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ACTA NÚM. 9 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE JULIOL DE 2014 
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2014000009 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot, el dia 29 de juliol a dos quarts de vuit 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, 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.. Mercè Traveria Costa. 
 
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. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i 
s’aproven per unanimitat les actes de les sessions del 19 de juny i del 4 de juliol. 

 
2. - DESPATX OFICIAL 

 
En primer lloc el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació que l’olotí,  
LLUIS PALUZIE MIR, havia estat  nomenat Soci d’Honor de la Institució Catalana 
d’Història Natural, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, en un acte celebrat a Barcelona, 
el passat 25 de juny, en reconeixement a la seva tasca naturalística.  I proposa fer-li 
arribar la més sincera felicitació per aquest merescut nomenament. I així s’acorda, per 
unanimitat dels assistents.   
 
Seguidament, proposa felicitar la reconeguda nedadora olotina JENNIFER PAREJA, 
per haver resultat recentment, campiona d’Europa en la selecció estatal celebrada a 
Budapest. I així s’acorda per unanimitat.  
 
I d’altra banda, proposa fer arribar les més sinceres mostres de condol de la 
Corporació a l’Anna Plana Montañà, que fou regidora d’aquest Ajuntament durant la 
legislatura 1995-1999, pel recent traspàs del seu marit FRANCISCO JAVIER 
SALABERRIA, víctima d’una cruel malaltia.  I així s’acorda, per unanimitat dels 
assistents.  
 
A continuació, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
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del dia de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 19 de juny:  
 
- de particulars :  40 
- i d’entitats : 46 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:  
 
- el di 30 de juny va poder estar amb l’Hble. Sr. JOSEP M. PELEGRÍ, Conseller 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, arran de la seva presència a la 
ciutat per assistir a la cloenda de l’Assemblea General d’Innovac que va tenir lloc a la 
sala Torín.  
 
- el dia 1 de juliol es va desplaçar a Barcelona per  entrevistar-se amb la Sra. EVA 
SANCHEZ, directora de l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans de 
Catsalut i amb la Sra. MARTA SUBIRÀ, Directora General de Polítiques Ambientals. 
  
- el dia 2 de juliol, es va trobar amb l’Hbe.Sr. BOI RUIZ, Conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya que va assistir a la II Jornada del Pla de Salut de les regions 
sanitàries de Girona i Catalunya Central, que es va celebrar a la nostra ciutat  
 
- el dia 8 de juliol, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. PAU 
VILLORIA, Secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
el dia 18 de juliol, va tenir una trobada amb l’Hble.  Sra. NEUS MUNTÉ, Consellera de 
Benestar Social i Família, arran de la seva assistència a la inauguració de les obres 
d’ampliació del Casal de la gent gran.  
 
- el dia 23 de juliol es va desplaçar  a Barcelona per entrevistar-se amb la Sra. 
MONTSE SERRET, Directora de Barcelona Centre Universitari; i per tenir una trobada 
amb el SR. MIQUEL BARCELÓ de la  Consultoria Innopro Consulting.  
 
- i finalment avui s’ha desplaçat a Barcelona per entrevistar-se d’una banda, amb el 
Sr.XAVIER FLORES, Director General de Carreteres de la Generalitat i de l’altra, amb 
el Sr. ANDREU SUBIES, President de la Federació Catalana de Futbol.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant 
el mateix període :  
 
- el dia 20 de juny es va desplaçar a Granollers per assistir a una reunió de la 
plataforma d’alcaldes de la C-17 i seguidament a Girona, per ser a la presentació de la 
nova línia directa d’autobusos Olot-Girona i a l’acte de graduació de la primera 
promoció d’estudiants de medicina de Girona que va tenir lloc a l’Auditori.  
 
- el dia 22 de juny, va presidir la tradicional Sardana de Corpus a la Plaça major,  que 
aquest any va comptar amb l’assistència d’unes cinquanta parelles.   
 
- el dia 25 de juny va fer una visita guiada a les instal·lacions del nou Hospital a jubilats 
de l’Esplai de la Caixa. Seguidament va assistir a la presentació del Pla estratègic de 
l’agència de promoció econòmica que va tenir lloc a la Sala Gussinyé i finalment va 
tenir una trobada amb representants de la CUP, per explicar-los el projecte del Parc 
dels Volcans.  
 



 

Mod ACTS_DP06 3 

- el dia 26 de juny va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Balmes de la 
UVIC i a continuació a la cloenda i acte de lliurament de premis als Millors Projectes de 
final de cicle que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 27 de juny va assistir a l’obertura d’una jornada sobre Urbanisme, organitzada 
per l’Associació Catalana de Municipis, que va tenir lloc al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona.  
 
- el dia 28 de juny al matí, es va desplaçar a Balaguer, per assistir a l’Assemblea de 
l’AMI ( Associació de Municipis per a la Independència) i a la tarda, va ser present a 
l’Assemblea de Veïns del barri de Sant Roc.   
 
-  el dia 30 de juny va presidir les reunions de Junta i Assemblea d’Innovacc que varen 
tenir lloc a la sala Torín. I després va anar a saludar els membres de la Federació de 
Cooperatives que celebraven la seva assemblea en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 2 de juliol, va assistir a la II Jornada del Pla de Salut de les regions sanitàries 
de Girona i Catalunya Central, que es va celebrar a la Sala Torin de la nostra ciutat. 
 
- el dia 3 de juliol va fer entrega d’una placa al Sr. Esteve Moliné Danés,  jardiner de la 
Brigada Municipal, amb motiu de la seva recent jubilació, va assistir a la Junta del 
Sigma i a una reunió de l’Òrgan de governança amb el Dr. Ledesma que va tenir lloc a 
la seu del CASG. 
 
- el dia 4 de juliol va presidir el Ple extraordinari, va assistir a una reunió de seguiment 
de les obres de la nova Plaça Mercat i a l’inici de la 23ª edició del Cornamusam a la 
Plaça Rector Ferrer.  
 
- el dia 5 de juliol al matí, va anar a esmorzar amb els camioners que celebraven la 
festa de Sant Cristòfor a la nostra ciutat i va assistir a la recepció que es va fer als 
nens saharuís al Saló de Sessions de l’Ajuntament.  I a la tarda, va participar de la 
festa dels veïns de l’Eixample Popular.  
 
- Tot i trobar-se de vacances l’alcalde titular, va assistir el dia 7 de juliol a l’acte de 
presentació de les “Deu essències d’Olot” que va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
-  el dia 11 de juliol va assistir al concert solidari dels AMICS DE LES ARTS, organitzat 
per la Fundació Albert Bosch, que es va celebrar a la Plaça de Braus de la nostra 
ciutat.  
 
-  el dia 12 de juliol va assistir a la celebració del desè aniversari de la Fundació 
Umbele: diàleg entre Xavier Sala Martin i Mn. Joan Soler, que va tenir lloc a la sala 
Torín.  
 
-  el dia 13 de juliol va assistir a diferents actes de l’Aplec de la Sardana.  
 
- el dia 14 de juliol va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat; a la Xarxa de Barris 
que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament i a la presentació del cartell de 
Festes, fet per l’artista Àngel Rigall, que es va celebrar al pati de l’Hospici.  
 
- el dia 15 de juliol es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió a l’Associació  
Catalana de Municipis, amb promotors de sòl i habitatge i al vespre, va participar de la 
festa del Carme.   
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- el dia 16 de juliol, va assistir a l’Ofici solemne a l’església del Carme.  
 
- el dia 17 de juliol, va assistir a l’Assemblea de la UE Olot que va tenir lloc al Casal 
Marià.  
 
- el dia 18 de juliol, va assistir a la inauguració de les obres d’ampliació del Casal de la 
gent gran.   
 
- el dia 21 de juliol va assistir a la inauguració de la nova àrea d’oncologia de l’Hospital 
de Vic .  
 
- el dia 22 de juliol va assistir a la conferència que va pronunciar el Sr. KIM FAURA, 
Director General de Telefònica, al Casal Marià, sobre el desplegament de la fibra 
òptica a la nostra ciutat.  
 
- el dia 23 de juliol es va desplaçar a Girona per signar els contractes programes 2014 
a la seu de la Generalitat.   
 
- el dia 24 de juliol va assistir a la constitució del nou Patronat del nou Hospital. que es 
va celebrar en el mateix Hospital nou.   
 
- el dia 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, va assistir al dinar de celebració de la 
festa del patró del geriàtric de l’Hospital.  
 
- i ahir, 28 de juliol va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va 
tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple, del 
2014LDEC001499 al 2014LDEC001651. 

 
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 DELS PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT DE CULTURA DE 

LA CIUTAT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2014009818     
Núm. expedient: PL102014000018 
 
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 de l’Organisme, segons documentació adjunta. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Es dóna compte dels preus públics aprovats per l’Institut 
Municipal de Cultura d’Olot referents a la programació musical i d’arts escèniques de 
setembre a desembre, al catàleg raonat de l’exposició Josep Berga i Boix, al taller de 
circ als Museus d’Olot que es farà durant el període de Nadal, i al llibre sobre el 
Franquisme que s’editarà dins la col·lecció dels Quaderns d’Història d’Olot escrit per 
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Jordi Pujiula i Jordi Esteve Rubió.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL 
D'EDUCACIÓ I JOVENTUT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2014009819     
Núm. expedient: PL102014000019 
 
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 de l’Organisme, segons documentació adjunta. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Es dóna compte dels preus públics aprovats per l’Institut 
Municipal d’Educació i Joventut d’Olot  relatius a les activitats per a la gent gran, per al 
curs 2014-2015. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.3. - INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT 
 
Núm. de referència : X2014009832     
Núm. expedient: PL162014000005 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  
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 SEGON 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 



 

Mod ACTS_DP06 6 

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 segon 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. 
 
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 

 2n T 2014 

pagaments: període mig pagament 
(dies) 

28.07 

pendents  
període mig pendent a fi trimestre 
(dies) 

11.22 

total pendent pagament fora termini 50.969,36 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 

 
IME 

pagaments 2n T 2014 
pagaments:període mig pagament-
dies 

13.45 

pendents  
període mig total pendent fi 
trimestre 

15.07 

total pend. pagament fora termini 11.033,95 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 

  
INSTITUT M. D’ESPORTS 

pagaments 2n T 2014 
pagaments: període mig pagament-
dies 

17.45 

pendents  
període mig total pendent fi trimestre 6.85 
total pend. pagament fora termini 0 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 

 
ICO 

pagaments 2n T 2014 
pagaments: període mig pagament-
dies 

20.35 
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pendents  
període mig total pendent fi trimestre 14.43 
total pend. pagament fora termini 3.936,00 
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 

 
IMPO 

pagaments 2n T 2014 
pagaments: període mig pagament-
dies 

23.26 

pendents  
període mig total pendent fi trimestre 4.47 
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.” 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En relació a l’informe de la morositat s’està en la línia dels 
mesos anteriors i dins els paràmetres que marca la normativa. Pel que fa a les dades 
concretes del segon trimestre de 2014, a l’Ajuntament estem pagant a 28.07 dies i als 
organismes autònoms: a l’IME 13.45 dies; al Patronat Municipal d’Esports a 17.45 
dies; a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, 20.35 dies i a l’Institut Municipal de 
Promoció de la Ciutat a 23.26 dies. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - CORREBOU.- PRENDRE ACORD RELATIU A LA CELEBRACIÓ D’UN 
CORREBOU DURANT LES FESTES DEL TURA 2014. 

 
Núm. de referència : X2014009474     
Núm. expedient: PL112014000023 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 19 de juliol de 
2012, va atorgar a la Penya Taurina de la Garrotxa, la concessió per organitzar 
correbous a la Plaça de Toros d’Olot, durant els anys 2012 a 2015 i sense perjudici de 
possibles pròrrogues, amb l’expressa obligació de celebrar un correbou per les Festes 
del Tura de cada any. 
 
