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ACTA NÚM. 7 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE JUNY DE 2014 
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2014000007 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot, el dia 19 de juny de 2014 a les 18 h. 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 (quan s’indica), Núria 
Zambrano i Costejà (quan s’indica), 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, 
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.   
 
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Genoveva Ruiz Teixidor. 
 
Actua com a secretària la Sra. Alícia Vila Torrents, Secretària de la Corporació. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bona tarda, comencem el Ple ordinari del mes de juny a una 
hora excepcional, perquè en principi els plens són a dos quarts de vuit de la tarda, 
però com que avui hi ha el final de curs de diverses escoles i la voluntat de tots 
nosaltres és assistir-hi, hem passat el Ple a les sis de la tarda.  
 
La primera cosa és excusar la regidora Sra. Ruiz per un problema de salut. 
Temporalment el Sr. Berga perquè està a la presentació del llibre de Joan Teixidor i 
després s’incorporarà, i espero que també per pocs minuts, s’incorporarà la regidora 
Sra. Zambrano. 
 

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

2. – DESPATX OFICIAL 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi ha diverses coses que penso que val la pena que comentem. 
La primera és fer arribar el condol d’aquesta Corporació a la família del Sr. Ramon 
Mateu Garrido, que fa pocs dies ell va estar aquí al Ple presentant una moció en 
defensa de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. És una persona que sempre ha 
tingut un recorregut a la ciutat, que ha col·laborat amb la Taula d’habitatge, i per tant si 
els sembla faríem arribar el nostre condol. 
 
I després passem a temes més positius. Un d’ells és felicitar els guanyadors dels 
Premis Ciutat d’Olot que vàrem atorgar fa pocs dies: el Sr. Jordi Ortiz, el Sr. Ramon 
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Erra i ens fa especial il·lusió felicitar la Sra. Rosa Torrent, una olotina que després de 
diverses edicions, ha guanyat els Premis Ciutat d’Olot, per tant si els sembla bé faríem 
arribar aquesta felicitació.  
 
I l’altra felicitació al Sr. Josep Maria Martí, que és el Degà del Col·legi de Periodistes i 
que li han concedit fa pocs dies la Creu de Sant Jordi. Jo crec que convé felicitar-lo 
perquè ell ha tingut un paper molt important en el reflotament econòmic de Ràdio Olot. 
Ràdio Olot va passar moments difícils i ell, com a representant de la SER en el Consell 
d’Administració, ha tingut un paper molt important. La veritat és que el dia que varen 
donar la Creu de Sant Jordi no me’n vaig assabentar, però l’altre dia ell ens ho va 
explicar i crec que estaria bé que com a Corporació també el felicitéssim per la seva 
col·laboració amb Ràdio Olot. Per tant li faríem arribar la felicitació. 
 
En quant a activitats val la pena que destaquem la Trobada de Puntaires, amb la visita 
de la Consellera Sra. Irene Rigau, al voltant de 1800 puntaires amb tots els 
acompanyants van omplir el centre d’Olot. Crec que és una activitat que convé valorar 
adequadament i sobretot felicitar la gent d’Òmnium i tots els que varen col·laborar amb 
l’organització d’aquest acte, que va ser, jo crec, un bon motiu per veure el centre d’Olot 
amb un aspecte ben diferent del que veiem sempre.  
 
Parlar també de la participació que tenim alguns de nosaltres en el centenari de La 
Caritat, i de la presentació del llibre que és una altra activitat que val la pena que 
remarquem. 
 
La Vila Gegantera, que també va donar ambient al centre de la nostra ciutat, van venir 
molts gegants, va ser  una jornada de  molt sentiment i per tant també m’agrada  
donar-ne compte al Ple. 
 
Els Premis Ciutat d’Olot, que abans ja n’hem parlat i que tenim la voluntat d’anar tirant 
endavant. 
 
I també parlar d’en Tommy Robredo, de la seva fundació, i del Memorial Santi Silvas, 
que més enllà d’un gran torneig de tennis en cadira de rodes, que ho és, jo crec que és 
un gran motiu de maduració per a molts joves, per a molts estudiants que van allà 
voluntàriament, que ajuden a fer coses –aplegar pilotes i tot això– i que a més, 
pregunten directament coses que de vegades nosaltres no ens atreviríem a preguntar 
a la gent que van amb cadira de rodes. Crec que és un gran aprenentatge, i a més són 
diverses activitats que fan en diversos llocs i està molt bé.   
 
Una penúltima consideració: crec que la constitució de la Taula pel dret a decidir, que 
va tenir lloc en aquest Saló de Sessions també és una activitat important, que el saló 
de sessions tenia un bon aspecte, tot ple, i que també val la pena parlar-ne. 
 
I l’últim, que jo considero molt important, és la presentació dels treballs de final de grau 
de l’Escola d’Art d’Olot, de la primera promoció d’alumnes que surten amb el nivell de 
grau a l’Escola d’Art i Disseny d’Olot. Crec que això és molt important, aquests estudis 
ens donen un nivell de grau  universitari i jo crec que aquesta primera promoció convé 
que entre tots la valorem perquè això dóna prestigi a la ciutat. És allò que sempre 
havíem dit: voldríem uns estudis que fossin de nivell universitari a la nostra ciutat i en 
aquests moments, tal com estan les coses, és absolutament equiparable aquest 
estudis de grau. Jo vaig estar un dia veient la presentació dels projectes, un altre dia hi 
va ser la regidora Sra. Fité, i avui a la presentació del llibre de Joan Teixidor que hi ha 
el Sr. Berga, també hi han participat alumnes de l’Escola d’Art. Per tant, posar en valor 
la importància d’aquest acte i que durant molts anys anem veient diverses promocions 
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d’alumnes.  
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple, del 
2014LDEC001083 al 2014LDEC001304. 

 
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

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

 
5.1. - DONAR COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT EN RELACIÓ AL 

PERSONAL EVENTUAL 
 
Núm. de referència : X2014008058     
Núm. expedient: PL112014000022 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, determina que trimestralment l’Alcalde haurà d’informar al Ple del 
compliment de la limitació de personal eventual del que poden disposar els 
ajuntaments en funció del seu número d’habitants. 
 
 Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
A data 16 de juny de 2014 l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que preveu l’article 104 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada 
per la llei 27/12013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local tal com recull el següent quadre: 
 

Personal eventual 
segons art. 104 
bis 

 
7 
 

Personal eventual 
a 31/12/2012 (DT 

10.4 LRSAL) 

 
2 ( 1 dedicació 
exclusiva i 1 a 

dedicació parcial. 
20 h/setmana) 

 

Personal eventual 
a març de 2014 

 
2 ( 1 dedicació 
exclusiva i 1 a 

dedicació parcial. 
20 h/setmana) 

 

Adscripció 
 

Serveis Generals 
 

 
Intervé el Sr. Alcalde. És un tema que anirà sortint reiteradament al Ple. El 31 de 
desembre de 2012 teníem dues persones amb consideració de personal eventual 
d’acord amb l’article 104, d’aquestes dues persones una tenia dedicació exclusiva  i 
una altra dedicació parcial. A març de 2014 continuem tenint les dues persones, una 
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amb dedicació exclusiva i l’altra amb dedicació parcial. Per tant complim amb el que 
preveu l’article 104 bis, i en donem compte al Ple perquè tothom n’estigui informat.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - PROPOSANT ANOMENAR LA PISTA 3 DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
D'ESPORTS, PISTA JORDI MORA 

 
Núm. de referència : X2014007556     
Núm. expedient: SP032014000001 
 
Enguany es commemora el 15è aniversari de la mort d’en Jordi Mora Buch, persona 
amb una gran vinculació al món de l’esport olotí, concretament al Club Voleibol Olot, 
entre d’altres. 
 
La vinculació al món del voleibol el va portar a actuar com a jugador, àrbitre, 
entrenador i directiu, fent del pavelló d’esports la seva segona casa. Amb el seu 
treball, esforç i dedicació va tenir un paper decisiu pel manteniment d’aquest esport a 
Olot i a ser persona de referència per la gent que el va conèixer pel seu compromís, 
rigor i ganes de treballar perquè tothom pogués practicar el voleibol. 
 
Tot i que els inicis esportius d’en Jordi Mora va ser el futbol (jugant amb l’Escola Futbol 
Garrotxa), la seva activitat es va concentrar al món del voleibol formant part com a 
jugador dels diferents equips del Club Voleibol Olot, també en va ser entrenador des 
de l’escola de vòlei fins a equips de màxima categoria i directiu de l’entitat. Va ser 
àrbitre d’aquest esport i seleccionador provincial. L’any 1992 va participar al Jocs 
Paralímpics Barcelona 92 com a integrant de la selecció espanyola de voleibol 
assegut. 
 
Cal destacar que de l’any 1991 al 1995 va formar part de la Junta del Patronat 
Municipal d’Esports d’Olot, participant activament en l’esport de la ciutat. 
 
Per tot això, el president de la Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
 
Que la pista número 3 del Pavelló Municipal d’Esports, situada al pavelló 3 del Parc 
Esportiu Pla de Llacs, prengui el nom de PISTA JORDI MORA. 
 
Intervé la Sra. Roca. Aquest any fa quinze anys que en Jordi Mora ens va deixar i 
intentaré explicar que ens porta a proposar el nom de Jordi Mora a una pista del 
pavelló. 
 
En Jordi va néixer el 1965 a Sant Andreu de Llavaneres i el 1981 es va traslladar amb 
la seva família a viure a Olot. Persona implicada des del primer moment en la ciutat, i 
sobretot, amb el Club Volei Olot. Va ser monitor de lleure, director del Casal d’estiu del 
nostre Ajuntament, va portar el programa esportiu del Consell Comarcal, entre d’altres.  
 
El Club Volei Olot defineix en Jordi com una persona decisiva pel manteniment del 
voleibol a la nostra ciutat. Tota la formació que en Jordi va rebre a nivell esportiu i 
concretament del voleibol, li va permetre ser jugador, entrenador, creador de l’escola 
de volei del Club Volei Olot, que va ser un projecte que va acostar el voleibol a les 
escoles. Va ser membre de la Junta directiva, va ser àrbitre de primera nacional, 
seleccionador provincial, membre de la Junta de Govern del Patronat d’esports, i 
finalment, va ser seleccionat per formar part de la Selecció espanyola de futbol en els 
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Jocs Paralímpics de 1992. 
 
En Jordi, una persona treballadora, incansable, compromesa amb l’esport, amb el Club 
Volei Olot i amb la nostra ciutat, a qui se li va diagnosticar una malaltia que el va portar 
durant deu anys a lluitar i deu anys que va continuar tirant endavant sense donar-se 
per vençut, per poder continuar fent les coses que més li agradaven. En Jordi continua 
ben present a la memòria d’aquells que el coneixien, i sobretot dels seus companys 
del Club Volei Olot, que anualment celebra un torneig que porta el seu nom: Torneig 
Jordi Mora. 
 
