ha–, la feina d’advertir-nos a l’administració quan fem coses que no 
estan prou ben fetes –perquè segur que també en fem– i demanar a la Sindicatura i en 
especial al Síndic que ho faci: és a dir, sabem que de vegades no fem les coses prou 
bé i acceptem que té un caire positiu, i que amb un ànim positiu que se’ns digui quines 
coses hem fet bé i quines coses no, perquè pensem que això és amb la voluntat de 
donar un millor servei a les persones. 
 
Feta aquesta petita introducció, Síndic té la paraula i li agrairem que ens expliqui com 
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han estat les actuacions que la Sindicatura ha hagut de fer a Olot durant l’any passat; 
no estem parlant del 2014 sinó del 2013. 
 
Intervé el Sr. Ribó. Alcalde moltes gràcies. Com ha dit és la segona vegada que tinc 
l’honor de ser en un Ple a la ciutat d’Olot i us ho vull agrair, com ho vaig fer des del 
primer moment que vàrem signar el conveni de col·laboració.  
 
Enguany vull fer encara amb més força l’agraïment i la felicitació, conscient que han 
crescut opinions –jo diria fins i tot fal·làcies– a l’entorn de la tasca política, com si 
aquesta fos lletja, fos sinònim quasi de profit personal, quan no directament de 
corrupció. I vosaltres representeu un òrgan democràtic elegit per sufragi universal, on 
persones de tots els colors partidaris –necessaris en democràcia, perquè massa 
coneixem què significa un règim amb un sol partit– feu més hores que un rellotge en 
favor del bé de tothom.  
 
I crec que cal multiplicar les explicacions d’aquest fet tan senzill, quan –torno a dir– 
sembla que hi hagi aquest núvol que tapa la bona tasca democràtica i funcional. 
Aquest cas, a més, amb un pas endavant que vàreu fer per més control sobre la vostra 
tasca, i per tant amb atreviment de cercar, més enllà d’Olot, que hi hagués un conjunt 
de persones constituïts en una institució, que té arrels en la paraula internacional de 
Suècia el 1809, però que també té arrels constitucionals instantànies a casa nostra, 
que té l’encàrrec de garantir els drets de la gent davant de les possibles falles –com 
deia l’Alcalde– de l’administració.  
 
Per tant un agraïment i una felicitació, amb un afegitó: que heu contribuït també a un 
cert contagi, ja que són cada vegada més ajuntaments que ens plantegen un conveni 
com el que es va fer a Olot, i també són més els que ens demanen que anem a plens 
municipals com una de les activitats previstes al conveni –si l’Ajuntament ho vol– a 
explicar els informes que anem preparant. 
 
L’informe de 2013, que com sabeu emana a partir del què vàrem signar el juliol de 
2012 i que vàrem presentar sobre el 2012, ve acompanyat de les visites que podem fer 
per part dels equips del Síndic de forma individual o de forma col·lectiva, de cara a 
analitzar problemàtiques que ens semblen importants; o de quan l’oficina itinerant del 
Síndic també aterra en aquesta ciutat, com la darrera vegada, que va atendre quatre 
queixes i onze consultes. 
 
Deixo un prec damunt de la taula de l’Alcalde i de tots vosaltres, de com podríem 
millorar la presència i la relació en tots els sentits i utilitzant tots els instruments 
tecnològics, entre la institució del Síndic i la ciutat d’Olot. 
 
El nombre de queixes tramitades pel Síndic que es refereixen a l’Ajuntament d’Olot, al 
llarg de 2013, es pot dir que són concretes i reduïdes: són 9. I no hi ha cap matèria 
que destaqui per ella mateixa. Ho dic perquè la primera pregunta que se’ns fa arreu 
és: De què és el que més es queixa la gent? Aquí no podríem dir una singularitat de 
què és el que va per davant de tot. Olot té una mitjana de queixes molt similar a la 
d’altres poblacions de mida similar, fins i tot jo diria lleugerament inferior.  
 
Vull dir també que és positiu que haguem baixat el nombre de dies que emprem –
nosaltres i vosaltres– per tramitar i resoldre i donar resposta a requeriments que 
rebem. L’Ajuntament triga 62 dies, el Síndic en triga 54. Aquest matí em demanaven a 
Girona si no es podia reduir això; ens hi posem, i estem amb tota la voluntat de fer-ho. 
Per exemple, a nivell de Catalunya ens manca que aconseguim de veritat 
l’administració electrònica. Però vull dir que al món municipal cada vegada es practica 
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més. O les persones de contacte que sense haver d’esperar l’acció del Síndic i de 
l’Alcalde o del conseller o l’autoritat de torn pogués evacuar de forma molt més ràpida 
la consulta o la queixa. 
 
Segona qüestió que deixo damunt de la taula: que treballem conjuntament per tal 
d’escurçar aquests terminis. Però sabedors que una lesió d’un dret o una possible 
lesió d’un dret, no es solucionarà ni en minuts, ni en hores, ni en dies; primer cal donar 
carta de contrastació real: què hi ha hagut lesiu? Legítimament hi ha molta gent que 
se’ns atansa pensant-se que han estat lesionats en un dret, per part d’una 
administració o d’una empresa privada que dóna serveis  internacionals, amb la qual 
cosa també poden acudir al Síndic, però una vegada entrem en matèria, ja en el 
Síndic, ens adonem que no hi havia cap lesió. Però és clar, això vol dir temps. Si bé és 
cert que a les quaranta-vuit hores que se’ns lliura una queixa, la persona que ens la 
lliura ja té un número de referència, un telèfon, un interlocutor i un seguiment de 
l’expedient, no li podem donar en quaranta-vuit hores la plena resposta sobre 
l’exactitud i la realitat o no d’aquella queixa. Però una vegada comprovem en què és 
possible, si no hi ha queixa possible, li expliquem de la forma més pedagògica –i de 
vegades amb una certa protesta o de vegades amb una certa rebequeria– però li 
expliquem que no hi havia motiu de queixa. Sí és que n’hi ha, també necessitem temps 
per adreçar-nos a l’administració corresponent i rebre la informació, que de vegades 
amb aquesta informació podem també demostrar que no hi havia motiu. O si és que 
n’hi havia, aleshores, és quan ens toca de debò proposar una solució.   
 
Per tant, evidentment, anirem a reduir el temps i he plantejat com a segona qüestió de 
treball per a nosaltres, d’immediat Alcalde, com ho podem millorar en el cas Olot – 
Síndic, però sense crear vanes expectatives quan un treball seriós i rigorós demana un 
cert temps perquè sigui contrastable i serveixi per solucionar a aquella persona, i 
sobretot, a d’altres persones que es poguessin trobar després en la mateixa situació.  
 
He de dir que l’estat de tramitació de queixes dóna que n’hem finalitzat cinc, que 
quatre encara s’estaven tramitant; en dues hi hem apreciat alguna irregularitat, en tres 
no n’hi hem apreciat cap i que totes s’han resolt satisfactòriament.  
 
Connecteu amb el que està passant arreu de Catalunya, que és el grau de compliment 
i jo diria,  comprensió, que el Síndic no és una institució que ve a emprenyar, sinó que 
partint de les possibles falles, que són humanes, és una institució que ve a col·laborar. 
És una institució que pot fallar, com vosaltres, i trobareu a la Memòria anual del Síndic 
un capítol on posem les nostres falles quan no hem complert amb els compromisos 
numèrics i d’atenció a la gent que hem pres, i que també ens hem d’autocorregir, però 
que està per col·laborar en corregir els errors que es puguin produir en els drets de 
cara a la gent.  
 
També trobareu a l’informe les queixes i consultes que hem tramitat dels residents a 
Olot amb totes les administracions, no només amb l’Ajuntament d’Olot. Són 66, 28 
queixes i 38 consultes, amb una petita disminució respecte a l’any anterior, afectant 
principalment a l’administració de la Generalitat. I aquí sí que es pot destacar que el 
tema número u són les polítiques socials, que com explicaré tot seguit, connecta de 
ple amb el que dóna l’informe també de Catalunya: reflecteix el que passa a tot 
Catalunya en uns moments com els actuals de crisi. I al final de l’informe hi ha unes 
resolucions on es mostra això que jo deia del compliment i per tant de l’avenç en 
realitzacions. 
 
Permeteu-me dues darreres reflexions una mica més enllà de l’informe de 2013. L’any 
passat recordareu que jo us parlava del dret d’accés i de la transparència. Jo us en 
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parlava l’any passat, he de dir amb un cert plany, que us n’he de tornar a parlar, 
perquè el Parlament de Catalunya encara no ha acabat la legislació sobre el tema. 
Continuem essent vagó de cua a Europa: a la majoria de democràcies europees el 
dret d’accés està regulat,  fa molt pocs mesos que es va regular a les Corts  Generals 
–en el modest sentir del Síndic, d’una manera insatisfactòria– i espero que a la tardor 
tindrem a Catalunya una llei de transparència i d’accés a la informació. És un gran 
instrument democràtic –us ho deia l’any passat– perquè vol dir que podem comminar a 
la gent de nou a què es motivi i s’interessi pels negocis públics, per la política, com 
una tasca ben noble, com deia al principi.  
 
Però enguany hi vull afegir una segona coordenada, també d’escala catalana: l’informe 
de 2013 per tot Catalunya, per primera vegada assenyala que el 40% de les queixes 
que rebem són de temàtiques socials. Direu: lògic, estem en plena crisi econòmica, 
pressupostària, social, etc. Fa bastants informes i bastants discursos de la institució 
que em toca presidir, que alertàvem, a majories de colors polítics diferents: compte 
amb tocar polítiques públiques que afecten la inclusió social. Ho venim dient des del 
2009, quan encara no érem ben conscients del que ens venia al damunt. Al 2013 
encara és molt més fort, jo he plantejat amb la mateixa fortalesa que tan de bo fos un 
any d’inflexió en aquesta tendència; crec que hauríem d’estar tots alerta de qüestions 
que van a l’entorn d’opcions que heu de fer: ningú us pot substituir amb la decisió 
democràtica de si a Olot toca això o això altre. Escolteu a la gent, òbviament, i quan 
tinguin dret d’accés encara escolteu-la i faciliteu-los més instruments, però la decisió 
de si anirem per aquí o per allà és vostra, i per això heu estat elegits. Doncs en 
aquesta decisió us demano que tingueu molt en compte que el hardcore, el nucli 
central de la inclusió social, en el que pertany a les competències que us toca 
administrar, sigui la darrera cosa a tocar. Si a la caixa on n’hi ha cent, ara n’hi ha 
setanta només, evidentment que heu d’optar i heu de fer una opció: d’on traiem els 
trenta que no podem utilitzar? Doncs en aquesta opció, si us plau, el que no heu de 
tocar són aquelles polítiques públiques que serveixin per a la igualtat d’oportunitats, 
pel benestar de la gent, per la inclusió social.  
 
M’alegra llegir que l’Ajuntament d’Olot ha tingut un superàvit, això vol dir que gaudireu 
de més recursos i més possibilitats per fer-ho, o que si parlem del gran problema de 
l’ocupació i de l’atur, només un 10% d’alumnes graduats en FP a l’Institut la Garrotxa 
d’Olot el 2013 no han trobat feina. O que esteu censant el nombre d’habitatges buits 
que hi pugui haver a l’entorn per fer una altra línia política al respecte; o de com es 
coordinen Vic, Olot i Campdevànol en temes de salut. I podria continuar donant més 
exemples de coses que són positives i que van en la línia que els estic plantejant. 
Darrera reflexió.  
 
Em teniu a la vostra sincera disposició, per avui, pel que he plantejat els dos temes de 
treball immediat per ja estem fent en l’equip que ha tornat a venir a Olot, però ja 
parlem en l’informe 2014 i per la possibilitat d’incrementar aquest grau de compliment. 
A tot Catalunya l’any passat el 94% de resolucions del Síndic van ser ja acceptades 
per les administracions. I ara que hem muntat un servei per comprovar si el que 
accepteu després ho feu –parlo en termes de totes les administracions i empreses–, 
enguany la mostra que hem fet era que el 98% de coses que s’han realitzat. En aquest 
sentit crec que això també pot contribuir en aquest represtigi tan necessari de la tasca 
política. I encara s’hi contribuirà més si aconseguim difondre quins instruments pot fer 
servir la gent per interessar-se per la política. Fa vint minuts jo era amb la meva 
Directora de Gabinet prenent una tònica en aquest bar d’aquí al costat, el Pa Fi i se 
m’ha acostat una parella amb els seus fills o néts, no sé què eren, i m’han dit: el 
felicitem, moltes gràcies, s’ha resolt un cas que teníem i l’hem escrit per un altre cas; i 
jo els he dit: no és mèrit meu, hi ha un equip que treballa, gràcies al qual jo puc ser 
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aquí i explicar-vos el que us explico. I els he afegit, amb el que acabo: afegint a tots i a 
totes vosaltres: ajudeu-nos a fer conèixer una institució que està creada per resoldre 
problemes de drets.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Síndic. Obriríem un torn de paraules, si algú vol 
fer alguna intervenció...? 
 
No? Doncs Síndic, es veu que ens ha convençut. Torno al mateix: l’agraïment per 
venir, evidentment, però sobretot l’agraïment per la feina feta, per preocupar-se de què 
és el que no va prou bé de la relació entre els ciutadans i l’administració, per 
preocupar-se de la gent que pateix, que sabem que ha de ser la nostra principal 
preocupació, posar sobre la taula problemes que de vegades poden quedar amagats 
en el nostre dia a dia i que des d’una altra perspectiva més àmplia es poden tractar. 
 
Li agraïm moltíssim la seva presència aquí i ens comprometem que l’any que ve hi 
tornarem. És possible que l’any que ve just estarem en el període de les eleccions 
municipals i haurem de veure com coordinem la data, però segur que entre tots, 
perquè tots estem molt contents, estem d’acord que el Síndic estigui aquí al nostre Ple, 
buscarem la data més adient perquè vingui aquí i ens pugui presentar els informes i 
les valoracions del què està passant a la nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Respon el Síndic de Greuges. A vosaltres, gràcies. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Reprenem l’ordre del dia normal. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La primera cosa seria l’aprovació de les actes, una és la del Ple 
extraordinari d’elecció dels membres de les meses per a les eleccions de diumenge, i 
l’altra és la del Ple.  
 
S’aproven per unanimitat les actes de la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2014, i 
de la sessió extraordinària del 29 d’abril de 2014. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 

Intervé el Sr. Alcalde. La primera cosa és dir-vos que espero demà mateix poder-vos 
fer arribar l’informe del Síndic, específic de la ciutat d’Olot. En general és un informe 
positiu. Em disculpo perquè no ha arribat abans a tothom, per una errada, em sap greu 
i em disculpo, demà mateix tindran l’informe tots els grups polítics en el seu mail. 
 