La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, en 
el seu article 6, requereix que el ple de l’Ajuntament adopti un acord pel qual s’aprovi 
la celebració de la festa i el programa d’espectacles taurins. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la 
Comissió Informativa proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la celebració del tradicional correbou d’Olot amb motiu de les Festes 
del Tura 2014. 
 
Aquest correbou no es correrà pels carrers de la ciutat, sinó que quedarà limitat a 
l’interior de la Plaça de Toros i es celebrarà el dissabte 6 de setembre de 2014, a dos 
quarts d’onze del vespre amb una duració màxima de dues hores.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Joc i d’Espectacles de 
Girona, del Departament d’Interior. 
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Intervé la Sra. Mar Roca. Es tracta de l’acord que cada any hem d’aprovar per Ple per 
poder celebrar el correbou de les Festes.  
 
Intervé la Sra. Sala. Volia demanar dues coses: una, si es continuaran donant 
entrades als accionistes pels actes que s’organitzin a la plaça de braus i també a veure 
si s’han portat a terme els treballs de reforma que s’havia de fer a la plaça de braus, 
que ja que la tenim bastant deteriorada, a veure si es van posar les mesures de 
seguretat que es va dir que es posarien a dalt, i fer la comprovació pertinent com cada 
any dels permisos i les assegurances que estiguin en vigor. Espero que el correbou es 
porti a terme, com altres anys, amb cura i amb precaució. Hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, és un tema recurrent, no insistiré en la posició del nostre 
grup, nosaltres pensem que és una activitat que no aporta res a unes festes 
emblemàtiques com les Festes del Tura, més aviat al contrari, que desdiuen el que 
han de ser unes festes modèliques del segle XXI, i a una ciutat educadora com és Olot 
pensem que el correbou no hi aporta res positiu i per tant votem en contra. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Com cada any tornem a tractar aquest tema i com cada any 
uns ens manifestem a favor i uns altres en contra. Des de Plataforma per Catalunya 
sempre recolzem les tradicions autòctones de la nostra terra i per altra banda, no 
volem, ni podem, impedir als olotins i olotines gaudir d’un dels espectacles més 
concorreguts de la festa major, per la qual cosa ens sembla molt bé que es torni a fer. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement com cada any votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Nosaltres el que farem com a grup és donar llibertat de vot a tots 
els regidors, perquè hi ha opinions diverses i això penso que és bo que també es 
representi aquí al Ple.  
 
En quant a les preguntes que ens ha fet la Sra. Sala, jo crec que el tema de la 
titularitat de la plaça ja no té gaire més recorregut, o gairebé gens de recorregut; sí que 
tenien la possibilitat d’arribar al Tribunal Constitucional, però crec que els han passat 
els terminis i per tant entenem que accepten la sentència que ja ha estat guanyada. Ha 
arribat dos cops al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després al Tribunal 
Suprem, i per tant per nosaltres aquest és un tema que està absolutament tancat. 
 
En quant a les obres, per desgràcia no hem pogut començar encara, però el Sr. Miquel 
Àngel Zarza li explicarà una mica quina és la dinàmica que pensem seguir amb la 
plaça de braus.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, en referència a la plaça de braus, estem elaborant un projecte 
que bàsicament contempla tres o quatre aspectes relacionats amb la seguretat i amb 
l’accessibilitat. Pel que fa a l’accessibilitat els punts que tenim són complicats, perquè 
tota la topografia de la plaça és complicada i per tant hi estem treballant. I a nivell de 
seguretat estem treballant tot el que seria l’anella de sobre i tot el que és l’aforament 
de la plaça de braus; sí que a nivell de la plaça, de l’arena, està força controlada; però 
a nivell de les grades no i per tant estem creant aquest projecte per poder adequar tot 
això. Aviat suposo que ho tindrem enllestit i preparat i per tant aviat podrà anar a Junta 
de Govern per aprovar aquest petit projecte.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU: Sr. Corominas, 
Sr. Berga, Sra. Zambrano, Sra. Fité, Sr. Vayreda, Sr. Zarza, Sra. Roca, Sr. Gelis, Sra. 
Linares; 5 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 3 vots en contra (1 CiU - Reagrupament: Sr. Ferrés, 2 
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ERC). 
 
7.1. - APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT 

MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2014009829     
Núm. expedient: PL112014000025 
 
L’Ajuntament d’Olot en la sessió plenària de data 31 d’octubre de 2013 va aprovar 
definitivament el reglament del mercat municipal. 
 
Posteriorment va iniciar el procés per a l’adjudicació de les concessions 
administratives dels llocs de venda del Mercat d’Olot, procés en el qual no es varen 
arribar a adjudicar tots els espais, quedant vacants 5 dels 21 lots que es treien a 
licitació. 
 
La majoria dels lots que no es varen adjudicar es corresponen als locals exteriors que 
l’Ajuntament va oferir i que durant el procés de comercialització dels mateixos s’ha 
constatat la predisposició dels interessats a aportar una major diversitat respecte de 
l’oferta inicialment prevista però també la necessitat que les dimensions d’aquests 
locals siguin inferiors, circumstància que ja ha aprovat la Junta de Govern Local en la 
sessió de 24 de juliol de 2014. 
 
Considerant que en l’article 28.7.a) del Reglament del Mercat Municipal d’Olot 
estableix el nombre màxim de mòduls de cada denominació principal i que per a la 
denominació “Altres” en fixa un màxim de 31 mòduls. 
 
Considerada la necessitat d’incrementar en 3 mòduls més aquesta darrera 
denominació d’”Altres” passant de 31 a 34, per tal de facilitar la comercialització 
d’aquests espais i per aportar major diversitat a l’oferta comercial del mercat. 
 
Vist el que disposa l’article 12.1.d del Reglament en relació a les competències del Ple 
per a variar el nombre de mòduls de cada denominació tenint en compte les propostes 
no vinculants de l’associació de venedors del Mercat i de la societat concessionària. 
 
Considerant el que disposen els articles 178 i 247 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i el 60 a 66 i 158 
i següents del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 28.7.a) del Reglament 
incrementant el nombre màxim de mòduls de la denominació principal “Altres” fins a 
34.  
 
El redactat serà el següent:  
 
“28.7.- Mix Comercial del Mercat d’Olot. 
a) Definició del Mix Comercial del Mercat d’Olot: no es podran superar les següents 
proporcions de superfície de venda, expressades en mòduls, per a les denominacions 
principals indicades:  
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FRESC BLAU:  Un màxim de 8 mòduls o números. 
FRESC VERMELL.  Un màxim de 18 mòduls o números. 
FRESC VERD. Un màxim de 5 mòduls o números. 
ALTRES DENOMINACIONS (GROC). Un màxim de 34 mòduls o números.” 
 
Amb aquesta modificació el nombre màxim de mòduls que recull el reglament del 
mercat municipal d’Olot  passa de 62 a 65. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un 
mitja de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini 
de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text de la 
modificació al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, 
posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text de 
l’ordenança. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé com saben a l’octubre de 2013 vàrem aprovar el Reglament 
del mercat i després de la primera adjudicació de parades, l’empresa concessionària 
especialment, continua comercialitzant els espais que varen quedar lliures en aquesta 
primera fase. Amb la idea d’ocupar tots aquests locals i també garantir una major 
diversitat respecte a l’oferta que es va plantejar en els inicis, portem la modificació 
d’aquest Reglament, que de fet també implícitament suposa la reducció d’un dels 
locals comercials en dos, que d’aquesta manera ens sembla que serà més fàcil la seva 
comercialització. 
 
Per tant, com que és una competència del Ple el nombre de mòduls i també el garantir 
el mix comercial, portem la modificació d’aquest article que el que fa és incrementar en 
tres els mòduls de la denominació “altres”, per tant també en global es modificaria el 
nombre de mòduls que hi podria haver a la plaça, que passaria dels 62 que hi ha ara a 
65. Amb això creiem que podrem atendre els nous operadors i també garantir una 
oferta variada i prou atractiva.  
 
Comentar Sr. Alcalde que s’ha consensuat aquest tema amb l’Associació de Placers i 
amb els operadors que van ser adjudicataris, i per tant també d’acord amb ells.  
 
Intervé la Sra. Sala. Penso que el que ha dit el Sr. Vayreda, si s’ha consensuat amb 
tots els placers i hi estan d’acord, tot el que pugui aportar i facilitar la millor 
comercialització d’aquests espais i oferir més diversitat als clients del mercat penso 
que és totalment positiu. Per tant voto a favor d’aquesta aprovació inicial de la 
modificació del Reglament, d’incrementar el nombre de mòduls per a la denominació 
“altres”. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres celebrem que tiri endavant el mercat, que les obres 
vagin a bon ritme. Com deia el Sr. Vayreda ens quedava el dubte de si s’havia 
consensuat amb els adjudicataris i amb la resta de placers; solventat aquest tràmit, 
absolutament  d’acord amb la modificació; lògicament quan obrim la Plaça Mercat si no 
queda cap espai buit, sempre serà un element positiu, i estem segurs que en la línia 
del que ha de significar la plaça, que és un element de dinamització d’aquest entorn de 
la nostra ciutat.  
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Per tant sempre celebrar que les obres vagin a bon ritme, però sempre amb la mesura 
de fer les coses ben fetes com segur que s’està fent. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Entenem que en definitiva es tracta d’una modificació del 
Reglament i un dels objectius, segons nosaltres entenem, seria facilitar la venda dels 
locals que queden encara buits. En aquest sentit no trobem cap problema en que això 
es faci possible.  
 
Intervé el Sr. Guix. Estem d’acord, votarem a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP) 
 

8.1. - COMPTES GENERALS 2013 
 
Núm. de referència : X2014009097     
Núm. expedient: PL102014000017 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes, el “Compte General de 2013”, compte 
que inclou: els estats comptables, així com els comprovants que han generat aquests 
estats, els detalls de tresoreria, les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament d’Olot, 
dels seus organismes autònoms administratius i de l’empresa municipal “GUOSA” i la 
documentació complementària que fixa la legislació vigent. 
 
Atès que l’esmentat Compte General, ha estat exposat al públic mitjançant els 
corresponents edictes, sense que s’hi hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o 
suggeriments. 
 
Atès que el Compte General ha estat informat i revisat pels serveis econòmics de la 
Corporació i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Olot es 
proposa: 
 
1.- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost 2013, de l’Ajuntament 
d’Olot, dels seus organismes autònoms, Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, 
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, Institut Municipal d’Educació de la Ciutat i 
Patronat Municipal d’Esports, així com el de l’empresa municipal “Gestora Urbanística 
Olotina SA” (GUOSA). 
 
2.- Portar a terme totes les gestions escaients fins a la definitiva justificació d’aquest 
compte davant els òrgans que correspongui i especialment davant la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, abans del dia 15 d’octubre d’enguany amb el que disposa la 
legislació vigent. 
 
Intervé el Sr. Gelis. El compte general de la Corporació ha estat exposat al públic en el 
període reglamentari corresponent, no s’ha rebut cap al·legació, reclamació ni cap 
suggeriment i per tant el que proposem és aprovar definitivament aquest compte 
general, tant pel que fa referència a l’ajuntament com als seus organismes autònoms i 
a l’empresa municipal GUOSA, i també aprovar l’enviament d’aquest compte a la 
Sindicatura de comptes de Catalunya abans del 15 d’octubre per a la revisió que 
creguin oportuna.  
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Intervé la Sra. Sala. Tan sols dir que penso que un cop revisat pels Serveis Econòmics 
de l’Ajuntament, hi voto a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

9.1. - AUTORITZAR A UN TREBALLADOR, PERSONAL LABORAL, ADSCRIT A 
L'OAC, LA COMPATIBILITAT AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA 

 
Núm. de referència : X2014009373     
Núm. expedient: RH172014000010 
 
Vista la sol·licitud presentada, en data 16 de juny de 2014, del senyor Antoni Rubí 
Vilarrasa, amb número de registre d’entrada E2014004761, per mitjà de la qual 
demana la compatibilitat per tal de poder exercir a l’empresa privada una activitat 
dedicada a la música. 
 