La seva curta vida va estar molt lligada a l’esport, als pavellons i al Club Volei Olot. És 
per aquest motiu que proposem que la pista número tres del pavelló, en la qual s’hi 
juga a volei, porti el seu nom.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, saludar a tots els seus familiars, els seus pares 
que estan aquí presents. Abans de passar la paraula a tots els portaveus, saludar-los 
pel fet que estiguin presents aquí a la Sala de Plens. 
 
Intervé la Sra. Sala. Agrair a la regidora Sra. Mar Roca l’exposició que ens ha fet sobre 
la vida del Sr. Mora. Per als qui no el vàrem conèixer, així ens en fem una idea.  
 
Dono tot el meu suport a anomenar la pista tres del Pavelló municipal, Jordi Mora, que 
aquest any, tal com s’ha dit, es commemora el quinzè aniversari de la seva mort. 
Sobre el que he llegit penso que va ser un bon olotí, vinculat al món del voleibol i 
també a d’altres esports, i penso que d’aquesta manera se li reconeixerà la tasca feta 
a la nostra ciutat. Per tant, voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. També agrair la presència dels familiars.  
 
Avui torna a ser un dia d’aquells en què es podem sentir molt orgullosos els que estem 
fent feina des de l’Ajuntament, perquè és d’aquells moments emotius i que podem 
honorar un ciutadà que ja fa molt de temps que ens va deixar però que és algú que 
tenim al cor la majoria dels qui el coneixíem.  
 
En Jordi va ser una persona que amb el seu exemple s’ho mereixeria tot, i què menys 
que recordar-lo amb una proposta com la que ens presenten avui? Ha dit moltes coses 
la regidora Sra. Roca, jo em permetré de referir-m’hi amb el tracte personal que hi vaig 
tenir; segurament no tan d’amistat com el que tindrà la possibilitat de definir la regidora 
Sra. Serra, però segur que també tan emotiu com el seu.   
 
Vaig tenir la sort de conèixer-lo, i més que conèixer-lo, de compartir uns quants anys 
com a veïns de pista d’entrenament, unes hores intempestives d’entrenament, en la 
pista aquesta que segurament portarà el seu nom fent entrenament de volei, i jo al seu 
costat fent entrenament de bàsquet.  
 
No ha de ser gens senzill superar el tràngol que amb tota la vida per davant, amb el 
vigor i l’activitat que desprenia en Jordi, et diagnostiquin un càncer amb 24 anys i que 
després de lluitar-hi durant mesos, un esportista com ell, amb la seva activitat física, 
t’acabin amputant un braç –el braç dret–, però en Jordi no es va enfonsar. Ni es va 
enfonsar, ni es va recloure, ni va deixar de dedicar la seva vida a treballar per als 
altres, com havia fet fins llavors: educador en un centre penitenciari, àrbitre, 
entrenador de volei, directiu del club... No és estrany que la família del volei, del Club 
Volei Olot, en guardi un etern record i que cada anys s’organitzi –com s’ha dit– un 
torneig formatiu que porta el seu nom. 



 
 
 
 

Mod ACTS_DP06 6 

Quan el vaig conèixer, el seu optimisme, les seves ganes de lluitar i de superar les 
dificultats que segur que tenia, i la seva immensa activitat i el seu altruisme eren tan 
grans, que segurament ningú no hauria dit que acabava de perdre un braç. Recordo 
especialment quan va portar els paralímpics a Olot, amb el volei assegut, o més 
lúdicament, quan ell jugava a volei amb equips federats o populars, i jugava amb un 
sol braç. A volei. Durant tota la dècada va compaginar la lluita contra la seva malaltia, 
que se li anava reduint reiteradament, amb aquestes tasques socials que mai va deixar 
de fer i que s’hi dedicava de ple. El càncer se’l va acabar enduent, ben jove encara, 
poc després d’haver fet trenta-tres anys i recordo també amb molta emoció el funeral, 
les exèquies, que seguint els seus desitjos es van fer en un pavelló ple d’amics, colpits 
de ben segur per la seva pèrdua. 
 
Bé està que posem el seu nom a una pista perquè segur que s’ho mereix més que 
sobradament, i que això com a mínim ens pugui servir per sempre, com a exemple de 
lluita i de dedicar la vida als altres. I per tant, votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Com no pot ser d’una altra forma, ens unim als elogis que ha 
rebut en aquest moment el Sr. Jordi Mora, exemple d’esportista i d’ésser humà. Jo 
personalment entenc perfectament el que és el dolor de perdre algú amb aquesta edat, 
ja que també vaig perdre un germà a la mateixa edat, als trenta-dos anys, i realment 
és molt dur, quan un està en plenitud de la vida.  
 
Recolzem lògicament aquesta proposta de donar el seu nom a una pista del pavelló.  
 
Intervé la Sra. Serra. Després de les paraules del Sr. Gómez, intentaré poder llegir.  
 
De la mateixa manera que fa un temps es va reconèixer la persona d’en Pep Mora en 
la vida cultural posant el seu nom a la sala d’assaig del Teatre Principal, també és 
merescut que ara hagi arribat el moment de reconèixer la tasca en el món de l’esport, i 
de manera particular en el món del volei, a la persona d’en Jordi Mora.  
 
En Jordi va ser un referent en el camp de l’esport dedicant la seva curta vida a 
transmetre els valors humans, educatius, esportius i els coneixements; en resum, en 
tot allò que representa l’esport. El lideratge d’en Jordi es feia notar en cadascun dels 
seus gestos, en cadascuna de les seves accions, en les seves paraules i en les seves 
mirades, i sobretot en la capacitat de superació i de no arronsar-se en cap moment. 
 
Permeteu-me que a nivell personal m’ompli d’alegria poder aprovar en aquest Ple la 
proposta d’anomenar amb el nom de Jordi Mora una pista al pavelló que va ser la seva 
segona casa. Per suposat hi estem totalment a favor, i agraïm la proposta presentada 
pel Club Volei Olot. Després de quinze anys, la petjada d’en Jordi encara és present 
entre els que vàrem tenir el goig de conèixer-lo i estimar-lo, i es fa difícil poder 
expressar i explicar amb quatre ratlles el que va suposar en Jordi per als que vàrem 
compartir la seva curta vida. Només dir que vaig tenir la gran sort d’estar al seu costat, 
i actualment amb l’Anna, en Lluc i la seva família encara compartim moments que no 
oblidem.  
 
Per acabar deixeu-me que us reciti un petit tros de la seva cançó, Abril 74 d’en Lluís 
Llach, que diu: 
 
I si un trist atzar m'atura i caic a terra,  
porteu tots els meus cants  
i un ram de flors vermelles  
a qui he estimat,  
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quan guanyem el combat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, jo crec que després de tot el que s’ha dit i de l’emoció, 
podem donar  la proposta per aprovada, i a més, trencar una  mica el protocol i 
dedicar-li un aplaudiment, que crec que el té més que merescut. 
 
Els assistents aplaudeixen. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (8 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

7.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'INICI DELS TRÀMITS PER A 
L'ATORGAMENT DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL SR. PERE ALZAMORA i 

CARBONELL 
 
Núm. de referència : X2014007988     
Núm. expedient: SEC12014000005 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern de l’Institut de Promoció d’Olot de 10 de juny de 
2014, en què sol·licitava que l’Ajuntament d’Olot atorgués la Medalla de la ciutat al Sr. 
Pere Alzamora i Carbonell. 
 
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 que en data 13 de juny de 2014 es va dictar Decret d’Alcaldia per iniciar 
els tràmits per atorgar la medalla de la Ciutat al Sr. Pere Alzamora i Carbonell. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Com veuen, es tracta de donar compte del decret d’inici dels 
tràmits, avui no hem de votar l’atorgament d’aquesta medalla, sinó només explicar 
l’inici del procés.  
 
Però sí que m’agradaria explicar com és que com a equip de govern volem recuperar, 
o normalitzar el lliurament de les medalles de la ciutat.  
 
Com saben la medalla de la ciutat és una de les distincions honorífiques que consten 
en el reglament d’honor i distincions de l’Ajuntament. Una distinció creada l’any 1952. 
Fins ara s’han donat 17 medalles, 11 a persones particulars i 6 a entitats. Les últimes, 
per citar les tres darreres, van ser el 1998 a la Cobla Principal d’Olot, el 1999 al pare 
Jaume Llagostera, i el 2007 al Club Patinatge Artístic Olot.  
 
Com veuen, com a Ajuntament portàvem uns anys sense reconèixer cap ciutadà o 
entitat amb la medalla de la ciutat. De fet, com dic, la darrera és de 2007.  
 
Els hem expressat que com a equip de govern ens agradaria normalitzar aquesta 
qüestió i donar sentit a l’existència de la medalla de la ciutat precisament fent-ne ús i 
utilitzant-la per reconèixer persones o entitats que al llarg de la seva vida han treballat 
a favor d’Olot i dels olotins i les olotines.  
 
De fet, no són les úniques distincions que tenim com a Ajuntament. L’any 2003 
l’Ajuntament d’Olot va instaurar les Ales a la cultura, un guardó també honorífic que 
donem a una persona o entitat que hagi destacat per la seva contribució en algun 
àmbit cultural. 
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També en els darrers anys s’han donat reconeixements en l’àmbit esportiu: clubs 
esportius o esportistes individuals que han aconseguit èxits. Tenim també diversos 
reconeixements en l’àmbit educatiu: per treballs de final de cicle, joves brillants...  
 
I podríem afegir també en aquests reconeixement l’elecció del pregoner de Festes, 
que no deixa de ser un gran acte de reconeixement i gratitud a una entitat o a una 
persona.  
 
Ens sembla que amb les medalles de la ciutat també podem reconèixer a persones o 
entitats, de l’àmbit econòmic, o de l’àmbit social, de l’àmbit educatiu, de l’àmbit 
formatiu o de l’àmbit promocional, que en aquests moments no tenen una distinció de 
l’Ajuntament, ni dels olotins i olotines que representem els 21 regidors que estem al 
Ple.  
 
És per aquesta raó que manifestem la voluntat d’instaurar l’atorgament d’una medalla 
de la ciutat cada any i incorporar aquest reconeixement com un acte més a totes les 
activitats que es fan a la ciutat d’Olot. 
 