Pel que fa al despatx oficial comencem també per felicitacions, com sembla que ja 
s’està convertint en una constant, i en general a la gent que va sobre rodes: al Club 
Patinatge Artístic Olot que va ser Campió d’Europa el dia 27 del passat mes d’abril i al 
Club Hòquei Olot que ha quedat Campió de 1a Catalana i que puja de categoria. Esteu 
convidats demà a l’acte de celebració i de reconeixement a aquests esportistes que 
aconsegueixen importants èxits i deixen el nom d’Olot a bon nivell. 
 
En quant a explicar, deixar constància de les coses més importants que jo crec que he 
fet i que després ja n’hem anat parlant a les Juntes de Govern, però bé, per deixar-ne 
constància al Ple, dir que entre un Ple i un altre he anat dues vegades a Madrid: una 
per parlar amb el Sr. Antonio Beteta, Secretari d’Estat d’Hisenda i Administracions 
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Públiques, i una altra per parlar amb el Sr. Gabriel Hurtado que és un alt càrrec del 
mateix departament, per la reclamació d’uns diners que per la participació en els 
impostos de l’Estat tenim una disputa, que nosaltres intentem recuperar-los. 
 
Em vaig reunir amb la Sra. Fuencisla Sancho, Subdirectora General de Estudios y 
Proyectos del Ministerio de Fomento; havia de parlar amb el Director General de 
Carreteras del Estado, però va passar alguna cosa que van anul·lar totes les reunions. 
Però bé, vaig parlar amb la Sra. Sancho, que em sembla una senyora que portava 
anys dintre el departament i vàrem estar parlant del tema de la Variant d’Olot. 
 
I després també, aprofitant que era a Madrid i per un tema de Ràdio Olot, vaig estar 
parlant amb el Sr. Jorge Beitia, que és l’assessor jurídic d’Agedi, una de les entitats 
amb les quals Ràdio Olot manté un deute, per veure com podíem arreglar-ho.  
 
I també en les reunions que hem seguit fent en el món de la sanitat amb el Sr. 
Francesc Sancho, que és Secretari de Participació Local en temes de salut, per veure 
com desenvolupem temes sanitaris que són molt importants, i entre ells, com podeu 
imaginar, pel nou hospital. 
 
En quant a altres activitats que han passat a la ciutat i que m’agradaria remarcar 
també avui aquí: el tema del lliurament de premis als establiments centenaris, es va 
lliurar un premi a Can Carbasseres, jo crec que és un acte emotiu, que el President de 
la Generalitat el reconegui. Entre tots hem d’anar pensant aquells establiments que 
puguin merèixer aquest reconeixement, animar-los a què es posin en contacte amb 
l’Institut Municipal de Promoció d’Olot perquè penso que està molt bé que el nom 
d’Olot surt repetidament aquí. L’any passat ens varen donar un reconeixement per 
l’acció que estàvem fent en el tema dels espais actius, però si no qualsevol 
establiment que sigui centenari, que tingui una llarga tradició a la nostra ciutat, que es 
posi en contacte amb l’Institut Municipal de Promoció que poden optar a això, i que de 
veritat és un reconeixement emocionant. 
 
Parlar-vos també de l’Àngel Rigall, a qui li hem encomanat el cartell de Festes.  
 
Crec que també val la pena que remarquem, a pesar que tothom ho sap, el fet de 
donar-li les Ales a la Cultura al Sr. Jordi Teis, a qui repeteixo la felicitació, que ja li 
vàrem dir personalment en l’entrega.  
 
Crec que també és important i també convidar a tothom que vulgui participar a la 
celebració del Centenari de La Caritat: han fet un llibre i el presenten i fan tot un seguit 
d’activitats. La Caritat, per la qual hem patit molt tots plegats, ara entra en una certa 
normalitat i crec que això també és un tema important i també serà interessant 
comentar-lo aquí.  
 
I per últim –i aquí hi posaré un toc una mica personal perquè sincerament, és una 
persona que sempre m’havia apreciat molt– l’entrega dels Premis Jordi Pujiula, que 
crec que sempre és molt interessant reconèixer alumnes que han fet un excel·lent 
treball de recerca i la memòria d’en Jordi Pujiula sempre és motiu de satisfacció, 
almenys per mi i estic segur que per a molts i molts olotins. 
 
A continuació, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
del dia de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 24 d’abril:   
 
- de particulars :  43 
- i d’entitats : 52  
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A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 30 d’abril es va desplaçar a Madrid per entrevistar-se amb el Sr. ANTONIO 
BETETA, Secretari d’Estat del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
 
- el dia 7 de maig, va tornar a desplaçar-se a Madrid per entrevistar-se amb el Sr. 
GABRIEL HURTADO, Subdirector General d’Estudis i Financiació de les Entitats 
Locals; amb la Sra. FUENCISLA SANCHO, Subdirectora general d’Estudios y 
Proyectos del Ministerio de Fomento i amb el Sr.JORGE BEITIA, Advocat de 
l’Assessora Jurídica “Agedi” òrgan de recaptació d’artistes i productors, per un tema de 
Ràdio Olot.   
 
- i el dia 8 de maig es va desplaçar a Barcelona per tenir una trobada conjunta amb el 
Sr. FRANCESC SANCHO, secretari de participació social i local en Salut   i amb el 
Sr.CARLES PUIGDEMONT, Alcalde de Girona.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant 
el mateix període :  
 
- el dia 25 d’abril, va dinar amb els avis del Casal de la gent gran i va ser present al 
lliurament de premis als guanyadors del concurs literari que havien convocat amb 
motiu de la festivitat de Sant Jordi. I al capvespre, juntament amb el regidor Estanis 
Vayreda, va anar saludar el voluntariat del Trailwalker i a  continuació, va assistir a 
l’Assemblea de veïns del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat.  
 
- el dia 26 d’abril, va ser present a la sortida de la Trailwalker, al recinte firal i 
posterioment va visitar l’edició del Robolot que tenia lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 28 d’abril va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc i al 
vespre es va desplaçar a Barcelona, juntament amb el regidor Estanis Vayreda per 
presenciar el lliurament de premis als establiments centenaris, que es feia al Palau de 
la Generalitat, entre els quals hi havia l’establiment olotí de Can Carbasseres.  
 
-  el dia 1 de maig, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, van anar a donar la 
sortida de la cursa de la Moixina, van esmorzar amb els membres de la Joventut 
Ocellaire al Pavelló Firal i van efectuar una passejada pels diferents sectors de la Fira 
del Primer de maig. I a la tarda, va presenciar l’espectacle dels Bastoners i Grallers i 
va assistir al concert de Michael Andreas i la Giorquestra –El petit Mozart que va tenir 
lloc al Teatre.  
 
- el dia 2 de maig va visitar l’exposició de Josep Traité, a la Sala Oberta del Museu 
Comarcal,  perquè no hi havia pogut ser en la seva inauguració.   
 
- el dia 3 de maig va assistir a una xerrada de Jordi Turull, en el marc del cicle de 
xerrades : “I després de la consulta, què?”, que va tenir lloc al Casal Marià i 
seguidament va presenciar l’espectacle Retalls de l’Esbart Olot, que va tenir lloc al 
Teatre Principal.  
 
- el dia 4 de maig va assistir als actes de celebració del Dia de la Mare, organitzats pel 
CIT.  
 
- el mateix dia 8 de maig, juntament amb la regidora de Festes Mar Roca, van 
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encarregar formalment a l’artista olotí ÀNGEL RIGALL, l’elaboració del  cartell de 
festes 2014 i a continuació es va celebrar una roda de premsa en la qual els Donants 
de sang, van fer entrega d’una distinció a la ciutat d’Olot, en reconeixement a la tasca 
efectuada en matèria de donació de sang. I al capvespre va ensenyar l’Hospital nou a 
un col,lectiu de persones, entre les quals hi havia : treballadors de l’Ajuntament i 
organismes autònoms, funcionaris jubilats i mentors.  
 
- el dia 9 de maig va assistir a la conferència del Sr. Emilio Duró que va tenir lloc a la 
sala Torín en el marc de la celebració del “Networking”.  
 
- el dia 10 de maig, va assistir a l’Assemblea de l’Associació de Veïns del barri de 
Bonavista;  al concert ofert al Teatre Principal anomenat Música a les mans,  
protagonitzat per nens invidents; i a l’acte de lliurament de les ALES A LA CULTURA 
2014 a l’activista cultural JORDI TEIS.  
 
- el dia 11 de maig, juntament amb el Tinent d’Alcalde, Josep Berga, van rebre un grup 
de 20 persones, tots ells descendents directes de Josep Berga i Boix, a l’Ajuntament. I 
seguidament va assistir a la inauguració del teulat de la capella dels Desemparats. I a 
la tarda, a Cantània,que va tenir lloc al pavelló firal per por de pluja.  
 
- el dia 12 de maig, va assistir  a les reunions del Patronat, de Junta i a l’Assemblea de 
la Caritat que van tenir lloc a la mateixa Caritat.  
 
- el dia 13 de maig va assistir a l’acte de presentació de Kreas,que va tenir lloc al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament.  
 
- el da 15 de maig al capvespre,  va fer una visita guiada al nou Hospital als alcaldes i 
regidors de la comarca. 
  
- el dia 16 de maig va assistir a la presentació de l’observatori econòmic per part del 
Cercle Euram, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat i a una jornada sobre 
Esport i Convivència que celebraven els alumnes de l’Escola Pia al Pavelló d’Esports.  
 
- el dia 17 de maig va ser present a l’obertura de la II Jornada Update Garrotxa que 
tenia lloc al Casal Marià i seguidament va efectuar una passejada pel barri de Sant 
Francesc amb els membres de Junta de l’Associació.   
 
- el dia 18 de maig va ser present al lliurament de trofeus als guanyadors dels Torneigs 
de Tennis masculí i femení que varen tenir lloc a les instal.lacions del Club Tennis Olot 
i als guanyadors del Campionat de Catalunya de ciclisme per carretera. I finalment va 
assistir a la celebració dels Premis Jordi Pujiula que van tenir lloc a l’Orfeó.   
 
- el dia 19 de maig va assistir a la celebració de Sant Isidre per part del  món rural de 
la Garrotxa, a les instal.lacions del Casino.  
 
- i ahir 21 de maig va tenir una reunió conjunta amb el Sr. ALBERT BALLESTA, 
Director dels Serveis Territorials d’Interior, amb representants dels bombers i del 
Sigma i amb tècnics d’Urbanisme per temes relacionats amb Bombers.   
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple, del 
2014LDEC000921 al 2014LDEC001082. 
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4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 

5.1. - INFORME DE MOROSITAT TRIMESTRAL 
 
Núm. de referència : X2014006713     
Núm. expedient: PL162014000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar l’informe sobre morositat, que ara es transcriu, emès per la Tresorera 
d’aquest Ajuntament: 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recapció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 
 
La disposició final única d’aquesta Llei disposa que entra en vigor en data 7 de juliol de 
2010, i serà d’aplicació a tots els contractes formalitzats amb posterioritat a la seva 
entrada en vigor. 
 
Aquest informe és referit al primer trimestre natural de 2014, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
 
S’adjunta també en aquest informe, d’acord amb allò establert a l’article 5.4 de 
l’esmentada Llei 15/2010 relació nominal dels documents que, havent transcorregut 3 
mesos des del seu registre, no tenen l’obligació reconeguda. 
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Així doncs i d’acord amb tota l’anterior normativa, els dies especificats a continuació 
referents a períodes mitjos, es compten en base a la data d’aprovació de la 
corresponent factura. 
 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 
 1r T 2014 

pagaments: període mig pagament 
(dies) 

24.68 

pendents  
període mig pendent a fi trimestre 
(dies) 

16.41 

total pendent pagament fora termini 35.984,83 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 

 
IME 
pagaments 1r T 2014 
pagaments:període mig pagament-
dies 

14.07 

pendents  
període mig total pendent fi trimestre 0 
total pend. pagament fora termini 0 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 

 
PME 
pagaments 1r T 2014 
pagaments: període mig pagament-
dies 

18.28 

pendents  
període mig total pendent fi trimestre 0 
total pend. pagament fora termini 0 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 

 
ICCO 
pagaments 1r T 2014 
pagaments: període mig pagament-
dies 

28.42 

pendents  
període mig total pendent fi trimestre 19.00 
total pend. pagament fora termini 0 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 

 
IMPC 
pagaments 1r T 2014 
pagaments: període mig pagament-
dies 

28.70 

pendents  
període mig total pendent fi trimestre 0 
total pend. pagament fora termini 0 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 

 
S’emet aquest informe en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Olot, 17 d’abril de 2014 
GEMMA SOY I JUANOLA 
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TRESORERA MUNICIPAL” 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Continuem pagant bé, la Tresorera ens ha passat l’informe i 
durant el primer trimestre de l’any 2014 continuem pagant dins els terminis, continuem 
complint que a trenta dies després de l’acceptació de la factura estem pagant, tant a 
l’Ajuntament com els diversos organismes autònoms.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE PREUS PUBLICS ESPORTS 
 
Núm. de referència : X2014006972     
Núm. expedient: PL102014000011 
 
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 del preus públics de l’Institut Municipal d’Esports d’Olot aprovats per 
Junta de Govern, segons relació adjunta. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Donem compte dels preus públics, que són de diversos àmbits, 
des de l’Institut Municipal d’Esports a l’Institut Municipal d’Educació, a l’Institut 
Municipal de Promoció d’Olot, o també de l’Institut de Cultura; són reunions d’aquestes 
que anem fent de diferents comissions de cadascuna d’aquestes entitats, de les quals 
ja se us n’ha informat.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.3. - DONAR COMPTE PREUS PUBLICS INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I 
JOVENTUT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2014006973     
Núm. expedient: PL102014000012 
 
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 del preus públics de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot 
aprovats per Junta de Govern, segons relació adjunta. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.4. - DONAR COMPTE PREUS PUBLICS INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIO 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2014006975     
Núm. expedient: PL102014000013 
 
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 del preus públics de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot aprovats per 
Junta de Govern, segons relació adjunta. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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5.5. - DONAR COMPTE DELS PREUS PUBLICS DE L'INSTITUT DE CULTURA DE 
LA CIUTAT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2014006976     
Núm. expedient: PL102014000014 
 
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 del preus públics de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot aprovats per 
Junta de Govern, segons relació adjunta. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
7.1. - PROPOSANT APROVAR LA PARTICIPACIO DELS GEGANTS, CABEÇUTS, 
CAVALLETS I CAP DE LLIGAMOSQUES D'OLOT A LA CELEBRACIÓ DE LA VILA 

GEGANTERA 2014 I CELEBRACIÓ DELS 125 ANYS DELS GEGANTS D'OLOT. 
DIES 31 DE MAIG I 1 DE JUNY DE 2014 

 
Núm. de referència : X2014006930     
Núm. expedient: CU042014000003 
 
Vist que en el Ple de l’Ajuntament d’Olot celebrat el dia 21 de novembre de 2013 es va 
aprovar sol·licitar el nomenament d’Olot com a Vila Gegantera 2014. 
 