Atès que el senyor Antoni Rubí Vilarrasa, personal laboral d’aquest Ajuntament, 
categoria de notificador grup AP, adscrit a l’Oficina d’atenció al ciutadà, té assignada 
una tipologia de jornada completa, i que la dedicació en hores setmanals per treballar 
per compte propi en una activitat privada dedicada a la música és indeterminada, i que 
es realitzarà fora de la jornada assignada a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats 
privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de 
l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada 
en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues 
activitats. 
 
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa el senyor Antoni Rubí Vilarrasa en 
aquest Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació 
exclusiva o similar. 
 
Vist que la tipologia de l’activitat declarada de música no impedeix o menyscaba 
l’estricte compliment dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o 
independència. 
 
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.- AUTORITZAR al senyor Antoni Rubí Vilarrasa la compatibilitat de l’activitat 
privada per compte propi de músic i activitats afins, amb una dedicació en hores 
setmanals indeterminada, distribuïda fora de la jornada de treball assignada en aquest 
Ajuntament, amb l’activitat que  desenvolupa com a personal laboral de la plantilla 
d’aquest Ajuntament, categoria notificador adscrit a l’Oficina d’atenció al ciutadà, amb 
una tipologia de jornada completa. 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 
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persona conegui per raó de càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada 

laboral. 
- si al complement específic de la plaça que ocupa el senyor Antoni 

Rubí Vilarrasa se li assignés una retribució en concepte de dedicació 
exclusiva i/o incompatibilitat. 

 
Tercer.- El senyor Antoni Rubí Vilarrasa està obligat a posar en coneixement d’aquest 
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona 
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
 
Intervé el Sr. Gelis. El Sr. Antoni Rubí Vilarrassa ha demanat la compatibilitat del seu 
lloc de treball a l’Ajuntament amb un treball particular, que fa referència a una activitat 
de música. Saben que aquest senyor està adscrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, és 
notificador, hem vist que no hi ha cap incompatibilitat ni amb horari ni amb el tipus de 
treball, no hi veiem cap inconvenient i per tant el que proposaríem és autoritzar 
aquesta compatibilitat del lloc de treball amb les condicions que hi ha a la proposta que 
tenen vostès. En tot cas recordar al Sr. Rubí que qualsevol variació en aquesta seva 
tasca ens l’ha de notificar a l’Ajuntament per si hi hagués algun motiu d’incompatibilitat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP) 
 

10.1. - DONAR COMPTE ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
24/07/2014 DE RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD ADJUDICACIÓ 

CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA PER  CONSTRUCCIÓ I SERVEI DE 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS D'UNA XARXA DE CALOR AMB L'ÚS 

D'ENERGIES RENOVABLES I SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
 
Núm. de referència : X2014009806     
Núm. expedient: PL132014000009 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2014 va aprovar 
rectificar un error material  de l’acord d’adjudicació a la “UTE Gas Natural Servicios 
SDG,SA-Wattia Innova,SL” de la concessió d’obra pública per a la construcció i servei 
de manteniment integral de les instal·lacions d’una xarxa de calor amb l’ús d’energies 
renovables i subministrament d’energia; consistent en l’import del P1 serveis 
energètics.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012014000004 i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
DONAR COMPTE  de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 24 de juliol de 2014 de rectificació de l’error material de l’acord 
adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2014 
d’adjudicació de la concessió d’obra pública per a la construcció i servei de 
manteniment integral de les instal·lacions d’una xarxa de calor amb l’ús d’energies 
renovables i subministrament d’energia, en el sentit que l’import P1 serveis 
energètics és de 70.249,81 €/any que equival al preu de l’energia tèrmica de  
0,02415 €/kWh. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, a la Junta del 24 de juliol vàrem aprovar la rectificació d’un 
error en la classificació en la UTE Gas Natural Wattia que fa referència a l’energia: hi 
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havia un error de picar un número en el que feia referència als euros per Kw/h, que 
s’havia posat la xifra de 0,054 Kw/h quan havia de ser 0,024 Kw/h. Per tant 
simplement donem compte d’aquesta rectificació que vàrem aprovar a la Junta de 
Govern Local.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

11.1. - AUTORITZAR LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A L'APROVACIÓ 
INICIAL I DEFINITIVA DELS PROJECTES PER A LA CONSTRUCCIÓ I SERVEI DE 
MANTENIMENT INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA XARXA DE CALOR 

AMB L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES I DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
 
Núm. de referència : X2014009809     
Núm. expedient: PL132014000010 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2014 va adjudicar a la UTE 
Gas Natural Servicios SDG,SA – Wattia Innova, SL”  la concessió d’obra pública per a 
la construcció i serveis de manteniment  integral de les instal·lacions d’una xarxa de 
calor amb l’ús d’energies renovables i subministrament d’energia.  
Per tal d’iniciar la concessió esmentada  s’han d’aprovar els  projectes i vist  
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
AUTORITZAR la Junta de Govern Local per a l’aprovació inicial i definitiva dels 
projectes de la concessió d’obra pública per a la construcció i serveis de manteniment  
integral de les instal·lacions d’una xarxa de calor amb l’ús d’energies renovables i 
subministrament d’energia; i si s’escau, fer-ho per tràmit d’urgència.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, com saben entrem en un període poc hàbil per prendre 
moltes decisions perquè tothom fa vacances i tothom es mereix les seves vacances, 
però en canvi, sí que hi ha determinats temes que ens sembla que no podem deixar 
gaire encallats. Tots sabem que aquí a Olot després de les vacances venen les Festes 
del Tura i que quan ens n’adonem ja estem a finals de setembre i continuem mantenint 
la idea que la Plaça Mercat es pugui obrir abans de la campanya de Nadal. Per fer 
això, necessitem facultar la Junta de Govern Local per a l’aprovació inicial del projecte 
i per tant fer l’exposició pública i en cas que no hi hagués cap altre Ple poder fer 
l’aprovació definitiva. 
 
Sí que els dic que és possible que fem un Ple extraordinari a finals d’agost o primers 
de setembre i en el cas que hi hagués aquest Ple extraordinari miraríem de portar 
l’aprovació definitiva aquí. I si no fos així, ens comprometem que donarem totes les 
explicacions que s’hagin de donar. Però el tema de la xarxa de calor avança i avança 
molt bé: fa pocs dies hi va haver la signatura, hi havia la gent de Gas Natural Fenosa, 
hi havia la gent de Wattia, estan realment molt compromesos amb aquest projecte. 
Crec que serà un projecte que aportarà moltíssimes coses: ara fa un segon estàvem 
parlant també de la possibilitat pedagògica que pot tenir el plus de les energies 
renovables i crec que hem de fer un esforç perquè també en el moment en què la 
Plaça Mercat es posi en marxa, ells puguin tenir els seus espais a la seva disposició, 
puguin tenir el seu projecte aprovat.  
 
Per tant del que es tractaria en aquest moment és això: facultar a la Junta de Govern 
Local per prendre aquests acords. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només un aclariment perquè no ens ha quedat prou clar: 
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entenem que en aquests projectes es tindrà en compte la juxtaposició de l’obertura de 
la Plaça Mercat i el trasllat de l’hospital o són projectes que estaran interrelacionats, o 
de quina manera es treballarà? 
 
Intervé el Sr. Guix. Hi estem d’acord Sr. Alcalde, però en tant que és un projecte molt 
important per a la ciutat i a nosaltres ens agrada i volem participar-hi, en tot cas 
agrairíem que quan s’aprovi inicialment ens ho comuniquin si és que no podem estar 
aquell dia a la Junta de govern; en tot cas que puguem participar en el que és 
l’aprovació inicial i després en tot cas fer aportacions si calgués perquè és un projecte 
que encara no hem vist, evidentment. 
 
Respon el Sr. Alcalde. D’acord, prenem nota i el dia que ho portem a la Junta de 
Govern Local els hi notificarem específicament i després això és possible que a 
l’aprovació definitiva, segons com veiem que vagin les coses, intentar fer un Ple una 
mica ràpid un dia al matí, intentaríem fer-ho. 
 
Intervé el Sr. Guix. Si fos possible Sr. Alcalde, també que l’empresa que té la 
concessió d’aquest projecte ens pogués fer una mica d’explicació també de l’obra, 
perquè és una obra tècnica que és complicada, potser una reunió de treball ens aniria 
bé a tots plegats.  
 
Respon el Sr. Alcalde. D’acord, quan tinguem el projecte, intentarem convocar-la, a 
pesar que és aquest mes d’agost.  
 
Pel tema de la inauguració de la Plaça Mercat, és independent, és a dir continuem 
tenint una data per obrir la nova Plaça Mercat i una data perquè tot l’hospital es 
traslladi. És evident que hi ha una interrelació en el tema, que una part  d’aquesta illa 
energètica pensem que ha d’anar al soterrani o fins i tot a la planta baixa –com 
parlàvem ara fa poc– de l’actual hospital. Això deixarà molt ajustat, és a dir, hi haurà 
molt pocs dies per fer les obres i per això s’ha estat pensant en la idea que de moment 
des de les calderes que estan donant servei des d’aquest moment a l’hospital i que 
baixaran molt les seves necessitats o el seu rendiment perquè l’hospital haurà marxat 
d’allà, doncs el que tindríem ja com un sistema de seguretat per si no han tingut temps 
de muntar la caldera.  
 
De totes maneres em penso que avui mateix estaven aquí visitant tots els espais de 
l’hospital, la gent de SIGMA, la gent de Wattia i els tècnics arquitectes de Gas Natural i 
ells ens presentaran el projecte jo crec que en els propers dies.  
 
També estaven estudiant allò que hem estat comentant abans, de diverses 
localitzacions: si l’espai a tocar la Plaça Mercat o un espai una mica més allunyat en 
l’edifici de l’hospital, a tocar Catalunya Caixa. Tot això ho estan estudiant tècnicament, 
i llavors ens presentaran un projecte.  
 
Quan tinguem el projecte, és això que ens hem compromès amb el Sr. Guix, de dir tal 
dia a la tarda qui hi estigui interessat, hi haurà la gent de Wattia i que expliquin 
exactament què és el que ens proposen. 
 
Però les idees de què he sentit a parlar són idees positives, i la idea és que com a 
mínim tot el que és calor, en el moment que s’obri la Plaça Mercat i ells saben la data 
d’inauguració –del 28 de novembre a 6 de desembre, és a dir, just abans de la 
campanya de Nadal– i estan disposats a fer tot el que és servei d’aigua calenta es 
pugui facilitar des del primer dia. I que el sistema de fred que va lligat més a la 
geotèrmia i que no té tanta i tanta urgència, veurem com ho poden acabar, perquè 
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realment el tema d’annexar l’hospital interfereix una mica amb aquesta ubicació.  
 
S’han valorat altres ubicacions d’aquestes instal·lacions però ens sembla que aquesta 
és la que seria una bona ocupació de l’espai de l’actual hospital, és un servei també 
públic i per tant a nosaltres ens sembla que és una de les possibilitats. 
 
Hem de fer avançar els dos temes conjuntament, pel que hem parlat abans també dels 
usos, haurem de fer avançar tots els temes conjuntament, però la idea és aquesta.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 
12.1. - ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CATALUNYA BANC SA 

PER PROMOURE L'OCUPACIÓ D'HABITATGES PER DESTINAR-LOS A 
LLOGUER ASSEQUIBLE 

 
Núm. de referència : X2014009779     
Núm. expedient: HA012014000007 
 
Vist que CatalunyaCaixa va subscriure en data 8 d’octubre de 2013 un Conveni de 
Col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d’establir les 
condicions de col·laboració entre l’ Agència de l’ Habitatge de Catalunya i 
CatalunyaCaixa que permetin destinar una part dels habitatges propietat d’aquesta 
última a lloguer assequible. 
 
Vist que en el marc del referit Conveni, concretament en la seva clàusula 3.1, 
s’estableix com a un dels procediments per assolir la efectiva ocupació dels habitatges 
a ser arrendats amb una renda assequible que siguin aportats per CatalunyaCaixa, la 
col·laboració per part de l’ Agencia de l’ Habitatge de Catalunya mitjançant la aportació 
de la llista de les persones que poden ocupar aquests habitatges. 
 