Amb quina voluntat ho fem? La primera com a acte de agraïment. Ens sembla que les 
institucions hem d’agrair a les persones o entitats que han ajudat, no només a les 
administracions, sinó també els olotins i les olotines. Persones i entitats que tot i tenir 
interessos personals legítims, s’han preocupat també pel benestar de la gent i el 
col·lectiu. Ens toca agrair als ciutadans –que n’hi ha molts– que dediquen el seu temps 
i recursos a la ciutat. Segur que molts ho fan sense esperar que ningú els hi reconegui, 
ni cap agraïment, però ens sembla que hi ha molts treballadors, empresaris, mestres, 
professionals del sector sanitari i social, que dediquen bona part de la seva vida a  
l’altra gent, que a més de pensar en ells i en les seves famílies pensen en la resta; ens 
sembla que com a mínim, l’Ajuntament d’Olot el que hem de fer és donar-los les 
gràcies.    

 
I en segon lloc també ens sembla que cal distingir la gent o aquestes bones pràctiques 
perquè és una excel·lent manera d’escampar bons exemples. Estem en un moment en 
què els ajuntaments o les administracions, sense cap complex hem de  demanar als 
olotins i olotines ens ajudin a fer progressar la ciutat, a millorar la ciutat. Necessitem 
ciutadans implicats, necessitem professionals que a part de treballar en la seva feina 
facin feina a les entitats, als clubs, que ajudin en un moment de dificultats, i per tant, 
creiem que reconeixent amb aquestes medalles de la ciutat, facilitarem i esperonarem 
moltes persones més en aquesta bona pràctica. 
 
Avui donaríem compte de l’expedient de donar la Medalla de la ciutat al Sr. Pere 
Alzamora, si el Ple ho considera adient, en la propera sessió. Tenen totes les dades i 
el detall de l’exposició de motius, que anirem complementant en la mesura que ens 
vagin arribant.   
 
No el detallaré tot, comentar només que en aquest cas que la proposta inicial ens ve 
d’entitats de la ciutat, i de persones particulars de la ciutat que ens proposen aquesta 
iniciativa. De fet, s’ha demanat a 36 entitats de la ciutat si volen recolzar la iniciativa i 
avui ja tenim 29 entitats que ja ens han fet arribar el seu recolzament. Entitats tan 
diverses com l’Orfeó Popular, els Catòlics, Òmnium, AOAPIX, EURAM, Comissions 
Obreres, UGT, el Consell Comarcal, Ràdio Olot, o dues entitats prou significades com 
són la Cooperativa La Fageda o el Club Natació Olot.   
 
Amb aquest reconeixement volem no sols distingir la figura com a empresari del Sr.  
Alzamora, sinó sobretot, distingir la seva trajectòria com a ciutadà, la seva trajectòria 
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cívica i solidària. Són moltes persones que se’ns han acostat, associacions de veïns, 
entitats socials, culturals, que ens reconeixen que en algun moment el Sr. Alzamora 
els ha ajudat en algun àmbit: a vegades imprimint de forma gratuïta un programa, un 
llibre, algun fulletó, o bé participant en entitats socials –sempre d’una forma discreta– 
bé sigui la Caritat o Càritas, o participant en la fundació d’entitats com són el Club 
Natació Olot o la Cooperativa La Fageda.  
 
A partir d’ara, aquest expedient del qual donem compte estarà a informació pública i el 
mes de juliol el portaríem a aprovació i és en aquest moment que si el Ple ho 
considera, li atorgaríem la Medalla, preveient l’acte de lliurament després de les Festes 
del Tura, a finals de setembre. 
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, jo penso que és gratificant per al Ple, ja que després hem 
reconegut un noi de la ciutat que ens ha deixat, i ara estem reconeixent a una persona 
que ha fet molt per a la nostra ciutat, i que encara farà i està fent moltes coses per a la 
nostra ciutat. Penso que atorgar la Medalla de la ciutat d’Olot al Sr. Pere Alzamora 
Carbonell és un reconeixement a un empresari olotí, apassionat per la nostra ciutat i 
que ha col·laborat sempre, i moltes vegades desinteressadament i amb generositat en 
benefici d’Olot.  
 
Aquesta Medalla de la ciutat, molt merescuda, se suma a molts altres reconeixements 
que ha tingut i que tindrà al llarg de la seva vida. Per molts anys, hi estic totalment 
d’acord. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Evidentment, refrendar el que ja s’ha dit, d’acord que s’iniciï 
aquest procés, aquest tràmit, per a la concessió de la Medalla de la ciutat per al Sr. 
Pere Alzamora, que segur que s’ho mereix sobradament.  
 
No volem deixar d’aprofitar el que ha dit el regidor Sr. Vayreda, dient això, que ens 
sembla perfectament vàlid agilitzar l’atorgament de medalles a ciutadans de diversos 
àmbits que segur que s’ho mereixen, que segur que la seva activitat social o la seva 
activitat pública, allò que fan per als altres, segur que no ho fan per cap 
reconeixement, però que no està de més, tenim aquesta obligació, que sí que ens 
n’adonem i que posem les coses al seu lloc i com a mínim, que un reconeixement el 
tinguin. 
 
Sí que potser discrepem una mica amb el procediment, però suposo que ens podrem 
acabar de posar d’acord en el fet que s’hagi d’atorgar una medalla cada any. Bé, 
segurament ens podrem posar d’acord, en podrem parlar, de com s’ha de fer i amb 
quina periodicitat. Però en tot cas sí que ens sembla molt coherent mirar d’agilitzar 
aquesta distinció, que és simbòlica, que des del Consistori, des de l’Ajuntament, se 
signifiquin determinades actuacions d’olotins que han treballat per als altres.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Absolutament d’acord en iniciar aquests tràmits. El Sr. Pere 
Alzamora és plenament mereixedor d’aquesta distinció, i a part dels seus mèrits 
empresarials –que lògicament tothom reconeix– hi ha un detall per a mi important, i és 
que és una persona molt reconeguda entre els seus treballadors. No és gaire habitual 
que un treballador parli bé del seu cap, i en aquest cas, he constatat personalment la 
categoria humana que els seus treballadors li reconeixen., i això diu molt en favor del 
Sr. Pere Alzamora.  
 
Repeteixo, el més absolut suport a aquesta iniciativa. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas iniciar la meva intervenció dient que votarem a favor, 
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estem d’acord en el nomenament d’aquesta persona, que se li atorgui la Medalla de la 
ciutat.  
 
El que passa és que és veritat que durant un temps no se n’han atorgat, i potser ara 
iniciem un procés, com ha dit el regidor, de començar a atorgar medalles de la ciutat. 
Sí que ens agradaria aquí –com deia el Sr. Gómez també– obrir un període de 
tramitació en aquest sentit, perquè hi hagi més consens, alhora que pot haver-hi idees 
que poden ser interessants. Perquè és clar, quan dones una medalla a una persona, 
deixes de donar-ne a moltes altres i en aquest cas, en donem al Sr. Pere Alzamora, 
com a empresari i com a persona de la ciutat, important, que nosaltres hi estem 
d’acord, evidentment; però entenem que el Sr. Pere Alzamora també pot representar 
un empresari d’aquesta ciutat.  
 
Jo entenc que el Sr. Mulleras no deu conèixer massa la ciutat o la comarca de la 
Garrotxa, perquè normalment aquí a la ciutat tenim un bon capital humà d’empreses i 
empresaris i també de treballadors. I gràcies a aquest capital humà que tenim en 
aquesta ciutat i aquesta comarca, la Garrotxa és una de les comarques de Catalunya 
on hi ha menys atur i que hi ha més activitat empresarial. Inclús ara, en uns moments 
difícils, hi ha empreses que estan invertint en la comarca per tirar endavant noves 
empreses o nous establiments. Per tant, jo penso que sí que aquí hi ha una entesa 
important entre l’empresariat i els treballadors de la comarca; sempre hi ha excepcions 
–evidentment– però en general hi ha un bon clima de treball i un bon clima social, en 
aquest sentit. Per això la comarca tira endavant i les coses es fan ben fetes. 
 
El que jo volia també deixar clar –que no consta a l’expedient– és que el Sr. Pere 
Alzamora ha estat sempre molt a prop de la formació. Ell és un home que en qualsevol 
moment, des de la formació professional que hi ha hagut aquí, que també aquesta 
comarca és una de les capdavanteres de Catalunya en el sentit de treure operaris 
qualificats de les escoles de formació professional; ara mateix l’Alcalde parlava de 
l’Escola d’Art de la ciutat, i també els instituts de formació professional que hi ha a la 
ciutat, doncs també el Sr. Pere Alzamora ha estat molt al costat de la formació 
professional desinteressadament, de vegades quan l’administració no arribava per 
alguns temes econòmics, el Sr. Pere Alzamora hi arribava.  
 
Per tant estem d’acord en l’atorgament, però sí que en tot cas, demanaríem que 
busquem més consens entre tots els grups per tirar endavant aquestes propostes.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. Recollir les peticions tant del Sr. Gómez com del Sr. Guix, que 
ho podem emmarcar si els sembla, en la Junta de Portaveus, on els grups també 
puguin plantejar les diferents propostes.  
 
I cap problema tampoc que si un any considerem que hem de lliurar més d’una 
medalla; com a equip de govern no hi tenim cap inconvenient, i recollim tant propostes 
ciutadanes –com aquest cas– com també les propostes dels grups municipals. Si 
volen plantejar futures medalles de la ciutat, si els sembla dins l’àmbit de la Junta de 
Portaveus, juntament amb l’Alcalde, ho poden comentar i encantats d’acceptar les 
propostes. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. No, simplement al Sr. Guix, dir-li que no he entès gaire l’al·lusió 
que ha fet a la meva persona. Bé, no sé, potser vostè coneix millor que jo la comarca 
de la Garrotxa; bé, és veritat, he viscut alguns anys fora, he estat a Barcelona vivint, 
suposo que també la coneixeré millor que vostè. Però m’ha semblat que era una 
referència que no calia. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Bé, de fet el punt era un donar compte, per tant comptem que al 
mes de juliol portarem la proposta definitiva, que acabarem de completar tot 
l’expedient i el portarem a Ple.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
8.1. - APROVACIÓ INICIAL DE L'ACORD D'IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM PER 

LES OBRES D'"URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER VERGE DE NÚRIA" 
 
Núm. de referència : X2014007864     
Núm. expedient: CE012014000004 
 
L’Ajuntament ha previst la realització de les obres d’ “Urbanització d’un tram del carrer 
Verge  de Núria (entre ctra. de Riudaura i el carrer Santa Sabina)” a finançar 
parcialment mitjançant contribucions especials de millores. El pressupost, assignat 
segons projecte, té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o més 
petit que el previst es rectificaria l’ import de les quotes corresponents, tal com disposa 
l’article 31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
El Projecte “Urbanització d’un tram del carrer Verge de Núria” ha estat aprovat 
definitivament per la Junta de Govern  de data 29 d’abril de 2009 i publicat al BOP al 
15 de maig de 2009; i l’acord d’actualització de preus ha estat aprovat per la Junta de 
Govern de data 21 de gener de 2013. 
 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir 
contribucions especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 

 
Atesos els informes que consten a l’expedient i atenent al que disposen els articles 15 
a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Imposar contribucions especials de millores per l’obra URBANITZACIÓ D’UN 

TRAM DEL CARRER VERGE DE NÚRIA.  
 