Vist que el dia 14 de desembre de 2013 la Coordinadora de Colles Geganteres de les 
comarques gironines va concedir nomenar Olot Vila Gegantera 2014. 
 
Vist que els dies 31 de maig i 1 de juny de 2014, Olot acollirà la Vila Gegantera, la 
trobada més important de faràndula que es fa a la demarcació de Girona i que 
l’Ajuntament d’Olot organitza conjuntament amb la Coordinadora de Colles Geganteres 
de les Comarques Gironines. 
 
Vist que aquesta trobada es fa coincidir amb una celebració molt especial per la ciutat 
d’Olot, els 125 anys dels Gegants d’Olot, i que serà una doble jornada festiva amb un 
extens programa d’actes que inclou cercaviles i balls de gegants, cavallets, cabeçuts, 
gegantons i bestiari. 
 
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 la celebració de la Vila Gegantera 2014 a Olot i la commemoració 
dels 125 anys dels Gegants d’Olot, els dies 31 de maig i 1 de juny de 2014 
 
Segon.- Aprovar la participació dels Gegants, Cabeçuts, Cavallets i Cap de 
lligamosques d’Olot a participar d’aquesta celebració de manera excepcional: 
 -participació en la cercavila del dissabte 31 de maig de 2014 
 -participació en la cercavila i balls del diumenge 1 de juny de 2014 
 -variar l’ordre de balls a la plaça Major: ballaran primer cabeçuts, després    cavallets i 
finalment Gegants d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En aquest punt parlem d’un acte en el qual crec que val la pena 
que tots plegats hi participem, perquè celebrar un aniversari, 125 anys, sempre és molt 
important; si qui celebra els 125 anys són els nostres gegants i la nostra faràndula 
encara és més important. Jo deia aquest matí, el moment de gran alegria que viu la 
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ciutat amb la cercavila per les Festes del Tura, que tenim tota la faràndula al carrer, 
crec que aquesta vegada hi vindran gegants de tot Catalunya, per tant, convidar 
tothom que vulgui a participar-hi. Sr. Berga, si ens vol presentar el punt estricte 
d’aprovar la participació dels gegants, nans i cavallets. 
 
Intervé el Sr. Berga. Sí, és així. Com saben des de fa molts i molts anys hi ha un 
protocol que regula perfectament bé quan pot sortir la faràndula, quins dies, en quines 
condicions, quina música ha d’anar-hi; és un tema molt ben regulat a la nostra ciutat i 
un dels tràmits que s’ha de fer quan els gegants fan alguna cosa extraordinària és tenir 
el vist-i-plau del Consistori. En aquest cas he traslladat a l’Alcalde la possibilitat de fer-
ho quan tots els grups hi ha donat el nostre vist-i-plau.  
 
El dia 31 de maig i 1 de juny hi haurà una celebració d’aquests 125 anys dels gegants 
nous, perquè fan 125 anys però són els nous, perquè hi ha referències gairebé de fa 
cinc-cents anys que tenim gegants a la ciutat d’Olot. I quan parlem dels gegants vells 
són els que es poden veure al Museu dels Sants, atribuïts a Ramon Amadeu. Doncs 
aquests gegants, fets el gegant per Miquel Blay, i la geganta per Celestí Devesa, fan 
125 anys i una manera de celebrar-ho ens va semblar oportú –i això ja ho vàrem fer en 
aquest mateix Ple abans d’acabar l’any passat– va ser demanar ser Vila Gegantera. 
Això permet que siguin moltíssimes les colles geganteres de les comarques de Girona 
que vagin al mateix punt, és una trobada anual que es fa, no s’ha fet mai a la comarca 
de la Garrotxa. En aquest moment ja tenim confirmats uns vuitanta gegants i 
gegantesses que hi haurà en aquesta trobada i el que sí que hem de demanar al 
Consistori és que a més de Corpus i les Festes del Tura, que fem aquesta 
excepcionalitat i que per poder celebrar l’aniversari, puguin sortir els gegants. 
 
Sortiran el dissabte a la tarda en una cercavila des del Firalet que es mourà pel centre 
de la ciutat, acompanyats el primer dia –perquè ho separem en dos blocs– del que és 
la part de la faràndula del gegant, és a dir, tot el que és bestiari, gegantons, cabeçuts, 
cavallets; tot el que pugui haver-hi en aquest sentit, això serà el dissabte a la tarda. I 
en canvi el diumenge al matí, només hi haurà gegants i els cavallets i cabeçuts d’Olot. 
L’acte principal de celebració del 125 aniversari serà un ball extraordinari a les dotze 
del migdia a la Plaça Major. És a dir, com mana la tradició, com s’ha fet sempre. 
Finalment no ens hem atrevit a fer aventures estrambòtiques, havien estat moltes les 
propostes; i tot i que no hi cabrà la gent perquè ja tenim confirmat que seran dues mil o 
tres mil persones només acompanyant els gegants que venen, que vindran ja 
habitualment o que venen a la plaça Major, ens sembla que els gegants han de ballar 
a la plaça i així ho mantindrem, i espero que faci un cap de setmana de molt de sol i 
que tots el puguem gaudir.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. Nosaltres estem totalment d’acord amb aquesta celebració i 
pensem que és un gran encert per part de l’Ajuntament d’acceptar i voler fer la Vila 
Gegantera i lligar-ho amb el 125 aniversari dels gegants. Hi estem totalment d’acord i 
ens semblaria ridícul que els gegants es quedessin a dintre i que no sortissin, quan 
tenen tots els convidats a tota la ciutat. Això és com algú que convida algú a casa i es 
queda a la cuina i no vol sortir. Doncs ens sembla perfecte. 
 
Però no volem deixar passar aquesta ocasió per tornar a reivindicar el que ja fa temps 
que demanem: que els gegants es puguin veure pels ciutadans, per la gent que ve a 
Olot a disfrutar del paisatge, a disfrutar dels volcans, a disfrutar de tot l’entorn, que 
també puguin disfrutar no tan sols de veure’ls com peces d’art que són; són peces de 
museu, tant els gegants com la faràndula que els acompanya. Tornem a reivindicar 
que sense bellugar-se d’on són però que siguin visibles per als visitants de la ciutat, hi 
puguin anar i puguin veure’ls i que s’engresquin llavors pel fet de veure’ls i diguin: 
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mira, tornarem a venir per veure’ls ballar, per veure’ls en l’ambient i per veure’ls 
adequats. Pensem que Olot ha de tenir una mira una mica més ampla, que ha 
d’eixamplar una mica, obrir-se als visitants i precisament és una manera d’obrir-se 
deixar veure les riqueses que tenim, i entre elles els nostres gegants. 
 
Per això demanaríem, ja ho vàrem dir no fa pas massa en aquest Ple municipal i 
tornem a reivindicar-ho, que desitjaríem que els gegants es poguessin contemplar 
sense necessitat de fer una instància i tots els protocols que actualment són vigents. 
 
També ens agradaria, ja que el protocol de la faràndula es va modificar el 2006 i hi ha 
una Comissió assessora que és la que va demanar fer aquests canvis del protocol, 
que aquesta Comissió tingués unes mires obertes i si cal renovar aquest protocol amb 
unes mires més obertes, i que no fos solament un col·lectiu exclusiu el que dictamini 
tot el protocol de la faràndula, sinó que sigui també més obert a tota la ciutadania i que 
es pugui demanar a les entitats, es pugui demanar a qui convingui, però amb una ment 
molt més oberta. Li demanaríem a la Comissió que hi ha ara, que sigui prou 
engrescadora i que tingui una mira oberta i que pugui modificar el protocol perquè hi 
pugui intervenir més tota la ciutadania en les seves opinions de com ha de funcionar i 
com ha d’anar tota la faràndula olotina. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Jo tenia, la veritat, un discurset preparat però és que s’ha dit tot 
i no cal repetir-ho. Bé, des de Plataforma per Catalunya ens considerem defensors a 
ultrança de la tradició, de les tradicions de la nostra terra, però també entenem que hi 
ha –com estableix el mateix protocol– unes excepcions de sentit comú i lògiques com 
és aquesta. Tot el nostre suport i el nostre recolzament.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres com a grup municipal dels socialistes estem 
d’acord amb aquesta aprovació, votarem a favor. El que sí que voldríem remarcar, tal 
com diu la proposta en el segon punt, és que sigui de forma excepcional, és a dir que 
el protocol que tenim aprovat en aquest ajuntament, la faràndula d’Olot, els gegants, 
cabeçuts i també els cavallets, només poden sortir per Corpus i per la Festa Major, per 
tant això és molt important que això se segueixi complint i que avui aprovem una cosa 
molt excepcional. 
 
I també demanaríem que tots els actes en què participin els gegants o la faràndula 
olotina, en aquest cas per celebrar el 125 aniversari dels gegants d’Olot, estiguin a 
l’alçada dels gegants; és a dir que siguin actes que suposem que ja estan ben 
programats i ben organitzats però que també estiguin a l’alçada dels gegants d’Olot i 
que per tant, que sigui uns actes que tinguin qualitat, bàsicament.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tot i que la Sra. Sala em demana la paraula però si abans  vol 
contestar aquestes intervencions, Sr. Berga. 
 
Intervé el Sr. Berga. Bé, pel que fa a la revisió, el que comenta la Sra. Casanovas, això 
al final va ser una decisió democràtica, és a dir, dels membres que formen part de la 
Comissió. Jo en aquell moment hi era a la redacció, era regidor ja en aquell moment, 
tot i estar a l’oposició en formava part quan es va redactar aquest protocol. Jo vaig ser 
partidari que els gegants es poguessin veure, però vaig perdre; la meva posició va ser 
minoritària, n’hi van haver més que van opinar el contrari i així es va acabar acordant.  
 
En tot cas el que em demana de fer una revisió del protocol, que això significaria 
canviar-lo, canviar les normes, ja els hi faré una proposta i hi pensaré una mica. Potser 
el que podríem fer és que en una propera Comissió de la faràndula –ahir mateix ens 
vàrem reunir a la nit per acabar de tancar els actes que tenen a veure– que poguessin 
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venir convidats representants de tots els grups polítics i poguessin exposar les coses 
que els sembla que haurien de canviar i entre tots poder arribar a la manera d’establir 
un seguiment. Vull dir que recullo el prec i el farem arribar, una possibilitat seria 
aquesta, que em sembla que seria una manera encertada de fer-ho, perquè la ment 
oberta ja li tenen, senzillament que estan molt convençuts que això ha de ser 
d’aquesta manera; uns ho veiem d’una manera, uns altres ho veuen d’una altra, i en 
aquest cas som minoria. 
 
I pel que comentava el Sr. Guix, més excepcional que portar-ho al Ple perquè sigui 
una excepcionalitat, no ho pot ser. Jo penso que està plenament justificat i hem 
dedicat molta energia als actes que estem organitzant. He d’aprofitar per donar les 
gràcies a entitats ciutadanes com AOAPIX, Almogàvers, entitats que s’han involucrat, 
estem parlant per exemple de l’esmorzar de la recepció que haurem de fer a totes les 
colles que venen; aquest matí hi havia entre 700 i 800 persones apuntades a aquest 
esmorzar i els AOAPIX s’han brindat a preparar-lo. Hi haurà molta implicació ciutadana 
i que realment estarà a l’alçada del que celebrem. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Sala, en el segon torn de paraules. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo portava alguna cosa preparada, més o menys el que ha dit el 
Sr. Berga. Llavors jo només volia fer esment que jo ja vaig donar el mes de novembre, 
quan vàrem votar la sol·licitud per ser Vila Gegantera, ja vaig donar suport perquè es 
tirés endavant. De totes maneres, no està de més.  
 
Jo estic convençuda que tant per als gegants, cavallets, cabeçuts com el cap de 
lligamosques, penso que serà un dia assenyalat, demano que no portin cap tipus de 
simbologia política perquè n’han d’estar al marge, d’aquestes simbologies. Llavors jo 
espero que això ho tindran en compte. Gràcies i hi voto a favor. 
 
Respon el Sr. Berga. Mai ha passat això que diu.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Ja que el Sr. Alcalde ens ha fet el favor d’obrir un segon torn 
d’intervencions, m’hi apunto. En el mateix sentit que la Sra. Sala, entenem que el 
protocol de la faràndula, en cap cas incorpora la idea que es puguin modificar, 
mínimament, els cavallets, ni cap element. Llavors intueixo que de cap manera des de 
l’Ajuntament d’Olot es mirarà de fer cap mena de prohibició ni cap mena de censura 
sobre allò que vinguin els altres gegants i que pugui comportar. Per tant no fem el 
ridícul, nosaltres ja tenim clar com s’ha de fer lo nostre, i els altres que vinguin com 
vulguin, no? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ja ens varen dir també aquí, a la Via Catalana que no hi vagin... 
Ningú ens ha fet cap proposta que els gegants d’Olot surtin amb l’estelada, no hi ha 
cap proposta, ningú ens ha vingut a dir res d’això i per tant jo entenc que els gegants 
d’Olot sortiran amb els seus vestits habituals, amb tot el goig que fan sempre i amb tot 
l’honor que ho porten i ja està.  
 
I si després algú d’alguna altra colla vol fer, és absolutament lliure, nosaltres no li  
prohibirem que vagin amb el que portin. Els gegants d’Olot, que jo sàpiga, no s’ha 
plantejat en cap moment ni se’ns ha plantejat a nosaltres cap mena de petició que 
tinguin cap més intervenció de la que és habitual en ells i de la que ens sentim tots els 
olotins molt i molt orgullosos, no aixequem aquí un vesper on no hi ha res. 
 
El Sr. Berga ja ha dit que recollia la petició de la Sra. Casanovas en nom d’ERC. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 
8.1. - PROPOSANT CONCÓRRER A UNA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL 
PROGRAMA D'INVERSIONS SOSTENIBLES CONVOCADA PER LA DIPUTACIÓ 

DE GIRONA 
 
Núm. de referència : X2014007042  
Núms. expedients: SUR12014000002 / UPL12014000005 
 

La Diputació de Girona té aprovada la convocatòria oberta en règim de concurrència 
competitiva i convocatòria única per a l’atorgament de subvencions destinades al Pla 
Especial d’Inversions Sostenibles per l’any 2014 segons les bases aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de data 15 d’abril de 2014 i publicades al BOP de Girona 
núm. 75 de 17 d’abril de 2014. 
 
L’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb els següents 
projectes: 
 

-Projecte d’Urbanització del carrer Verge de Núria (Tram Carretera de Riudaura 
– Carrer Santa Sabina). 

 
-Projecte de millora de l’àrea de pistes esportives i la zona d’estada al parc de 
Malatosquer. 

 
-Projecte de condicionament i millora de l’Av. Països Catalans (Tram C. 
Francesc Bartrina – C. Baró de Coubertain). 