Vist que als efectes d’aconseguir optimitzar el funcionament del procediment referit 
anteriorment, el Conveni preveu la col·laboració dels diferents Ajuntaments on es 
trobin ubicats els habitatges proposats per CatalunyaCaixa en els termes que més 
endavant es determinaran i sempre en coordinació amb l’Agència de l’ Habitatge de 
Catalunya.  A tal efecte Catalunya Caixa proposa a l’Ajuntament d’Olot l’adhesió al 
conveni subscrit entre el Departament de Territori de Sostenibilitat i Catalunya Banc 
SA. 
 
Vist que l’Ajuntament de d’Olot ha estat informat del contingut del Conveni de data 8 
d’octubre de 2013 i a través dels seus Serveis Socials i l’Oficina Local d’Habitatge té 
interès en col·laborar en el mateix als efectes de facilitar l’accés a l’habitatge digne i 
sostenible a les persones de la seva vila amb pocs recursos 
D’acord  l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’habitatge, proposa al Ple Municipal de data 29 de juliol de 2014 l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’Adhesió al Conveni de Col·laboració subscrit en data 8 d’octubre de 
2013, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
Catalunya banc, S.A. per promoure l’ocupació d’habitatges per destinar-los a lloguer 
assequible.  
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
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Tercer.- Que es traslladi aquest acord a: 
- Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Olot 
- Oficina Local d’Habitatge d’Olot 
- Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
- Generalitat de Catalunya.- Agència de l’Habitatge de Catalunya.- Director de 
Promoció i d’Habitatge.- Sr. Albert Toledo Pascual (C/ Diputació, 92, 4a planta - 08015 
Barcelona) 
- CATALUNYA CAIXA S,A.- Sr. Tomas Murciano Sos (Director de Zona de Girona).- C/ 
Cristòfol Grober, 7, Entresol-3ª, 17001-Girona 
 
Intervé la Sra. Linares. Bé portem a aprovació l’adhesió al conveni que ja es va signar 
en data 21 d’octubre de l’any passat, 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc, per promoure l’ocupació d’habitatges 
per destinar-los a lloguer assequible.  
 
Aquest conveni preveu que es puguin posar en joc –per dir-ho d’alguna manera– fins a 
un total de 400 habitatges arreu de tot el territori de Catalunya. 
 
El propi conveni preveu una cosa que realment va en benefici de l’operativitat i de fer 
més eficaç el procediment, que és la possibilitat que els ajuntaments –precisament per 
ser molt més coneixedors de les situacions que es viuen a cadascun dels seus 
termes– ens hi puguem adherir i participar en el procés d’adjudicació d’aquests 
habitatges.  
 
És en virtut d’aquesta col·laboració que el banc posa en coneixement de l’Ajuntament 
l’existència d’algun dels habitatges que tinguin en el terme municipal, i és la comissió 
creada –en el nostre cas, per l’Oficina d’habitatge i el Consorci d’Acció Social– els que 
en cada cas determinen quina és la família que pugui ser usuària i pugui accedir al pis.  
 
Val a dir que si bé aprovem avui formalment l’adhesió a aquest conveni, és un tema 
que ja està treballat tant des de les àrees d’Habitatge com de Serveis socials, i per 
exemple tenim un cas ja d’haver adjudicat un pis amb un lloguer de 195 euros al mes i 
s’ha concedit fins i tot un període de carència de quatre mesos sense pagar aquest 
lloguer, que són els mesos que se suposa que són necessaris per al trasllat i per fer 
tota l’adaptació. 
 
Per tant, ens adherim avui formalment, però sí que és veritat que és un tema que s’ha 
treballat des de fa temps i fins i tot ha estat operatiu i ja té alguns actius, per dir-ho així. 
 
Intervé la Sra. Sala. Hi estic totalment d’acord i penso que això s’hauria d’intentar 
agilitzar més perquè a la nostra ciutat hi ha gent que els puguin utilitzar, aquests 
lloguers assequibles d’aquests pisos. Llavors jo penso que la part de burocràcia i de 
papers, això fa que sigui molt lent, això s’hauria de mirar el màxim que poguéssim de 
poder-ho agilitzar. Hi voto a favor.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, també molt a favor en la línia aquesta de treballar pels temes 
d’habitatge que són tan complicats i sensibles aquests últims mesos. El dubte que ens 
queda és si la compra de Catalunya Caixa per part del BBVA influeix o pot arribar a 
influir en aquest conveni. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Tot conveni que tingui com a finalitat ajudar a la gent 
necessitada de casa, comptarà sempre amb el suport incondicional de Plataforma per 
Catalunya. En definitiva, segons entenem, aquest conveni en concret suposa 
l’acceptació d’un pis destinat a un lloguer assequible. Esperem que els receptors 
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d’aquest pis de lloguer assequible siguin persones autòctones i no els de sempre, i 
creiem que s’haurien d’estudiar les condicions legals per donar preferència a la gent 
de casa.   
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres votarem a favor, evidentment, a nosaltres ens agradaria 
que n’hi hagués més d’aquest tipus de convenis.  
 
En tot cas un petit aclariment, en el títol de la proposta posa “Caixa Banc” i després 
parla de “Catalunya Caixa” no sé si és un error o és correcte, Sra. Secretària. El títol 
posa “Catalunya Banc” i a baix parla sempre de “Catalunya Caixa”.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi ha una “i” de més, és “Catalunya Caixa”. 
 
Intervé la Sra. Secretària. No, si em disculpeu, és perquè jo diria que “Caixa Banc” ha 
signat un conveni amb la Generalitat, però no és aquest el cas, és “Caixa Banc” i 
Ajuntament d’Olot, és un error en el títol, entenc. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. “Catalunya Banc”. 
 
Intervé la Sra. Secretària. “Catalunya Caixa” perdoneu. I no és Generalitat que aquí 
posa, és Ajuntament d’Olot.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. En fi, la Caixa Catalunya de tota la vida, la que passarà a mans 
del BBVA, és amb la que signem el conveni o que de moment ja ens ha començat a 
cedir algun pis. Aclarir que el nom actual és Catalunya Banc, per això hi ha aquest 
petit embolic. 
 
Intervé la Sra. Linares. Un parell d’aclariments: a la Sra. Sala, quan parla d’agilitzar, és 
el que s’intenta des de l’oficina. Jo el que sempre dic –i no només a nivell d’empresa 
sinó a nivell de tots els expedients– és que si podem acotar més, és a dir si hi ha 
casos concrets que sapiguem que es pot haver dilatat és més fàcil de tractar-ho; parlar 
en genèric de que s’endarrereix és poc concret i tampoc ajuda a l’eficàcia del servei.  
 
Si afecta o no, no tenim notícies que afecti, en tot cas entenem que se subrogarien les 
obligacions que hagin assumit uns i altres. 
 
I respecte al Sr. Mulleras, ja li dic, hi ha una Comissió d’adjudicació, es miren els 
bàrems i els criteris i evidentment són aquests bàrems i criteris públics que dicten la 
necessitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 

 
13.1. - PROPOSANT TREURE DEL CATÀLEG D'ARBRAT I ESPAIS SINGULARS 

D'INTERÈS LOCAL DE LA CIUTAT D'OLOT, ELS TRES CASTANYERS D'ÍNDIES I 
ELS DOS XIPRERS UBICATS A LA PLAÇA DELS COLOMS, QUE FIGUREN EN LA 

FITXA 31/2006. 
 
Núm. de referència : X2014009801     
Núm. expedient: PL172014000005 
 
El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió del dia 23 de novembre de 2006, 
va acordar aprovar el Catàleg d’Arbrat i Espais Singulars d’Interès Local de la ciutat 
d’Olot.  
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La fitxa 31/2006 d’aquest catàleg dóna protecció a dos xiprers i tres castanyers 
d’Índies de la placa del Coloms. 
 
En el procés de remodelació i adequació de la Plaça del Mercat de la ciutat s’ha 
determinat que la sortida de l’aparcament d’aquesta instal·lació es faci per la plaça 
dels Coloms i el carrer del Rengle. 
 
L’informe redactat el dia 25 de juliol de 2014 pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Obra Pública, fa constar que l’espai disponible i la rigidesa dels paràmetres de disseny 
de la rampa (pendent màxim, radi mínim i amplada) de sortida de l’aparcament de la 
Plaça Mercat prevista al Projecte modificat no admeten una configuració geomètrica 
alternativa que permeti complir els requeriments funcionals de la rampa i que sigui 
compatible amb la conservació de l’arbrat.  
 
Aquesta circumstància afecta de manera directa tant als castanyers d’Índies com als 
xiprers presents en l’espai. 
 
Vist l’informe redactat pels serveis tècnics d’espais verds del SIGMA el dia 22 de juliol 
de 2014, així com l’informe redactat pel director del SIGMA el dia 25 de juliol de 2014.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Descatalogar els 3 Castanyers d’índies i els dos xiprers de la plaça dels 
Coloms d’Olot inclosos en la fitxa 31/2006 del Catàleg d’Arbrat i Espais Singulars 
d’Interès Local de la ciutat d’Olot. 
 
Segon.- Encarregar als serveis tècnics del SIGMA que s’estableixi un espai a la ciutat 
que permeti recuperar exemplars de xiprer amb les mateixes condicions que els 
descatalogats, sobretot pel que fa al xiprer d’Arizona. 
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, ha sortit també en aquest Ple reiterades vegades el tema 
de la Plaça Mercat, de les obres, el Sr. Pere Gómez comentava fins i tot que estan 
avançades, que van a bon ritme i fins i tot se sosté la idea de la inauguració abans de 
la campanya de Nadal.  
 
I és precisament en aquest àmbit i en l’avançament de les obres, sobretot pel que fa al  
tema de l’aparcament, que com bé saben, partint de tots els estudis tècnics que hi ha 
hagut i fins i tot per qüestions de seguretat, s’ha establert que la sortida serà per la 
plaça dels Coloms i el carrer del Rengle. Això implica que hi ha determinats elements 
que hi són i que no són compatibles amb el projecte i amb la urbanització que 
s’executarà, per bé que s’intenti en la mesura del possible conservar-los i preservar-
los. 
 
Això en aquest cas concret i pel que fa a la proposta estem parlant de cinc arbres, 
consten en l’expedient els informes tècnics de totes les àrees que hi han estat 
implicades, des d’Infraestructures fins al tema de medi ambient. 
 
I pel que fa a algun d’aquests arbres, si bé s’han contemplat la possibilitat del seu 
trasllat, sense perjudici del que suposaria des d’un punt de vista econòmic, tampoc 
està assegurat en absolut, no està garantida la seva continuïtat i la seva 
supervivència.  
 
Per tant el que es proposa avui partint de tots els informes, com dic, que consten, és la 
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descatalogació d’aquests cinc arbres i alhora el compromís d’encàrrec a l’Àrea de 
medi ambient d’estudiar la possibilitat de reubicar; no aquests que no serà possible, 
però sí en altres zones de la ciutat, arbres de la mateixa tipologia. 
 
Intervé la Sra. Sala. Penso que amb l’informe dels tècnics del nostre Ajuntament i si 
degut al canvi de traçat inicial del projecte de la sortida del pàrquing de la Plaça 
Mercat, aquests arbres no permetien la seva viabilitat per falta d’espai, jo no veig de 
moment, tampoc veig cap sortida que pugui ser la descatalogació.  
 
També penso que aquests cinc arbres de la plaça dels Coloms, no sé si ho sabien 
vostès quan ens van presentar la proposta del canvi de traçat de l’entrada i la sortida 
del pàrquing, si és que això els ha arribat més tard o és que quan ens ho varen 
explicar ja sabien que aquests arbres no podien estar al lloc que estaven. Sap greu 
aquests arbres descatalogar-los perquè n’hi ha algun d’ells que suposo que té més de 
50 o 60 anys, llavors jo espero a veure amb els mitjans possibles, si fos possible 
posar-los en algun altre punt de la ciutat que es mereixen aquests arbres. 
 