Segon. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’ acord a les dades 

següents: 
 

COST de L’OBRA SUBVENCIÓ  

O AJUDES (1) 

COST SUPORTAT PER 
L’AJUNTAMENT  

% CEM (2) 

(base imposable) 

Import C.E.M. 

128.146,57€ 60.000,00€ 68.146,57€ 90% 61.331,91€ 
  

(1) Subvencions de persones o entitats públiques o privades no subjectes 
passius de l’obra. 

 
(2) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès 

públic i privat. El percentatge fixat està degudament justificat dins de 
l’expedient, amb els informes tècnics corresponents. 

  
 El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o 
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menor que el previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació 
definitiva, una vegada feta la corresponent liquidació de les obres. 

   
Tercer. En relació al mòdul de repartiment, s’aplicarà el metre lineal de colindància 

de les finques que limiten amb l’àmbit de l’obra. 
 

La justificació de l’elecció d’aquest mòdul consta dins l’expedient, a l’informe 
emès per l’Arquitecte Municipal.  
 
El total de metres lineals computables es de 109,89 i el preu unitari per metre 
lineal és de 558,120939 euros.  

  
Quart. Serà d’aplicació l’Ordenança general de contribucions especials de millores 

actualment vigent. 
 

Cinquè. La quantitat a repartir en concepte de contribucions especials, es repartirà 
entre totes les finques beneficiades per les obres (públiques i privades). 
S’inclou al present acord d’imposició/ordenació la corresponent relació de 
subjectes passius beneficiats.  

 
Sisè. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de 

març que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, 
els propietaris o titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se 
en associació administrativa de contribuents i promoure la seva realització, 
comprometent-se a sufragar la part que correspon aportar  a l’entitat local, 
quan  la seva situació no li permeti, a part de l’aportació que els correspon a 
ells. 
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del 
present document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord 
sigui pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin 
almenys dos terços de les quotes que hagin de satisfer-se. 
 

Setè.  D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà 
el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord 
s’exposarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran 
examinar l’expedient i la documentació, i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. Així mateix, es procedirà a la publicació de l’anunci 
d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província. 
 

Vuitè. Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, l’ Ajuntament adoptarà l’ 
acord d’ imposició i ordenació definitius, resolent les reclamacions que s’ 
haguessin presentat. En el cas que no se n’ haguessin presentat s’ entendrà 
definitivament adoptat l’ acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d’ 
acord de ple.  
En tot cas l’ acord definitiu, o en el seu cas el provisional elevat 
automàticament a aquesta categoria i el text íntegre de l’ acord haurà de ser 
publicat al BOP de la província de Girona, sense que entrin en vigor fins que 
no s’ hagi fet aquesta publicació. 
 

Novè. Amb posterioritat a la publicació al BOP de l’ acord definitiu es procedirà a la 
notificació individualitzada de les quotes a cada un dels propietaris. La 
realització d’ aquest tràmit de manera indispensable ha de ser abans de l’ 
inici de les obres.  
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 Contra aquesta notificació individual de quota a cada propietari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 34.4 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
els interessats podran formular el corresponent recurs dins del termini màxim 
de 30 dies a partir de la data de la notificació, previ el contenciós 
administratiu. 

 
Desè. L’ inici de les obres es comunicarà oportunament. 
 
Onzè. L’ import de les obres s’haurà d’ingressar d’acord als següents terminis: 
 

1/4 després de l’inici de les obres   . . .  (estimació: setembre/octubre 2014)  
1/4 als tres mesos    . . . .  . . . . . . . . . (estimació: desembre 2014/gener 2015) 
1/4 als sis mesos   . . . . . . . . . . . . . .  .(estimació: març/abril 2015) 
1/4 als nou mesos      . . . . . . . . . . . .  .(estimació: juny/juliol 2015) 
 

Dozè. El lloc d’ingrés és a les oficines de recaptació de l’Ajuntament d’Olot, al pg. 
Bisbe Guillamet, 10 – planta primera – d’acord els sistemes que hi ha 
establerts. 

 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com saben, està prevista la realització d’unes obres 
d’urbanització en el tram del carrer Verge de Núria, de fet així ho vàrem acordar 
pressupostàriament en el Ple anterior. Avui es tracta d’aprovar, si es considera oportú, 
les contribucions especials d’aquestes obres. L’import total de l’obra són 128.000 
euros i escaig, una part està subvencionada per la Diputació de Girona, per valor de 
60.000 euros, i la resta, es fa amb contribucions especials en un 90% i el 10% va a 
compte de l’Ajuntament.  
 
L’import total d’aquestes contribucions especials és de 61.331,91 euros. Això tindrà un 
període d’exposició pública de 30 dies. S’ha acordat amb tots els veïns aquestes 
contribucions i la forma de pagament, que serà en quatre pagaments: preveiem el 
pagament inicial al setembre – octubre d’aquest any, i l’últim pagament vindria per al 
juny – juliol de l’any 2015.  
 
Per tant el que proposem és aprovar aquestes contribucions especials al carrer Verge 
de Núria. 
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, dono el meu suport a aquesta aprovació inicial de la 
urbanització inicial del carrer Verge de Núria, ja que en el Ple del mes passat, com ha 
dit el Sr. Gelis, vàrem aprovar les inversions sostenibles, que anaven en part a arranjar 
aquest carrer, junt amb el pagament de la part que toca als veïns. Jo no veig cap 
problema per votar-hi a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

9.1. - MODIFICACIO PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2014007997     
Núm. expedient: PL102014000016 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 

APLICACIONS DE FONS:  
  
Ordinari:  
  
Actuacions sectors prioritaris 3.000,00 
Arxiu municipal d’Olot 4.000,00 
Combustible vehicles esports i lleure 2.000,00 
Activitats lluèrnia 30.000,00 
Jardineria 5.000,00 
  
Inversions:  
  
Vestidors estadi municipal 2a. fase 30.000,00 
Actuacions ctra. la Canya 22.167,22 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 96.167,22 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari:  
  
Enllumenat públic 40.000,00 
Material d’oficina 3.000,00 
Beca arxiu d’imatges 1.000,00 
  
Inversions:  
  
Subvenció dipsalut vestidors estadi 30.000,00 
Préstec inversions 2008 4.933,10 
Préstec inversions 2010 500,01 
Préstec inversions 2009 2.035,97 
Préstec inversions 2006 282,22 
Camins i infraestructura sector Pujou 14.415,92 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 96.167,22 

 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa 
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest punt és una modificació del pressupost, és un punt que 
s’anirà tornant habitual en la manera de treballar dels Ajuntaments a causa de la 
LRSAL. Per tant el Sr. Gelis explicarà aquesta modificació de crèdit que portem avui al 
Ple. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Sí, com ha dit el Sr. Alcalde, normalment en anys anteriors 
aquesta modificació de crèdit que fa referència a fons que estaven previstos en el 
pressupost no calia passar-la per Ple de l’Ajuntament, sinó que a través d’una Junta de 
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Govern o de modificacions internes es podia fer sense més.  
 
El fet és que hem d’aprovar aquesta modificació del pressupost per un import total de 
96.167,22 euros, que va destinada bàsicament a tres actuacions, a part de petites 
actuacions a l’Arxiu, en jardineria o en combustible, però hi ha tres actuacions 
importants: una d’elles és dotar les activitats de Lluèrnia per aquest any, amb un 
import total de 30.000 euros, una altra són els vestidors de l’estadi municipal, també 
amb 30.000 euros, que és la fase 1.2 d’aquests vestidors i finalment unes actuacions 
per seguretat vial a la carretera de la Canya.  
 
L’origen d’aquests fons són la menys despesa en enllumenat públic de la que teníem 
prevista en pressupost, vostès saben que hem aplicat el nostre pla d’estalvi i està 
donant resultat i per tant també en aquest moment podem disposar d’aquesta quantitat 
de 40.000 euros per destinar a altres actuacions. Hi ha una subvenció de Dipsalut que 
ja venia destinada a l’estadi municipal: una primera era un total de 60.000 euros, en 
vàrem destinar ja 30.000 a la fase 1.1 i ara destinem els altres 30.000 a la fase 1.2. I 
per últim, hi ha una sèrie de sobrants d’inversions, que aniran bàsicament destinades a 
la carretera de la Canya per a la millora de la seguretat. 
 
Per tant el que proposem és aprovar aquesta modificació de crèdits per un import total 
de 96.167,22 euros. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo hi ha alguna partida que tinc els meus dubtes sobre les seves 
prioritats, però entenc que vostès són els que en aquests moments estan governant la 
nostra ciutat i per no entrar en valoracions i demanant explicacions, els dono el meu 
vot de confiança i voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres com sempre fem amb aquest tipus de modificacions 
de pressupost, en aquest cas, tractant-se de pressupost i com ja vàrem fer en el 
pressupost anual, ens abstindrem, i tampoc no entraríem en el detall d’algunes de les 
aplicacions. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Per part nostra no tenim res a objectar i ens semblen adients 
les destinacions finals d’aquestes modificacions. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, nosaltres votem a favor o en contra o ens abstenim en funció de 
si veiem clar les destinacions o no del que proposen.  
 
Aquesta és una modificació realment no molt important. Les activitats de Lluèrnia ens 
sembla que són unes activitats molt interessants per la ciutat, per tant una dotació aquí 
no la veiem malament, tot i que no sé si és que no estaven dotades, perquè és una 
activitat que anem fent cada any, no l’havien dotat amb el pressupost. Bé, és una 
activitat molt participativa, que hi participen molt les penyes, les associacions, etc. 
Aquests 30.000 euros és una quantitat important, tota manera, si ens poguessin 
explicar una mica més a què van destinats. 
 
I pel que fa als vestidors de l’estadi municipal en el seu moment ja vàrem votar a favor, 
però bé, com que van apareixent quantitats en el pressupost i després en diferents 
modificacions de crèdit, sí que ens agradaria si al final quan acabem, poder tenir una 
mica clar quins han estat els números totals finals, més que res perquè de vegades 
ens perdem una mica aquí.  
 
Però en tot cas votarem a favor, perquè el gruix important el veiem clar. 
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Intervé el Sr. Gelis. Per aclarir aquestes dues qüestions que ens demana el Sr. Mir, sí, 
efectivament, quan s’acabin els vestidors hi haurà un resum total de tota la inversió 
dels vestidors, però insisteixo: aquests 30.000 formen part d’una subvenció de Dipsalut 
que era de 60.000 euros, n’havíem utilitzat 30.000 per a la primera fase de les obres i 
aquests 30.000 els utilitzem per a la segona fase de les obres. 
 