 
-Projecte d’Urbanització prolongació del c/Artigues Roges. 

 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa de Ple proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents  
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut global de 302.878,00€ dins 
la línia de subvencions del “Pla Especial d’Inversions Sostenibles per l’any 2014”, per 
als següents projectes, amb el benentès que a cada projecte es destinarà la següent 
quantitat: 
 

− Projecte d’Urbanització del carrer Verge de Núria (Tram Carretera de Riudaura 
– Carrer Santa Sabina) – 60.000,00€ 

 
− Projecte de millora de l’àrea de pistes esportives i la zona d’estada al parc de 

Malatosquer – 26.829,63€  
 

− Projecte de condicionament i millora de l’Av. Països Catalans (Tram C. 
Francesc Bartrina – C. Baró de Coubertain) – 150.409,80€ 

 
− Projecte d’Urbanització prolongació del c/Artigues Roges – 65.638,57€ 

 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
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Intervé el Sr. Gelis. Bé la Diputació de Girona ha aprovat una convocatòria oberta per 
a l’atorgament de subvencions destinades a inversions sostenibles per aquest any 
2014. Els principals trets d’aquestes subvencions són que es poden presentar un 
màxim de quatre projectes, se subvenciona fins el 90% de l’import de cadascun 
d’aquests projectes i han d’estar adjudicats abans del 31 de desembre d’aquest any. 
Per tant com a Ajuntament d’Olot volem concórrer a aquesta convocatòria per 
sol·licitar un global d’ajut de 302.878 euros en quatre projectes, tal com permet 
aquesta convocatòria, que són els projectes d’urbanització del carrer Verge de Núria, 
projecte de millora de les pistes esportives i la zona adaptada al parc Malatosquer, el 
projecte de condicionament i millora de l’avinguda dels Països Catalans i el projecte 
d’urbanització prolongació del carrer Volcà Artigues Roges. Per tant el que proposem 
és aprovar la sol·licitud d’aquesta subvenció a la Diputació de Girona.  
 
Intervé la Sra. Sala. Estic totalment d’acord a demanar aquesta subvenció per aquests 
ajuts d’aquests quatre projectes, però penso que a la nostra ciutat queden força coses 
per fer, i per fer una mica de memòria, jo penso que s’han d’arreglar força voreres que 
estan malament, embornals, ja els hi vaig reiterant que el pàrquing del carrer 
Macarnau està molt malament; anem dient sempre el mateix però també s’han de 
repintar ratlles, passos de vianants; arreglar fanals... per tenir la ciutat endreçada i que 
els visitants en puguin gaudir, penso que s’han d’anar arreglant tot aquest tipus de 
coses. Llavors hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, tal com ha dit el Sr. Gelis, ens corresponen uns 300.000 
euros i escaig a l’Ajuntament d’Olot, destinats a inversions sostenibles i lògicament ens 
sembla bé demanar-ho, si no ho féssim seríem tontos, per dir-ho d’alguna forma. En 
quant a la destinació d’aquesta inversió, que recordo que han de ser, segons la llei, 
financerament sostenibles, també imaginem que tot és correcte i no tenim res a dir en 
contra. 
 
Intervé el Sr. Mir. Evidentment compartim la sol·licitud perquè no podria ser d’altra 
manera, uns diners per fer unes reformes que segur que són necessàries, no podríem 
no compartir-ho.  
 
Però com ha dit la Sra. Sala és una sol·licitud amb un destí molt concret que això sí 
que ens planteja dubtes; la Sra. Sala ha dit unes coses i nosaltres en diem unes altres, 
de vegades el que pensem que s’ha de fer són plantejaments diferents. A nosaltres el 
que es planteja aquí no ens genera dubtes que sigui necessari, però estem en 
moments en què els recursos són limitats i potser prioritzaríem altres coses, en aquest 
moment, en comptes d’això; o si més no això ho faríem des d’altres recursos de 
l’Ajuntament. I per tant, com que ens genera aquest dubte en aquest apartat, ens 
abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Sra. Sala, simplement, vostè aquí ha fet referència a una altra 
sèrie d’inversions que potser vostè faria, però com ha dit el Sr. Mulleras han de ser 
inversions sostenibles i moltes coses de les que vostè ha dit són bàsicament 
manteniments, no es poden considerar inversions sostenibles; això tindrà, o va tenint, 
en el temps, el manteniment adequat. Li recordo que vàrem aprovar en una Junta de 
Govern el Pla de voreres d’aquests any, que es farà a partir del mes de juny, 
aproximadament, quan acabin les escoles i per tant sí que hi ha destinats uns diners a 
aquesta partida. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. I en el repintat, també hem començat a pintar.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Sí, el repintat també s’ha començat. 
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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. - MODIFICACIO DE CREDITS 
 
Núm. de referència : X2014006989     
Núm. expedient: PL102014000015 
 
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:  
Conservació vestuari faràndula 3.560,20 
  
Inversions:  
Adequació Illa del Teatre 27.100,00 
Adequació teulada escola Pla de Dalt (ifs) 8.783,74 
Adequació llar infants Morrot climatització (ifs) 20.000,00 
Perllongació c.Artigas i Roges (ifs) 72.931,75 
Condicionament Av. Països Catalans (ifs) 167.122,00 
Millora Parc Malatosquer (ifs) 29.810,70 
Urbanització c. Verge de Núria (ifs) 128.146,57 
Actuacions casal jubilats Olot 15.310,43 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 472.765,39 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari:  
Programa actuacions cíviques 2.265,63 
Disseny i imatge gràfica 1.294,57 
  
Inversions:  
Actuacions Sant Ferriol  27.100,00 
Actuacions Firal 15.310,43 
  
Ingressos:  
Aportació romanent tresoreria 13 IMEJ 28.783,74 
Romanent tresoreria 2013 33.801,11 
Transferència Diputació (PEIS) 302.878,00 
CEM c. Verge de Núria 61.331,91 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 472.765,39 

 
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 



 
 
 
 

Mod ACTS_DP06 19 

s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, presentem una modificació de crèdits del pressupost per a 
l’any 2014, per un import total de 472.765 euros. El destí d’aquesta modificació de 
crèdit, tenen vostès la relació. Jo destacaria bàsicament: el condicionament de 
l’avinguda dels Països Catalans, la millora del parc de Malatosquer, la urbanització del 
carrer Verge de Núria i la prolongació del carrer Artigues Roges, com a imports més 
destacats. Jo crec que també és molt destacat aquí que treballem l’adequació de la 
teulada de l’Escola Pla de Dalt, que fa molt temps –jo diria que anys ja– produeix 
problemes de degoters i finalment tenim la possibilitat de poder fer una actuació i 
adequar-la; i per últim també la climatització a la llar d’infants del Morrot, que com 
vostès saben, pel tipus d’edificació, a l’estiu hi entra molt la calor perquè té molt de 
vidre i calia fer  aquesta  climatització, i amb aquesta modificació de  crèdit podem 
tirar-ho endavant. 
 
L’origen d’aquests fons són bàsicament quatre conceptes: uns 46.000 euros són 
modificacions de partides que ja tenim al pressupost de 2014 i per tant són 
modificacions internes d’una partida a una altra; una altra quantitat de 61.000 
correspon a les aportacions que hauran de fer els veïns en contribucions especials del 
carrer Verge de Núria; els 302.000 euros del punt que hem aprovat anteriorment de la 
Diputació de Girona d’inversions sostenibles; i finalment, 62.000 euros 
aproximadament, del romanent de l’Ajuntament de l’any 2013.  
 
Per tant el que proposem és aprovar aquesta modificació de crèdits. 
 
Intervé la Sra. Sala. Una petita pregunta, l’actuació aquesta que ha dit del Firal, és al 
passeig de Blay? 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres per refermar la posició que solem adoptar en relació 
amb aquestes modificacions de crèdit, no reiteraré les queixes de la legislació vigent, 
però sí que remarcarem això: que entenem que són aplicacions molt coherents i molt 
lògiques, i segurament, absolutament indispensables, però no hem participat 
directament en la tria d’aquestes intervencions i segurament tindríem altres propostes, 
tampoc no tenim la certesa absoluta que aquestes són les prioritàries, i com fem 
habitualment en aquests casos ens abstindrem. 
 
També ens agradaria un petit aclariment d’on surten els 27.000 euros de les 
actuacions de Sant Ferriol, que es canvien de partida, i aquesta que diu d’actuacions 
del Firal de 15.000 euros. Ens abstindrem doncs. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Nosaltres un cop més donarem un vot de confiança a l’equip de 
govern, tampoc potser tenim prou coneixements de causa de si les destinacions 
d’aquesta modificació de crèdit són les més adients, però volem pensar que sí i els hi 
donem suport. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, va molt lligada amb la d’abans, és una modificació de crèdit que 
el gruix important va lligat amb la subvenció de la Diputació de la qual hem parlat 
abans. Bé, veiem altra vegada, que ens sembla bé, insistint en la reparació de carrers;  
el gruix important d’aquesta modificació de crèdit, pràcticament un 80% o 90% va per 
arranjament de carrers. A nosaltres ens sembla que l’Ajuntament tingui un pla 
d’arranjament de carrers, que funciona molt bé, que se n’estan arreglant molts i que 
tenim molts carrers de la ciutat, creiem que en un estat prou acceptable. Abocar-hi 
més diners aquí, no vol dir altra cosa, ens sembla, que descuidem altres coses, que al 
nostre entendre tindrien prioritat en aquests moments. 
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Estàvem pensant sobretot en reparacions en edificis municipals, que n’hi ha alguns 
que segurament requeririen d’alguna inversió i que potser en aquests moment, amb 
aquesta subvenció podria ser l’oportunitat de fer-ho.  
 
Dit això, és evident i ho he dit abans, no ens sembla malament aquest arranjament de 
carrers, però per exemple hi ha el carrer avinguda Països Catalans que, com en el 
carrer Estadi hi ha hagut una certa baixa respecte al que teníem pressupostat i a més 
a més hi ha una partida de millora molt important de 90.000 euros, igual això ens podia 
haver ajudat, ja que hi ha una partida de diners destinada a arranjament de carrers, 
doncs haver-ho passat cap aquí i poder arranjar alhora un carrer que està més o 
menys a la mateixa zona.  
 
I en canvi, sí que a l’apartat d’edificis municipals creiem que hi ha un parell de 
situacions que caldria actuar-hi, per exemple tenim la Torre Malagrida, que no fa 
gaires dies vaig anar a visitar, que lamentablement ens dóna la impressió que està en 
un estat de deteriorament important. És un espai emblemàtic de la ciutat, sabem que 
la gestió és de la Generalitat, però és un edifici municipal, i en els últims anys ha anat 
perdent una mica pistonada: vàrem perdre la residència d’estudiants, les famílies dóna 
la impressió que no hi van perquè l’espai tampoc està adequat per anar-hi en família, 
sí que hi van moltes escoles perquè afortunadament la nostra zona té encants 
importants perquè les escoles d’arreu de Catalunya vinguin. Però hi ha un fet 
especialment greu, que és que tota la part del soterrani cada vegada que plou se’ns 
inunda i ens sembla que és una situació que caldria posar-hi remei el més aviat 
possible, perquè si no l’edifici s’està deteriorant a marxes forçades. Aquesta seria una 
de les actuacions que a nosaltres ens sembla que caldria afrontar amb urgència. 
 
L’altra, és el Molí d’en Climent, que és un espai que també utilitzen molts joves de la 
nostra ciutat, i que també està en unes condicions poc adequades, i potser valoraríem 
que en aquest moment seria l’oportunitat de fer-hi alguna cosa. 
 
Resumint: carrers sí, però ja tenim un Pla de carrers, ens hauria agradat més que 
aquesta aplicació de fons que provenen de subvencions de la Diputació i d’altres 
partides haguessin anat destinades aquí. Per tant en aquest apartat, nosaltres hi 
votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Feia referència la Sra. Sala, deia el Firal. Bé, jo no havia parlat del 
Firal, però sí que l’origen d’una de les partides de diners és del Firal, fa referència a 
una partida que teníem aprovada en el pressupost de l’any 2014, per destinar a 
reparació del Firal, bàsicament a la compra de la rajola del Firal, que ja s’ha fet. Hem 
tingut un sobrant d’aquesta partida i per tant ara la passem a una altra destinació, per 
això hi ha aquesta nota del Firal, i amb això contesto la pregunta del Sr. Gómez a 
aquest respecte. 
 
I en quant al que comentava el Sr. Gómez de Sant Ferriol, també tenim una partida en 
el pressupost de 50.000 euros en total, per arreglar la zona dels Quatre Cantons de 
Sant Ferriol. Amb el projecte que hi ha per fer aquella reparació allà, quan tinguem la 
cessió dels terrenys, que sembla que properament ho tindrem solucionat, tenim que 
l’import serà molt inferior perquè d’això hi haurà una cessió, no gastem els diners,  i 
llavors fem el canvi de partida per acabar d’arranjar tot el tema de l’illa del Teatre. 
 
Respecte al que deia el Sr. Mir de la Torre Malagrida i els carrers, bé, els carrers li he 
de dir que malauradament hi hem d’estar fent molta inversió perquè probablement en 
governs anteriors no s’havia fet tant de manteniment en carrers i hi ha un 
deteriorament important en molts carrers de la ciutat. Aquella zona de l’avinguda dels 
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Països Catalans, que quedarà ben arreglada amb el carrer Estadi, podent fer això 
queda tota la zona perfectament ordenada i arreglada i pensem que convenia molt fer-
ho. 
 
És veritat que a la Torre Malagrida hi tenim aquest problema, hi ha un estudi fet i hi ha 
un projecte, s’està repassant aquest projecte. Som molts conscients d’aquest 
problema del soterrani i probablement en una propera disposició de fons que tinguem, 
haurem de portar aquesta qüestió però no ho hem acabat de parlar dintre l’equip de 
govern,  les prioritats,  però una d’elles podria molt ben ser aquesta. 
 
Intervé la Sra. Sala. Li he comentat això del Firal perquè no sabia si era recinte Firal o 
era el Firal, ja m’ho ha concretat. Llavors jo aquesta partida de l’actuació del Firal la 
veig una mica insuficient, perquè jo veig que el Firal, el que és el passeig de Blay, està 
molt i molt deteriorat. Jo penso que és un lloc molt emblemàtic de la ciutat, és un lloc 
que tenim a tocar les Festes del Tura, es fan molts actes públics que es concentren al 
Firal. Penso que en aquesta legislatura, si no ens toca la loteria serà impossible poder 
fer el Firal nou, però vull dir que caldria poder-ho mirar per propers anys poder-ho 
portar a terme, de poder fer el Firal nou. De totes maneres, l’actuació d’aquests 15.000 
euros els veig insuficients, llavors jo, pels anys que ens queden, penso que s’hauria de 
fer una actuació més profunda i rentar-li la cara al Firal, que li convé. Jo hi voto a favor. 
 