Però jo no vull posar pals a les rodes ara, sempre he donat suport a la nova Plaça 
Mercat i penso que és molt millor fer l’entrada per un cantó i la sortida per un altre i no 
tot massificat al mateix lloc. Llavors jo votaré a favor, no m’agrada haver de treure 
aquests arbres però de vegades s’han de fer coses que no ens agraden però són 
necessàries. Per tant jo hi voto a favor.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. En part coincidirem amb la Sra. Sala, nosaltres sí que 
lamentem que en el seu dia quan ens varen presentar el projecte, si aquí hi ha la 
possibilitat que hi hagués l’entrada o sortida del pàrquing per la plaça dels Coloms, 
una de les nostres  preguntes va ser quin grau d’afectació d’aquesta plaça seria, i ens 
van comentar que no més d’un 20%.  
 
En tot cas no vàrem entrar en el detall de si arbres o no, però pensem que si en aquell 
moment ja mínimament hi havia aquesta possibilitat, s’hauria pogut estudiar de quina 
manera fer l’entrada o la sortida perquè no afectés a aquests arbres, que com molt bé 
ha dit la Sra. Sala, són arbres que tenen vora 60 anys; n’hi algun d’ells que és una 
raresa dins de la comarca.  
 
A nosaltres ens sap molt greu que aquests arbres es malmetin i pensem que s’ha de 
fer de maneres de poder-los preservar, sigui en la mateixa ubicació o bé fent-ne el 
trasllat, encara que corri el risc que es malmetin, però val la pena intentar preservar 
aquests arbres.  
 
Per tant nosaltres votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Considero que avui en dia, tots els representants polítics tenim 
una important consciència ecològica que ens fa estimar el nostre hàbitat. Imagino, 
també, que a ningú, encara que siguin de CiU, els agrada haver de suprimir tres 
castanyers d’índies i dos xiprers de la plaça dels Coloms. El que passa és que tots 
plegats hem aprovat, vàrem aprovar, una adequació d’aquesta plaça per poder fer una 
sortida del pàrquing, i això, malauradament, suposa el sacrifici d’aquests cinc arbres. 
 
No vull ser malpensat, semblava ser-ho potser una miqueta la Sra. Sala, en el sentit 
que això ja se’ns hagués amagat des d’aquell primer moment. Ara el que hem de fer 
entre tots és trobar solucions i no crear-ne de noves. Una solució així d’entrada, com 
també apuntava la Sra. Sala, seria transplantar els arbres, però si transplantar uns 
xiprers té un cost aproximat de 35.000 euros, segons se’ns ha comentat, considerem 
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que és una solució absolutament desproporcionada, hi podem estar tots d’acord, no?  
Donat que no trobem altra solució, si és que d’aquí no en surt una altra, no volem 
recolzar aquesta proposta i tampoc trobem una altra solució, doncs ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en aquests cas votarem no i votarem no amb majúscules. 
Aquest és un problema que nosaltres ja des del principi de la Plaça Mercat hem dit que 
no estem massa d’acord amb el projecte, no volíem posar pals a les rodes però 
sempre hi hem vist dificultats. 
 
Primera cosa: mai hem trobat sostenible ni adequat posar una superfície de 2.500 m2 
en una planta -1, quan Olot té espais urbans per poder posar aquest tipus de 
superfícies comercials o bé, essent necessari per estructurar la Plaça Mercat posar-la 
més petita i en tot cas tots aquests problemes que ara tenim, no passarien. 
 
En tot cas el que ara està sobre la taula és descatalogar aquests arbres, són cinc 
arbres: tres castanyers d’Indíes i 2 xipresos, els quals, segons els tècnics municipals, 
la valoració del que valen aquests arbres en aquests moments, passen de 45.000 
euros, el valor actual dels arbres.  
 
Lògicament, sí que estem d’acord que potser hi ha tres castanyers d’índies, que són 
una espècie que tenim a la ciutat, n’hi ha en abundància i per tant no seria tant el 
problema de treure aquests tres castanyers d’índies, que és lògic i normal que si s’ha 
de fer l’entrada del pàrquing per allà, s’hagin de treure.  
 
Però no estem d’acord amb què es treguin els xiprers. Un és un xiprer comú i l’altre és 
un xiprer d’Arizona, són uns xiprers que tenen més de 60 anys de vida, que formen 
part del patrimoni de la ciutat, que tenen més de 20 metres d’alçada i que per tant, 
nosaltres demanaríem de totes totes, que es rectifiqués la proposta que fa l’equip de 
govern al Ple municipal i que s’intentés mantenir aquests xiprers.  
 
Així ho diu l’informe d’alguns tècnics també, algun tècnic diu que s’han de treure, però 
algun tècnic diu que en tot cas el que s’ha de fer és iniciar els treballs i fer unes malles 
protectores per les arrels i que a partir d’aquí és possible que es puguin salvar. I en el 
cas que no es puguin salvar, traslladar-los a algun altre punt de la ciutat, que els 
tinguem. 
 
En tot cas és discutible si això ho ha de pagar l’Ajuntament, ho ha de pagar la ciutat o 
ho ha de pagar el promotor privat, és a dir, el promotor privat canvia la sortida del 
pàrquing, no és la ciutat, la ciutat ja li ofereix el 20% de solar d’un espai públic, que li 
oferim a cap preu perquè entenem que és un projecte de ciutat; però a més a més si 
hem de pagar els arbres i llavors s’han de tallar els arbres, etc., jo penso que això 
forma part del projecte del promotor privat, per tant aquí és discutible.  
 
En el projecte tècnic que presenten els arquitectes que fan l’obra, diuen en el 
pressupost final: “el pressupost de l’obra no varia, ja que les modificacions que havien 
de realitzar en l’aparcament existent de sota la plaça de l’Hospital queden 
compensades per aquesta nova rampa”, per tant l’empresa concessionària no té cap 
cost addicional en fer aquesta nova rampa per a la plaça dels Coloms.  
 
Ara els arbres jo penso que és un tema que és patrimoni de la ciutat, que estan 
catalogats i nosaltres per això estem totalment en contra de descatalogar-los, almenys 
els xiprers que formen part d’aquesta nostra ciutat. 
 
També l’informe tècnic diu que són arbres que sanitàriament estan molt bé i per tant 
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no hi hauria cap problema per haver-los de treure.  
 
En tot cas votem en contra i demanaríem que l’equip rectifiqués aquesta proposta que 
fa i que intentés buscar solucions en lloc d’eliminar aquests arbres. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Coincidim, ens sap moltíssim greu això, no ens agrada, no és 
una cosa que fem de bon grat. És a dir, no hi ha el projecte definitiu, però ens 
mantenim: hi ha una afectació del 20% de la superfície, el problema és la construcció 
de la rampa per sota, és això. 
 
I després, no és que tingui un cost i que sigui el cost el que ens està preocupant, és 
que ens diuen –els tècnics em penso que ho han deixat escrit– que és el cost sense 
garantir la supervivència de l’arbre. Gairebé ens venen a dir que si no els traiem, això 
d’agafar-los i transplantar-los té poques possibilitats d’èxit. Sí que ens comprometem, i 
ens comprometem per escrit i els tècnics ja ho han posat, perquè en les converses que 
hem tingut hem decidit que del tema dels xiprers ja farem una replantació on sigui per 
poder-los continuar mantenint, si és que al final és absolutament necessari.  
 
No els vull enganyar, jo penso que té pocs números que puguem salvar cap arbre, 
però el projecte encara no el tenim entrat; el problema està en el fons, no està en la 
superfície i nosaltres també voldríem que es poguessin conservar els arbres. Ara, ens 
sembla que per sobre dels arbres estan les mesures de seguretat, estan les mesures 
de circulació, està tot el projecte. 
 
Sr. Guix, nosaltres sempre hem dit que aquest projecte l’enteníem com un tema de 
dinamització del centre de la ciutat, en un lloc on marxarà l’hospital i per això optem 
per posar-hi una superfície comercial per fer una plaça gran i no una plaça petita, sinó 
per fer un centre on hi hagi molta vida i amb aquesta idea vàrem venir, ho vàrem 
explicar al Ple, hi hem anat treballant. Evidentment van sortint algunes petites o grans 
coses que hem d’anar solucionant i els arbres és una cosa que no teníem previst.  
 
De totes maneres en el projecte hi haurà arbres. La plaça dels Coloms, torno a dir, i   
m’acabarà donant la raó de si o no, serà com deixarem la plaça dels Coloms al final; jo 
crec que deixarem una gran plaça dels Coloms, que hi haurà arbres, que hi haurà 
ombra, que hi haurà jocs, que hi haurà espai suficient. Esperem uns dies a veure quin 
és el projecte i a veure què és el que passa amb els arbres. 
 
El que són els castanyers d’índies jo crec que tenen molt poc valor, el que ens sap 
més greu són els xiprers, el cost aquest del trasllat dels dos xiprers, el principal 
problema és que hi veuen poca viabilitat, és a dir, els que ho han de fer hi veuen poca 
viabilitat. I per això hem decidit descatalogar-los, veiem el projecte que hi hagi, ho 
estudiarem i escoltarem a veure què és el que hem de fer i prendrem la decisió que 
hàgim de prendre, amb el benentès que no els amago que en aquests moments el 
percentatge de probabilitats que haguem de tallar els arbres és elevadíssim. 
 
Intervé el Sr. Guix. Jo insisteixo Sr. Alcalde en el tema aquest, que en tot cas és un 
problema de costos de l’empresa promotora que ha de fer l’aparcament, que és qui ha 
de pagar el cost del trasllat d’aquests arbres o el cost de protecció dels arbres perquè 
no s’hagin d’arrencar. Jo ho segueixo creient. I l’informe que tinc aquí sobre la taula 
diu “Els dos xiprers són un xiprer comú de 18 metres d’alçada i 1,20 metres de 
perímetre de tronc i un xiprer d’Arizona de 22 metres d’alçada i 1,20 metres de tronc, 
de perímetre. Es troben en molt bon estat fitosanitari i fisiològic i són exemplars únics 
als espais públics d’Olot, amb gran valor històric, botànic i paisatgístic. En cas de 
tallar-los, sí que representarà una pèrdua important per al patrimoni paisatgístic i 
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botànic de la ciutat.” Està escrit en els informes que vostès presenten al Ple.  
 
Jo entenc que el projecte està presentat ja. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No, el projecte de la urbanització de la plaça dels Coloms. Ho 
hem parlat amb els tècnics, és a dir, tindrem un espai per tenir els xiprers, la plaça dels 
Coloms serà arbrada, tindrà ombres, ho substituirem pel que ho haguem de substituir i 
no és un problema de preu, és un problema de si fas alguna cosa que gairebé 
t’asseguren que no sobreviurien, penso que tampoc no es tracta de malbaratar el 
diner. Si ens donessin garanties; però no hi són, els tècnics diuen que no hi són i el 
que fem és descatalogar-ho i jo crec que tots entenem que no ens agrada aquesta 
decisió. Però farem el que sigui perquè la plaça quedi bé, la solució serà aquesta que 
dic jo: veure com quedarà la plaça dels Coloms al final. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP), 7 vots en 
contra (5 PSC, 2 ERC) i 2 abstencions (PxC). 
 
14.1. - HONORS I DISTINCIONS: ATORGAR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL SR. 

PERE ALZAMORA I CARBONELL. 
 
Núm. de referència : X2014009732     
Núm. expedient: PL112014000024 

 
La Junta de Govern de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, en sessió de data 21 de 
juny de 2014, va demanar a l’Ajuntament d’Olot, l’atorgament de la Medalla de la 
Ciutat al Sr. Pere Alzamora i Carbonell. 
 
A la vista d’aquesta petició i de conformitat amb el Reglament d’Honors i Distincions de 
la Ciutat d’Olot, l’Alcaldia per decret de 13 de juny de 2014 va acordar que s’instruís el 
pertinent expedient administratiu; de la qual cosa se’ns donà compte al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 19 de juny de 2014. 
 