Respecte a Lluèrnia, no hi havia pressupostat cap quantitat en el pressupost de 
l’Ajuntament, efectivament, sí que hi havia una petita quantitat en l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot, que és qui organitza aquesta activitat i de fet l’any passat, també es va 
aplicar una petita quantitat –si no recordo malament estem parlant d’entre 8.000 i 
9.000 euros– per a aquesta activitat.  
 
Aquest any la gent de Lluèrnia ha presentat un projecte una mica més ambiciós, 
nosaltres també tenim molt interès en poder anar potenciant aquesta activitat, que sí 
que té molt èxit, sí que porta moltíssima gent a la ciutat. Han presentat un projecte, ells 
també han obert un període d’inscripcions per presentar projectes, i al final, si no 
recordo malament, em penso que acceptaran fins a un màxim de 40 projectes per a 
aquest any. Però també necessiten d’alguna aportació més per part de l’Ajuntament, ja 
que algunes coses necessitaran una mica de despesa. Per tant hem fet aquesta 
primera modificació per poder atendre les necessitats de poder fer aquestes 
instal·lacions, si podem esperem també fer alguna compra de material per a aquesta 
activitats, i és probable, si es pot i si tenim diners per poder-ho fer, que al mes de 
setembre necessitem entre 10.000 i 15.000 euros més per poder comprar material per 
a aquesta activitat. Si no podem també ens han dit que se’n podrien sortir, però per 
poc que es pugui fer, donat que això està adquirint una certa importància, tenim interès 
en poder-ho fer. Aquesta seria l’explicació de perquè hem portat aquesta quantitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 1 
PP) i 2 abstencions (ERC). 
 

10.1. - PRORROGA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L'ENERGIA 
ELÈCTRICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2014008095     
Núm. expedient: PL132014000006 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2013 va  adjudicar a 
l’empresa “Bassols Energia Comercial SL” el contracte de subministrament de 
l’energia elèctrica de l’Ajuntament. 
En data 12 de juny de 2013 se signa el contracte esmentat tot fixant-ne la durada en 
un any amb efectes del dia 1 de juliol de 2013, el qual podrà ser objecte de pròrroga.  
Atesa la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte, aquest pot ser objecte de dues pròrrogues  d’una durada de sis mesos cada 
una. 
I vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini de sis mesos amb efectes del dia 1 de juliol de 2014 el 
contracte de subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot adjudicat a 
l’empresa “BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL” . 
 
Segon.- Facultar la Junta de Govern Local per a l’aprovació de la segona pròrroga 
d’aquest contracte.  
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Intervé el Sr. Gelis. Bé, com saben tenim contractat amb l’empresa Bassols el 
subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament i els seus organismes 
autònoms. El contracte feia referència a una vigència d’un any més dues possibles 
pròrrogues de sis més sis mesos, ara al mes de juliol d’aquest any s’acaba l’any inicial 
de contracte, i el que proposem és la pròrroga per als propers sis mesos d’aquest 
contracte.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

11.1. - MPOUM-40.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL VARIANT D'OLOT 

- C37 
 
Núm. de referència : X2014008129     
Núm. expedient: PL142014000003 

 
Vista la modificació puntual del POUM variant d’Olot C-37, redactada pels serveis 
tècnics municipals en data juny de 2014, l’objecte de la qual és reordenar els espais 
del POUM abans afectats pel traçat de la variant i que ara sembla que es desplaçarà i 
que per tant ja no transcorrerà per els terrenys actualment afectats. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 17 de juny de 2014 i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
conforme al qual la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació.  
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM variant d’Olot 
C-37, redactada pels serveis tècnics municipals en data juny de 2014.  
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.  
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Avui com que és una modificació prou important, si em permeten, 
m’hi estendré una mica.  
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L’àmbit d’extensió d’aquesta modificació correspon als terrenys ocupats per l’anterior 
traça de la variant d’Olot, la C-37, que un cop aprovada ja la declaració d’impacte 
ambiental, i per tant havent-se consolidat el projecte a la banda nord del Riudaura, 
pensàvem que era important que en aquest àmbit que quedava a la banda sud del 
Riudaura, comencéssim a definir tot això urbanísticament. 
 
L’objecte d’aquesta modificació és el de reordenar urbanísticament els terrenys 
alliberats per l’anterior traça de la variant d’Olot C-37, i per l’altra planificar en base a la 
nova traça dels terrenys vinculats a aquesta.  En aquest sentit forma part de l’objecte 
la modificació de l’estudi de vialitat generada per la nova situació, que inclou els 
accessos al camp municipal i al parc de bombers, que també aviat entraran en 
funcionament.  
 
I també al sector de la Guardiola es preveu la incorporació d’un nou vial, que completa 
la xarxa viària del sector i tanca l’anella enllaçant el vial President Terradellas amb el 
vial President Francesc Macià, que eren dos vials que estaven inconnexes, i per tant el 
que fem és acabar de connectar aquesta illa.  
 
El canvi en aquesta proposta obliga a replantejar terrenys alliberats, és a dir, si 
desafectem la variant C-37, vol dir que amb aquesta desafectació es crea una nova 
ocupació, i per tant vincula noves coses. Bàsicament aquesta modificació es centra en 
diferents aspectes, com la requalificació dels terrenys adjacents a la nova traça de la 
variant, el tractament de l’espai de les vores de riera del Riudaura, caracteritzat pel 
bosc de ribera, que les preservem i les mantenim; la requalificació dels terrenys del 
Mas l’Arengada, afectats també per la traça de la variant, que continuen essent 
agrícoles. A nivell de vialitat, resolem la discontinuïtat dels vials President Macià i 
President Terradellas, com he explicat abans. I també s’ordena urbanísticament tota la 
zona del camp de futbol i el parc dels bombers, creant un nou vial a la part sud del 
Riudaura i entre el nou camp de futbol amb una rotonda que enllaça l’avinguda Sant 
Joan les Abadesses amb aquest nou vial.  
 
La solució adoptada en relació als centres d’interès esmentats preveu la requalificació 
també en clau agrícola dels terrenys de sòl no urbanitzable alliberats, unificant els 
límits fixats pel bosc de ribera, que ja he explicat abans– els espais d’interès 
paisatgístic, també en tenim– i preveu seguir uns recorreguts per un itinerari 
paisatgístic que serveixi de frontera entre les zones de conreu, establint com a límit 
natural aquests espais.  
 
Finalment dir que penso que és important aquesta modificació, que pel que fa 
referència al sòl urbà no es modifica el sòl urbanitzable, per tant l’espai de sòl 
urbanitzable i no urbanitzable es respecta; no s’incrementa el sòl edificable,  
únicament el que fem és limitar aquestes modificacions de vialitat i la reordenació 
d’aquests espais lliures.  
 
Per tant, per tot això, portem a aprovació inicial aquesta modificació.  
 
Intervé la Sra. Sala. Jo penso que és molt interessant el que ens ha explicat sobre la 
variant, i a més a més n’haurem d’anar parlant  perquè serà un tema que portarà  
anar-ne parlant molt. De totes maneres, jo penso que la variant és sens dubte una 
infraestructura molt necessària i llargament reclamada en tot el territori i penso que 
aquest canvi de traçat no ens ha de fer replantejar altra vegada el projecte amb el 
retard que això suposaria en la construcció definitiva de la variant. 
 
 I després d’haver fet la valoració respectiva, i a més a més havent pogut constatar 
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que passaria més arran de la muntanya i no pel mig del pla, i que tampoc passaria a 
prop del riu Riudaura, i valorant els informes dels tècnics de l’Ajuntament d’Olot, i 
essent una obra totalment prioritària, jo penso que s’han de fer els passos per tirar-ho 
endavant el més aviat possible i jo hi voto a favor.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Molt d’acord amb el que deia la regidora del PP, és a dir, no 
estem parlant pas de la traça, que se n’ha de parlar i en això sí que ens hem de posar 
d’acord, tot i que en un principi ja ho havíem fet, però segurament n’hem de parlar a 
bastament. Entenem que la modificació que es proposa és un guany molt important 
per a la ciutat, desestimant la traça vella la ciutat hi surt guanyant molt i estem molt 
d’acord amb les actuacions que es proposen en aquesta modificació i per tant votarem 
a favor. I del tema del nou traçat ja n’anirem parlant, se suposa.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Tal com han dit els companys que m’han precedit en la paraula, 
d’entrada entenem que es tracta únicament d’ordenar la zona de darrera del camp de 
futbol, no parlem pròpiament de la variant, i si compta amb el recolzament dels serveis 
municipals tècnics en la matèria, també inicialment comptarà amb el nostre 
recolzament, aquesta aprovació inicial. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres ens abstindrem d’aquesta votació, no ho tenim clar. En 
tot cas és un document que conté molts de plànols, però la memòria és bastant curta, 
bastant fluixa, jo entenc. I en tot cas, hi trobem a faltar elements. És a dir, sí que està 
definida la variant de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, fins a 
l’alçada de l’Hostal del Sol, però la variant que ha de pagar Foment, que és la variant 
nord d’Olot, tampoc està ben definida, i per tant si no està ben definida no sé com 
podem encaixar; és a dir, desafectem aquests terrenys que afectaven al Pla General 
de 2003 com a variant, i encara no tenim clar com serà la variant d’Olot, per tant, 
potser ens precipitem. 
 
L’altra qüestió que també hem notat, és que també té afectacions de cara a que 
augmentem la superfície esportiva –segons he vist en el document de la memòria– i 
en tot cas això no s’ha explicat. És a dir, no sé per on ocupem aquests espais que 
augmentem superfície esportiva en el planejament. 
 
I llavors en tot cas ens sembla bé el que deia el regidor, que s’estudiï la possibilitat de 
resoldre la perllongació de la ronda vora riu que passa pel costat del Riudaura, i que 
empalmi a partir del camp de futbol amb l’avinguda Sant Joan les Abadesses i que 
requalifiqui aquests terrenys que hi ha allà.  
 
Per tant no és un vot en contra, en tot cas com que és una aprovació inicial veurem 
com evoluciona l’expedient i en tot cas ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Ben breu, estic totalment d’acord amb el que han dit, evidentment 
no es tracta de parlar de la variant, aquest serà un altre tema que debatrem més 
endavant. Però sí que una mica en resposta al Sr. Josep Guix, jo penso que queda 
plenament consolidat que aquesta nova variant C-37 passarà per l’altra banda del 
Riudaura; és a dir, la declaració d’impacte està feta, està aprovada, el projecte 
constructiu està pràcticament acabat.  
 