Respon el Sr. Alcalde. La loteria no ens tocarà, però si el Sr. Montoro i els seus amics 
ens donessin una mica més, potser podríem plantejar algun altre element... Però no, el 
Firal necessita una inversió molt important, jo crec que tenim bastant clar com ho hem 
de fer i el que fem són petites actuacions de manteniment que des de la Brigada ens 
diuen que són absolutament imprescindibles. Però ens sembla que no és necessari fer 
grans dispendis, sinó que més val concentrar-nos, per exemple, en obrir l’illa del 
Teatre, que això també dinamitzarà el Firal. Jo crec que al final tots ens posarem 
d’acord que en el moment en què tinguem disponibilitat pressupostària ens hi hem de 
posar directament. 
 
Sí que passarà repetidament aquest any, que probablement donarem compte al Ple 
d’aquests canvis de partides que altres vegades això passava en una Junta de 
Govern, o era una cosa molt més automàtica i que haurem d’anar venint aquí a donar 
explicacions d’una actuació que es feia d’una manera molt més ràpida i automàtica, 
més interna, perquè la Llei LRSAL que ens marca contínuament, vol que ho portem al 
Ple i llavors hem de donar explicacions d’aquestes, però són modificacions de crèdit 
internes.  
 
Pensem en el Firal, volem un gran Firal, farem un gran Firal, però ara hem d’acabar 
moltes coses que tenim en marxa i que són les principals prioritats, el que necessitem 
ara en el nivell de mandat municipal en que estan és precisament en acabar aquestes 
coses. Llavors tenim projectes que els hem dotat econòmicament i anem ajustant les 
partides.  
 
Deia el Síndic, és que Olot té superàvit, sí que és veritat que hi ha superàvit i tots ens 
n’hem d’alegrar però és clar, no pressupostem d’entrada inversions. És a dir, si 
nosaltres agaféssim i diguéssim: farem el Firal, no tindríem superàvit. Llavors actuem 
amb prudència perquè ens sembla que és el que correspon en aquests moments. 
Tornem el deute que hi havia, fem front a totes les obligacions que hi ha, financem 
aquelles coses que necessitem que altres administracions ens paguin, especialment la 
Generalitat en una situació econòmica molt delicada i per tant l’Ajuntament aguanta 
aquests diners que ens deuen. Però si tenim superàvit és perquè no fem inversions i hi 
ha moltes coses que ens agradaria fer. Entre elles probablement el que ha dit el Sr. 
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Mir, que té tota la raó, el que passa és que al final has de decidir a quins àmbits ho 
vols fer i com ho vols fer i després que els tècnics ens hagin presentat les seves 
propostes i ho hàgim debatut com a equip de govern, prenem decisions. Però 
probablement tenen raó en moltes de les coses que ens diuen.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 1 PP), 6 
vots en contra (PSC) i 2 abstencions (ERC). 
 

10.1. - RATIFICAR L'ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT, EN SESSIÓ DE DATA 13 DE MAIG DE 2014, AIXÍ COM 
EL TEXT REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL DE 

LA POLICIA MUNICIPAL D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2014006945     
Núm. expedient: RH182014000002 
 
En data 5 de febrer de 2014 es va reunir la Mesa General de Negociació de 
l’Ajuntament d’Olot per a la negociació de les condicions de treball del personal de la 
Policia Municipal d’Olot. 
 
Fins el dia 13 de maig de 2014, data en què la Mesa General de Negociació s’havia 
reunit varies vegades, no es va donar conformitat a la totalitat del text regulador de les 
condicions de treball del personal de la Policia Municipal d’Olot. 
 
D’acord amb l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, perquè tinguin validesa i eficàcia els pactes i acords que s’efectuïn en 
el si de les meses de negociació és necessari que l’òrgan administratiu que els 
subscrigui els aprovi de manera expressa i formal; i una vegada ratificats per aquest 
òrgan administratiu el seu contingut serà directament aplicable al personal inclòs en el 
seu àmbit d’aplicació. 
 
Per tot això, tenint en compte l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot, en 
sessió de data 13 de maig de 2014, així com el text regulador de les condicions de 
treball del personal de la Policia Municipal d’Olot, annexat a aquesta resolució. 
 
Segon.- Informar d’aquest acord al personal de l’Ajuntament d’Olot inclòs dins l’àmbit 
d’aplicació de la seva aplicació. 
 
Tercer.- Publicar l’acord esmentat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
 
ANNEX CONVENI DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 
ACORD PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL 
 
1) COMPENSACIONS  
 
1.1)  COMPENSACIÓ PER NIT TREBALLADA 
Cada nit treballada es compensarà (a part de la remuneració del complement previst 
per nocturnitat) amb mitja hora per nit efectiva treballada.  
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A l’inici d’any es farà la previsió anual per a cada agent, computant-li la previsió 
esmentada.  
Qualsevol canvi en el còmput d’hores previst per a l’any, es regularitzarà amb el total 
d’hores efectives a treballar durant l’any següent. 
 
1.2) COMPENSACIÓ PER DISPONIBILITAT I PER MOBILITAT HORÀRIA. 
 
Disponibilitat 
La cobertura ordinària de les necessitats de seguretat es realitza a partir de l’aplicació 
de la cadència natural dels quadrants. No obstant, poden sorgir necessitats 
sobrevingudes com seria una catàstrofe, un esfondrament, un incendi, o necessitats 
sobtades vinculades a incidències climatològiques (activació de plans d’emergències), 
que sense arribar a la gravetat d’activar una mobilització mitjançant decret d’alcaldia 
per “necessitats del servei”, pot recomanar reforçar el servei previst per donar una 
resposta adequada a la situació sobrevinguda.  
En aquest sentit, els components de la plantilla de la Policia Municipal de la categoria 
agent i caporal, tindran assignat un servei de retén, el qual comportarà poder ser 
mobilitzats en aquestes casos. El retén serà de tres setmanes anuals planificades pel 
cap de la policia. Aquesta planificació serà en dies lliures de servei, i caldrà incorporar-
se al servei abans de passada una hora de ser mobilitzats. 
 
En el cas de fer-se efectiu aquest reforç excepcional per estar en situació de retén, el 
treballador podrà escollir entre cobrar les hores treballades com a extres o acumular-
les a la bossa.  
En tractar-se d’hores extres “festives”, la proporció de 8,25 hores extres per una 
jornada treballada, seria equivalent a 12 hores acumulades a la bossa. En cas de 
treballar-se una quantitat d’hores diferent a la d’un torn de treball, es farien els càlculs 
proporcionals, tenint present el paràmetre anterior.   
 
Mobilitat horària 
Les necessitats operatives respecte de serveis planificats de caràcter excepcional, 
com poden ser curses ciclistes o els dispositius de seguretat durant les Festes del 
Tura, poden fer necessari realitzar un desplaçament de l’horari d’inici de la jornada o 
una prolongació just abans o després de la jornada planificada. En aquests casos, 
l’horari previst dels agents i caporals es podrà modificar fins a dues hores, respecte 
l’horari previst d’inici o fi del servei. Aquest desplaçament es podria realitzar fins a cinc 
vegades durant l’any, per efectiu. 
 
La compensació pel concepte de disponibilitat serà de 15 hores anuals i pel concepte 
de mobilitat serà de 10 hores.  
Quan l’agent de retén no pogués respondre a l’activació per disponibilitat en el temps 
previst, o no se’l pogués localitzar, perdria el 50% d’aquestes hores de compensació.  
Si succeís en una segona ocasió, perdria la totalitat de les hores de compensació per 
aquest concepte.  
Aquestes penalitats no s’aplicaran quan la no presentació sigui per causa justificada. 
 
Els períodes assignats de retén poden ser objecte de canvis sempre que el canvi es 
sol·liciti amb suficient antelació i que el nou agent de retén estigui en la mateixa 
situació lliure de servei. 
 
1.3) PARTICULARITATS DE LA SECCIÓ DE PROXIMITAT:  
De manera ordinària, la secció de proximitat treballa en dies feiners, de dilluns a 
divendres, i en horari partit. S’exceptua de l’anterior els períodes de vacances, en que 
es pugui considerar necessari que reforcin els escamots. 
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A més de la reducció per disponibilitat i mobilitat horària, als components d’aquesta 
secció se’ls aplicarà una reducció de 30 hores anuals (repartides entre els dies 
planificats com a treball)  pels conceptes següents: 
 

• La disponibilitat per treballar en horari de torn (quan se’ls demani) durant les 
vacances d’estiu, i en els períodes de Setmana Santa i Nadal.  

• Per només destinar dos dies d’assumptes propis en el període de Nadal / Cap 
d’any, i fer-se càrrec del patrullatge de proximitat de la zona comercial. 

 
Als agents i caporals d’altres serveis que tinguin unes condicions horàries similars a 
les de la secció de proximitat, se’ls aplicarà el previst en aquest punt.  
 
1.4) COMPENSACIÓ DE LA FIGURA D’AGENT RESPONSABLE 
Cada escamot està comandat per un caporal. Quan aquest no treballi i no es disposi 
de cap altre caporal que se’n pugui fer càrrec del torn, l’agent de major antiguitat 
assumirà les funcions de “responsable” del servei. Per aquesta especial responsabilitat 
se li computaran 2 hores a la bossa, per jornada efectiva treballada. 
 
2) GARANTIA DE LA CADÈNCIA NATURAL DEL QUADRANT D’ESCAMOT 
 
El quadrant vigent de torns, és el que figura en l’annex d’aquest document.  
El quadrant ha de tenir una seqüència de treball que es vagi repetint. Per tant, no es 
planificaran jornades de treball fora de la cadència natural d’aquest (excepte les dues 
jornades de formació i les dues de tir).  També s’exceptuen del punt anterior aquelles 
jornades puntuals que per la cadència natural del quadrant no s’hagin pogut encabir en 
la seqüència de l’any. A principis de l’any ja es posaran aquestes jornades d’excedent 
en el calendari, que mai es podran planificar en dates assenyalades, ni en caps de 
setmana.  
 
Hi ha dates assenyalades per la ciutat, en que resulta necessari disposar d’un reforç 
d’efectius. Els agents que hauran de venir a reforçar aquestes dies, cobraran les hores 
extres realitzades i se’ls  afegiran 8,25 hores a la bossa. Si ho prefereixen, no cobraran 
les hores i se’ls anotarà a la bossa un còmput total de 16,5 hores.  
Les dates i torns assenyalats són:  
 

• Cavalcada de reis (torn de tarda) 
• Carnestoltes (torn de tarda i nit) 
• Primer de maig (torns de matí i de tarda)  
• Sant Joan (torn de nit de la revetlla)  
• Festes del Tura (els 4 dies de la festa, en els 3 torns)  
• Sant Lluc (torns de matí i de tarda) 

 
El dia de la festa patronal, també es computarà el doble de la jornada prevista. 
 
Per garantir el reforç en aquestes dates amb els efectius que es considerin necessaris 
(i sempre en el cas de no haver suficients efectius voluntaris), els efectius que calguin 
seran convocats a treballar (en participa tota la plantilla). En previsió de caldre aquests 
efectius obligatoris, es marcaran aquestes jornades en el calendari dels agents que 
tingui festa, com a retén (R). Aquesta situació de retén no té compensació per ella 
mateixa. 
 
3) DIES ASSENYALATS RETRIBUÏTS AMB 90€ O COMPENSATS AMB UN DIA 
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FESTIU 
 
Es reconeixen un seguit de dates com assenyalats i per tant, que comporten una 
retribució extra de 90€ bruts, per cada efectiu que tinguin planificat per quadrant 
aquella jornada com a dia de treball, i que la treballi de manera efectiva. 
Els dies i torns que es beneficien són: 
 

• Nadal: en els 3 torns (des del torn de nit del dia 24). 
• Cap d’Any: en els 3 torns (des del torn de nit del dia 31). 
• Reis: els 3 torns (des del torn de tarda del dia 5).  
• Festes del Tura: els 2 dies de festa local en els 3 torns (només els agents que 

tenen planificat treball per quadrant). 
 
De manera opcional, els membres de la plantilla que tinguin planificat jornada de 
treball en aquestes jornades i torns, podran escollir entre cobrar els 90€ bruts o 
disposar de 8,25 hores apuntades a la bossa d’hores.  
 
4) COBERTURA DELS PERÍODES DE SETMANA SANTA I NADAL/ CAP D’ANY 
 
Per cobrir de manera suficient les necessitats de seguretat d’aquestes dates i a la 
vegada garantir la conciliació de la vida familiar, caldrà partir en aquestes dates d’un 
mínim de presència d’efectius d’escamot que serà d’1 caporal i 4 agents en cada torn.  
Si per qualsevol motiu baixa la previsió d’efectius d’aquest mínim (i la Prefectura ho 
considera necessari), es demanaran voluntaris per treballar en servei extraordinari.  
Si no es cobreix el servei extraordinari proposat amb voluntaris, caldrà cobrir-ho amb 
el retén (R) ja previst en el calendari anual. La situació de retén en aquestes dates, no 
podrà ser superior a dos retens per agent i any.  
Dels dies de retén anteriors s’exceptuen els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener, en 
que no hi haurà retén.  
 
Es planificaran en aquests períodes de Setmana Santa (primera o segona setmana) i 
en les setmanes de Nadal o de cap d’Any, 7 dies consecutius de festa per als 
components dels escamots.  
Per planificar aquesta setmana festiva, es gastaran els dies d’assumptes propis. Si 
faltessin dies, es cobriran amb dies de vacances fins aconseguir els set dies seguits de 
festa.  
Aquesta setmana festiva només podrà trencar-se en el cas que el membre de la 
plantilla que es trobi en situació de retén (R), hagi estat convocat a treballar en no 
cobrir-se el mínim d’1+4 i no haver suficients voluntaris per treballar en servei 
extraordinari en aquella jornada.  
 
De manera independent, per ajudar a cobrir les necessitats operatives especials en 
aquestes dates de Nadal i de cap d’Any, els efectius de la secció de proximitat, així 
com la resta d’efectius d’altres serveis que treballin en un horari similar, només 
gaudiran en aquest període de Nadal / cap d’Any, de dos dies d’assumptes propis i no 
gaudiran de vacances en aquestes dates. Si se’ls requereix, aquests efectius faran 
l’horari seguit inserits en un torn (de matí o de tarda). 
Durant la Setmana Santa, els components de la secció de proximitat i altres serveis 
amb un horari similar, disposaran dels dies d’assumptes propis restants, fins a arribar 
als 7 dies seguits de festa (bé sigui en la primera o en la segona setmana de la 
Setmana Santa, amb alternança d’aquests períodes).  
 