L’instructor de l’expedient va emetre el dictamen que a continuació es transcriu i que 
va ser exposat al públic de conformitat amb l’article 17 del Reglament d’Honors i 
Distincions: 
 
“Pere Alzamora  
Un empresari i ciutadà 
 
Pere Alzamora i Carbonell va néixer a Olot el 4 de maig de 1932. Quan només tenia 
19 anys, arran de la mort del seu pare, es va haver de posar al capdavant de 
l’empresa familiar. Començava així la vida d’un olotí dedicat plenament a crear 
empreses i llocs de treball a Olot, la Garrotxa, a  Girona o a Barcelona. Ha sigut un 
olotí apassionat per la seva ciutat que ha col·laborat sempre amb entitats i iniciatives 
ciutadanes, des de l’anonimat però amb plena generositat. I també ha estat un 
empresari ciutadà que ha participat en projectes públics i privats en benefici de la 
ciutat.  
 
Fa uns mesos, diverses entitats econòmiques, socials i culturals de la ciutat van 
plantejar a l’Ajuntament d’Olot concedir la Medalla de la Ciutat a Pere Alzamora, per la 
seva trajectòria empresarial i sobretot personal. Per aquesta raó, l’Institut Municipal de 
Promoció d’Olot proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot que prengui l’acord d’aquesta 
concessió.  
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Pere Alzamora i Carbonell 
Empresari 
A finals dels anys quaranta, un cop acabats els estudis de comerç mercantil a l’Escola 
Pia, comença a treballar a la impremta familiar, compaginant els estudis a l’Escola de 
Belles Arts i Oficis Artístics d’Olot amb les classes de dibuix amb el pintor i escultor 
Lluís Carbonell i Colom. 
 
El 15 de juny de 1951, mor el seu pare (Pere Alzamora i Michel). Aquesta pèrdua 
l’agafa per sorpresa, i de manera inesperada s’ha de posar de seguida al capdavant 
de l’empresa familiar a l’edat de 19 anys.  
 
Aquesta empresa, la Impremta Olotina, situada al carrer dels Clivillers i fundada el 
1900, es dedicà inicialment a fer estampacions artístiques. De seguida es va ampliar 
aquest negoci amb la fabricació de capses i plantilles de cartró. Ja als anys trenta eren 
uns tallers considerats tècnicament molt avançats, amb maquinària moderna i 
processos de producció innovadors. En aquells moments la plantilla constava de 26 
persones. 
 
Amb Pere Alzamora l’empresa inicia un període de progressiu creixement, amb la 
compra d’altres empreses i l’expansió a altres sectors. Aquest creixement, però, 
quedava frenat a l’edifici del carrer dels Clivillers, i per això el 1961 s’inaugura la nova 
fàbrica al carrer del Pou del Glaç. Aquest trasllat permet adquirir noves màquines que 
perfeccionen, a un nivell tècnic i de qualitat, els treballs d’impressió i manipulació de 
cartró.  
 
En els anys següents, Alzamora compra diverses empreses, algunes de Barcelona i 
una a França. Això li permet entrar al mercat barceloní i començar la 
internacionalització.  l L’any 1976 compra l’empresa Aria, SA, empresa del mateix 
sector ubicada a Barcelona. El 1981 adquireix l’empresa Dalmau Carles Pla, dedicada 
a jocs didàctics, esferes, cartografia i arts gràfiques. I més endavant, el 1993, compra 
l’empresa de cartró ondulat Cartofrance, ubicada a Chalabre, a la regió del 
Llenguadoc-Rosselló. 
 
Uns anys abans, d’acord amb la política d’especialització, es crea Cartolot, SA, 
destinada exclusivament a embalatges i altres productes de cartró ondulat. La nova 
fàbrica, de més de 10.000 m2, se situa al polígon del Pla de Baix d’Olot.  
 
L’any 1995 es crea a Girona l’empresa Gràfiques Alzamora, SA, dedicada a la 
impressió sobre paper, catàlegs, revistes, prospectes, etiquetes, etc. Es construeix un 
edifici de 5.000 m2 al polígon Mas Xirgu de Girona.  
 
L’any 2000 l’empresa celebra el centenari i s’anuncia la construcció properament de la 
nova fàbrica Alzamora Packaging. Aquestes instal·lacions s’inauguren quatre anys 
després a Sant Joan les Fonts.  
 
L’any 2011, Pere Alzamora funda el Museu d’Arts Gràfiques més important de l’Estat 
espanyol.  
 
En la seva trajectòria empresarial, ha estat una constant la decisió de dedicar els 
beneficis generats a l’empresa en millores constants, cosa que els ha permès estar al 
capdavant del sector de les arts gràfiques. 
 
En l’actualitat, el grup Alzamora té una facturació de 22.000.000 € i compta  amb una 
plantilla de 160 treballadors.  
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Pere Alzamora i Carbonell 
Ciutadà 
 
Pere Alzamora ha estat sempre una persona implicada en la ciutat d’Olot, col·laborant 
en moltes causes socials i culturals. Han estat desenes les entitats olotines que li han 
demanat la seva col·laboració, bé editant algun llibre o imprimint algun cartell.  
 
Ha estat soci fundador de diverses institucions d’Olot, com ara soci fundador del Club 
Natació Olot o el Rotary Club Olot. El 1987, va ser patró de la Fundació Privada la 
Fageda, que tenia com a finalitat la integració laboral de les persones de la comarca 
de la Garrotxa que patien discapacitat intel·lectual, i, durant uns anys, va ser-ne el 
president. A més, la seva va ser una de les primeres empreses de la ciutat que va 
decidir donar feina a les persones que en aquell moment formaven part de la Fundació 
de la Fageda, per afavorir la seva integració.  
 
Ha estat col·laborador de diferents entitats socials com l’Hospital Sant Jaume d’Olot, 
La Caritat, Integra, Càritas, el Banc dels Aliments, Metges sense Fronteres, entre 
d’altres. També ha patrocinat moltes iniciatives d’entitats com el Centre Catòlic d’Olot, 
l’Orfeó Popular Olotí, el Centre Filatèlic i Numismàtic d’Olot, el Centre d’Iniciatives 
Turístiques, FANS i el Patronat d’Estudis Històrics o la Parròquia de Sant Esteve.  
 
Amb la voluntat de millorar la competitivitat econòmica de la ciutat i la comarca, Pere 
Alzamora també ha participat, sempre de forma desinteressada, en entitats 
empresarials, com la Fundació Privada Garrotxa Líder, la Cambra de Comerç de 
Girona o l’Associació Intersectorial de la Garrotxa i també ha ajudat a impulsar la 
formació professional de la ciutat.  
 
Ha estat també una persona que ha col·laborat, sempre que se li ha demanat, amb 
l’Ajuntament de la ciutat,  bé sigui imprimint els cartells de la faràndula, o col·laborant 
amb la Junta veïnal de Batet, ajudant a la Fira de Sant Lluc, fent possible la impressió 
de molts dels programes de la festes de barri... 
 
A més, moltes persones, davant de dificultats tant de tipus econòmic com de salut, han 
rebut el suport de Pere Alzamora, que de forma discreta els ha intentat ajudar.  
 
Durant la seva llarga trajectòria, Pere Alzamora ha rebut molts reconeixements. Potser 
es podrien destacar la Medalla Francesc Macià, que li atorgà el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, l’any 1997, i el guardó de Garrotxí de l’Any com a millor 
Trajectòria professional, l’any 2009”.  
 
En el termini d’exposició pública del dictamen es van presentar nombroses adhesions 
d’associacions i entitats olotines, a favor de l’atorgament de la Medalla de la Ciutat al 
Sr. Pere Alzamora i Carbonell  
 
La Junta de Portaveus, constituïda com a Comissió Informativa de conformitat amb 
l’article 74 del Reglament Orgànic Municipal, en sessió de 24 de juliol de 2014, va 
informar favorablement la proposta d’atorgament de la Medalla de la Ciutat al Sr. Pere 
Alzamora i Carbonell, elevant-la al Ple de la Corporació per tal que d’acord amb 
l’article 18 del Reglament d’Honors i Distincions adopti l’oportuna resolució.  
 
De conformitat amb el Reglament d’Honors i Distincions de la Ciutat d’Olot, aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 19 de desembre de 1991 i vist l'expedient 
administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 



 

Mod ACTS_DP06 26 

 
ATORGAR la Medalla de la Ciutat al Sr. PERE ALZAMORA I CARBONELL. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé avui culminem un procés que vàrem iniciar fa uns mesos, 
amb l’obertura de l’expedient per atorgar la Medalla de la Ciutat al Sr. Pere Alzamora i 
Carbonell. Com bé saben, a l’equip de govern li agradaria normalitzar el lliurament de 
la Medalla de la Ciutat, i creiem que la millor  manera de fer-ho és fent-ne ús,  
utilitzant-la per reconèixer persones i entitats que al llarg de la seva vida han treballat a 
favor d’Olot, sobretot dels olotins i olotines. Després de diverses peticions ciutadanes, 
creiem que és una bona manera de reiniciar aquesta dinàmica amb l’atorgament al Sr. 
Alzamora; de fet, durant el període d’exposició pública han estat moltes les entitats i 
associacions de la ciutat que s’han adherit i que han mostrat el seu recolzament, i si 
em permeten, les llegiré, com a reconeixement sobretot.  
 
Associacions empresarials: Associació Joves Empresaris de la Garrotxa, Cercle 
EURAM, Intersectorial, Associació de Comerciants d’Olot, Cambra de Comerç, 
Innovacc, Associació de placers de la Plaça Mercat i Associació Hostalatge de la 
Garrotxa. Associacions culturals: Orfeó Popular Olotí, CIT, Agrupació Sardanista, 
Associació Alba, Club Rotary, AOAPIX, Òmnium Cultural, Creu Roja, Càritas, Centre 
Filatèlic i Numismàtic i Aula de Difusió Cultural de la Garrotxa. Associacions 
esportives: Club Ciclista Olot i Club Natació Olot. I entitats públiques, empreses o 
mitjans de comunicació: Consell Comarcal, sindicat UGT, sindicat Comissions 
Obreres, Ràdio Olot, Olot Televisió, La Comarca, Hospital Sant Jaume, La Caritat, 
Integra, Parròquia de Sant Esteve, la Cooperativa la Fageda i Associació Fans.  
 
Com veuen doncs, estem també molt contents que una iniciativa que presentem tots 
els grups municipals hagi tingut també la consideració de molts olotins i olotines. No 
els llegiré la biografia del Sr. Alzamora, la tenen tots vostès, a més coneguda per molts 
ciutadans. Però sí que m’agradaria, amb una certa formalitat, destacar alguns valors 
que creiem que representa el Sr. Alzamora i que estic segur que tots coincidirem que 
ens agradaria que s’estenguessin a la nostra societat en aquests moments.  
 
El primer, és l’emprenedoria, el Sr. Alzamora, com molts altres olotins, en moments 
complicats es va posar davant de l’empresa familiar molt jove, amb 19 anys, mantenint 
una empresa familiar i fent-la créixer més endavant. Va diversificar l’activitat, va 
exportar, va invertir, sempre invertint en innovació, és a dir; seixanta anys fent el que 
ara tots els experts recomanen als empresaris, que és: diversificar, exportar i apostar 
per la innovació.  
 
Un altre valor és el compromís: compromís amb el territori, amb la ciutat, amb la 
comarca; sempre es va imaginar la major part de la seva activitat a la ciutat o a la 
comarca. També el compromís amb la gent, valorant molt els bons treballadors i les 
bones treballadores que tenim a la nostra ciutat, gent formada, gent responsable, no 
n’hi ha prou amb tenir una bona empresa o ser un bon empresari sinó que calen bons 
treballadors. També compromès amb les entitats i associacions, fent molts programes, 
cartells, ajudant sempre a totes les entitats que li demanaven alguna cosa. I també 
podem dir el mateix d’aquest Ajuntament: una persona que ha col·laborat sempre amb 
els diferents alcaldes i amb els diferents governs que hi ha hagut a la ciutat. 
 