Sí que és veritat que queda un nus important de connexió amb l’A-26 i aquest serà un 
tema de debat i discussió important, però la ciutat el que no pot fer és –perdó per 
l’expressió, tot i que la paraula potser no és la més adequada– però no podem anar 
empantanegant urbanísticament la ciutat i deixant àmbits que la ciutat necessita tenir 
ordenats i poder-hi donar sortida.  
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És a dir, tenim un estadi de futbol que aviat tindrà uns sols vestuaris i per tant això 
modificarà la vialitat del seu entorn, tindrem un parc de bombers en la mateixa zona 
que també es posarà en marxa aviat, tenim un nou hospital que generarà també molt 
de trànsit, per tant també hem de preveure-ho. Per tant tots aquests aspectes que 
estan en l’àmbit de la modificació cal ordenar-los, no els podem deixar pendents de si 
la variant acaba avançant o no acaba avançant, per tant penso que és important que si 
ja està clar que aquesta variant passarà per la zona del Riudaura, aquest altre espai 
que queda desafectat el comencem a ordenar.  
 
I de fet, poden faltar elements, però jo penso que tampoc no n’hi ha d’haver tants 
d’elements, l’únic que fem és posar claus a cada espai per on passava l’antic traçat de 
la C-60 a la C-37 per tenir-los entre els nous, no modifiquem essencialment tot això. 
 
Intervé el Sr. Guix. Jo li he preguntat per l’augment d’equipament esportiu que posa a 
la memòria. 
 
Respon el Sr. Zarza. Sí, perdó, me l’havia deixat. Sí, el que hem fet, més que 
augmentar l’equipament esportiu és en previsió, precisament, d’una possible 
remodelació de l’estadi municipal, preveure aquesta ampliació i per tant afectar on es 
podria produir aquesta ampliació. Per tant, sí que ampliem l’espai però bàsicament és 
per preveure aquesta possible ampliació i remodelació de l’estadi municipal.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 5 abstencions (PSC). 
 

12.1. - RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLA DIRECTOR 
D'ESPAIS VERDS 2014-2020 I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA. 

 
Núm. de referència : X2014007920     
Núm. expedient: PL172014000004 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de març de 2014, 
va acordar aprovar inicialment el Pla Director d’espais verds d’Olot 2014-2020 i 
exposar-lo al públic, durant el termini de trenta dies, per tal que els interessats 
poguessin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions escaients.  
 
El dia 15 d’abril de 2014, dins del període d’informació pública, el Sr. Pere Gómez i 
Inglada, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal (ERC-AM), formula al·legacions per tal que siguin incorporades al Pla 
Director d’Espais Verds d’Olot 2014-2020. 
 
El dia 10 de juny de 2014, els serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA), han emès un informe de resposta a les al·legacions 
presentades pel grup (ERC-AM), el contingut del qual es transcriu:  
 
Pel que fa a la primera al·legació que fa referència a “Encara que sigui un espai de 
propietat privada, pensem que cal elaborar un Pla Especial de la Garrinada, que 
inclogui la plana que uneix aquest volcà amb el del Montsacopa.” Cal dir que:  
 

“El Volcà Garrinada és un espai qualificat d’interès natural pel Pla Especial de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa inclòs dins la Reserva Natural Integral del 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, l’annex 5 del qual ja estableix 
unes normes particulars i criteris d’actuació. Tot i això, i considerant l’interès 
que té el conjunt Garrinada – Montsacopa i la plana d’unió entre els dos 
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volcans, s’incorporarà en el Pla director d’espais verds la necessitat de redactar 
un Pla especial d’aquesta zona.” 

 
Pel que fa a la segona al·legació que fa referència a “Cal redactar un Pla Especial del 
Bac de les Tries, que és un espai verd fonamental per a la nostra ciutat i que ha 
quedat al marge dels diversos plans de gestió.” Cal dir que:  
 

“Es desestima la proposta de redactar un Pla Especial del Bac de les Tries, 
perquè és un terreny forestal propietat de la Fundació Sant Jaume que té el seu 
propi Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca del Bac de les Tries, de 
31 de juliol de 2006.” 

  
Pel que fa a la tercera al·legació que fa referència a “El Pla aprovat el mes de març fa 
diverses referències a la necessitat de redactar un Pla de gestió dels horts urbans. 
Com que aquest Pla de gestió està en fase de redacció i aprovació, valdria la pena 
incorporar aquest Pla de gestió dels horts urbans en la redacció definitiva del Pla 
Director d’Espais Verds. Proposem, doncs, que en l’apartat que fa referència als horts 
s’inclogui la idea que “aquest Pla incorporarà el Pla de gestió dels horts urbans un cop 
hagi estat aprovat pel Ple del consistori municipal”. Cal dir que:  
 

“S’aprova incorporar en el Pla Director la proposta Reglament d’ús dels horts 
urbans que es troba en fase d’aprovació, com a annex VII. A l’annex VI de 
Diagnosis dels Horts Municipals, ja es proposa en l’apartat 1.2.3 que cal 
“Establir de forma precisa un sistema de gestió (nombre i tipus de controls, 
sistema d’adjudicació...) pel manteniment i millora d’aquests espai i una 
estratègia a mig-llarg termini pels horts municipals de la ciutat d’Olot, establint 
els costos i definir com i qui els assumeix”.  

 
Pel que fa a la quarta al·legació que fa referència a “Encara que ens consta la voluntat 
de fer-ho i la seva inclusió en la pràctica gestora habitual, pensem que el Pla Director 
ha d’incorporar l’obligatorietat d’informar els veïns afectats en intervencions agressives 
sobre l’arbrat (especialment, quan hi hagi substitucions o supressions d’un nombre 
important d’arbres). Proposem el redactar següent: “Aquest Ajuntament es compromet 
a informar i a acordar amb els veïns afectats les intervencions importants d’aquest Pla, 
especialment pel que fa a substitucions i supressions d’arbrat”. Cal dir que:  
 

“S’accepta incorporar l’obligatorietat d’informar els veïns afectats en 
intervencions agressives sobre l’arbrat, sobretot quan hi hagi substitucions 
d’arbres. Per això es modifica la pàgina 30, apartat 5.7 d’Atenció al Ciutadà, on 
es farà constar que l’Ajuntament d’Olot es compromet a informar i acordar amb 
els veïns afectats les intervencions importants d’aquest Pla Director, 
especialment pel que fa a substitucions i supressions d’arbrat.” 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions primera, tercera i quarta i desestimar l’al·legació 
segona, presentades pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal (ERC-AM), d’acord amb l’informe dels serveis tècnics del SIGMA 
emès el dia 10 de juny de 2014.   
 
Segon.-  Aprovar definitivament el Pla Director d’espais verds d’Olot 2014-2020 
incorporant-hi les modificacions que resulten d’estimar les al·legacions que consten en 
els antecedents d’aquesta proposta.  
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Tercer.- Publicar el corresponent anunci d’aprovació definitiva al tauler d’edictes de la 
Corporació, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a un mitjà de comunicació escrita diària de la comarca.  
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, com tots vostès recordaran, en el Ple del 20 de març de 
2014 vàrem aprovar inicialment el Pla Director d’Espais Verds d’Olot pel període 2014 
– 2020, que preveia sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, i en aquest 
termini d’informació pública el grup municipal d’ERC va presentar unes al·legacions 
que es desglossaven en quatre apartats. La proposta que sotmetem al Ple passa per 
estimar tres d’aquestes al·legacions i desestimar-ne una. 
 
La primera al·legació que es proposa estimar, és la que té a veure amb la d’incorporar  
al Pla Director d’Espais Verds la necessitat de redactar un Pla especial de la zona de 
la Garrinada, que inclogui la plana que uneix amb el Montsacopa. Això de fet és així i 
s‘incorporarà. 
 
Per altra banda també, hi havia una al·legació que tenia a veure amb el fet d’unir en un 
sol document, o més que unir, que el Pla Director també reconegués i recollís el 
Reglament d’ús dels horts urbans, que si recorden també vàrem aprovar recentment 
per part del Ple, i això també s’incorporarà com un annex al document. 
 
I la tercera al·legació que proposem estimar, seria la d’incorporar l’obligatorietat que 
sempre que hi hagués una afectació agressiva –per bé que intentem que no hi sigui– 
en un tema d’arbrat o arbustiu, consensuar-ho amb els veïns de la zona, la tipologia 
d’arbre que s’implanta, etc. Això també es proposa estimar-ho.  
 
La que es desestimaria és la que té a veure amb redactar un Pla especial del Parc de 
les Tries, perquè de fet aquesta zona és un terreny forestal que és propietat de la 
Fundació Sant Jaume i que ja té el seu propi pla d’ús, o pla d’ajust i millora, ja des de 
l’any 2006.  
 
Per tant suposa estimar aquestes tres al·legacions, desestimar aquesta darrera i 
aprovar definitivament el document i procedir a la publicació definitiva. 
 
Intervé la Sra. Sala. En el Ple en què es va dur a terme l’aprovació inicial del Pla 
Director dels Espais Verds de la nostra ciutat ja hi vaig votar a favor, i a més a més jo 
no he presentat cap al·legació, perquè no hi vaig veure en principi cap problema, ja 
que tot el contingut del Pla Director em semblava bé. Penso que el que cal en aquests 
moments és portar-ho a terme i fer complir tot el que diu el Pla Director. 
 
Sobre les al·legacions presentades, penso que n’hi ha dues, la primera i la tercera, 
que tinc els meus dubtes, a la quarta li dono el meu suport, i la segona, tal com ha dit 
la regidora, ja té el seu propi pla tècnic, per tant no cal. Dit això, hi voto a favor.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Només agrair la inclusió de les nostres propostes i d’acord que 
quedi desestimada aquesta, si ja hi ha aquest Pla i a més a més no és competència 
municipal el camp de les Tries. Agrair la incorporació de les nostres propostes. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Com vàrem fer en el pla inicial, donar suport en aquesta 
aprovació del pla definitiu.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també, com vàrem votar a l’aprovació inicial hi votarem a 
favor, evidentment és un bon document, un document que té la seva diagnosi i 
després hi ha el pla de treball. Això és molt interessant. És un document que si no vaig 
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errat va tirar endavant el Sr. Toni Bach com a regidor d’espais verds de la ciutat, i 
penso que és un bon treball el que es va fer, perquè quan es parla de medi ambient, 
d’espais públics i d’espais naturals, és important que es treballi amb una planificació 
de futur i que es facin les coses ben fetes. No es pot improvisar quan parlem de parcs 
naturals i d’espais naturals, i més en una ciutat com Olot, que volem ser una ciutat 
parc, o que volem que el parc natural entri dintre la ciutat, cal fer les coses molt ben 
fetes. 
 
I això que ens hem trobat anècdotes que ara ja no passen, però per exemple, s’han 
hagut de tallar moltes moreres de diferents carrers de la ciutat perquè abans es 
plantaven moreres. Per què? Perquè potser eren més barates per al promotor que feia 
els carrers, la urbanització, era l’arbre més barat i plantava moreres. Després, quan les 
moreres es feien grosses, els veïns tenien problemes de mores que estaven per terra 
al carrer i ho embrutien tot i s’han hagut de tallar les moreres i posar un altre tipus de 
plantes més autòctones del territori. 
 