5) COMPENSACIONS PER ASSISTÈNCIA A JUDICI 
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L’assistència a un judici en horari de treball, no té compensació. 
Fora de l’horari de treball, les compensacions seran: 
 

• Compensació de 4 hores per judici a Olot.  
• Compensació de 6 hores per judici a Girona (si el judici és pel matí i aquell dia 

es té planificat torn de tarda o de nit). 
• Compensació de 8,25 hores per judici a Girona (si aquell dia és té planificat dia 

festiu). 
 
6) COMPENSACIÓ PER GUÀRDIA LOCALITZABLE 
 
El sergent que estigui en situació de “guàrdia”, estarà localitzable per telèfon durant tot 
el dia, i en disposició d’incorporar-se al servei en cas de necessitat. 
Per aquest dos conceptes, computarà mitja hora per cada dia de guàrdia efectiva. 
A principis d’any es farà una previsió de les guàrdies i se’ls descomptaran les hores. Si 
acabat l’any s’han produït variacions en les guàrdies, s’ajustaran en el quadrant de 
l’any vinent. 
 
7) CONFECCIÓ DEL QUADRANT ANUAL 
 
La responsabilitat sobre l’establiment del quadrant anual és de la Prefectura.  
No obstant, amb la intenció d’harmonitzar els interessos dels treballadors i els del 
servei, els representants dels treballadors, podran designar fins a dos membres de la 
plantilla per col·laborar en qualsevol canvi que es consideri necessari sobre el 
quadrant anual. El quadrant vigent serà el de l’annex. 
 
La previsió d’hores que es compensen per conceptes com: nocturnitat, disponibilitat i 
mobilitat horària, així com els conceptes propis de la secció de proximitat, ja 
s’aplicaran en la previsió del calendari anual. En el cas que, acabat l’any, algun efectiu 
hagués treballat més o menys des les hores previstes de compensació, es regularan 
en el quadrant del següent any.   
 
Amb la intenció de no pertorbar l’operativitat, generant una quantitat important d’hores 
pendents de retornar al treballador, la bossa d’hores generada durant l’any que no 
s’hagi gaudit en finalitzar aquest, es col·locarà com a jornades festives planificades en 
el quadrant de l’any següent.  
No obstant l’anterior, es podran passar a la bossa de l’any següent fins a un màxim de 
24,75 hores, l’equivalent a tres jornades de treball. 
 
8) GAUDIMENT DE LES VACANCES 
 
La distribució de les vacances es programarà preferentment del 15 de juny al 31 
d'agost. Aquesta programació consistirà en tres setmanes continues de descans, amb 
independència del nombre de dies hàbils de treball que continguin per cadència de 
quadrant.  
Les tres setmanes tindran la consideració de vacances a tots els efectes que es 
poguessin generar, excepte pel que fa al retorn de dies hàbils de vacances, si s’escau, 
que seran els marcats exclusivament com a tals.  
La resta de dies que restin pendents de programar es distribuiran de la següent 
manera: 
 
En primer lloc, a cobrir els dies hàbils que faltin per completar les setmanes de festa 
de Setmana Santa i/o de Nada/Cap d’Any, per generar 7 dies continus de festa.  
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En segon lloc, els dies hàbils què contingui la setmana desprès del torn de nit tant si 
són per cadència de quadrant com per haver-se hagut de programar treball en dita 
setmana per compensar el còmput anual d’hores. S’exceptuen els dies programats de 
formació obligatòria i/o tir. 
 
En tercer lloc, en dies hàbils que per cadència de quadrant permetin gaudir d’una 
seqüència més llarga de descans entre setmana. 
 
La demanda de canvis de dies propis de vacances, programats fora del període 
estival, es realitzarà abans de cada 31 de gener. Fora d’aquest període només es 
podran canviar períodes o dies de vacances entre els mateixos agents.  
 
Els agents que desitgin traslladar les seves vacances del període estival a un que 
estigui fora d’aquest tindran preferència sobre els que demanin canvis del període no 
estival. Dita demanda també s’haurà de realitzar abans del 31 de gener. 
 
9) GAUDIMENT DELS DIES D’ASSUMPTES PROPIS 
 
L’Ajuntament es compromet a facilitar el gaudiment dels dies d’assumptes propis dels 
funcionaris de la policia, facilitant-los sempre i quan la guàrdia del torn de servei no 
minvi en més d’un 20% d’efectius. D’això s’exceptua el cas que hi haguessin per aquell 
torn serveis planificats que recomanin mantenir el nombre inicial d’efectius. 
Tanmateix, si per necessitats de servei s’haguessin de denegar dies d’assumptes 
propis, s’especificarà per escrit quines són aquestes necessitats i s’hauran de notificar 
a la persona interessada amb un mínim de 72 hores, de dilluns a divendres, abans del 
gaudiment, sinó s’entendrà concedit l’esmentat permís. 
 
Nota: 
Totes les hores i deduccions que es compensen en aquest document, seran 
proporcionals a les hores reals de treball de l’agent. Es a dir, en cas de reducció, 
s’aplicaran els beneficis de manera proporcional a la reducció. 
 
ANNEX:  
Seqüència del quadrant dels escamots per agents i caporals Q-6. 
 
Intervé el Sr. Gelis. El passat 13 de maig la Mesa General de Negociació va donar 
conformitat al text regulador de les condicions de treball del personal de la Policia 
Municipal de la ciutat. 
 
Vostès tenen el text d’aquest acord i per tant no el llegiré, qualsevol dubte procuraré 
aclarir-lo en el torn de paraules posterior. 
 
Sí vull fer un petit resum del que queda reflectit en el text del document, que ens ha 
portat un treball de més o menys 15 mesos. 
 
Aquest document dóna solució a les reivindicacions de fa temps de la Policia 
Municipal, com poden ser les nocturnitats, alguns dies festius i una dificultat apareguda 
en el calendari, conseqüència de la reducció per llei dels dies d’assumptes propis. 
L’acord també dóna satisfacció a les necessitats de l’Ajuntament en quant a servei,  
que queda reflectit en uns torns de retens, el nombre mínim garantit de presència 
d’efectius per torn de treball, la regulació de la policia de proximitat i un calendari 
continu perpetu, que dóna estabilitat de presència en el lloc de treball. 
 
Crec que és un acord equilibrat entre drets i deures del cos i que permet a les parts 
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deixar resolts tots els problemes que havien anat acumulant al llarg del temps.  
 
Vull agrair la confiança de l’Alcalde i l’equip de govern en el llarg procés de negociació 
que hem fet i la feina de totes les persones que han intervingut en la mesa de 
Negociació per fer possible aquest acord, i especialment als representants sindicals de 
la Policia Municipal, al gerent de l’Ajuntament, al cap de la Policia Municipal i al 
Sergent de Proximitat i Recursos Humans, amb els que he treballat intensament al 
llarg d’aquests quinze mesos. 
 
Per tant, el que proposem és ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació del dia 
13 de maig; informar al personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest acord i 
publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Intervé la Sra. Sala. Celebro que finalment, després de disset mesos de tensions 
s’hagi arribat a aquest acord amb les condicions del treball i el quadrant de la Policia 
municipal d’aquí a Olot. També voldria fer esment que els ciutadans, en certa manera 
també, durant aquestes negociacions, hi ha hagut algun punt de la ciutat que faltava 
algun agent en algun moment puntual. També vull fer esment, i lamentar els incidents, 
que en alguns casos van protagonitzar alguns agents de la Policia, amb 
manifestacions, xiulets i la interrupció del Ple, perquè penso que son persones que es 
caracteritzen per l’actuació que han de fer i per l’exemple que han de donar.  
 
Llavors els felicito per haver arribat a aquest acord i hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres ens mirem tot aquest tema des de la perspectiva de la 
crisi, els treballadors hem patit en general retallades de sou, enduriment de les 
condicions laborals, augment de la pluja de feina –als treballadors de les 
administracions públiques especialment– s’ha incrementat la càrrega de feina, amb la 
reducció de llocs de treball i per tant són moments molt difícils i no ens estranya que 
hagi estat una negociació tan complicada que hagi durat quinze mesos, com ha fet 
referència el senyor regidor.  
 
Per tant, sobretot ens felicitem tots plegats per l’acord, perquè segurament serà 
beneficiós per a la ciutat, però sobretot des d’ERC, volem agrair la feina que estan fent 
tots els treballadors públics –i en aquest cas concretament la Policia– per l’esforç que 
estan fent en aquests moments difícils, per continuar treballant amb il·lusió i tirar 
endavant la ciutat, des de l’administració, des de qui tira endavant l’administració, que 
al capdavall són els treballadors. Pensem que des dels grups polítics el que hem de fer 
és mirar que les condicions siguin el més favorables, el més beneficioses possibles per 
ells i agrair-los la feina i sobretot felicitar-nos tots plegats per haver arribar a un acord.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, doncs d’entrada des del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, ens alegrem que s’hagi arribat, per fi, a un acord en un conflicte que ha 
durat massa, un any i mig, déu n’hi do. Nosaltres no posem en dubte, no ho volem fer, 
la professionalitat i la capacitat de negociació de l’equip de govern per part de 
l’Ajuntament, però no entenem que si al cap i a la fi, se’ns diu des del govern de la 
ciutat que es tractava únicament d’un problema de quadrant laboral de la feina, unes 
petites concessions econòmiques que finalment s’han fet, se’ns escapa la prolongació 
d’un conflicte que ens consta, ha deixat moltes persones emprenyades pel camí. 
 
Esperem que no sigui el tancament en fals d’un problema i que els olotins ens puguem 
seguir sentint protegits per uns professionals exemplars com són els policies 
municipals de la nostra ciutat. No oblidem una màxima que diem sempre des de 
Plataforma: sense seguretat no hi ha llibertat. I sense una policia eficaç no tindrem ni 



 
 
 
 

Mod ACTS_DP06 29 

seguretat ni llibertat. Plataforma per Catalunya s’abstindrà en aquesta votació. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres com a grup municipal del PSC hi votarem a favor, 
celebrem que hagi arribat, tard, però que s’hagi arribat a un acord; un acord sempre és 
positiu per a la ciutat i pel conjunt de persones que hi arriben. És evident que aquesta 
és una competència de l’equip de govern, nosaltres en cap moment hi hem volgut 
entrar, ens hem mantingut al marge, perquè l’equip de govern té la responsabilitat de 
governar i per tant en aquest cas la gestió del personal de l’Ajuntament li toca 
directament a l’equip de govern. És una qüestió tècnica i per tant l’ha portat 
directament l’equip de govern. 
 
En qualsevol negociació és evident que hi ha estira i arronses, hi ha gent que ha de 
cedir, per les dues parts. El que sí que no compartim en aquesta llarga negociació, ha 
estat potser alguns incidents que hi ha hagut, en algun moment determinat de la 
negociació, que tal com ha condemnat ja el portaveu de la Policia Municipal, pensem 
que no són dignes d’una ciutat com Olot. Aquí sí que en aquests moments voldríem 
posar de manifest el nostre desacord amb algunes de les reivindicacions que hi ha 
hagut, la manera de reivindicar algunes coses. 
 
En tot cas sí que volem deixar constància que ens n’alegrem que hi hagi hagut aquest 
acord i que a partir d’ara entenem que s’obre un nou capítol, un nou camí i que és 
important que els treballadors municipals treballin amb il·lusió i amb ganes; això és 
molt important per a la ciutat i això es transmet a la ciutat. I a més a més si volem que 
la ciutat d’Olot sigui una ciutat educadora, el paper de la Policia Municipal com a 
persona, com a agent, com a treballador municipal que està al carrer, és molt 
important aquesta faceta d’educador, de persona que està al costat dels ciutadans i 
que els ajuda a tirar endavant la ciutat. També és molt important per a la gent que ens 
visita a la ciutat, que trobi una Policia Municipal amable que l’atengui bé, aquesta gent 
quan arriba a la ciutat d’Olot, entèn que aquesta ciutat és una ciutat acollidora, i s’hi 
sent bé, i per tant tornarà a venir. Per tant, pensem que és molt important aquest acord 
i celebrem que s’hi hagi arribat a terme. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Simplement voldria agrair el suport de tots els grups municipals a 
aquest acord i també agrair-los que en aquest llarguíssim procés de negociació –és 
veritat que n’he anat parlant amb vostès, els hem anat explicant com estaven les 
coses–, però no hi ha hagut cap interferència i això és d’agrair, que ens hagin deixat 
negociar amb una certa llibertat, que ens ha permès finalment arribar a aquest acord i 
aquest acord ha assentat les bases per poder tenir una seguretat tots plegats, tant 
l’Ajuntament com la Policia, pel seu treball, i estic segur que permetrà treballar amb 
tranquil·litat i amb tota l’eficàcia i professionalitat a la Policia Municipal. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només afegir-me al que han anat dient, crec que és un acord 
molt important per a la ciutat, per tant agrair i felicitar a totes aquelles persones que 
han estat fent la feina de negociar i la generositat de la Policia per també facilitar un 
acord, un acord és cedir i cedir. És veritat i m’afegeixo a les paraules del Sr. Gómez 
que hi ha col·lectius que la crisi els està apretant molt i els treballadors públics en 
aquests moments són un dels col·lectius més desfavorits, i entenem que probablement 
les condicions econòmiques dels treballadors públics en aquests moments han canviat 
del que era fa uns anys i han hagut d’aguantar des de retallades de pagues dobles a 
altres temes, i per tant agraeixo explícitament a la Policia.  
 
Sí que voldria deixar clar que en cap moment han deixat de prestar el seu servei amb 
tota normalitat i nosaltres pensem que la Policia ha fet la seva feina, que com és lògic i 
natural, hi ha coses a millorar entre tots; no a la Policia, sinó en general a tot 
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l’Ajuntament. Llavors agrair a la Policia i als seus representants que en aquesta 
negociació s’hagi arribat a bon port, agrair a tots els participants –el Sr. Gelis els ha 
citat a tots, i si jo ho intentés fer segur que me’n deixaria algun per part de 
l’administració en aquesta negociació–, agrair també als sindicats que eren presents a 
la Mesa General de Negociació i als representants de l’Ajuntament que han estat 
també presents, que al final hagin acabat de donar-nos aquesta empenteta que faltava 
per arribar a un acord i jo crec  que és una gran notícia per a la ciutat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 1 
PP) i 2 abstencions (PxC). 
 

11.1. - ADHESIÓ AL PROTOCOL D'EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE 
LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2014007077     
Núm. expedient: HA012014000006 
 
Vist que en data de 5 de juliol de 2013 es va formalitzar Protocol d’Execució de les 
Diligències de Llançament als Partits Judicials de Catalunya entre el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, el Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació 
de Municipis de Catalunya. 
 
Vist que el citat Protocol té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en 
l’execució de les diligències de llançament disposades pels Jutjats dels diferents partits 
judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immoles que 
constitueixin l’habitatge habitual de la persona demandada quan es produeixi un 
situació de vulnerabilitat socials, així com realitzar totes les actuacions que puguin 
ajudar i millorar la situació de les persones en aquesta situació pendents d’una 
diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o 
similar. 
 