Un tercer valor també a destacar, podríem dir que és la generositat: en uns moments 
complicats, on a tots se’ns reclama pensar una mica més en la gent que ho està 
passant malament, el Sr. Alzamora ja des dels inicis va col·laborar en molts projectes 
socials de la nostra ciutat: la Cooperativa la Fageda, La Caritat, Integra, el Banc 
d’Aliments; col·laboracions sempre de forma discreta.  
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La veritat és que durant aquestes setmanes que s’ha fet públic aquest atorgament, han 
estat moltes les persones que se’ns han adreçat per mostrar la seva satisfacció, i amb 
una frase la majoria, que ens deien: “Realment és una persona que es mereix aquest 
reconeixement”. 
 
I finalment uns altres valors que també coincidirem que en alguns moments ens hauria 
anat molt bé en la societat actual, que són l’austeritat i la senzillesa. Una persona que 
també tothom en destaca que sempre ha volgut estar en un segon pla, que no ha 
volgut protagonismes i que al final la seva satisfacció principal ha estat la pròpia 
satisfacció de fer les coses que a ell li semblaven bé. 
 
Per tant crec que avui és un acte de justícia que distingim aquest empresari i aquest 
ciutadà amb aquesta Medalla, que ha fet i ha treballat molt per fer una ciutat millor. Si 
avui aprovem aquest acte, preveiem el dia 3 d’octubre fer l’acte de distinció, un 
divendres. I estem plantejant, en funció també de les persones que puguin venir però 
com que preveiem un acte amb força assistència, potser de fer-lo a la sala Torín, on hi 
hagi més comoditat per a tothom. 
 
Només per acabar, permetin-me també que aquesta Medalla de la Ciutat que avui 
donem sigui també un petit reconeixement a una generació de persones, no només 
empresaris, sinó gent de la ciutat: comerciants, treballadors, autònoms, veïns, veïnes 
de la ciutat, gent que en aquests moments tenen vuitanta anys, gent que han viscut 
moments complicats, gent de la postguerra, persones que han dedicat bona part de la 
seva vida a treballar, que van viure una dictadura, gent que han ajudat o que van 
posar els fonaments d’aquest país nostre i que han estat persones que tot i aquestes 
dificultats en la infantesa i vides complicades, són gent que en general es queixen poc 
i que afronten els reptes potser d’una manera més optimista, a vegades, que moltes 
generacions actuals.  
 
Per tant, aquesta distinció avui també per a aquesta generació d’olotins i olotines que 
durant molts anys també ens ha ajudat a fer una ciutat millor, que és al que aspirem 
tots plegats. 
 
Intervé la Sra. Sala. Penso que el fet que hi hagi tants organismes adherits a donar 
suport a que se li doni al Sr. Alzamora la Medalla de la Ciutat és molt gratificant i 
penso que ha estat molt encertat poder fer aquest reconeixement al Sr. Alzamora. 
 
En el Ple del mes de juny jo ja vaig donar tot el meu suport a l’atorgament de la 
Medalla de la Ciutat al Sr. Alzamora i també vaig comentar que era totalment 
merescuda per aquest empresari olotí, que moltes vegades des de l’anonimat i amb 
generositat ha contribuït en benefici de la nostra ciutat d’Olot. I també constatar, com 
ha dit el Sr. Vayreda, la seva trajectòria empresarial, que sempre, impecable, li ha 
permès estar al capdavant del sector de les arts gràfiques. 
 
Per tant em sumo a atorgar la Medalla de la Ciutat d’Olot a aquest gran olotí, el Sr. 
Pere Alzamora Carbonell. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Molt d’acord amb l’atorgament de la medalla, s’ha dit i per tant 
no és qüestió que ho repetim tots els que parlem, tots els portaveus; segur que el Sr. 
Pere Alzamora es mereix sobradament aquesta distinció, tal com ha comentat el Sr. 
Vayreda. Sí que insistirem des del nostre grup en l’acord amb aquesta voluntat de 
recuperar l’atorgament de Medalles de la Ciutat i segur que ens posarem d’acord en 
properes ocasions.  
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Ens ha agradat molt la referència que ha fet el Sr. Vayreda finalment a aquesta 
generació dels nascuts els anys 30 i que han passat tot el que van passar, com el Sr. 
Alzamora, i que malgrat tot varen tirar endavant, i que de ben segur que encara que 
siguin representats amb aquest lliurament singular, segur que trobarem altres casos en 
els quals poder-los donar aquesta Medalla de la Ciutat. Evidentment estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Nosaltres parlarem del que es diu a la proposta, que és la 
Medalla al Sr. Alzamora, no d’altres temes que se’n podria parlar, discutir i 
possiblement posar-nos d’acord. 
 
Ja al darrer Ple ordinari vàrem decidir per unanimitat tirar endavant aquesta ben 
merescuda distinció al Sr. Pere Alzamora. Des de Plataforma per Catalunya ja vàrem 
destacar tant els mèrits professionals, de caire empresarial, com la qualitat humana del 
Sr. Alzamora. Avui no ens repetirem tots amb el mateix, m’imagino, davant una 
trajectòria extraordinària com aquesta, considerem plenament merescuda la Medalla 
de la Ciutat al Sr. Pere Alzamora i Carbonell.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres com vàrem manifestar també en el darrer Ple, estem 
d’acord amb aquesta proposta que es fa d’atorgar la Medalla de la Ciutat al Sr. Pere 
Alzamora. En tot cas sí que m’agradaria que millorés el text que presenten en el Ple, 
perquè en l’últim Ple nosaltres vàrem fer una observació, en el qual, quan parla de 
Pere Alzamora ciutadà en un dels paràgrafs diu que “Amb la voluntat de millorar la 
competitivitat econòmica de la ciutat i la comarca, Pere Alzamora també ha participat, 
sempre de forma desinteressada, en entitats empresarials, com la Fundació Privada 
Garrotxa Líder, la Cambra de Comerç de Girona o l’Associació Intersectorial de la 
Garrotxa”, jo aquí hi afegiria: i també ha participat activament i de forma 
desinteressada en millorar la formació professional de la nostra ciutat, perquè és una 
de les ciutats o de comarca amb més prestigi, per tant m’agradaria que constés això.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Ho afegirem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 5 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

15.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala. 
 
FUMIGACIÓ ARBRES.- Jo volia fer referència a la fumigació dels arbres de la nostra 
ciutat, però concretament als arbres del passeig de Barcelona. Diversos veïns de 
l’edifici de davant de l’Ideal, per concretar una mica, a sobre del supermercat Dia, es 
troben en la situació –m’han comentat– que fumiguen els arbres massa tard, en unes 
dates massa tard, perquè des del mes de maig que arriba la calor, ja comença a entrar 
el mosquit o el que sigui, l’insecte que porta aquest arbre, els hi entra dins els 
habitatges i els pessiga i els és molt molest.  
 
Llavors ells el que demanaven també és a veure si quan es faci la poda d’aquests 
arbres, al mes de gener o quan toqui fer la poda –jo no sóc experta en aquestes 
coses– llavors intentar podar més aquests arbres que toquen els balcons perquè no es 
posin tant a dintre les cases. I si es poguessin fer dues fumigacions, jo suposo que 
potser ho varen fer la setmana passada però vaig llegir que potser se’n faria una altra 
més tard, llavors si es pogués avançar aquesta fumigació; tot depèn també de la 
temperatura i del clima que tenim a la ciutat, però això s’ha de tenir en compte perquè 
és molt molest per als veïns. 
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Respon el Sr. Gelis. Habitualment, fins l’any passat, la fumigació es feia durant la 
segona quinzena del mes d’agost. L’any passat varen haver-hi algunes queixes de 
veïns, bàsicament de la ronda Fluvià i del passeig de Sant Roc, que abans de mitjans 
d’agost ja tenien problemes que hi havia molts insectes i vàrem fer dues fumigacions: 
si no recordo malament una a mitjans de juliol i l’altra va ser pel setembre, perquè va 
ser un any calorós al setembre i van aparèixer molts problemes.  
 
Aquest any també hem tingut alguna indicació en aquest sentit, ho hem fet ara, si el 
temps no és massa calorós probablement no convindrà tornar-ho a fer, i si convé es 
tornarà a fer. En qualsevol cas, aquests insectes jo tinc entès que no piquen, sí que 
són molt molestos perquè es posen a la roba, però picar tinc entès que no; deu ser 
algun tipus de mosquit però aquest no, pel que a mi m’han explicat gent que hi entén. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
NETEJA PARC DEL MORROT.- Al parc del Morrot, dies enrere es va portar a terme 
una actuació de dos dies de tallar bardisses, ja que hi havia escurçons, alguna serp i 
diversos veïns havien demanat de fer la neteja d’aquest parc. Es va fer dos dies 
l’actuació i els veïns estaven molt contents, però de cop ho han deixat i no està acabat. 
Llavors jo demanaria si això es pot acabar gradualment, que m’han fet arribar que 
estan molt contents a l’IES Montsacopa de la manera que ha quedat tota la neteja del 
voltant de l’Institut, estan molt satisfets que aquesta actuació es pugui acabar i no la 
deixin a mitges. 
 
Respon el Sr. Gelis. És veritat, es va començar a netejar-lo, no s’ha acabat perquè la 
brigada de neteja va ser una mica sobreposat a la banda dels veïns, estaven fent 
altres actuacions, però sí que en els propers deu o quinze dies estarà, no hi ha més 
problema que aquest.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
SOLAR ANTIGA FÀBRICA ALZAMORA.- Ja que hem parlat del Sr. Alzamora, l’antiga 
fàbrica Alzamora del carrer Pou del Glaç, en no poder-s’hi construir a causa de la crisi 
econòmica que hi ha, el que és la fàbrica que tanca el solar, hi ha una paret que s’ha 
malmès molt i està molt mal pintada. Suposo que aquest solar deu ser d’algun banc, si 
s’hi poguessin posar en contacte perquè poguessin repintar la paret; ja que la ciutat ha 
de fer goig tot l’any, però jo penso que venint les Festes del Tura seria bo que la ciutat 
estigués neta i endreçada i ja que amb els cinemes, és un punt que molts visitants van 
a aquell sector. Tan de bo es pogués edificar o jo penso que seria bo per fer un 
pàrquing, però això suposo que amb el temps n’anirem parlant, estem faltats de 
pàrquings; doncs que es pogués repintar. 
 
Respon el Sr. Zarza. Fa temps que hi estem treballant, des que vàrem entrar al 
govern, aquesta és una parcel·la que com moltes altres estava en mans d’entitats 
financeres; amb tot aquest procés d’absorció d’entitats financeres, unes amb les altres, 
ens va ser difícil de trobar l’interlocutor final. Finalment aquesta parcel·la és del BBVA 
amb el qual hi hem tingut diferents trobades, fins i tot in situ hem anat a veure la 
parcel·la i hem estat parlant, els hem fet una proposta que ens ho puguin cedir a canvi 
nosaltres de deixar-ho arreglat i quan aquella parcel·la es pugui edificar, retornar el 
cost d’urbanitzar tota aquella part a l’Ajuntament. És a dir, estem en contacte per poder 
intentar resoldre això i adecentar-ho. A dia d’avui encara no tenim resposta però hi 
estem insistint.  
 
Evidentment els podem demanar que la pintin i que la tinguin ben maca però això és 
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complicat. Però bé, espero que en breu, sí que insistirem en poder trobar una solució 
per poder adecentar una mica aquesta parcel·la. 
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
EDIFICIS A MITJA CONSTRUCCIÓ.- A les escales de la pujada de Sant Pere Màrtir, 
pengen molts de fils d’electricitat, jo penso que queda molt malament. Igual que al 
carrer a tocar l’avinguda Sant Joan les Abadesses, hi ha un edifici on s’ha parat la 
construcció, i també pengen uns fils i hi ha molta mainada, també em fa por que no s’hi 
puguin fer mal; millor que no passi mai res, però aquests fils que pengen d’aquests 
edificis s’haurien de controlar.  
 