En tot cas estem a favor, és un bon pla. El que sí que demanaríem, en tot cas, al 
regidor d’economia és que quan faci els pressupostos tingui més sensibilitat pels 
espais verds i intenti posar més partida pressupostària en aquest pla de treball dels 
espais verds de la ciutat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

13.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala. 
 
CORONACIÓ REI FELIP VI.- M’agradaria manifestar en aquest Ple, ja que no s’ha fet 
esment, i com a monàrquica que em sento, la importància del dia d’avui, que passarà 
a la història, la coronació del Rei Felip VI. El nou rei que donarà continuïtat a la gran 
tasca feta pel seu pare, el Rei Joan Carles I, que en molts aspectes, sobretot per la 
transició que va portar a terme al nostre país, li hem d’estar agraïts.  
 
El nou Rei Felip VI avui ens ha deixat palès que es mostrarà fidel a la Constitució 
espanyola i que garantirà la convivència democràtica entre tots els espanyols.  
 
Intervé la Sra. Sala. Dit això passaré a temes de ciutat amb les preguntes. 
 
CARRERS POU DEL GLAÇ – RICARD JORDÀ – CANDI AGUSTÍ.- Fa temps que vaig 
demanar si al carrer Pou del Glaç amb el carrer Ricard Jordà i amb el carrer Candi 
Agustí si es podia solucionar que a diferents hores del dia s’hi acumulaven una gran 
quantitat de cotxes amb el semàfor de la baixada de Sant Pere Màrtir. Llavors ara he 
vist que últimament que s’han col·locat unes jardineres molt grans, i a més s’ha tancat 
el pas de les bicicletes, que tenen poquíssim lloc si de vegades hi van un pare i un fill, 
que porten mainada –no veig gaire trànsit normalment jo en aquell carril bici–. Jo veig 
que s’ha fet molt malament perquè jo el cap de setmana no solo estar aquí a la ciutat, 
però entre setmana no hi ha ningú que usi el carril bici, llavors això està traient 
moltíssims llocs d’aparcament d’aquell carrer que fan falta, i això s’hauria de mirar. 
 
Però ara no és el tema que voldria tocar aquest, sinó que trobo que en lloc d’arreglar el 
problema encara ho han acabat d’enredar més. Perquè han posat unes jardineres 
immenses que tapen el carril bici, que només deixa un metre just per passar, i després 
els cotxes que baixàvem per aquell carrer, no podem baixar-hi; ja sé que ara hi ha un 
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signe de prohibició.  
 
Va venir una persona dels serveis tècnics de l’Ajuntament, ens ho vàrem estar mirant, 
vàrem arribar a un acord molt fàcil de poder-ho solucionar i jo veig que el que vàrem 
parlar amb aquell senyor que va venir, no han solucionat res i la gent del barri està 
bastant enfadada perquè ens ho han acabat de complicar més. 
 
Respon el Sr. Ferrés. És veritat que fins ara no hem fet res, hem estat esperant una 
mica perquè el que hi havia a tota aquella zona d’allà –almenys al meu entendre– és 
un problema d’indisciplina d’aparcament. També volíem esperar que les diferències 
que teníem amb la partida de la Policia municipal estiguessin resoltes per poder 
actuar. 
 
Allà és cert que hi ha una combinació de diverses coses. També és cert que vostè va 
estar amb un dels tècnics del municipi, varen plantejar una solució, nosaltres vàrem fer 
un primer tempteig amb presidents de les escales de veïns i no tothom ho veia clar. 
Ara sí que aprofitant que hi ha diverses persones allà, que estan fins i tot interessades 
en potenciar l’Associació de Veïns de Montolivet, tenim uns interlocutors que ens 
poden fer de pont amb la resta de veïns, sí que tenim pensat a partir de passat sant 
Joan trobar un dia per parlar de com podem ordenar allò.   
 
Perquè la proposta que es feia també incloïa un canvi de circulació, crec que a dintre 
els pàrquings, i era una mica el que no es veia clar. Per tant esperem que al proper Ple 
de juliol no ens pugui dir que no hem fet res.  
 
Pel que fa a les jardineres, vostè mateixa ja ho ha dit: per allà els cotxes no hi haurien 
de baixar, ni tan sols no hi haurien d’aparcar, perquè és aquell tram de carrer que està 
concebut només per a vianants i perquè és veïnal, se suposa que els cotxes dels veïns 
haurien d’estar a dintre dels aparcaments. Hi havia una mala pràctica que era anar  
apartant les jardineres, s’accedia al Pou del Glaç –per evitar la volta cap al Candi 
Agustí– baixant pel pas de vianants i això és una autèntica mala praxis que hem 
decidit tallar d’arrel.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
MANTENIMENT GESPA.- Si fos possible jo demanaria també a l’Ajuntament a veure 
si es poguessin tallar més sovint les herbes dels espais públics de la nostra ciutat. 
També em diran que  a causa de les darreres pluges, entre la pluja i el sol, les plantes 
també creixen més, però això també dóna força deixadesa, quan veus que l’herba 
creix tant i no s’ha tallat. 
 
Respon el Sr. Gelis. Bé, una mica vostè ha fet la pregunta i la resposta. És veritat que 
estem tenint una primavera molt plujosa i això no ens ajuda gens a mantenir l’herba. 
Però en tot cas no m’ha definit cap lloc en concret, si em digués algun lloc concret 
miraríem si hi podem actuar.  
 
També acabem d’aprovar fa uns moments el Pla Director d’Espais Verds, on s’indica 
també els períodes de gespa de cada zona, i el que sí li puc dir és que estem complint 
aquests períodes. Una altra cosa  és que si el temps no ajuda, sí  que hi ha moments, 
sobretot a la part final, que potser no fa goig. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
NETEJA EMBORNALS.- Vaig demanar en altres plens si es podrien netejar els 
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embornals de la nostra ciutat, i he constatat aquests dies de pluja que n’hi ha molts 
que estan plens d’herba i fang, i amb les pluges que han anat caient aquests dies, 
l’aigua no engoleix. Llavors la Brigada que porta aquesta tasca penso que hauria de 
controlar els punts de la ciutat per poder anar netejant els embornals. 
 
Respon el Sr. Gelis. Bé, és el que hem parlat ja en altres ocasions, vàrem fer la 
contractació de manteniment i es va fent, i això va funcionant. És veritat que hi ha 
moltíssims embornals, que hi ha molta sorra, que hi ha molta pols, que s’omplen, és 
veritat que això és així.  
 
També és veritat que al centre de la ciutat hem tingut una actuació especial i ara a 
partir del mes d’agost –si no recordo malament– hi haurà un pla d’ocupació que 
permetrà ocupar unes quantes persones, que també les dedicarem a la neteja 
d’embornals; són persones que perceben el PIRMI,  els podem ajudar i ells també ens 
ajudaran en el sentit de mantenir més nets els embornals. Sempre que hi hagi una 
ploguda molt i molt forta en poca estona, tindrem problemes en aquest sentit, perquè 
la xarxa està pensada per un determinat cabal i una determinada pluja, no per una 
tempesta en poc temps.   
 
Intervé la Sra. Casanovas.  
 
PLA D’USOS DEL FIRAL.- Últimament s’estan animant molt les activitats al centre de 
la ciutat, cosa que ens agrada i aplaudim, com que totes les activitats que hi ha hagut 
aquests últims caps de setmana, pensem que són agraïdes per tota la ciutat.  
 
Però –hi ha sempre un “però”– i seria quina compatibilitat té amb el Pla d’usos del Firal 
i del Firalet, que  encara està en vies de redactar-se, s’està estudiant, però degut a 
què hi havia moltes queixes dels veïns, que tot es feia al Firal, a veure quin equilibri 
penseu trobar o com ho penseu organitzar.  
 
Respon el Sr. Ferrés. Nosaltres vàrem començar a treballar i vàrem fer una reunió 
amb els veïns del Firal i del Firalet, varen venir una seixantena de persones i 
bàsicament ens exposaven dos problemes: un els sorolls, especialment nocturns; 
nosaltres nocturns pensem fins que s’acaba l’activitat, però també ens expliquen que 
es perllonguen més enllà i també comencen molt abans, amb tota la preparació dels 
actes, les molèsties del mercat, etc.  
 
Hem pogut anar fent coses, hem canviat algun sistema de neteja de la zona de sorra 
d’on hi ha l’escultura: abans es bufava i ara primer es mulla i després es bufa i no es fa 
pols. I pel que fa a les activitats nocturnes, la proposta que nosaltres estem preparant 
és que deixant de banda les Festes del Tura, que tenen un marc propi, es faci com a 
màxim una activitat nocturna a l’any que podria acabar fins a les quatre de la 
matinada.  
 
Aquest any per exemple, és un bon any per veure com funciona, perquè l’Empenya’t 
es feia sempre i té un nou format, agafa el format de revetlla de Sant Joan al Firal, 
potser podria ser l’ocasió especial, que es pogués donar com a excepció. La resta 
d’activitats nocturnes a l’aire lliure, nosaltres estem ja des de fa un parell d’anys, 
proposant que els organitzadors les facin a altres parts de la ciutat, establint com a 
màxim d’horari d’acabament les dues de la matinada. Això fins i tot alguns 
organitzadors ens ho reconeixen, que és una hora correcta per acabar un acte al 
carrer a la nit, i estem en aquesta línia.  
 
Una altra cosa que intentarem fer –això sí que està bastant més verd– és intentar 
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controlar el so d’aquestes activitats, és a dir, encara que es faci fins a les dues de la 
matinada, encara que sigui un concert, no cal que la potència sigui eixordadora; 
simplement, buscar algun equilibri entre l’acte, el soroll i que ho puguem anar 
compatibilitzant una mica.  
 
I l’altra cosa, que els veïns del Firal també ens demanaven i això sobretot amb vistes  
a un proper mandat 2015-2019, qui estigui al capdavant del govern de la ciutat, 
escometre les obres del Firal, una cosa que s’ha de repensar és el fet de cuinar-hi. 
Que això també és una cosa que quan tinguem un entorn una mica millorat respecte 
del que hi ha avui, és una mica xocant. Fins i tot no cuinar al carrer, al Firal, ajudaria a 
dignificar una mica l’espai. 
 
Tot això ho estem ordenant, farem un Pla d’usos de l’espai públic que no serà 
excessivament extens i el portarem a aprovació.   
 
Intervé el Sr. Mulleras. 
 