Vist que per tal que els Ajuntaments que desitgin adherir-se al Protocol de referència, 
és necessari lliurar una comunicació d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que inclogui el compromís de complir amb el que disposa el 
Protocol. 
 
Vist que les adhesions fetes per part dels municipi interessats entraran en vigor a partir 
de l’acceptació per part del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i 
tindran una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius 
períodes anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb una 
antelació de 90 dies mitjançant una comunicació escrita a la Presidència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Vistes les obligacions i compromisos que per als Ajuntaments es recullen als acords 
del Protocol d’actuació. 
 
D’acord  l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’habitatge, proposa al Ple Municipal de data 22 de maig de 2014 l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’Adhesió al Protocol d’Execució de les Diligències de Llançament als 
Partits Judicials de Catalunya formalitzat en data de 5 de juliol de 2013. 
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Segon.- Comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
l’adhesió del present Ajuntament al citat Protocol, mitjançant notificació del present 
Acord, fent constar expressament el compromís de complir amb tot el que s’hi disposa 
i, posant en coneixement de l’òrgan esmentat, a quests efectes, la següent informació: 
 
Serveis Municipals i Supramunicipals designats per actuar en les situacions descrites 
en el Protocol 
 
Oficina Local d’Habitatge 
Miriam Paredes Espinar, com a responsable de l’Oficina Local d’Habitatge situada al 
Passeig Bisbe Guillament, 10, 17800 – Olot, amb Tel.972279128 i mail de contacte 
mparedes@olot.cat 
 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
Teia Fàbrega Pairó, com a Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, situat 
a Plaça Palau, 8, 17800 – Olot, amb Tel.972266644 i mail de contacte 
tfabrega@casg.cat 
 
Tercer.- El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa té coneixement de la designa 
municipal 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell comarcal de la Garrotxa per tal que efectuï 
la comunicació d’adhesió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, portem a aprovació l’adhesió a aquest protocol, que ja es 
va signar en data juliol de 2013 entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 
Departament de Justícia de la Generalitat, les Diputacions de Barcelona, Tarragona, 
Girona i Lleida, els consells dels il·lustres Col·legis d’advocats de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
De fet, aquest document el que estableix és un mecanisme de col·laboració i 
coordinació i bàsicament també imposa una obligació als jutjats de comunicar als 
ajuntaments, i per tant a través dels seus serveis socials, quan es produeixi un 
llançament, per tant posa en marxa tota la maquinària adient, per dir-ho així. 
 
Val a dir també, que tot i que no havíem sol·licitat l’adhesió formalment, sí que és un 
tema que s’està seguint des de l’Oficina d’Habitatge per veure realment quin serà el 
desplegament i la implementació d’aquest protocol, que és veritat que encara no està 
prou desenvolupat, però en tot cas tindrem formalitzada la nostra proposta d’adhesió i 
per tant estarem en primera línia de qualsevol desplegament que es produeixi. 
 
Intervé la Sra. Sala. Veig del tot positiu que la mediació es faci a través del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa, ja que penso que les persones afectades en situació de 
risc o de vulnerabilitat social no saben de vegades a on adreçar-se, i quan arriben al 
Consistori ja de vegades no es té marge per actuar. Jo penso que establir un protocol 
d’actuació que ens permeti guanyar temps i agafar les regnes d’aquesta situació des 
dels ajuntaments és molt positiu i suposa un avanç per trobar la millor solució per a 
totes les parts afectades i sobretot per als ciutadans afectats de la nostra ciutat. Hi 
voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, res més que sumar-nos-hi i continuar felicitant la feina, 
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entenem que això pot ser una proposta de la Taula d’habitatge, que vingui de la Taula 
d’habitatge o en tot cas que s’està treballant des de fa temps en aquest sentit i 
lamentar la situació que estem patint tots plegats i la gent que es troba en aquesta 
situació i sempre que es pugui ajudar d’alguna manera, un està en la bona línia. Per 
tant molt a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí, en la mateixa línia que els companys que m’han precedit en 
la paraula, es tracta d’adherir-nos al protocol aprovat també ja pel Consell Comarcal. 
Entenem que és un tràmit a complir i no posarem cap objecció. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres simplement també hi votarem a favor, i em sembla que ja 
s’ha dit tot. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP) 
 
12.1. - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS DELS HORTS MUNICIPALS 

D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2014006874     
Núm. expedient: PL172014000003 
 
L’Ajuntament d’Olot disposa de terrenys municipals i de terrenys de lloguer perquè els 
ciutadans puguin utilitzar-los com  a horts. La situació actual d’aquestes zones (un total 
de 322 parcel·les) requereix la redacció d’un reglament o normativa municipal d’ús, per 
establir de forma precisa un sistema de gestió (nombre i tipus de controls, sistema 
d’adjudicació,...) i una estratègia per al manteniment i la millora d’aquests espais a mig 
–llarg termini. 
 
Els serveis tècnics de Medi Ambient i Salut Pública han preparat un esborrany de 
reglament que s’ha presentat als diferents partits polítics que formen part del 
consistori. Així mateix, també s’ha presentat als diferents usuaris actuals dels horts 
municipals.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament d’ús dels horts municipals d’Olot.  
 
Segon.- Exposar al públic, durant el termini de trenta dies, aquest acord al tauler 
d'edictes de la Corporació, i publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació 
escrita diària de la comarca. Durant aquest termini els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients.  
 
Tercer.- Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni 
reclamació, l’acord adoptat esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu, i se seguirà el 
procediment establert a l’article 70.2 de la Llei de Bases del Règim Local als efectes 
de la seva entrada en vigor.  
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, sí, portem a aprovació inicial el Reglament o regulació del 
procés d’atorgament i concessió dels horts municipals, un tema que s’ha tractat vàries 
ocasions en aquest Ple i ha estat reiterat i sol·licitat. És veritat que en la tasca tècnica 
del que ha estat la redacció del document, cal agrair la col·laboració que hi ha hagut 
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entre els tècnics de SIGMA, de l’Àrea de Medi Ambient i del Consorci d’Acció Social. 
Crec que ha estat una tasca molt productiva, sobretot pel que s’ha incorporat i sobretot 
en el que té a veure amb els barems que es tindran en compte a l’hora d’atorgar 
aquests espais, aquests horts.  
 
Potser el que més cal destacar de tot aquest procés ha estat justament la seva fase 
final, que ha estat la del presentar el document a tots i cadascun dels usuaris dels 
horts; és a dir, s’han visitat totes i cadascuna de les zones, se’ls ha convocat, se’ls ha 
explicat. Realment ha estat un procés molt enriquidor, sobretot perquè ha permès 
explicar-los quines eren les qüestions que podíem dir que canviarien respecte de la 
relació que hi havia fins ara, perquè no era una relació formal però era la que 
utilitzàvem, i per tant s’ha aconseguit i ha estat una qüestió pacífica en tots sentits.  
 
Per tant destacar i justament el que se’ls ha traslladat i en el que més incís s’ha fet ha 
estat: que no hi ha taxa pel fet de tenir la concessió d’aquest espai de domini públic; el 
tema del termini, també era un tema que ens preocupava inicialment, el fet de dir què 
fem: que siguin vitalicis, que no; però el fet era un tema que s’havia de taxar i no hi ha 
hagut problema tampoc en aquest sentit, tothom ha entès perfectament que havia de 
ser així, i a més a més amb la possibilitat de les pròrrogues i amb supòsits taxats, 
sobretot amb causes socials. 
 
Res més, destacar la tasca que s’ha realitzat, l’enriquidor que ha estat aquest procés 
perquè també ens ha permès que els usuaris ens transmetin les necessitats que 
veuen en cadascuna de les zones dels horts, això permetrà fer una mena de 
planificació i en la mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, anar 
arranjant o anar preveient millores en cadascuna de les zones. 
 
És des del punt de vista formal una aprovació inicial, se sotmet a informació pública, 
per tant també si hi hagués alguna al·legació l’estudiarem i l’analitzaríem. 
 
Intervé la Sra. Sala. M’he mirat el Reglament dels horts municipals, en principi no hi 
veig cap problema, només vull fer dos petits esments. A mi sempre m’ha quedat el 
dubte, si els horts són gratuïts, em queda el dubte de l’aigua, jo seria del parer de 
controlar l’aigua, de posar uns petits comptadors.   
 
Llavors el que sí trobo que aniria bé que seria si hi haguessin escoles de la ciutat, que 
els nanos poguessin anar a visitar aquests horts, si es demanés als mestres i tutors, 
això també aniria bé per les escoles. Jo penso que és un tema que s’hauria de tenir en 
compte, ja que estem en una comarca agrícola, que els nanos ho veiessin. De totes 
maneres com que és l’aprovació inicial d’aquest Reglament dels horts municipals, se’n 
pot anar parlant, llavors es pot mirar. Jo hi voto a favor. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Tal com ha dit la regidora, vàries vegades hem portat el 
tema al Ple, perquè ens preocupava el tema dels horts i ens agrada molt aquest 
redactat, consensuat i felicitem la regidora, potser el considerem una mica tardà però 
benvingut sigui.  
 
Ja sé que és aprovació inicial però sí que hi ha l’article 8è, que  diu: “cada usuari haurà 
de tenir cura dels seus residus i els residus vegetals no es podran acumular entre els 
horts a menys que s’estableixin en àrees de compostatge”, la meva pregunta era: 
aquesta àrea de compostatge, l’ha de tenir cadascú? La nostra proposta seria més 
aviat que a cada zona d’horts municipals s’hi pogués crear una zona de compostatge 
perquè els usuaris d’aquells horts poguessin anar a portar les seves deixalles allà.  
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També me n’alegro molt del que ens ha explicat de l’últim sector, de les visites que 
han fet als usuaris dels horts i la seva bona predisposició, perquè una de les nostres 
preocupacions era que ja hi havia unes certa normativa sobre els horts municipals que 
ja fa anys que existeixen, però aquestes normatives no s’aplicaven, no es portaven en 
funcionament. I llavors la nostra pregunta era: com es controlarà i qui farà que 
aquestes normatives –si hi ha plàstics, si hi ha no sé què– qui se’n cuidarà de fer-la 
treure? Qui ho vigilarà? Després del que heu dit en aquest Ple sobre l’actuació que hi 
ha hagut directament amb molts usuaris el lloc dels propis usuaris fossin ells mateixos, 
que no hi calgués ningú que els hagués d’anar a estirar les orelles, entre cometes. 
Però tot i així em quedo amb el dubte perquè la normativa ja existia en qüestions de 
plàstic i en tot un seguit de coses. Ara, no era unificat per tots els horts municipals, 
com és aquest el cas, cada sector tenia unes diferències amb els altres. El nostre 
dubte és això: que està molt bé el document, sens dubte endavant, però tenim el dubte 
de la seva realització, el portar-lo a terme. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sí bé, és un procés del qual en tot moment hem estat informats 
i ho agraïm al Sr. Josep Berga, pensem també que es tracta d’una bona eina que a la 
llarga servirà per solucionar problemes. Ens consta que les reunions amb tots els 
afectats s’han portat a terme amb claredat i transparència, per la qual cosa recolzarem 
aquesta aprovació inicial. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres també donem el vot afirmatiu i de suport a 
aquesta proposta, malgrat que potser després hi puguem fer algunes aportacions en el 
termini d’exposició pública.  
 
Però sí que volíem comentar que benvinguda sigui aquesta proposta Sr. Alcalde, 
portem tres anys esperant-la. Olot va ser una de les ciutats pioneres de Catalunya en 
tenir horts municipals, havia estat model d’aquesta proposta que havia fet la ciutat, 
interessant, moltes ciutats de Catalunya se l’han copiat, han vingut a veure-ho i 
preguntar com funcionava, però ara tenim un recés de tres anys que pràcticament no 
s’havia fet res.  
 
Cal dir que a Olot tenim més de 321 horts municipals en aquests moments, que 
ocupen cinc hectàrees de terreny, d’espai públic, però que tenim una llista d’espera de 
150 hortolans que volen incorporar-se a tenir hort municipal, amb la qual cosa tenim 
150 persones que demanen una cosa a l’Ajuntament, que és una cosa que no costa 
diners pràcticament, Sr. Alcalde val la pena que ens hi posem.  
 
Hi ha barris que estan ben poblats, que estan servits d’horts municipals, però n’hi ha 
d’altres, com és el barri del Pla de Dalt, el Morrot, Sant Miquel, el barri vell, etc., entre 
d’altres, que els hi faltarien horts municipals. Per què nosaltres defensem tant els 
municipals? Bé, perquè l’hort municipal té vàries funcions, l’hort en general, però si és 
gent que no té possibilitats de tenir un hort a casa seva, cal que tingui aquest hort 
municipal.  
 
Primer hi ha una funció productiva d’autoconsum, és a dir, la gent que conrea l’hort i 
després té vianda per menjar a casa i vianda d’alta qualitat, això és molt important per 
a la pròpia família, veïns i també parents que se’n beneficien. De vegades se’n 
queixen els que venen a vendre verdura al mercat d’Olot perquè diuen que no venen 
tant.  
 
També té una funció ambiental, aquests espais frontera, aquests espais que hem 
destinat a hort són espais públics que s’haurien de mantenir per la Brigada i que per 
tant aquesta funció ambiental que fan és molt important per les funcions ecològiques 
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de la ciutat i de l’entorn. També fan funcions urbanístiques. Tenen una funció social 
molt important, l’hort és un lloc de convivència i de trobada, és a dir, conviuen gent de 
diferent cultures, religions, de diferents orígens però amb una bona harmonia, inclús 
l’intercanvi de cultures, l’intercanvi de llavors, de conreus, de manera de fer... i això és 
molt interessant.  
 
Una funció també de la salut, és a dir, l’hort fa salut, des d’un punt de vista perquè es 
fa esport barat, no has d’anar al gimnàs i per tant és més barat anar a l’hort que anar 
al gimnàs, evidentment. I a més a més menges uns aliments naturals, i per tant fas 
salut, és allò que dèiem, mens sana in corpore sano, és important això. La gent que va 
a l’hort estalvia moltes hores d’anar al dispensari o d’anar a la farmàcia també, això és 
important.  
 
Funció cultural, una funció estètica; també una funció econòmica perquè al darrera de 
tots aquests petits horts la gent compra llavors, compra materials, compra eines i per 
tant també hi ha unes empreses de serveis que també econòmicament van bé a 
l’entorn d’aquests horts.  
 
I també, Sr. Alcalde, un estalvi a les arques municipals, si tenim en compte que si 
aquestes cinc hectàrees, que hi ha hortolans que les estan conreant, les haguessin de 
conrear o les haguessin de mantenir la gent de la Brigada, amb un cost molt barat, 
amb 3.000 euros l’hectàrea, ens estalviem cada any 15.000 euros que no hem de 
treure de les arques municipals per pagar a la Brigada que vagi a netejar aquests 
espais municipals, sinó que ho fan els hortolans pròpiament. Per tant és un estalvi 
també per a les arques municipals. 
 