Respon el Sr. Zarza. Aquest és un tema que hi estem treballant, des que vàrem entrar 
a l’equip de govern hem fet avanços en alguns: a sant Roc hem pogut actuar en algun, 
a l’Alba Rosa també, però és un tema complicat perquè són propietats privades i per 
tant vol dir que hem de seguir tot el procés administratiu de comunicació, de 
requeriments, per tant hi estem treballant.  
 
Igual que en les línies d’electricitat, també són línies privades de telefonia o de la llum i 
intentem, sempre que és possible recordar-los que les han de tenir en bon estat. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
PREGÓ FESTES DEL TURA.- Com cada any demanaria al Sr. Alcalde que el pregó 
de les Festes del Tura si pot ser no es polititzi com va passar fa dos anys amb 
Òmnium Cultural. Suposo que aquesta gent del porc i del xai, de l’AOAPIX, faran el 
que voldran, però com a mínim jo em veig en la situació de dir-ho; jo he de dir que 
m’agradaria que aquest pregó no es polititzés.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Poden estar ben segurs que l’AOAPIX farà el que vulgui, a 
nosaltres a més, mai se’ns acudiria intentar aplicar una censura al que vol dir un 
pregoner. Quan elegim un pregoner, l’elegim. Hem intentat en aquests quatre anys 
que hagi estat ben divers, jo crec que déu n’hi do la diversitat dels pregoners que hi ha 
hagut, i per tant, cadascú té tot el dret a dir el que vulgui i nosaltres no som ningú per 
una vegada hem elegit pregoner intentar-li explicar el que ha de dir. I a més amb 
l’AOAPIX si ho intentéssim tampoc ho aconseguiríem, per això també els vàrem elegir 
com a pregoners.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
BANDERES.- I també reitero que al balcó de la Casa Consistorial d’Olot, l’any passat 
no varen penjar la bandera espanyola al costat de la catalana, llavors jo demanaria 
que com marca la llei el balcó de l’Ajuntament hi hauria d’onejar al costat de la 
bandera catalana, la bandera espanyola per Festes del Tura; ja que posen una, 
haurien de posar l’altra. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Agraeixo la seva recomanació i tindrem en compte que ens fa 
aquest comentari.  
 
Intervé la Sra. Sala. Res més a dir, i com que venen les vacances, desitjo a tots els 
olotins i visitants que venen a la nostra ciutat unes bones Festes del Tura i que el 
temps ens acompanyi.  
 
Intervé el Sr. Mulleras.  
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RETRAT DEL REI.- M’afegeixo a la petició de la Sra. Sala en el sentit que es 
compleixin les lleis, les lleis les han fet perquè les complim i així ha de ser. El que no 
vulgui complir la llei, ja sap al que es pot exposar. Ho dic també en referència, a què 
potser no ha arribat encara el retrat del Rei Felip, ja arribarà. Ja arribarà però ja ho 
vaig dir l’altre dia, jo no sóc monàrquic però crec que les lleis s’han de complir.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Pel que fa al retrat, gràcies per recordar-nos-ho, jo no me 
n’havia recordat més, no ho sé, potser haurem de fer un recordatori més amunt i ja ens 
l’enviaran. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. 
 
FESTA FINAL RAMADÀ AL PAVELLÓ FIRAL.- Un dels decrets dels quals se n’ha 
donat compte en el Ple d’avui, en concret el 2014LDEC001613, es fa menció a la 
cessió del Pavelló Firal els dies 28 i 29 de juliol, per realitzar la festa del final del 
Ramadà. Una llàstima perquè és avui i alguns no hi hem pogut assistir.  
 
Les preguntes concretes del grup municipal de Plataforma per Catalunya són: primera, 
cedir vol dir donar-los gratuïtament l’ús de les instal·lacions municipals o llogar 
aquestes instal·lacions? Segona, en cas que paguin, quina quantitat paguen? Tercera: 
quin cost suposa per a l’Ajuntament l’obertura dos dies d’aquestes instal·lacions; ens 
referim a personal, llum, aigua, seguretat, etc.?  
 
En qualsevol cas des de Platafoma per Catalunya considerem un despropòsit la cessió 
d’aquest pavelló firal públic per afers privats de la comunitat musulmana. Demanem 
que això no es torni a repetir l’any vinent. A Olot no podem fomentar l’islamisme, una 
religió aliena a Catalunya, amb tots els perills que comporta per a la nostra societat, i 
en concret ens referim, –entre d’altres– a la discriminació de les dones, a la negació de 
la democràcia i al seu fanatisme radical que pot conduir fins i tot al terrorisme. No 
oblidem que els serveis secrets de mig món diuen que Catalunya és potencialment 
una de les àrees de més perill per a la implantació d’aquestes cèl·lules terroristes 
islamistes. Reflexionem tots plegats i obrim els ulls, això és estimar i defensar la nostra 
terra. 
 
Respon el Sr. Berga. No es que se cedís el Pavelló Firal durant dos dies sinó que 
l’acabament del Ramadà no és exacte, no és una ciència exacta i es pot donar que 
sigui al matí o que sigui al vespre, a diferents llocs del món hi ha horaris diferents i per 
això hi ha una reserva de dos dies. Però el que es fa, quan acaba el Ramadà, que és 
aquest mes que practiquen els musulmans de dejú, és una pregària que dura uns 
trenta minuts només, que es va fer el dilluns al matí entre les nou i dos o tres quarts de 
deu i aquí es va acabar.  
 
És a dir, la cessió del pavelló firal és gratuïta, com ho és també per a l’associació de 
veïns de Pequin o per a qualsevol altra entitat que ens la demani per fer un acte 
d’aquest tipus. I entre cedir un espai municipal perquè hi càpiga tota la gent que 
necessita fer aquesta pregària i promoure l’islamisme, la veritat és que hi va un triple 
salt mortal amb tirabuixó inclós, vull dir que trobo desproporcionada la seva 
observació, i en tot cas no seria lògica, seria una discriminació que nosaltres no 
practiquem des d’aquest Ajuntament. 
 
En quant al personal que deia, no hi ha personal destinat a això, simplement és obrir 
durant l’hora que se celebra aquesta pregària i el posterior tancament.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
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NETEJA EMBORNALS.- Unes qüestions tècniques que afecten més la ciutat, com és 
que per exemple ahir va ploure en alguns punts de la ciutat uns 35 l/m2 en mitja hora i 
feia unes ràfegues de vent de 82 km/h, alguns embornals estaven embussats, 
lògicament perquè no es netegen o no es fa la campanya que s’hauria de fer i es van 
inundar alguns baixos d’alguns establiments públics o privats. Per tant demanaríem 
que es fes aquesta neteja d’embornals, com hem demanat vàries vegades aquí en el 
Ple. 
 
Respon el Sr. Gelis. No es que no es faci manteniment, s’està passant de forma 
habitual per tot, el que va passar ahir, com vostè ha dit, és que va caure molta aigua 
en molt poc temps, hi ha molta fulla solta que amb l’aigua es va anar posant sobre els 
embornals i això els va tapar allà on hi ha arbrat i sí que és veritat que es varen fer 
moltes basses. Aquest matí, com d’habitual quan passen coses d’aquestes, tota la 
maquinària ha sortit, els ha anat netejant i en aquest moment no n’hi ha.  
 
En tot cas si hi tornés, tornaríem a tenir el mateix problema; vull dir que no és una 
qüestió de no netejar les canonades, que s’està fent amb el contracte que vàrem fer de 
manteniment, sinó que hi ha un problema important de fulles, que quan plou tapen els 
embornals i això fa que facin basses o que hi hagi molta aigua en determinats carrers. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
PROBLEMES TRÀNSIT.- Hem notat aquests dies que hi ha hagut alguns problemes 
de trànsit perquè s’estan asfaltant carreteres o carrers, el que no veiem és una 
actuació directa de la policia, és a dir, em sembla que hi ha problemes de trànsit a la 
ciutat i la policia no acaba d’actuar; no sabem si això és per una manca de coordinació 
o perquè no s’ha reunit la Junta Local de Seguretat i no s’ha planificat, etc. Per tant 
demanaríem més planificació i més organització en aquest sentit. 
 
Respon el Sr. Gelis. Sempre abans de començar el Pla d’asfalts es posa d’acord 
l’empresa que faci els asfalts amb l’Àrea de via pública de la Policia, per la manera de 
fer-ho i la senyalització que cal o si cal que en algun moment determinat hi vagi la 
Policia. No és el cas dels asfaltats de l’Ajuntament, però sí que casualment, aquesta 
tarda quan jo venia cap aquí, pel passeig de Barcelona hi havia Policia pel repàs que 
es fa dels forats que hi ha a l’avinguda santa Coloma. Això està en funció de cada 
moment, quan es faci ara l’avinguda dels Països Catalans es posarà un semàfor que 
donarà pas alternatiu; està una mica en funció de les necessitats o del trànsit de cada 
carrer el fer una cosa o altra, però sí que es té en compte i la Policia diu com s’ha de 
senyalitzar o si hi ha d’haver presència en el moment de fer el tram. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
COMERÇ ALS BARRIS.- Aquests dies l’Ajuntament d’Olot, l’Àrea de Promoció 
Econòmica està portant a terme una campanya que se’n diu Comerç als barris, ens 
sembla bé, evidentment, nosaltres fa temps que en aquest Ple hem anat demanant 
que el que s’havia de fer era potenciar el centre de la ciutat però també s’han de 
potenciar els barris. El que passa és que potser arriba tard i no sé si tindrà gaires bons 
efectes perquè algunes problemàtiques d’aquests barris, amb les implantacions dels 
horaris comercials que en poc temps tindrem a la ciutat, no sé si arribem a temps a 
salvar-les.  
 
Però en tot cas que quedi aquí que celebrem la iniciativa i el que demanaríem és que 
no es facin tantes activitats de promoció econòmica al centre de la ciutat i que també 
es vagin repartint als barris.  



 

Mod ACTS_DP06 33 

Respon el Sr. Vayreda. Com deia vostè, ha estat una campanya per dinamitzar 
aquests comerços que tenim en altres zones de la ciutat, no només són tots 
d’alimentació, i en referència al que deia del supermercats, jo crec que els que han 
sobreviscut ara, hem d’esperar que continuïn sobrevivint. De fet a Olot el supermercat 
no l’hem inventat fa un any, fa molts anys que hi ha supermercats a Olot i pensar que 
la supervivència d’un comerç es basa en no tenir competència; en tot cas es basa en 
la diferenciació i els que tenen un bon producte, com n’hi ha molts, s’han mantingut 
durant 20 anys o potser més, que fa que hi ha supermercats. 
 
I no només fem dinamització al barri vell, o no només al centre o al nucli antic; hem fet 
una campanya al Carme que fa molt temps que no es feia, que hem dinamitzat, o a la 
plaça Catalunya. El que passa és que si vostè mira l’activitat econòmica al centre, 
doncs miri, de nou-cents comerços que hi ha a Olot, gairebé tres-cents estan als barris 
i sis-cents al nucli antic i aviat estan fets els números: ens concentrem al centre de la 
ciutat perquè és on hi ha la majoria de comerços i tampoc podem organitzar activitats 
a cada un dels barris, per tant fem aquesta iniciativa per intentar recolzar-los, amb 
aquesta guia per a diferenciar-los.  
 
De fet no és la primera vegada que divergim de la manera com entenem la 
dinamització el seu grup i el nostre, a nosaltres ens sembla que és clau, i ho vaig dir el 
dia de la presentació de les deu essències: la indústria a casa nostra ocupa 8.000 
persones, però és que l’àrea de serveis, comerç i turisme n’ocupa 5.000. De vegades 
segons quins comentaris una mica despectius sobre la dinamització que fa aquesta 
ciutat, l’esforç que estan fent totes les àrees –no només l’àrea de Promoció, sinó l’àrea 
de Cultura– pensem que dóna lloc a 5.000 persones, que no és poc, és molta gent 
ocupada. Per tant, al final ho hem dit sempre, el nostre objectiu és crear llocs de treball 
i en aquesta dinamització estem els barris i el centre de la ciutat perquè és on hi ha la 
majoria de comerços i de bars i de restaurants. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president desitja bones vacances i aixeca la sessió a les nou menys deu minuts 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 