FOTOGRAFIA REI.- Jo encara que personalment em sento profundament republicà, 
estic una mica estranyat que no s’hagi restituït aquí la fotografia del futur rei, 
m’imagino que serà perquè no ha arribat, no? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Del futur no, de l’actual, que no ha arribat la foto. 
 
Respon el Sr. Mulleras. Exacte, m’imagino que la posaran en el moment que arribi per 
complir la legalitat vigent, no? I ho dic amb profundes conviccions republicanes, dit 
sigui de pas. 
 
Intervé el Sr. Mulleras.  
 
CONVENI COMUNITAT ISLÀMICA D’OLOT.- El punt 4 del Ple d’avui, que fa 
referència als assabentats de la Junta de Govern, he observat que en data 22 de maig 
del present, la Junta de Govern Local ha aprovat un conveni de col·laboració amb la 
Comunitat Islàmica d’Olot. Des del grup municipal de Plataforma per Catalunya 
voldríem saber quines són les condicions d’aquest conveni.  
 
Respon el Sr. Berga. No hi ha res de nou, de fet és el tercer any que es signa el 
mateix conveni. Les comunitats islàmiques, a part del seus temples religiosos on fan la 
part més religiosa, el que coneixem com a mesquita, tenen dos centres culturals on 
bàsicament el que s’hi fa és l’ensenyament de l’àrab als seus nanos, que és un 
ensenyament que evidentment no reben a l’escola pública.  
 
Ells tenien una preocupació per aquest tema i nosaltres la teníem pel benestar dels 
infants i els vàrem proposar de signar un conveni de mutu acord, de bones intencions, 
que de fet només els compromet a ells perquè a nosaltres com a ajuntament no ens 
compromet a res. He de dir que aquests convenis no estan dotats amb cap quantitat 
econòmica –això és important i ho dic perquè quedi del tot clar– i les condicions 
bàsiques són que els infants que van a aquests dos locals que tenen on s’ensenya 
l’àrab, els locals han de tenir la llicència –ja la tenen, la llicència corresponent–, han de 
respectar el nombre d’infants que poden haver-hi dintre de les aules i que a més a més 
aquests han d’estar identificats, és a dir, han d’estar llistats, en tots moments han de 
saber quins hi ha d’haver a dintre i quins dies hi van i quins dies no hi van, i s’ha de 
portar un registre. L’altra cosa és que els diumenges entenem que els nens han de 
jugar, i per tant entenem que el diumenge no és un dia que hagin de tenir un 
ensenyament afegit al que ja representa l’escola; i la darrera condició és que els 
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ensenyaments que poden rebre en aquests centres són com a molt dues vegades a la 
setmana, un màxim de dues hores. 
 
Aquestes són les normes que a nosaltres ens sembla que han de complir pel benestar 
dels infants, i quan els vàrem fer la proposta ells ho varen trobar assenyat, ho varen 
trobar raonable, varen signar aquest conveni.  
 
I aquest podria haver estat un conveni que prorroguéssim indefinidament, és a dir, una 
signatura i anar fent, però ens va semblar oportú renovar-lo anualment amb les 
mateixes condicions per fer un seguiment que es compleixen aquestes condicions, que 
tot va bé, que no hi ha cap problema. Nosaltres regularment hi enviem persones de 
l’Àrea Comunitària a veure que se segueixen les normes del conveni.  
 
En definitiva és això i no hi ha cap novetat respecte al que vàrem signar l’any passat i 
al que havíem signat l’any anterior.  
 
Intervé el Sr. Guix. Dues o tres preguntes referents a espais de transports municipals o 
transports interurbans.  
 
PÀRQUING ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.- Quan es va adjudicar la nova plica per  
l’explotació del pàrquing de l’Estació d’autobusos, jo vaig fer referència a que era molt 
important que s’utilitzés l’entrada paral·lela o l’entrada lateral de l’Estació perquè 
facilitaria la utilització d’aquest pàrquing per part dels usuaris que hi puguin anar a 
aparcar. Ara aquesta entrada està tancada totalment. 
 
I després també vaig demanar, que em va dir vostè que això constaria en acta i per 
tant que es tindria en compte, que l’espai obert que hi ha al costat de l’Estació 
d’autobusos –que és un pàrquing ara privat, està tancat– que fos un pàrquing 
dissuasori per la gent que va a esperar algú a l’Estació d’autobusos, que pogués 
aparcar-hi per pocs minuts o per poc temps.  
 
Què ens passa? Doncs que aquest pàrquing obert està tancat, aquesta entrada a 
l’aparcament la part lateral està tancada, l’entrada que hi ha pel carrer Onze de 
Setembre o Mulleras és dificultosa per als usuaris, és una entrada que té una corba 
molt tancada. I per tant quan vàrem tirar endavant aquest pàrquing, penso que és 
important que es preparés el màxim possible.  
 
Sí que han fet una cosa que és positiva,que és que la gent que va amb autobús a 
Barcelona té una tarifa molt reduïda per poder aparcar allà.  
 
Però aquest és el problema. Què passa amb l’Estació d’autobusos? Doncs que a 
determinades hores la gent aparca a dins l’Estació d’autobusos i per tant és un 
galimaties, és un lloc que està prohibit aparcar però hi aparquen perquè van a buscar 
algú, aparquen allà, els autobusos no poden sortir, és un perill per al trànsit, el TPO 
tampoc no pot passar, per tant es genera un col·lapse important. 
 
Jo em pensava que posant en funcionament l’aparcament de l’Estació d’autobusos, 
com vàrem parlar en aquest Ple, això s’evitaria. Tampoc la Policia actua, jo no entenc 
en aquests moments que tampoc s’actuï a nivell de Policia, perquè a part que no s’ha 
de fer, és perillós també per als usuaris i per als autobusos que hi circulen.  
 
Aquesta era una pregunta, a veure si vostès poden actuar en aquest sentit. 
 
Respon el Sr. Alcalde. És veritat que l’entrada lateral es pot utilitzar, l’estan utilitzant 
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totes aquelles persones que tenen places llogades o places en propietat i està a 
l’espera que es pugui posar en marxa l’entrada lateral, per un problema d’inversió en 
màquines de tiquets per les entrades, que necessita una inversió important i està 
pendent d’això. Exactament igual per a l’espai lliure de darrera, que serà un espai 
d’aparcament a cel descobert. Estava a la plica, està pactat i també fa falta que els 
concessionaris facin aquesta inversió. 
 
De moment el tema de l’Estació d’autobusos nosaltres no tenim constància que hi hagi 
moltes queixes, no ens arriben queixes que hi hagi problemes d’aparcament de cotxes,  
ni específicament hi hem fet anar la Policia perquè no ens havia arribat cap mena de 
queixa. Però de totes maneres ja parlarem que faci alguna volta de tant en tant la 
Policia i s’ho mirin. 
 
L’aparcament de l’Estació d’Autobusos, jo hi vaig anar fa pocs dies, i crec que està 
agafant el ritme que ha d’agafar. Li hem de donar una mica més de temps perquè em 
va semblar que hi havia molts més cotxes dels que hi havia  habitualment, i a veure si 
es converteix en un aparcament normalitzat d’una estació, amb la idea que doni servei 
i a més amb bones condicions econòmiques a la gent que ha de fer servir els 
autobusos.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
SENYALITZACIÓ ESTACIÓ TORELLÓ.- La carretera que va d’Olot a Vic a través dels 
túnels de Bracons, sí que s’ha senyalitzat ja per anar cap a Ripoll però no està 
senyalitzada encara l’estació de Torelló. Això ho vàrem demanar en aquest Ple, van dir 
que vostès farien les gestions oportunes per senyalitzar aquesta estació, que penso 
que per a molts usuaris de la ciutat d’Olot ens va bé per anar cap a Barcelona. 
 
Respon el Sr. Alcalde. És una petició que ja hem fet arribar a la Generalitat, hi 
tornarem, tornarem a insistir-hi. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
TEISA OLOT – BARCELONA.- També parlant de transport és important una petició 
que ens va fer l’empresa TEISA, que molts autobusos que van a Barcelona 
directament, o que paren a Besalú o Banyoles, que en lloc de passar per aquesta via, 
aquests autobusos que van cap a Barcelona, passessin per Bracons i per Vic, perquè 
és una via molt més ràpida per als usuaris i també més econòmica. Per tant 
demanaríem més unitats de transport per aquesta línia. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sàpiguen que demà presentem amb el Conseller –a Girona 
perquè per diversos motius jo he de ser a Girona i ell també– una nova línia, crec que 
són quatre noves línies d’Olot a Girona directes. Estem contínuament en contacte amb 
la gent encomanada dels transports i n’anem parlant.  
 
De trajectes d’Olot a Barcelona per Bracons n’hi van havent i anem parlant amb ells a 
veure com es pot anar complementant i sobretot amb l’empresa, que és la que al final 
ha de trobar-hi també el rendiment com per posar-hi més línies, i la Generalitat per 
continuar-ho impulsant. Però hi anem parlant i realment la línia per anar a Barcelona 
per Vic és una molt bona opció, i ens semblava que calia també reforçar les 
comunicacions d’Olot amb Girona –de fet és la capital de les comarques gironines– 
d’una forma directa, algunes de les línies seran directes sense cap parada, unes altres 
faran parada només a Besalú, i crec que millorarà també molt el que és el transport 
públic entre Olot i Girona.  
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Intervé el Sr. Guix.  
 
ENLLAÇ BUS TRANSVERSAL AMB NOU HOSPITAL.- Aquesta petició ja la vàrem fer 
també al Consell Comarcal, però també la demano aquí, és que ara quan es posi en 
funcionament el nou hospital, a veure si és possible que algun autobús de l’Eix 
Transversal, que ve de comarques, pogués passar per la zona de l’hospital perquè 
molts usuaris de l’Hospital són gent gran de comarques i per tant els aniria bé poder 
anar allà directament amb el Bus Transversal. Això és un tema que s’ha d’estudiar 
tècnicament a veure si és possible. I també demanar, que suposo que s’està estudiant 
ja, que les línies del TPO que vagin lligades amb la propera obertura de l’hospital.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Quant al tema del bus transversal i de l’Hospital, perquè no fa 
referència només al Bus transversal sinó a com ho adaptarem al TPO, els tècnics 
municipals d’Infraestructures estan dissenyant les possibilitats que hi ha, estem també 
en contacte amb l’empresa concessionària, la TEISA, que en aquest cas porta TPO i 
porta Bus transversal. Quan tinguem això ben lligat, no pateixin que ho presentarem, 
intentarem escoltar també les seves opinions i intentarem buscar el màxim consens 
possible. Però hi estem treballant des del punt de vista tècnic i quan ho tinguem a punt 
ho explicarem.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies perquè ha estat un Ple rapidet i tots podrem anar als 
actes que teníem previstos anar, i fins al Ple de juliol que serà la darrera setmana.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts i mig de nou 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, 
 
 