Per tant un servei bo i barat, per això nosaltres lamentem que haguem tardat tres anys 
en tirar endavant aquesta proposta i que hi hagi 150 ciutadans d’Olot que volen tenir 
un hort i que de moment no el puguin tenir.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només un comentari Sr. Guix, ja que vostè s’ha dirigit 
directament a mi, després la Sra. Linares contestarà les altres coses. El que passa és 
que és curiós, no? Erem pioners, tot anava molt bé, n’hi havia molts, però ara hem de 
venir nosaltres i ho hem d’arreglar, perquè no hi havia una normativa, perquè aquí hi 
havia un embolic, perquè no se sabia si era propietat per sempre... i hem de venir 
nosaltres i arreglar-ho i només portem tres anys de govern; encara ens en queda un 
altre i les notes en general es posen a final de curs.  
 
Llavors bé, d’acord, jo felicito la iniciativa i me n’alegro que hi hagi aquesta iniciativa 
per als horts municipals, tant de bo siguem capaços de seguir, però alguna cosa es 
devia deixar de fer que l’hem hagut de fer nosaltres, l’hem assumit amb 
responsabilitat, ens hem arremangat i ens hi hem posat.  
 
Jo crec que presentem una proposta molt ben consensuada, i a més hem parlat amb 
tothom, amb tots els participants, de temes espinosos com eren la taxa o la propietat, i 
ho ordenem.  I després  ens posarem  a fer  més horts municipals,  ja buscarem com 
fer-ho. Però no era abans el cel i ara és la terra, només portem tres anys de govern, 
encara ens en queda un altre, i encara farem més coses.  
 
Intervé la Sra. Linares. Una de les puntualitzacions a fer ja l’ha fet vostè, anava en la 
mateixa línia. Respecte a la llista d’espera, és veritat que en aquestes trobades que hi 
ha hagut, amb tots i cadascun dels usuaris també han servit per aclarir, s’ha depurat 
aquesta llista d’espera. A la pràctica, ens la mirarem i la revisarem però no és cap llista 
de 150 persones. 
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Respecte al tema de les àrees de compostatge, li concretaré més parlant amb els 
serveis tècnics que porten el tema, però m’atreviria a afirmar que és una àrea de 
compostatge per cada una de les zones.  
 
I pel que fa al tema del control, són els serveis tècnics del SIGMA. De fet ja ho venien 
fent, el que passa és que ara li donem un instrument jurídic a partir del qual ells poden 
actuar d’alguna manera, perquè com bé ha dit l’Alcalde, no hi havia cap normativa 
aprovada, per bé que hi havia esborranys que sí que ens havien fet arribar en més 
d’una ocasió i havien dit que en un moment o altre havien quedat parats i no s’havien 
acabat de tirar endavant. Per tant, ara sí que donem l’instrument, perquè si hi ha un 
incompliment es puguin instruir els expedients que corresponguin o parlar amb 
especialistes, però hi ha un marc jurídic correctament aprovat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde, en tot cas, em sap greu, no perquè no hi hagi una 
normativa una cosa no funciona. En tot cas si no hi ha normativa i funciona, millor que 
millor. Fins ara jo penso que de conflictes, que jo sàpiga, pràcticament no n’hi ha 
hagut, o n’hi ha hagut molt pocs. En tot cas hi ha la gent del SIGMA que ho porta i ho 
ha portat sempre, i ja està bé que fem una normativa, perquè hi ha de ser, 
evidentment, però si no hi és i no hi ha conflictes, tampoc no passa res. Me n’alegro 
que s’hagi fet aquesta proposta, encara que arribi tard.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Fantàstic doncs. Si no hi ha problema i a més tenim una 
normativa i tots hi estem d’acord, d’això es tracta. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

13.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala.  
 
SANTA RITA.- En primer lloc jo no he sentit avui que es fes esment que avui, vint-i-dos 
de maig, és el patró dels funcionaris municipals. Llavors felicitar-los. 
 
Intervé el Sr. Guix. És demà.  
 
Intervé el Sr. Güell. Demà ho celebren, però és avui. 
 
Continua la Sra. Sala. No, però és avui el dia del patró, és Santa Rita i Santa Júlia. 
Avui per culpa del Ple no he pogut anar a Santa Rita, que a les vuit del vespre cada 
any... 
 
Respon el Sr. Alcalde. Escolti, doncs felicitats, si té poques preguntes aviat podrà 
reincorporar-s’hi.  
 
Respon la Sra. Sala. A Sant Esteve el dia de Santa Rita, si la gent no hi ha anat, 
donen pètals de rosa beneïdes. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
POLÍGON PLA DE BAIX.- Jo voldria demanar si fos possible, que el mateix que s’ha 
fet al polígon de Les Mates, que Urbanisme ja ha aprovat el canvi d’usos, a veure si 
podríem portar-ho a terme el més aviat possible al polígon Pla de Baix. Si ha anat bé i 
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ha funcionat, poder-ho portar a d’altres polígons i en tot cas si el següent pogués ser el 
polígon del Pla de Baix. 
 
Respon el Sr. Zarza. En referència als polígons, com ja vàrem dir en el Ple que vàrem 
aprovar el canvi d’usos del Polígon de les Mates, hi estem treballant. Comencem a 
tenir una diagnosi de tots els polígons, és difícil de fer un canvi d’usos com el que 
vàrem fer a les Mates perquè vèiem moltes naus desocupades, en el cas del polígon 
del Pla de Baix, és un polígon amb molta ocupació i amb molta activitat. Però en tot 
cas, està en l’estudi i també mirarem si es pot  afavorir que s’hi puguin implantar 
empreses. 
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
PATI ESCOLA SANT ROC.- M’han fet arribar que a l’escola nova de Sant Roc s’hi 
hauria de fer algun tipus d’actuació, perquè quan plou, el patí de l’escola queda 
totalment inundat. Llavors vaig trobar uns pares que deien que als nanos els queden 
les sabates plenes d’aigua. 
 
Respon el Sr. Zarza. Ho analitzarem, ho estudiarem, ara ve l’estiu, per tant és el 
moment de fer moltes intervencions a les escoles a nivell de reparació i per tant ho 
tindrem en compte.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
PLAÇA DE SANT MIQUEL.- Al barri de Sant Miquel, hi ha tot el que s’està fent per 
endreçar el barri i per mirar de potenciar-lo, però em van comentar que a la plaça, a 
partir de les onze de la nit, es veu que hi ha una persona que es dedica a jugar a futbol 
i la pilota contínuament va picant a la paret, i llavors hi ha gent gran allà que els 
molesta molt. Si això fos fins a les deu de la nit no hi ha problema, però això és fins a 
les onze o les dotze de la nit. Aquesta gent ha trucat a la Policia Municipal, però la 
Policia no els fa massa cas, i si això es pot resoldre i que vagi algú a Sant Miquel per 
si es pot solucionar; perquè a més a més ara vindrà l’estiu, la gent dorm amb les 
finestres obertes i encara molesta més. 
 
Respon el Sr. Berga. Bé, “pilotes és igual a conflicte”, és a dir, això passa els mesos 
de maig, juny, juliol; passa a Sant Miquel, passa a la nova pista que hem fet a la plaça 
Campdenmàs, passa a la zona del parc de Pequín. És un clàssic, és a dir,  una 
criatura quan encara hi ha llum solar demanar-li que pari de jugar a pilota... L’horari 
està establert que a les nou s’acabi la pilota, el que passa és que si encara hi ha llum 
es fa complicat, és difícil.  
 
Hi enviem sovint algú i en aquest cas ho farem i hi insistirem, i si a més hi ha una 
demanda veïnal d’algú que se’l molesta especialment, que des de l’Àrea d’Acció 
Comunitària s’hi va i s’hi intenta parlar, s’intenta actuar. Però és molt difícil, que el 
nano aquest que ha de plegar a les nou, i encara hi ha llum i vol jugar a pilota, és 
francament difícil.  
 
És un problema que a mesura que el dia es va escurçant desapareix i no torna a 
aparèixer fins a l’estiu següent. És la compatibilitat de l’espai públic amb el joc infantil, 
sobretot la pilota és especialment molesta. Però en la demanda concreta que fa hi 
enviarem algú a mirar-ho si hi podem fer alguna cosa 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
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PISOS PER A JOVES.- Ens han transmès, sobre els pisos de protecció oficial que es 
van fer anys enrere dedicats al jovent, allà a la Muralla, dels quals es van atorgar a 
gent jove amb la condició que al cap de cinc anys havien de deixar-lo, n’hi ha uns que 
efectivament van complir els cinc anys i el van deixar i des d’aquell moment hi ha tres 
pisos que estan buits. La gent es pregunta si no hi ha joves aquí a Olot que puguin 
ocupar aquests pisos. 
 
Respon el Sr. Berga. Pel que fa als pisos del carrer de la Proa, que inicialment es van 
pensar per a joves, amb aquesta fórmula es calculava que al cap de cinc anys, 
aquests joves o parell de joves, haurien tingut temps de trobar un nou habitatge. Quan 
varen passar els cinc anys, dels que hi havia allà dintre no n’hi havia cap que hagués 
arribat a aquesta circumstància –en aquell moment el regidor era el Sr. Rubirola i ens 
ho podria corroborar– i es va abandonar la idea.  
 
En aquest moment és possible que n’hi hagi algun de buit, jo ara no estic al cas. Pisos 
buits sense motiu no en tenim, això li puc garantir, en tot cas faré un seguiment 
d’aquests per donar-li l’explicació que correspon, però en aquest moment no ho puc 
fer, perquè necessitaria ara la persona que els porta directament i probablement és 
que encara deuen estar en una situació de cedir-los, si han passat a serveis socials; li 
miraré, i demà no perquè és Santa Rita i ho celebrem, però li faré arribar dilluns o 
dimarts una resposta més exacte.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. 
 
FELICITACIÓ SANTA RITA.- Ens afegim a la proposta de la Sra. Sala, de felicitar avui. 
Per a mi és un dia inoblidable, ja que també era el sant de la meva mare.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. 
 
POLÍGON PLA DE BAIX.- A la proposta de la Sra. Sala del Pla d’usos dels polígons, el 
que sí que voldríem és que es tingués en compte, en cas que es fes, l’excepció per 
motius religiosos, és a dir, que no s’hi fessin temples que no tinguin res a veure amb la 
religió de la nostra terra. 
 
Respon el Sr. Zarza. En relació amb els temes de culte, quan fem les modificacions ho 
fem estrictament amb un objectiu que és dinamitzar els polígons, per tant en això és el 
que ens centrem i és el que va fer la darrera modificació d’usos. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. 
 
ROBATORI IMATGES RELIGIOSES.- Per altra banda, els volia preguntar, davant les 
notícies aparegudes sobre el robatori de tres imatges religioses a Olot, si se’ns pot 
donar més informació, ja que alguns olotins i olotines ens han manifestat la seva 
preocupació per aquest tema. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte al robatori de les imatges no puc dir-li res més del que 
vostè potser ja sap, hi ha hagut el robatori de tres imatges religioses, desconeixem, no 
tenim cap indici de qui pot haver estat, perquè ho pot haver fet i on pot haver anat. En 
l’entrevista que li varen fer al Cap de la Policia va donar tota la informació disponible 
en aquell moment ni no li’n puc donar més que aquesta, si en tinguéssim més li faria 
arribar tan punt la sabéssim, coneixent el seu interès per aquesta qüestió.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
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PLA DIRECTOR D’ESPAIS VERDS.- S’estan estudiant el Pla Verd, suposo que en el 
proper Ple ja el portaran a votació, hi ha uns terminis i un pla d’etapes; però hi ha una 
cosa que és bastant urgent i s’hi hauria d’actuar: són els pollancres que hi ha al Vial 
Sant Jordi, des del Parc de les Móres fins a Can Gou, sobretot aquests dies es nota 
molt que han deixat anar molt pol·len i hi ha moltes persones afectades, i si es 
poguessin anar substituint seria una bona actuació. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte al tema dels pollancres jo no sóc molt tècnic en la 
matèria, però em penso que el polsim aquest també té relació amb la quantitat de pluja 
que cau. Aquest ha estat un any de molta pluja, això ja ha passat algun any anterior, 
que si plou molt hi ha aquest polsim. Desconec si dintre del que és el Pla Verd 
correspon o no aquest any la poda d’aquests pollancres, ho mirarem i si 
correspongués l’acceleraríem, però em penso que en l’època en què estem deu ser 
que no correspondria fer-ho en el Pla Verd perquè ja s’hauria fet en el seu moment. 
Veurem què es pot fer, però és una qüestió més climatològica que una altra qüestió.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
ENTRADA PER LA CANYA.- Després també en qüestions que afecten a la ciutat, que 
tots ens estimem, que el paisatge està molt integrat a la ciutat, lamentem que l’entrada 
per l’A-26, sobretot l’enllaç amb la carretera de la Canya no està massa en condicions, 
sobretot perquè hi ha un parell de coberts municipals, que són responsabilitat nostra, 
que estan abandonats, hi ha pintades i a més a més allà hi ha els vagons del tren 
d’Olot i també hi ha un dipòsit de runa, que no hi hauria de ser, després també hi ha el 
dipòsit municipal de vehicles a la carretera de la Canya, que no està en les millors 
condicions, hi ha solars abandonats... Tota aquesta entrada està deixada i per tant 
considerem que s’hi hauria d’actuar. 
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte a aquesta entrada, efectivament, el que són coberts 
municipals que hi ha a l’autovia de Girona, per entendre’ns, com que ara hem deixat 
lliure l’espai de la Granja, estem replantejant una mica les diferents ubicacions de 
material municipal. Aquí hi ha un problema de temps i de disponibilitat de personal, 
però a mig termini la idea és deixar aquella zona d’allà, perquè en alguna ocasió 
també s’hi ha produït algun robatori, i per tant és una zona problemàtica, molt 
desprotegida i a veure si durant els propers mesos som capaços de fer el trasllat de 
tot. L’altre tema serà els vagons, que són molt difícils de traslladar i veurem què fem. 
Però tot el que és material de la Brigada i estoc que puguem tenir allà, de diferents, 
coses, la idea és treure-ho d’allà. I respecte al dipòsit de vehicles que deia, jo ara no 
recordo ben bé si està molt destartalat o no, com diu vostè, ho mirarem i si convingués 
fer una reparació, la faríem i ho deixaríem en condicions. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, moltes gràcies, amb això donaríem per acabat el Ple. 
Diumenge hi ha eleccions, aquí a l’Ajuntament s’obrirà també amb el tema de 
centralització de dades. Recordar la importància que sempre que hi ha un procés 
electoral la gent participi, vagi a votar i intervingui, que tothom qui pugui vagi a votar. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les un quart de deu del vespre i per constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA, 


